Зустріч з архімандритом Макарієм – випускником історичного факультету
11 січня 2021 року декан історичного факультету професор Микола Галів
зустрівся з архімандритом Свято-Феодосіївського монастиря (Київ) о. Макарієм.
Зустріч відбулася в ДІКЗ «Нагуєвичі», куди архімандрит Макарій прибув разом з
групою священників Православної церкви України та викладачів Київської
православної богословської академії. Відзначимо, що о. Макарій є випускником
історичного факультету нашого університету (Микола Васильович Папіш, випуск
2003 р.) й з приємністю згадував своє навчання у Дрогобицькій alma matеr,
наголосивши на фаховості наших викладачів й системності отриманих історичних
знань.
Під час зустрічі доцент Микола Галів, архімандрит о. Макарій та директор
ДЗІК «Нагуєвичі» Богдан Лазорак домовилися про співпрацю, обговорили
можливість організацій спільних конференцій між викладачами і студентами
Київської православної богословської академії та Дрогобицького державного
педагогічного університету імені Івана Франка. Особливо прихильно о. Макарій
відгукнувся на пропозицію виступити з онлайн-лекцією перед студентами
історичного факультету щодо передумов та обставин отримання Православної
церквою України томосу. До слова, о. Макарій є активним соратником митрополита
Єпіфанія й неодноразово брав участь у зустрічах з представниками вселенського
православ’я, зокрема Константинопольським патріархом Варфоломієм.
Учасники зустрічі окреслили напрями спільної діяльності в освітній та
науковій сферах, домовилися про подальші кроки у розгортанні контактів між
нашим університетом та закладами освіти ПЦУ.

На фото (зліва направо): директор
державного історико-культурного заповідника
«Нагуєвичі» Богдан Лазорак, о Макарій,
доцент Микола Галів і о. Андрій
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На фото (зліва направо): випускник
історичного факультету архімандрит
о. Макарій і декан історичного факультету
доцент Микола Галів

І етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із галузі знань
«Освітні, педагогічні науки»
15 січня 2021 року на кафедрі загальної педагогіки та дошкільної освіти
пройшов І етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із галузі знань
«Освітні, педагогічні науки». Голова конкурсної комісії професор Марія Чепіль
привітала учасників та побажала успіхів у презентації наукових досліджень.
Для розгляду було представлено шість конкурсних
робіт, теми яких є актуальними та цікавими для сучасного
педагога: «Організація диференційованого навчання учнів в
інклюзивних класах» (Діана Дідоха, біолого-природничий
факультет), «Агресія у дітей та шляхи її подолання» (Тетяна
Дуда, біолого-природничий факультет), «Використання
інтерактивних методів для розвитку активності учнів на
уроках біології 7 класу» (Ніна Жук, біолого-природничий
факультет), «QR-коди як засоби навчання у посиленні
мотивації учнів до освітнього процесу» (Роксолана Лецик,
історичний факультет), «Методика і основні напрями
Голова конкурсної
комісії професор
педагогічних умінь і знань батьків» (Вероніка Мельник,
Марія Чепіль
біолого-природничий факультет), «Інноваційні освітні
технології навчання і виховання» (Богдан Паньків, історичний факультет).
До ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, що цього
року відбуватиметься у Криворізькому державному педагогічному університеті,
рекомендовані дослідження студентів, які мають достатній рівень апробації й
інноваційний характер. Враховуючи вимоги до оформлення, апробації та якості
презентації наукових досліджень, було визначено призові місця. І місце зайняли
студенти-історики Роксолана Лецик та Богдан Паньків, ІІ місце розділили Ніна Жук
та Діана Дідоха (біолого-природничий факультет), ІІІ місце – Тетяна Дуда й Вероніка
Мельник (біолого-природничий факультет).

16

Конкурс студентських наукових робіт на історичному факультеті з нагоди
Дня Соборності України
22 січня 1919 року відбулося проголошення Акту Злуки Української Народної
Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки, що увінчав соборницькі
прагнення українців обох частин України – Наддніпрянщини та Наддністрянщини й
став однією з найважливіших подій для державотворення України у ХХ ст.
Є низка визначень терміна «соборність». Найбільш поширене з них:
«Об’єднання в одне державне ціле всіх земель, населених конкретною нацією на
певній території, духовна консолідація всіх жителів держави, згуртованість громадян
незалежно від їх національності». Соборність невіддільна від державності,
суверенітету й реальної незалежності народу – фундаменту побудови демократичної
держави. Соборність передбачає не лише пам’ять про минуле, а й потребує
згуртованої праці та взаємодії в сучасній Україні. Тож недаремно гаслами
святкування Дня Соборності, який офіційно відзначають в Україні на національному
рівні з 1999 р., є імперативи: «В єдності сила!» та «Разом сильніші!».
З нагоди Дня Соборності на історичному факультеті було організовано та
проведено конкурс наукових робіт здобувачів освіти першого (бакалаврського) рівня
вищої освіти. На конкурс було подано 12 наукових робіт студентів ІІІ і IV курсів
бакалаврату, що вже пройшли певну наукову апробацію, зокрема, були
опубліковані у наукових виданнях. Роботи розглядало авторитетне журі у складі
завідувача кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін
професора Олега Петречка, завідувача кафедри історії України професора Василя
Ільницького, декана історичного факультету доцента Миколи Галіва.
За результатами конкурсу І місце посіли дві праці: «Іван Франко у пам’яті
краян-нагуєвичан» (автор – студент IV курсу Тарас Драчевич, науковий керівник –
доцент Володимир Галик) та «Протокол деканальної візитації храму Св. Арх.
Михаїла с. Брониця (1901 р.)» (автор – студент ІІІ курсу Богдан Паньків, науковий
керівник – професор Юрій Стецик). ІІ місце зайняла спільна наукова праця
студенток IV курсу Андріани Байкенич та Роксолани Лецик «Методика
використання дидактичних ігор, зокрема брейн-рингу при вивченні історії рідного
краю» (науковий керівник – доцент Світлана Біла). ІІІ місце здобула робота
студентки IV курсу спеціальності «Соціологія» Мар’яни Гриньо «Формування
активістського типу політичної культури в української молоді» (науковий керівник –
доцент Оксана Зелена). Переможці конкурсу будуть нагороджені дипломами, а їхні
наукові роботи – подані до репозитарію бібліотеки нашого університету.
Педагогічний і студентський колективи історичного факультету вітають усю
академічну спільноту Дрогобицького університету з Днем Соборності України й
бажає єдності, згуртованості в подоланні численних перешкод у розбудові
університетського життя, наснаги, плідної і наполегливої співпраці та взаємодії усім
франківцям на різних рівнях і напрямах нашої багатогранної освітянсько-наукової
діяльності.
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На факультеті психології, педагогіки та соціальної роботи відбувся І тур
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
27 січня 2021 року на факультеті психології, педагогіки та соціальної роботи
відбувся І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності
«Дошкільна освіта». Для оцінювання робіт було створено комісію, до складу якої
ввійшли: професор Марія Чепіль, доценти Надія Дудник та Світлана Івах. До
проведення заходу долучилися також більшість викладачів кафедри загальної
педагогіки та дошкільної освіти, які були приємно вражені якістю виконання робіт.
Переможцями конкурсу одноголосно стали: ) І місце – Ірина Середяк
(«Формування основ полікультурної вихованості дітей старшого дошкільного віку»;
науковий керівник – доцент кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти
Світлана Івах; ІІ місце – Софія Даниляк («Мовленнєво-творча діяльність дітей
старшого дошкільного віку»; науковий керівник – доцент кафедри загальної
педагогіки та дошкільної освіти Ірина Паласевич)); ІІ місце – Олена Курник
(«Розвиток діалогічного мовлення старших дошкільників у сюжетно-рольових іграх»;
науковий керівник – доцент кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти
Світлана Івах).
Роботи студентів-переможців рекомендовані для участі у ІІ турі
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Дошкільна
освіта», який відбудеться у Бердянському державному педагогічному університеті.
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Історичний факультет долучився до відзначення Дня героїв Крут
29 січня 2021 року у світлиці міської ратуші Дрогобича відділ молодіжної
політики, сім’ї та спорту Дрогобицької міської ради провів «круглий стіл» із нагоди
відзначення Дня героїв Крут. Модератором заходу виступила начальник відділу
Олександра Пашко.
У роботі «круглого столу» взяли участь представники історичного факультету:
доцент Володимир Галик, студенти Андріана Байкенич та Віталія Шомонка. На
заході також були присутні учні, студенти, вчителі та викладачі-історики Механікотехнологічного коледжу, Дрогобицької гімназії № 9 імені Героїв Крут,
Дрогобицького педагогічного ліцею, Стебницької гімназії № 11, ВПУ № 19.
Активною була участь представників
депутатського корпусу міської ради,
зокрема депутата міської ради VIII
скликання, в.о. декана філологічного
факультету, доцента Марії Стецик.
Під час роботи «круглого
столу» обговорювалася низка питань:
передумови бою під Крутами,
поразка
чи
перемога
крутян,
результати бою, значення події у
минулому і сьогоденні. У межах
дискусії цікавими й переконливими
були думки Володимира Ханаса, Михайла Задорожного, Володимира Галика,
Володимира Федиса, Марії Стецик та інших присутніх.
Студенти історичного факультету виступили зі змістовними доповідями про
наших краян, які брали безпосередню участь у бою під Крутами: «До біограм Івана й
Михайла Кушнірів – героїв Крут: за матеріалами спогадів Михайла Кушніра та Надії
Кушнір» (Андріана Байкенич), «Піпський Григорій – герой бою під Крутами»
(Віталія Шомонка).
Учні Дрогобицької гімназії № 9 імені Героїв Крут представили відеопрезентацію, присвячену Дню героїв Крут.
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Співпраця Україна – Бельгія триває… Проєкт «Невідкладна допомога»
1 лютого 2021 року в рамках проєкту «Невідкладна допомога» біологоприродничий факультет Дрогобицького державного педагогічного університету
імені Івана Франка від Університету Прикладних Наук VIVES отримали обладнання
для його реалізації.
Студенти факультету медсестринства та охорони здоров’я передали
Дрогобицькому університету навчальні фантоми для опрацювання навиків надання
невідкладної допомоги, медичну аптечку та сувеніри (ручки, футболки та ін.)
Метою проєкту було розвинути пізнавальний інтерес до надання невідкладної
допомоги, сформувати навички щодо проведення серцево-легеневої реанімації,
виховати відповідальність за власне здоров’я та здоров’я навколишніх.

***
Професор Віталій Тельвак– лауреат премії імені М.С. Грушевського
Приємну звістку отримав колектив історичного
факультету нашого університету від Президії Національної
Академії Наук України, яка 3 лютого 2021 р. прийняла
постанову № 36 «Про присудження НАН України премій
імені видатних учених України за підсумками конкурсу
2020 р.»
(http://www.nas.gov.ua/legaltexts/DocPublic/P-21020336.pdf).
За підсумками конкурсу 2020 року, проведеного
відділеннями НАН України, та відповідно до Положення про
премії імені видатних учених України, Президія НАН України
присудила премію імені М.С. Грушевського трьом відомим українським ученимісторикам: Ігорю Гиричу, докторові історичних наук, завідувачу відділу Інституту
української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України;
Русланові Пирогу, доктору історичних наук, завідувачеві відділу Інституту історії
України НАН України; Віталію Тельваку, докторові історичних наук, професору
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка – за цикл
праць «Михайло Грушевський – вчений і політик: історичний портрет на тлі доби».
Вітаємо шановного професора Віталія Тельвака з черговим здобутком на
науковій ниві і гідним визнанням масштабної науково-дослідницької діяльності у
річищі грушевськознавства та історіографії. Бажаємо міцного здоров’я, творчої
наснаги і здобуття наступних наукових вершин!
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Звітна наукова конференція викладачів кафедри психології за 2020 рік
11 лютого 2021 року в режимі онлайн на платформі Zoom відбулася звітна
наукова конференція викладачів кафедри психології Дрогобицького державного
педагогічного університету імені Івана Франка.
З 2020 року тема наукового дослідження кафедри психології – «Методологічні,
теоретичні, прикладні проблеми психологічної підготовки майбутніх педагогів».
Викладачі кафедри змістовно й аргументовано представили результати наукової
роботи у своїх доповідях: «Теоретичні підходи до проблеми психологічної
підготовки вчителя» (Л. Василенко); «Викладач психології як суб’єкт психологічного
супроводу
особистісно-професійного
становлення
студентів»
(С. Мащак);
«Особистісно-професійні якості як складова психологічної структури особистості
викладача» (С. Білозерська); «Програма теоретичного та емпіричного дослідження
проблеми оволодіння студентами-педагогами психологічними компетенціями»
(С. Заболоцька); «Програма дослідження реалізації соціально-психологічних
механізмів у процесі психологічної підготовки студентів-педагогів» (М. Заміщак);
«Наукові засади забезпечення практичної спрямованості викладання психологічних
дисциплін для студентів-педагогів» (А. Зимянський); «Організація ефективної
освітньої взаємодії викладача і студента» (Г. Ожубко).
Завідувач кафедри професор М. Савчин у доповіді «Позитивна педагогічна
взаємодія: методологічні, теоретичні і технологічні засади» зазначив, що в основі
позитивної педагогічної взаємодії є духовно-моральне ставлення педагогів до учнів,
учнів до педагога та учнів одне до одного. У ній реалізуються духовні, моральні,
позитивні
соціальні
та
психологічні
цінності,
прагнення
до
всебічного
самопізнання і взаємопізнання,
самореалізації,
намагання
взаємодіяти
за
законами
любові, добра, істини, гармонії,
краси і миру, розуміння сенсу
життя як творення добра
іншому, діяння на його благо.
Конференція відбулася у
форматі
інтерактивного
обговорення
актуальних
питань та взаємного обміну
досвідом.
Доповіді,
які
підготували викладачі, були
інформативними, цікавими і
пізнавальними
для
всіх
учасників конференції.
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Клінічна практика студентів навчально-наукового інституту фізичної
культури і здоров’я з фізичної терапії та ерготерапії
З 15 лютого 2021 року студенти ІІ курсу навчально-наукового інституту
фізичної культури і здоров’я бакалаврського рівня вищої освіти спеціальності
«Фізична терапія, ерготерапія» проходять клінічну практику з фізичної терапії та
ерготерапії при порушеннях діяльності серцево-судинної і дихальної систем у
Центрі відновного лікування «Модричі» міста Трускавець та відділенні відновного
лікування комунального некомерційного підприємства «Дрогобицька міська лікарня
№ 1» Дрогобицької міської ради.
Практичні заняття проходять під керівництвом
досвідчених
клінічних
керівників:
директора
Центру відновного лікування «Модричі», викладача
кафедри фізичної терапії, ерготерапії, фізичного
терапевта Олега Масного; завідувача відділення
відновного лікування комунального некомерційного
підприємства «Дрогобицька міська лікарня № 1»,
лікаря-невролога Ігоря Андрейка; фізичних терапевтів
Олега Дудка, Олександри Буцик, Миколи Надича,
Сергія Лисика, Михайла Рішка; ерготерапевтів ОнуфріїКатерини Бачинської, Анни Гутей, Христини Кузів,
Вероніки Токмакової, Віри Коваль.
Досвідчені фахівці фізичної та реабілітаційної
медицини
навчають
студентів,
як
проводити
реабілітаційне обстеження, обираючи адекватні методи,
прийняті у фізичній терапії та ерготерапії, відповідно
до стану пацієнта з порушеннями серцево-судинної та
дихальних систем. Майбутні фізичні терапевти й
ерготерапевти беруть участь у складанні індивідуальних
програм реабілітації з урахуванням результатів
клінічних тестувань і потреб клієнтів, обирають та
застосовують відповідні методи реабілітації, вносять
корективи до програми, враховуючи спостереження за
станом пацієнта.
Досвід,
який
набувають
студенти під час проходження
клінічної практики, дасть змогу
застосовувати набуті знання і
вміння у майбутньому під час
виконання професійних обов’язків
у
закладах
реабілітаційного
спрямування.
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Вручення дипломів магістрам філологічного факультету
16 лютого 2021 року в актовій залі головного корпусу університету відбулося
урочисте вручення дипломів магістрам філологічного факультету денної форми
навчання.
Привітала
випускників
в.о. декана
факультету доцент Марія
Стецик,
побажавши
випускникам активності і
цілеспрямованості
на
професійному
шляху,
добробуту та процвітання. З
вітальним
словом
до
магістрів
звернулися
завідувач кафедри світової
літератури та славістики
професор Леся-Рома Кравченко, доценти Наталія Лазірко і Степан Сеньків.
Завершилися урочистості спільними фото на пам’ять, порадами та
побажаннями від викладачів і кураторів.
Щиро вітаємо випускників, бажаємо високих професійних досягнень та
впевненості у своїх силах! В добру путь!
Захід відбувся із дотриманням проти-епідемічних вимог.

***
Живе психологічне знання. Методологічні, теоретичні, прикладні та
практичні дослідження Мирослава Савчина
Науково-популярне видання до ювілею доктора психологічних наук,
професора Мирослава Савчина.
У книзі вміщено основні положення методологічних, теоретичних,
прикладних та практичних досліджень доктора психологічних наук, професора
Мирослава Савчина, а також здійснена спроба висвітлити його думки, позиції та
переконання як вченого-психолога, вчителя-наставника, громадянина-патріота.

24

Відбулося засідання вченої ради університету
18 лютого 2021 року відбулося засідання вченої ради
університету. На початку засідання ректор професор
Надія Скотна вручила диплом доктора філософії Марії
Черепані.
Згодом вчена рада розглянула питання про
підсумки комплексної перевірки навчально-методичного
відділу; створила комісію для підготовки стратегії
розвитку університету та комісію з питань академічної
доброчесності Дрогобицького державного педагогічного
університету імені Івана Франка; затвердила Положення
про визнання іноземних документів про освіту в
Ректор професор Надія
університеті, Положення про атестацію наукових
Скотна вручила диплом
працівників ДДПУ, внесла зміни до Положення про
доктора філософії
призначення і виплату стипендій студентам, аспірантам
Марії Черепані
та докторантам, зміни до Правил прийому до
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка у 2021
році; рекомендувала кандидатури доктора психологічних наук професора завідувача
кафедри психології Мирослава Савчина і доктора економічних наук професора
кафедри економіки та менеджменту Олександра Свінцова на здобуття стипендії
Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти, кандидатуру
доктора педагогічних наук професора кафедри загальної педагогіки та дошкільної
освіти Орести Карпенко на здобуття Премії Верховної Ради України молодим
вченим; затвердила загальний ліміт стипендіатів, яким буде призначена стипендія за
результатами семестрового контролю на основі здобутого ними рейтингового балу
на ІІ семестр 2020/2021 н.р. та ліміт стипендіатів-відмінників, яким буде призначена
стипендія за особливі успіхи в навчанні на основі здобутого ними рейтингового балу
на ІІ семестр 2020/2021 н.р.; розглянули атестаційні справи доцента кафедри біології
та хімії Інеси Дрозд і доцента кафедри народних музичних інструментів та вокалу
Романа Михаця.
Крім того, вчена рада рекомендувала до друку 4 посібники.
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Нове наукове досягнення професора історичного факультету Ігоря Смутка
18 лютого 2021 року побачила світ чергова
наукова праця доктора історичних наук,
професора кафедри всесвітньої історії та
спеціальних історичних дисциплін Ігоря Смутка
«Руська шляхта Перемишльської землі (XIV –
XVIII ст.). Родоводи» (Том 4-й, Львів, 2021). Книга
містить відомості генеалогічного характеру про
окремі шляхетські роди, котрі проживали у
Перемишльській
землі
з
часу
перших
документальних згадок до кінця XVIII ст. До цього
тому ввійшли історичні описи таких родин:
Корналовські,
Коростенські,
Корчинські,
Краснянські, Кречківські, Кривецькі, Криницькі,
Кропивницькі, Крушельницькі, Кульчицькі. Історія кожної
родини реконструйована на підставі писемних свідчень XV
– XVIII ст. і містить відомості про усіх виявлених її
представників.
Відзначимо, що перші два томи зазначеної праці
побачили світ два роки тому (Львів, 2019. Т. 1, 634 с.; Т. 2, 591
с.). У першому з них Ігор Смуток помістив відомості про
шляхетські роди Бандрівських, Баранецьких, Бачинських,
Бережанських, Бережницьких, Білашівських, Білинських,
Блажівських, Боберських, Бориславських, Боярських,
Братківських і Брилинських. Другий том присвячено родам
Професор кафедри
Величанських, Винницьких, Височанських, Вицьовських,
всесвітньої історії та
Волосянських, Волошиновських, Вавчанських, Гвоздецьких,
спеціальних історичних
дисциплін Ігор Смуток
Гнилянських, Головчанських, Гординських, Городинських,
Гостиславських,
Гурянських,
Диміцьких,
Дністрянських,
Должанських,
Доможирських, Дубровлянських. У 2020 р. видано третій том родоводів шляхти,
цього разу присвячений Жукотинським, Заблоцьким, Замойським, Заплатинським,
Зубрицьким,
Ільницьким,
Кальнофойським,
Катинським,
Коблянським,
Комарницьким і Копистинським.
Зазначені томи отримали схвальні відгуки у колі українських і польських
істориків ранньомодерної доби, дослідників генеалогії. Професор Ігор Смуток уже
працює над наступним – п’ятим – томом «Родоводів». Усього ж учений запланував їх
видати приблизно десять. Ця надзвичайно копітка, скрупульозна наукова праця,
побудована
на
двадцятирічному
вивченні
актових
книг
(переважно
Перемишльського гродського і земського судів), безумовно, уже стала непересічною
подією в українській історичній гуманітаристиці, ширше – в українській культурі, а
відтак обов’язково слугуватиме не лише фаховим історикам, але й студентам,
аспірантам, краєзнавцям, усім, хто цікавиться минувшиною українського народу і
генеалогією шляхетських родів України.
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Зустріч представників навчальної мережі
19 лютого 2021 року в рамках проєкту «UKROTHE», метою якого є розробка
сучасної навчальної програми з ерготерапії, відбулася чергова зустріч навчальних
мереж
Дрогобицького
державного
педагогічного
університету імені Івана Франка,
Хмельницького
національного
університету,
а
також
Придніпровської
академії
фізичної культури.
Доцентка Ірина Турчик
відрекомендувала учасників та
ознайомила
присутніх
із
завданнями й особливостями
роботи навчальних мереж на
наступний рік. З доповіддю щодо
становлення
і
розвитку
ерготерапії в Україні виступила
голова українського товариства
ерготерапевтів Ольга Мангушева.
Доповідь
викликала
значний
інтерес, і слухачі мали можливість
поставити
запитання.
З
результатами
ґрунтовно
проведеного аналізу опитування
стейкхолдерів у межах проєкту
ознайомила завідувачка кафедри
фізичної
терапії,
ерготерапії
доцентка Наталія Закаляк.
Зазначимо, що цього разу
зустріч
навчальної
мережі
Дрогобицького
університету
відбулася на запрошення Ірини
Шустової у стінах інклюзивноресурсного центру м. Дрогобич.
Директорка
центру
провела
оглядову екскурсію і представила
змістовну
доповідь
щодо
особливостей
досвіду
роботи
центру з дітьми з особливими
потребами.

З аналізом результатів опитування стейкхолдерів
виступила завідувач кафедри фізичної терапії та
ерготерапії доцентка Наталія Закаляк

Учасники навчальної мережі
Дрогобицького державного педагогічного
університету імені Івана Франка

Доповідь щодо особливостей роботи інклюзивного
центру з дітьми з фізичними вадами
представила директорка Ірина Шустова
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Пам’яті Воїнів Світла
20 лютого 2021 року
український народ вшановує
Героїв Небесної Сотні, які
загинули,
захищаючи
європейське майбутнє нашої
держави. День відзначається
щорічно згідно з Указом
Президента від 11 лютого 2015 року «Про вшанування
подвигу учасників Революції Гідності та увічнення
пам’яті Героїв Небесної Сотні». Це річниця трагічних подій на Майдані
Незалежності, коли під час Революції Гідності було поранено більш як тисячу
людей, загинуло понад 100. Сьогодні ми їх називаємо Небесною Сотнею.
Саме в ці дні, під час Революції Гідності, протистояння між українським
народом і тодішнім режимом сягнуло свого піку. 20 лютого 2014 року загинуло
найбільше активістів Майдану. Наступного дня, 21 лютого 2014 року, офіційна влада
України юридично визнала жертвами загиблих мітингувальників Майдану. Цього ж
дня на Майдані відбулося прощання із загиблими повстанцями, яких в жалобних
промовах назвали «Небесною сотнею», а під час прощання із загиблими лунала
жалобна пісня «Плине кача...», яка стала українським народним реквіємом.
Сумний список Небесної Сотні відкрився 22 січня 2014 року, коли від
вогнепальних поранень під час сутичок у центрі столиці загинули активісти Майдану
Сергій Нігоян та Михайло Жизневський. Того ж дня в лісі під Києвом було знайдено
тіло активіста Юрія Вербицького зі слідами тортур. До 18 лютого 2014 року вже
налічувалось 9 загиблих. З 18 до 20 лютого на Майдані загинуло найбільше людей –
78 осіб, після 20 лютого – ще 20. Усі вони увійшли до меморіалу борців за українську
Незалежність – до Небесної Сотні.
Під кулі снайперів йшли люди різного віку, професій, віросповідань, із різних
куточків України, в тому числі мешканці Дрогобиччини, йшли, прикриваючись
лише дерев’яними щитами, не за особисті інтереси, а за своїх дітей, свої сім’ї, свою
державу. Вони полягли за честь, за волю, за право бути народом, за країну, в якій не
страшно жити і народжувати дітей…
На жаль, Небесною Сотнею не закінчилися біль і страждання України. Сьогодні
йде боротьба за нашу державу. Ми повинні вірити в перемогу Добра, вірити, що
Воїни повернуться живими.
У глибокій скорботі низько схиляємо голови перед пам’яттю Воїнів Світла,
котрі заради торжества справедливості пожертвували собою. Хай пам’ять про них,
безневинно убитих, згуртує нас, живих, дасть нам силу, мудрість і наснагу для
зміцнення власної держави на рідній землі.
Герої не вмирають, допоки лишаються у наших серцях, душах, у нашій пам’яті,
тому ми не маємо права забути їх ніколи. Адже наш моральний обов’язок пам’ятати
кожного, хто поклав своє життя за Україну й кожного з нас, бо ми і є Україна!
Слава Українському народові! Вічна пам’ять Героям!
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Урочисте вручення дипломів магістрам-випускникам
навчально-наукового інституту музичного мистецтва
21 лютого 2021 року у актовій залі ім. Валерія Скотного головного корпусу
університету відбулася урочиста подія – вручення дипломів магістрам навчальнонаукового інституту музичного мистецтва денної форми навчання. Сонячний
недільний день зібрав чимало учасників дійства, випускників інституту. Більшість з
них уже працюють за фахом, проте з’їхалися з різних міст і містечок, щоб святково
отримати документи про вищу освіту.
Святкування розпочалося з виконання студентського гімну «Gaudeamus».
Вітаючи талановиту молодь, директор інституту професор Степан Дацюк згадав тих
випускників, які вирізнилися відмінною успішністю (Іван Білинський, Ольга МичкоБілінська, Лідія Белей, Людмила Белей, Марія Джигола, Роман Кирик, Анастасія
Кравченко, Іван Собіль, Галина Суховерська, Надія Терпій, Христина ШкелебейКозловська), виступами у концертних програмах і переможними ступенями у
Міжнародних музичних конкурсах та побажав їм досягати успіхів у подальшій
педагогічній праці, максимальній реалізації творчих амбіцій, а також
наполегливості у досягненні поставленої мети.
З вітальними словами до випускників звернулися професор Ірина Бермес,
доцент Олександра Німилович, старші викладачі Марія Каралюс і Михайло
Тиновський, Марія Суховерська, мати випускниці Галини Суховерської.
Особливу
цікавість
у
присутніх
викликав
перегляд
відеофільму,
над
яким,
за
ініціативою Лілії Кіндратів, добре
попрацювали
всі
випускники,
записавши звернення до своїх
наставників, передавши захопливі
враження від років навчання,
проведення дозвілля і гастрольних
поїздок
народної
студентської
хорової капели «Gaudeamus» під

орудою
професора
Степана
Дацюка і висловили педагогам
слова великої вдячності за глибокі
знання і мудрі настанови.
Чудовим
музичним
дарунком
для
присутніх
прозвучали українські народні пісні
у виконанні гурту «Franko Ladies» у
складі випускниць-магістрів Надії
Терпій, сестер Лідії та Людмили
Белей.
29

Відзначення Міжнародного дня рідної мови
22 лютого 2021 року з нагоди відзначення Міжнародного дня рідної мови
профком студентів і студентське самоврядування провели онлайн-конкурс, на якому
здобувачі освіти написали диктант з української мови. Навчально-наукові інститути
та факультети делегували по двоє представників.
З вітальним словом до учасників звернулася ректор професор Надія Скотна, а
голова профкому студентів Ігор Гівчак озвучив умови проведення конкурсу.
Старший викладач кафедри української мови Леся Баранська, вшановуючи
пам’ять Героїв Небесної Сотні, підготувала диктант про події на Майдані у 2014 році.
Після написання диктанту конкурсанти сфотографували свої роботи й
електронною поштою відправили на перевірку. Оцінювали роботи конкурсантів
старший викладач Леся Баранська
та
студентка
магістратури
філологічного факультету Ірина
Карпа,
яка
також
працює
вчителем української мови.
Відповідно
до
умов
конкурсу, відзначено три кращі
роботи. Студентів філологічного
факультету
оцінювали
поза
конкурсом.
Отже, переможцями стали:
ІІІ місце – Ірина Луців (навчальнонауковий інститут іноземних мов);
ІІ
місце – Христина
Антоник
(навчально-науковий
інститут
фізики, математики, економіки та
інноваційних технологій); І місце –
Андрій
Сердюк
(навчальнонауковий
інститут
музичного
мистецтва).
Переможці конкурсу будуть
нагороджені
грошовими
преміями
відповідно
до
кошторису органу студентського
самоврядування університету.
Організатори
конкурсу
висловлюють
щиру
подяку
студентам і викладачам, які
долучилися до заходу.
Нехай українське слово
стане для усіх нас незгасним
символом єдності української
нації.
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Вручення дипломів магістра випускникам історичного факультету
26 лютого 2021 року в актовій залі ім. Валерія Скотного головного корпусу
університету відбулося урочисте вручення дипломів магістрам історичного
факультету денної форми навчання.
Привітав випускників декан історичного
факультету доцент Микола Галів, побажавши їм
ставити високі цілі та досягати їх, підкорювати нові
вершини знань, бути справжніми патріотами,
сміливо йти до здійснення заповітних мрій!
Вітальні слова виголосив студентський декан
Іван Маціборко. Голова студентського профбюро
Роман Пелек привітав випускників авторською
піснею, яку виконав у стилі реп. Студентка третього
Привітав випускників декан
курсу Христина Шеменда виконала дві пісні, які
історичного факультету
присвятила випускникам-магістрам.
доцент Микола Галів
Випускники Тамара Дуда, Назар Юрчишин та
Лідія Мазурчак поділилися спогадами про навчання і
дозвілля на факультеті, висловили подяку викладачам за
глибокі знання, поради й настанови. Розчулив присутніх
здійснений за допомогою мультимедійних засобів
перегляд світлин про незабутні миті студентського життя
наших випускників.
Багато приємних і
теплих слів про випусників
висловили професор Леонід
Тимошенко,
доцент
Світлана
Біла,
доценти
Вітання прозвучали від
заступника декана
Єлизавета
Копельцівдоцентка Світлани Білої
Левицька та Ірина Лозинська.
Завершились урочистості спільними фото на
Під час вручення дипломів
пам’ять.
Ми віримо у ваш успіх і у вас всім серцем!
Захід відбувся із дотриманням протиепідемічних вимог.
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Дрогобицький університет поповнився новими нагородами
студентів-баяністів (акордеоністів)
14 – 28 лютого 2021 року у Лондоні (Велика Британія) відбувся Міжнародний
конкурс акордеоністів «International Online Anniversary Festival & National Graded
Solo Competition», присвячений 85-річчю Британського коледжу акордеоністів
(«British College of Accordionists»).
Варто зазначити, що співпраця із вказаною
інституцією розпочалась у 2019 році, крізь призму
запрошення до складу журі міжнародного конкурсу
баяністів-акордеоністів
«Perpetuum
mobile»
директора Британського коледжу акордеоністів
Раймонда
Боделла
(Raymond
Bodell),
який
паралельно давав майстер-класи для учасників
конкурсу.
Конкурс відбувався за підтримки Всесвітньої
Конфедерації акордеоністів (Confédération Mondiale
de l’Accordéon). До складу журі ввійшли делегати від
десятків країн світу під головуванням президента
Конфедерації
Фредеріка
Дешампа
(Frederic
Deschamps). З-поміж делегатів від України членом
журі запросили завідувача кафедри народних
музичних інструментів та вокалу Андрія Душного.
Серед учасників – представники країн Європи,
СНД, Азії, Австралії, США, Африки, котрі змагалися
у сольному та колективному музикуванні в різних
вікових категоріях.
Дрогобицький
університет представили
студенти Микола Головчак, дует баяністів-акордеоністів у
складі Романа Дидика та Вікторії Мазурик, котрі вивчають
виконавське мистецтво у класі доцента Андрія Душного.
Микола Головчак став абсолютним переможцем,
здобувши золото серед професіоналів (F. SENIOR Solo).
Його виступ був високо оцінений членами міжнародного
журі. Зокрема, представники Чехії та США оцінили
нашого виконавця у 99 балів зі 100 можливих. У
репертуарі музиканта були твори А. П’яццолли,
В. Чумака, авторська музика.
Конкуренцію нашому дуетові склали професійні колективи із Китаю та Росії.
У важкій боротьбі ансамбль виборов бронзову медаль.
Отже, наші результати: Микола Головчак – І премія, абсолютна перемога –
GOLD. Дует Романа Дидика та Вікторії Мазурик – III премія, BRONZE.
Щиро вітаємо наших переможців!
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Ефективність використання віртуального середовища в організації
підвищення кваліфікації педагогів
Учителі початкових класів Дрогобича та Дрогобицької ОТГ висловлюють
слова вдячності директорові центру післядипломної освіти та доуніверситетської
підготовки Світлані Гірняк і методисту Ользі Терес за високий рівень організації та
проведення цікавих і змістовних онлайн-курсів вдосконалення професійних
компетентностей учителів початкової школи.
Карантинні обмеження у сучасних умовах
не є перешкодою для тих, хто бажає підвищити
фаховий рівень, ознайомитися з новими
підходами до організації освітнього процесу в
початковій школі, обмінятися досвідом роботи і
поспілкуватися з колегами, почути мудре слово
науковців-практиків. Таку можливість учителі
отримали на онлайн-курсах, які їх об’єднали.
Окрему подяку висловлюємо викладачам факультету
початкової та мистецької освіти доцентам Лесі Колток і
Світлані Луців за проведення цікавих, змістовних,
пізнавальних занять-тренінгів, насичених різноманітними
прийомами дистанційного навчання, за креативні ідеї,
корисну інформацію, дружню атмосферу і вміння
створювати емоційно-позитивну тональність спілкування.
Такі курси – це творча лабораторія. На заняттях викладачі детально розкрили
особливості організації діяльнісного підходу в сучасній початковій школі,
особливості формування критичного мислення у молодших школярів на різних
етапах уроку та поділилися досвідом використання низки цікавих технік і прийомів,
що
сприяють
формуванню
критичного
мислення молодших школярів.
У непростих умовах дистанційного
навчання викладачі проявили професіоналізм у
проведенні
занять,
ділилися
фаховими
напрацюваннями, практичними порадами
щодо формування в освітньому просторі Нової
української школи, особистості, що мислять
критично.
Давня мудрість говорить: «Хто стоїть на
місці, той відстає». А хто не хоче відставати, то мусить рухатися вперед, і не
зупинятися, досягнувши вершини, а підійматися вище. У цьому й полягає основна
місія сучасного вчителя. Одержані знання на курсах підвищення кваліфікації в
центрі післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Дрогобицького
університету стануть поштовхом для подальшої творчої діяльності й виконання
завдань сучасного закладу освіти, адже завдання школи, стверджував Павло
Блонський, – «навчити жити. …Ми повинні виховати Людину, здатну створити своє
особисте життя».
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Відбулася презентація монографії професора Леоніда Тимошенка
3 березня 2021 р. у конференц-залі історичного факультету відбулася
презентація монографії професора Леоніда Тимошенка «Руська релігійна культура
Вільна (друга половина XVI – перша третина XVII ст.)». Модератором заходу
виступив декан історичного факультету доцент Микола Галів.
Презентацію розпочала мистецька акція: бандуристки
Дрогобицького музичного коледжу ім. В. Барвінського
виконали низку пісень. Згодом професор Леонід Тимошенко
представив монографію, розповів про обставини проведення
наукових студій, розкрив найбільш цікаві аспекти
досліджуваної проблематики. Відповівши на низку питань
щодо іконопису, освітнього життя ранньомодерного Вільна,
впливу віленських братств на релігійно-культурні процеси в
українських землях, учений підкреслив руський характер цього
міста. Леонід Тимошенко навів цікаве порівняння: якщо у
середмісті Львова окресленого періоду українці мешкали на одній
вулиці (Руській) і мали одну церкву (Успенську), то у середмісті
Вільна розташовувалося 15 руських церков.
У обговоренні монографії взяла участь ректор університету
професор Надія Скотна, яка наголосила на цивілізаційних
контекстах тогочасних культурних процесів на теренах Східної
Європи, підкреслила глибоке знання автором різномовних історичних джерел,
привітала вченого з підготовкою докторської дисертації та виходом монографії,
котра, без сумніву, уже стала знаковою подією в українській гуманітаристиці. До
обговорення книги долучилися директор музею «Дрогобиччина» Алла Гладун,
директор ДІКЗ «Нагуєвичі» Богдан Лазорак, депутат Дрогобицької міської ради
Володимир Ханас. Водночас у презентації взяли участь професори Юрій Стецик
(рецензент монографії), Ігор Смуток, Галина Сабат, доценти Світлана Біла,
Володимир Галик, Ігор Розлуцький, студенти історичного факультету.
Дрогобицьке видавництво «Коло», в якому надруковано презентовану
монографію, представляла Марта Походжай, котра подарувала низку примірників
книги бібліотеці нашого університету, заповіднику «Нагуєвичі», музею
«Дрогобиччина». Директор університетської бібліотеки Ігор Розлуцький вручив
подяки професору Леоніду Тимошенку та видавництву «Коло» за багатолітню
співпрацю з бібліотекою.
Захід відбувся з дотриманням протиепідемічних вимог.
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Участь студентів факультету початкової та мистецької освіти
у V Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції
«Волинська Весна: перші паростки науки»
3 березня 2021 року на базі комунального закладу вищої освіти «Луцький
педагогічний коледж» в онлайн-форматі відбулася V Всеукраїнська студентська
науково-практична конференція «Волинська Весна: перші паростки науки» з нагоди
150-річчя від дня народження Лесі Українки. Цей захід об’єднав в єдину спільноту
однодумців – здобувачів першого (бакалаврського), другого (магістерського),
третього (аспірантського) рівнів вищої освіти із дванадцяти закладів вищої освіти
Києва, Дрогобича,
Чернівців, Івано-Франківська, Лисичанська, Самбора,
Володимира-Волинського та інших міст України.
У вітальному слові на пленарному онлайн-засіданні ректор Петро Бойчук
побажав студентській спільноті творчої наснаги, аби відкривати, досліджувати,
вивчати актуальні проблеми сучасної освіти.
Студенти факультету початкової та мистецької освіти Дрогобицького
університету мали змогу виступити онлайн із цікавими й актуальними для
початкової освіти доповідями, почути виступи своїх колег з інших закладів вищої
освіти й обговорити результати
власних наукових досліджень. У
обговоренні активну участь взяли
викладачі кафедри педагогіки та
методики початкової освіти доценти
Лілія Стахів, Наталія Калита, Леся
Колток, Ірина Садова.
Досвід виступу студентів на
конференції,
безсумнівно,
буде
корисним
для
підготовки
до
майбутніх наукових звершень, що
дозволить їм розширити науковий
світогляд.

35

Зустріч представників історичного факультету з учнями шкіл Самбора
3 березня 2021 року декан історичного факультету Микола Галів та заступник
декана з соціальної роботи Єлизавета Копельців-Левицька відвідали низку закладів
загальної середньої освіти у Самборі: спеціалізовану школу № 8 з поглибленим
вивченням англійської мови, середню школу № 7 та Самбірську гімназію.
Наші
працівники
зустрілися з учнями 10-х і 11-х
класів, роздали їм агітаційні
матеріали,
буклет
про
університет, розповіли про рівні
освіти,
спеціальність
та
спеціалізацію, за якою готують
здобувачів освіти на історичному
факультеті, умови прийому на
навчання у 2021 р.
Доцент Микола Галів розповів про перспективи
здобуття освіти в університеті
Водночас доценти Микола
Галів та Єлизавета Копельців-Левицька мали змогу поспілкуватися з виконувачем
обов′язків начальника відділу освіти м. Самбір Богданом Лисейком, директором
спеціалізованої школи № 8 Оксаною Юрків. Плідною і змістовною видалася робоча
зустріч наших працівників із секретарем міської ради Самбора, кандидатом
юридичних наук Юрієм Дмитришиним, під час якої обговорили перспективи
подальшої співпраці Дрогобицького державного педагогічного університету імені
Івана Франка загалом та історичного факультету зокрема зі школами Самбірської
ОТГ.
Відвідини закладів освіти відбулися з
дотриманням протиепідемічних вимог.

Доцент Єлизавета КопельцівЛевицька інформувала учнів про
спеціалізацію правознавства на
історичному факультеті
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Відбулася відкрита лекція професора Ігоря Сердюка
5 березня 2021 року в актовій залі ім. В. Скотного нашого університету
відбулася відкрита лекція доктора історичних наук, професора Ігоря Сердюка –
лауреата Міжнародної премії імені Івана Франка 2020 року за книгу «Маленький
дорослий. Дитина і дитинство в Гетьманщині XVIII ст.» (Київ, 2018). На лекцію
завітали студенти і викладачі історичного факультету, а також представники інших
структурних підрозділів Дрогобицького державного педагогічного університету
імені Івана Франка.
Із вступним словом виступили ректор університету професор Надія Скотна та
директор Міжнародного фонду Івана Франка Ігор Курус. Під час лекції Ігор Сердюк
розповів про обставини проведення своїх наукових студій, продемонстрував цікаві
історичні джерела, розкрив найбільш важливі питання досліджуваної
проблематики, зокрема уявлення
про дитину на Лівобережній
Україні XVIII ст., демографію
дитинства,
народжуваність,
смертність, виховання і працю
дітей,
способи
«іншування»
(ставлення
до
дітей-сиріт,
жебраків, байстрюків, хворих,
школярів),
поняття
«багатодітності»
в
окреслену
епоху тощо. Лекція викликала
жваву реакцію аудиторії, тож
присутні цікавилися освіченістю
дитини
у
Гетьманщині,
Лекцію читав лауреат Міжнародної премії
творчістю Івана Франка про
імені Івана Франка 2020 року Ігор Сердюк
дитинство.
Відтак професор Галина Сабат і доцент Микола Галів висловили слова подяки
Ігореві Сердюку за цікаву й змістовну лекцію та подарували йому низку книг і
збірників наукових праць. Професор Василь Ільницький запросив колегу з Полтави
до
публікації
у
журналі
«Східноєвропейський
історичний вісник», а директор
ДІКЗ
«Нагуєвичі»
доцент
Богдан Лазорак запропонував
гостеві
відвідати
родинну
садибу Івана Франка.

У актовій залі головного корпусу університету
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Шевченківські дні у педагогічній практиці студентів
факультету початкової та мистецької освіти
Традиційно на початку березня в кожній школі готують низку заходів до дня
народження Тараса Шевченка. І щоразу це випробування на креативність учителя і
учнівський інтерес. Як зробити шевченківські дні цікавими та не перетворити на
тортури класиком? І саме студентам ІV курсу факультету початкової та мистецької
освіти під час проходження першої педагогічної практики довелося розкривати світ
героїв Великого Кобзаря і самого автора, який надто далекий від сучасних дітей, їхніх
інтересів та цінностей. Але їм це вдалося!
Студентки
групи
ПОА-41Б
Діана Грет і Наталія Козак провели
творчі
заходи
з
нагоди
дня
народження Тараса Шевченка для
учнів третіх класів Новояворівської
ЗОШ І – ІІІ ступенів № 3 та Заліської
ЗОШ І – ІІ ступенів. Майбутні вчителі
спробували подати життя і творчість
Кобзаря у сучасній інтерпретації,
персонажів та декорації доби поета
ближчими й зрозумілішими для
молодших школярів.
Вітаємо
наших
четвертокурсників з професійним
дебютом і бажаємо їм успіхів не
тільки під час педагогічної практики,
але й у майбутній професійній діяльності.

Студентки факультету початкової та мистецької освіти Діана Грет і Наталія Козак провели
творчі заходи з нагоди дня народження Тараса Шевченка для учнів третіх класів
Новояворівської ЗОШ І – ІІІ ступенів № 3 та Заліської ЗОШ І – ІІ ступенів
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VІІ загальноуніверситетський конкурс читців поезії Тараса Шевченка
«Борітеся – поборете,
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!»
Т. Шевченко

10 березня 2021 року відбувся VІІ загальноуніверситетський конкурс читців
Шевченкової поезії, який традиційно організовують профком студентів та
студентське самоврядування. Кожен інститут та факультет делегував свого читця, а
представник філологічного факультету виступав поза конкурсом. Карантинні
обмеження внесли свої корективи, тож слово Кобзаря цьогоріч лунало у
віртуальному просторі.
Учасники декламували вибрані твори Кобзаря, вплітаючи їх у символічний
вінок вдячності та вічної шани.
Оцінювало декламацію творів компетентне журі: доцент кафедри української
літератури та теорії української літератури Ірина Дмитрів, директор
університетської бібліотеки Ігор Розлуцький, голова профкому студентів Ігор Гівчак,
студентський ректор Святослав Музичка.
З вітальним словом до конкурсантів звернулася ректор університету професор
Надія Скотна.
У межах конкурсу студенти читали такі твори: «Чи то недоля та неволя»
(Марія Цицик, навчально-науковий інститут музичного мистецтва), «Тополя»
(Христина Шеменда, історичний факультет), «Тарасова ніч» (Віра Магур, факультет
початкової та мистецької освіти), «Заповіт»
(Оксана Процайло, факультет психології,
педагогіки та соціальної роботи), «Мені
однаково» (Орест Гавронський, навчальнонауковий інститут фізичної культури та
здоров’я), «Гайдамаки. Треті півні» (Анастасія
Шабаранська, навчально-науковий інститут
іноземних мов), «Тополя» (Христина Дум’як,
навчально-науковий інститут фізики, математики, економіки та інноваційних
технологій), «Гайдамаки. Гонта в Умані» (Анна Савшак, біолого-природничий
факультет), «Холодний яр» (Ірина Мицак, філологічний факультет).
Журі визначило переможців:
І місце – студентка навчально-наукового інституту музичного мистецтва Марія
Цицик; ІІ місце – студентка факультету початкової та мистецької освіти Віра Магур;
ІІІ місце розділили між собою
студентка
історичного
факультету
Христина
Шеменда
і
студентка
навчально-наукового
інституту
іноземних мов Анастасія Шабаранська.
Усі учасники конкурсу будуть
нагороджені подяками, грамотами і
грошовими преміями.
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Виступ викладачів факультету початкової та мистецької освіти на
міжнародній платформі для науковців ELER2021
10 – 11 березня 2021 року викладачі факультету початкової та мистецької
освіти Ірина Садова й Олена Кравченко-Дзондза взяли участь у Міжнародній
конференції з питань економіки, права та освіти (ELER2021).
Міжнародна конференція з економіки, права та освітніх досліджень
(ELER2021) – це міжнародна платформа для науковців, дослідників і практиків для
обговорення міждисциплінарних досліджень та практик у галузі економіки, права й
освітніх
досліджень
тощо.
Конференція проходила в режимі
online через програмний застосунок
Microsoft Teams.
Доповіді науковців з України та
Китаю,
презентовані
англійською
мовою,
висвітлювали
проблеми
сучасної освіти: інклюзивна освіта,
вплив пандемії на освітній процес,
інформаційні технології навчання та ін.

***
Щорічна олімпіада з психології для студентів усіх спеціальностей
(не психологічних)
11 березня 2021 року у Дрогобицькому університеті у режимі онлайн на
платформі Zoom відбулася щорічна олімпіада з психології для студентів усіх
спеціальностей (не психологічних), яку організувала кафедра психології.
В олімпіаді взяли участь представники всіх інститутів університету та
історичного і філологічного факультетів.
Журі визначило переможців:
І місце – Ірина Луців (гр. АН-21);
ІІ місце – Марія Цицик М. (гр. МЗ-12);
ІІІ місце розділили Наталія Хандоняк (гр. АФ-22) та Анна Сердюк (гр. МЗ-21).
Щиро вітаємо переможців, бажаємо всім учасникам та студентам нашого
університету успіхів у навчанні, реалізації в особистісному та професійному плані, а
ще – міцного здоров’я (фізичного, психічного, психологічного, соціального,
морального і духовного)!
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Вручення дипломів магістра випускникам біолого-природничого факультету
11 березня 2021 року на біолого-природничому факультеті відбулося урочисте
вручення дипломів магістра випускникам денної форми навчання.
Свято зібрало чимало учасників дійства: вже колишнє студентство, яке йде у
новий світ дипломованими фахівцями за спеціальностями середня освіта «Біологія,
хімія та здоров’я людини», «Географія, біологія та здоров’я людини», «Хімія та
інформатика», «Екологія» і «Біологія".
На врученні були присутні студенти та викладачі як очно, так і дистанційно –
за допомогою платформи Zoom.
Для вручення дипломів та вітального
слова запрошено
декана факультету
доцента Світлану Волошанську. Вона
побажала випускникам іти до цілі, не
зупинятися на шляху, та пам’ятати про
своє покликання: бути педагогом.
До привітань долучилися: заступник
декана з навчальної роботи доцент
Григорій Коссак, який побажав студентам
реалізації у житті, заступник декана з
виховної роботи доцент Тарас Скробач,
в.о. завідувача кафедри екології та географії
доцент Ірина Бриндзя.
Онлайн-вітання
для
випускників
лунали
від
колишнього
викладача
факультету Мирона Цайтлера і завідувачки
кафедри біології та хімії доцента Світлани
Монастирської.
Випускники Діана Юкал, Христина
Левицька, Софія Галій та Вероніка Галас
поділилися спогадами про навчання і
дозвілля на факультеті, висловили подяку
викладачам за глибокі знання, поради й
настанови. Зворушливим моментом свята
була демонстрація світлин про незабутні
миті студентського життя випускників,
здійснена за допомогою мультимедійних
засобів.
Закінчилися
урочистості
виконанням
студентського
гімну
«Gaudeamus» та спільним фото на
пам’ять.
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На історичному факультеті лунали поезії Тараса Шевченка і Лесі Українки
11
березня
2021
року
студентиісторики провели поетичну зустріч «Леся і Тарас.
Переспіви
любові»,
присвячену ліричній
творчості Тараса Шевченка і Лесі Українки. Захід
відкрила заступник декана історичного факультету
Світлана Біла. Вона коротко розповіла про
життєвий та творчий шлях найвизначніших
постатей України, які залишили великий літературний доробок – вражаючі поеми,
прозові твори, вірші, публіцистичні статті, переклади світової класики.
Із вітальним словом до студентів звернувся декан історичного факультету
Микола Галів, який відзначив винятковий вплив двох класиків української
літератури на формування української нації. Водночас він наголосив, що
сьогоднішній захід присвячений ліричним сюжетам творчості Лесі Українки і Тараса
Шевченка, які завжди знаходять емоційний відгук у серцях української молоді.
Проникливе, натхненне декламування студентами улюблених віршів
українських геніїв сповнювало слухачів теплими емоціями, хвилюваннями й
викликало в уяві
образи
ліричних
героїв безсмертних
поезій Тараса і Лесі.
Свою
творчість
представили
талановиті студенти
першого та третього
курсів бакалаврату і
першого
курсу
магістратури
історичного
факультету. Уривки
з поем і вірші
Шевченка декламували: Тетяна Топільницька («Причинна»), Анна Страшівська
(«Катерина»), Наталія Твердовська («Тополя»), Богдан Паньків («Ну щоб здавалося
слова»), Анджеліка Пенгрин («Мар’яна-черниця»), Денис Фегецин («Мені
тринадцятий минало»), Богдан Войтанівський («Дівичії очі»), Віталій Стегняк («Не
журюся, а не спиться»), Кінаш Віталій («І досі сниться: під горою»).
Лірично й задушевно декламували студенти поезії Лесі Українки. Так, Оксана
Яртим розповіла вірш «Відповідь», Аліна Золотюк – уривок з драми-феєрії «Лісова
пісня», Христина Масін – вірш «Все все покинуть до тебе полинуть» , Тетяна Кузан –
«На мотив з Міцкевича», Іванна Кіт – «Коли дивлюся глибоко в любові очі»,
Христина Марків – «Хотіла б я тебе мов плющ обійняти».
На завершення поетичної зустрічі декан Микола Галів подякував студентам за
теплу та невимушену атмосферу і продекламував вірш Лесі Українки, присвячений
роковинам Тараса Шевченка «Не він один її любив…» (1911).
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Семінар гарантів освітньо-професійних програм «Педагогіка вищої школи»
16 березня 2021 року в онлайн-форматі відбувся семінар гарантів освітньопрофесійних програм «Педагогіка вищої школи» другого (магістерського) рівня
вищої освіти за спеціальністю «Освітні педагогічні науки», в якому взяли участь
представники закладів вищої освіти України.
Гаранти, розробники та керівники робочих груп обговорили проєкти
освітньо-професійних програм. Учасники семінару розкрили особливості
забезпечення професійної підготовки кадрів, можливості розвитку культури
академічної доброчесності як важливого компонента корпоративної культури
сучасного університету.
Долучилися до роботи семінару і науковці Дрогобицького університету.
Гарант ОПП доцент кафедри О. Гевко висвітлила питання специфіки вкладання
вибіркових освітніх компонентів. В обговоренні взяли участь професор О. Карпенко
та доцент А. Федорович.
Досвідом укладання проєкту програм на 2021/22 н.р. обмінялися: професор
кафедри педагогіки та інноваційної освіти Національного університету «Львівська
політехніка» Н. Мукан, доцент цієї ж кафедри О. Стечкевич; завідувач кафедри
педагогіки дошкільної, початкової освіти та освітнього менеджменту Мукачівського
державного університету професор Т. Бондар; завідувач кафедри педагогіки та
освітнього менеджменту ДВНЗ «Прикарпатський національний педагогічний
університет імені Василя Стефаника» доцент Л. Прокопів (гарант програми).
Учасники семінару також обговорили можливості застосування педагогічних
технологій, новітніх досягнень психолого-педагогічної науки у підготовці фахівців,
перспективи співпраці зі стейкхолдерами, можливості практичного спрямування та
шляхи удосконалення освітньо-професійних програм підготовки майбутніх
викладачів.
Проаналізовані освітньо-професійні програми підготовки до виконання
функціональних обов’язків викладачів закладів вищої освіти, питання академічної
доброчесності та якості освіти були підсумовані насамкінець семінару, а його
учасники висловили рекомендації щодо їх удосконалення.

43

Міжрегіональний «круглий стіл» «Забезпечення якості освітньо-наукових
програм у галузі 01 Освіта «Педагогіка»
16 березня 2021 року відбулося засідання міжрегіонального «круглого столу»
«Забезпечення якості освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії у
галузі 01 Освіта. Педагогіка», в якому взяли участь представники закладів вищої
освіти України, зокрема і науковці Дрогобицького університету.
Під час засідання було обговорено такі питання:
1. Внутрішнє забезпечення якості освітньо-наукових програм.
2. Інтернаціоналізація освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії.
3. Співпраця зі стейкхолдерами: кращі практики та перспективи.
4. Академічна доброчесність та якість освіти.
Професор НУ «Львівська політехніка» Н. Мукан представила механізми
внутрішнього забезпечення якості ОНП. Гарант ОНП ДВНЗ «Прикарпатський
національний педагогічний університет імені Василя Стефаника» професор
В. Стинська акцентувала увагу на інтернаціоналізації ОНП. Завідувач кафедри
загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького університету професор
М. Чепіль запропонувала шляхи вдосконалення освітньо-наукових програм
підготовки докторів філософії у галузі 01 Освіта. Педагогіка. Гаранти ОНП
професори О. Кобрій та О. Невмержицька акцентували увагу на змісті підготовки
докторів філософії.
Важливі питання щодо внутрішньої та зовнішньої академічної мобільності
здобувачів освіти і викладачів висловили: декан факультету міжнародних відносин
Хмельницького національного університету професор В. Третько; гарант ОНП 015
Професійна освіта (за спеціалізаціями) доцент кафедри педагогіки дошкільної,
початкової освіти та освітнього менеджменту Мукачівського державного
університету Т. Атрощенко; завідувач кафедри педагогіки та інноваційної освіти
Національного університету «Львівська політехніка» професор Ю. Козловський.
Учасники «круглого столу» висловили рекомендації щодо вдосконалення
представлених освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії у галузі 01
Освіта. Педагогіка.

44

Дрогобицький університет взяв участь у звітній конференції МОН України
17 березня 2021 року в Міністерстві освіти і науки України відбулася звітна
конференція щодо підсумків наукової та науково-технічної діяльності закладів вищої
освіти та наукових установ за 2020 рік, яка транслювалася онлайн в програмі
Microsoft Teams.
Звіт університету у МОН України представив проректор з наукової роботи
професор Микола Пантюк. Він ґрунтовно висвітлив усі аспекти організації й
здійснення наукової роботи в університеті. Навів порівняльні статистичні дані за
останні п’ять років, детально зупинився на тематиках фундаментальних і
прикладних наукових досліджень, публікаціях наших науковців, місцях університету
у рейтингах щодо наукової та науково-технічної діяльності, підготовці наукових і
науково-педагогічних кадрів, проаналізував студентську науку. Крім того, проректор
розповів про виконання науково-дослідницьких робіт, що фінансувалися за рахунок
коштів державного бюджету, грантів на наукові дослідження, які виконувалися
науковими, науково-педагогічними працівниками, докторантами, аспірантами і
студентами.
На засіданні, яке вів начальник головного управління із реалізації політики у
сфері науки та інновацій Олег Хименко, були присутні: Перший заступник Міністра
освіти і науки України Микола Кизим; Генеральний директор Директорату науки та
інновацій Юлія Безвершенко; заступник Генерального директора Директорату,
керівник експертної групи з питань моніторингу і оцінювання наукової, науковотехнічної та інноваційної діяльності Дар’я Чайка; проректори з наукової роботи
вітчизняних ЗВО.
Фахівці Міністерства й присутні науковці з інших університетів країни були
вражені масштабністю наукової роботи нашого колективу та його вагомими
здобутками.
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Студентське самоврядування історичного факультету обговорило проєкти
освітньо-професійних програм
17 березня 2021 року на історичному факультеті в режимі онлайн відбулося
засідання органів студентського самоврядування (студентський декан – Іван
Маціборко) та профбюро студентів (голова профбюро – Роман Пелек), під час якого
обговореним проєкти освітньо-професійних програм, за якими вестиметься
підготовка здобувачів освіти на історичному факультеті з вересня 2021 р.
У засіданні взяли участь і представники факультетського осередку Наукового
товариства студентів та аспіратів ім. В. Надім’янова (голова – Віра Папірник), а також
гаранти освітніх програм (професори Василь Ільницький, Юрій Стецик, Віталій
Тельвак), декан історичного факультету доцент Микола Галів, заступники декана
Світлана Біла та Єлизавета Копельців-Левицька. На зустріч завітав студентський
ректор нашого університету Святослав Музичка.
Гаранти освітніх програм розповіли про роботу над оновленням освітніх
програм, особливо зважаючи на потребу врахувати затверджений у грудні 2020 р.
професійний стандарт учителя закладу загальної середньої освіти. Заступник декана
Світлана Біла підкреслила право студентів щодо вибору навчальних дисциплін, яке
на сьогодні успішно реалізовуються у нашому університеті. Декан Микола Галів
підкреслив особливе значення для якості і демократичності університетської освіти
факту активної участі студентів в оновленні освітніх програм, обговоренні їхнього
змісту, зокрема й на засіданнях вченої ради історичного факультету
.Студентський декан Іван Маціборко зауважив, що такі зустрічі студентського
самоврядування з гарантами освітніх програм на факультеті вже стали традицією,
оскільки відбувалися і в попередні роки. Студентка Віра Папірник відзначила
спрямованість освітніх програм на формування компетентностей до наукової
роботи, а також констатувала можливість студентів публікувати свої роботи у двох
збірниках наукових праць студентів – «історичному» та «соціологічноправознавчому». Серед позитивних сторін освітніх програм учасники обговорення
відзначили й наявність широкого
комплексу
навчальних
дисциплін,
спрямованих на формування «м’яких
навичок» у студентів. Доброю традицією
визнали й періодичне анкетування
здобувачів освіти, яке проводить відділ
забезпечення якості освіти, а також
запровадження в університеті впродовж
останніх
років
широкої
системи
забезпечення академічної доброчесності
студентів і викладачів, що ґрунтується на
затверджених
вченою
радою
університету нормативних документах.
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Викладачі факультету початкової та мистецької освіти
взяли участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Навчання
через гру в освітньому просторі України: досвід, виклики, ідеї та рішення»
18 – 19 березня 2021 року викладачі факультету початкової та мистецької
освіти Леся Колток, Оксана Жигайло, Світлана Луців взяли участь у Всеукраїнській
науково-практичній конференції з міжнародною участю (спільно з The LEGO
Foundation, Королівство Данія) «Навчання через гру в освітньому просторі України:
досвід, виклики, ідеї та рішення», яка проходила в онлайн-форматі.
Організаторами конференції виступили Департамент освіти і науки
Запорізької обласної державної адміністрації, Комунальний заклад «Запорізький
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради,
КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти», КЗВО «Одеська академія
неперервної освіти Одеської обласної ради», The LEGO Foundation (Королівство
Данія).
Захід поєднав у собі презентації кращих світових практик, стартапів і освітніх
проєктів, обмін досвідом численних професіоналів з боку органів влади й освіти у
форматі панельних дискусій, доповідей спікерів та інтерв’ю. Крім того, під час
конференції усі охочі мали змогу взяти участь у додаткових заходах. Зокрема,
викладачі факультету початкової та мистецької освіти долучилися до діалог-сесії
«Підготовка вчителів до впровадження підходу «Навчання через гру» у вищій та
післядипломній освіті: екосистемний погляд».
Дякуємо організаторам за дуже цікавий і змістовний захід, який є особливо
актуальним у сучасних умовах становлення освіти.
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Звітна конференція за результатами проходження клінічної практики
з фізичної терапії та ерготерапії
19 березня 2021 року на кафедрі фізичної терапії, ерготерапії відбулася
онлайн-конференція захисту звітів за результатами проходження клінічної практики
з фізичної терапії та ерготерапії при порушеннях діяльності серцево-судинної і
дихальної систем студентами ІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія. Зустріч відбулася на платформі
Zoom.
Клінічну практику з фізичної терапії та ерготерапії при порушеннях
діяльності серцево-судинної і дихальної систем студенти проходили з 15 лютого до
14 березня на таких базах практики: Центр відновного лікування «Модричі»
м. Трускавець; відділення відновного лікування комунального некомерційного
підприємства «Дрогобицька міська лікарня № 1» Дрогобицької міської ради.
Студенти приємно вразили цікавими доповідями, креативними фото- та
відеозвітами, мультимедійними презентаціями, показали належний рівень
підготовленості до реалізації професійних функцій, розповіли про свої враження від
роботи за фахом та зазначили, що переконані у правильності вибору майбутньої
професії.
Майбутні фізичні терапевти й ерготерапевти розповіли не лише про
результати своєї роботи, але і про набутий досвід, який вони отримали на практиці.
На їхню думку, вона була важливим кроком до формування практичних
компетентностей для майбутньої професійної діяльності.
Студенти мали змогу ділитися пропозиціями, ідеями щодо підвищення якості
освітньої програми «Фізична терапія, ерготерапія», що дасть змогу її випускникам
бути конкурентоздатними на ринку праці.
Також студентам запропонували відповісти на низку важливих запитань щодо
проходження практики, шляхом письмового анонімного анкетування.
Висловлені здобувачами освіти позиції, потреби і пропозиції, звичайно,
будуть враховані робочою групою під час перегляду освітньої програми з метою
оновлення.
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Обговорення проєктів освітніх програм зі спеціальності «Дошкільна освіта»
19 березня 2021 року в онлайн-форматі на платформі Zoom відбувся
методичний семінар з обговорення проєктів освітніх програм зі спеціальності
«Дошкільна освіта». До участі в семінарі були запрошені стейкхолдери, працедавці,
вихователі, випускники. Завідувачі базових закладів дошкільної освіти Леся Цінцірук
(ЗДО № 11 «Світлячок» м. Дрогобич), Ірина Фідик (ЗДО № 13 «Казка» м. Дрогобич),
Віра Грицунь (ЗДО № 30 «Волошка») висловили свої пропозиції щодо підвищення
практичної орієнтації програм шляхом зміни співвідношення між лекційними та
практичними заняттями, особливо з фахових дисциплін, збільшення кількості годин
на практику.
У роботі семінару взяли участь науковці Дрогобицького університету.
Керівники робочих груп забезпечення обговорили проєкти освітніх програм зі
спеціальності «Дошкільна освіта», ознайомили учасників зі змінами, що відбулися в
їх структурі у 2020/2021 рр., відповідно до зауважень і пропозицій, внесених під час
акредитаційної експертизи та у зв’язку із затвердженням Стандарту вищої освіти.
Під час семінару було обговорено питання, що стосуються актуалізації освітніх
програм, організації виробничих практик, формування переліку дисциплін вільного
вибору, майбутнього працевлаштування випускників.
Гарант ОПП першого (бакалаврського) рівня вищої освіти професор
Олена Невмержицька висвітлила питання специфіки викладання вибіркових
освітніх компонентів.
У обговоренні взяли участь професори Марія Чепіль та Ореста Карпенко,
доцент Віолета Городиська. Було запропоновано ввести дисципліну «Навчання через
гру» й переглянути дисципліни першого і другого блоків.
Гарант ОПП другого (магістерського) рівня вищої освіти професор Марія
Чепіль проаналізувала проєкт на 2021 р., структурно-логічну схему освітньої
програми (90 і 120 ЄКТС). Гарант ОНП третього (освітньо-наукового) рівня вищої
освіти професор Тетяна Пантюк представила змістове наповнення програми,
збільшення блоку вибіркових освітніх компонентів.
У роботі семінару взяли участь викладачі і випускники кафедри загальної
педагогіки та дошкільної освіти, які здійснюють освітній процес за відповідними
освітніми програмами.
Учасники методичного
семінару
відзначили
актуальність
освітніх
програм, їх відповідність
вимогам
часу
щодо
підготовки
конкурентоздатних
фахівців зі спеціальності
«Дошкільна освіта».
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Участь студентів факультету психології, педагогіки та соціальної роботи
у ІІІ Всеукраїнській студентській науково-практичній інтернет-конференції
«Дошкільна освіта України в контексті інтеграції
до європейського освітнього простору»
18 – 19 березня 2021 року на базі Глухівського національного педагогічного
університету імені Олександра Довженка в онлайн-форматі відбулася ІІІ
Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція «Дошкільна
освіта України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору». У
конференції взяли участь здобувачі першого (бакалаврського), другого
(магістерського) та третього (аспірантського) рівнів вищої освіти із дванадцяти ЗВО
міст України: Глухова, Дрогобича, Ніжина, Житомира, Одеси, Сум, Шостки, Києва,
Хмельницького, Кам’янця-Подільського та ін.
Темами для обговорення було визначено: стан і перспективи розвитку
дошкільної освіти в Україні, Європі, світі; сучасні технології в освіті дітей
дошкільного віку; управління якістю дошкільної освіти: досвід та інновації; актуальні
проблеми підготовки фахівців у галузі дошкільної освіти; європейський досвід
упровадження інклюзивної освіти в Україні.
Учасниками цієї конференції були і студенти Дрогобицького університету
спеціальності 012 Дошкільна освіта Наталя Романів, Христина Мрак, Софія Дикун,
Софія Когут, Ірина Кульчицька, Роксолана Пелех та Леся Зузак.
Студенти разом зі своїми наставниками доцентами Світланою Івах, Віолетою
Городиською, Іриною Паласевич та Анною Федорович взяли участь в обговоренні
актуальних питань сучасного дошкілля.
Такий досвід є надзвичайно цінним для студентів у процесі їх професійного
становлення.

Студентка Христина Мрак
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Участь викладачів кафедри фізичної терапії, ерготерапії в Міжнародній
програмі з дитячої реабілітації
У межах реалізації проєкту Erasmus+ KA2 «UKROTHE» STUDY PROGRAMME
OCCUPATIONAL THERAPY IN UKRAINE з 22 березня триває Міжнародний модуль
з дитячої реабілітації – 2021, учасниками якого є двоє викладачів кафедри фізичної
терапії, ерготерапії: доцент Ніна Грибок та старший викладач Юрій Рогаля.
Міжнародна програма з дитячої реабілітації створена за ініціативою Гентської
університетської асоціації та Центру реабілітації дітей Університетської лікарні
м. Гент (Бельгія). Програма побудована на підставі досвіду Університетської лікарні
м. Гент у галузі дитячої реабілітації.
Під час курсу медичні
працівники, фізичні терапевти та
ерготерапевти з різних країн світу
мають
можливість
зустрітися,
використовуючи
онлайнплатформу Microsoft Teams, для
обговорення актуальних питань
реабілітації у педіатрії.
Модуль
із
дитячої
реабілітації фокусується не лише
на обміні інформацією, але й на колективній роботі в змішаних міждисциплінарних
командах, що робить такий підхід особливо цінним. Новаторством у цій програмі є
величезна кількість практичних занять.
Міжнародна програма зосереджена на різних аспектах порушення розвитку
дітей у ранньому віці, терапевтичних втручаннях та реабілітації дітей в умовах
лікарні, а також на включенні клієнтів у суспільство. Особливу увагу присвячено
реабілітації дітей із вродженими вадами розвитку і травмами мозку (локомоторна та
неврологічна патологія).
Програма курсу побудована у такий спосіб, що кожен день присвячений
вивченню окремих тематичних питань – для цього поєднуються доповіді
спеціалістів-практиків та обговорення конкретних клінічних випадків під час роботи
учасників курсів у групах.
Програмою
модулю
передбачені
завдання
для
учасників
–
підготовка
презентації про реабілітацію в
Україні а також розробка
програми
реабілітації
у
конкретному
клінічному
випадку з педіатричної клініки.
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Науковці Дрогобицького університету взяли участь
у першій сесії Українсько-хорватського академічного форуму
23 березня 2021 року в режимі онлайн відбулася перша наукова сесія
Українсько-хорватського академічного форуму, який був заснований з ініціативи
Посла України в Хорватії Василя Кирилича. Відзначимо, що наш університет
наприкінці минулого року став одним з активних учасників організації форуму.
Модератором сесії, яка зібрала приблизно 100 науковців із різних
університетів та наукових установ України, Хорватії, США, став відомий хорватський
учений, доктор філософських наук, професор Загребського університету Євген
Пащенко. До учасників форуму з вітальними словами звернулися Посол України в
Хорватії Василь Кирилич та ректор Прикарпатського національного університету
імені Василя Стефаника професор Ігор Цепенда.
Темою першої наукової сесії Українсько-хорватського академічного форуму
стала проблематика етногенезу хорватів та українців у доісторичні (дописемні) часи.
Свої наукові доповіді представили: доктор біології, професор університету в
Пенсильванії (США) та Спліті (Хорватія) Драган Пріморіц; доктор біології Олексій
Нікітін (США); провідний науковий співробітник Інституту народознавства НАН
України, доктор історичних наук Сергій Сегеда; доктор біологічних наук, професор
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Ольга Утєвська. Учені
сфокусували увагу на генетичній спорідненості українців і хорватів, розкривши
біологічні та частково археологічні (антропологічні) аспекти генетичної пов’язаності
двох народів із часів палеоліту, мезоліту, неоліту і бронзового віку.
Наш університет на першій сесії Українсько-хорватського академічного
форуму представляли декан історичного факультету доцент Микола Галів та
заступник декана історичного факультету з наукової роботи доцент Володимир
Галик. За підсумками сесії науковці з різних країн домовилися про тематику другої
наукової сесії, яка знову ж стосуватиметься питань етногенезу українців і хорватів.
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Студентка навчально-наукового інституту музичного мистецтва Софія
Пучковська – володарка Гран-Прі Міжнародного фестивалю-конкурсу
Становлення повноцінного піаніста-педагога тісно пов’язане з виконавською
практикою. Саме розвиток цієї сторони мистецької майстерності майбутніх
викладачів є важливою ланкою у досягнені високопрофесійного рівня сучасного
музиканта. Формуванню культури інтерпретації фортепіанних композицій
надається особлива увага в класі доцента кафедри музикознавства та фортепіано
інституту музичного мистецтва Уляни Молчко. Численна когорта її студентів є
лауреатами міжнародних та всеукраїнських музичних конкурсів, на яких спудеї
відстоюють честь своєї альма-матер – Дрогобицького університету.
Цьогорічна
весна
для
бакалавра
Софії
Пучковської,
студентки класу фортепіано Уляни
Молчко,
–
знакова.
Молода
піаністка стала володаркою ГранПрі Міжнародного фестивалюконкурсу «OPEN ART FEST –
ANKARA 2021» у Туреччині, який
відбувався 13 – 23 березня 2021 року
у
м. Анкара.
Випускниця
Стрийської
дитячої
музичної
школи
імені
Остапа
Студентка навчально-наукового інституту
музичного мистецтва Софія Пучковська –
Нижанківського,
Дрогобицького
володарка Гран-Прі
музичного фахового коледжу імені
Міжнародного фестивалю-конкурсу
Василя Барвінського, здобувачка
вищої освіти в ДДПУ ім. І. Франка довела на міжнародному рівні вагомість
української фортепіанної школи. До конкурсної програми ввійшли композиції
Василя Барвінського, Нестора Нижанківського, Миколи Фоменка, Олександра
Козаренка. Члени журі відзначили яскраве художньо-образне виконання музичних
творів, блискучий технічний рівень, багату звукову палітру. Особливо заімпонувала
оцінювачам міжнародного змагання інтерпретація С. Пучковською фортепіанного
циклу «Писанки» О. Козаренка.
Набутими в процесі навчання
вміннями та навичками молода
піаністка
зуміла
відтворити
етнохарактерні особливості цих
п’єс.
Бажаємо Софії Пучковській
та доцентці Уляні Молчко нових
творчих
здобутків
у
сфері
популяризації
українського
фортепіанного
мистецтва
на
міжнародному
культурноосвітньому просторі.
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Вітаємо колектив історичного факультету з першим місцем у науковій роботі!
25 березня 2021 року під
час засідання вченої ради
проректор з наукової роботи
професор
Микола
Пантюк
представив підсумки наукової
роботи університету за 2020 р.
Згідно з ними, історичний
факультет посів перше місце
серед факультетів та навчальнонаукових
інститутів
університету за результатами
науково-дослідницької
діяльності у минулому році.
Загалом колектив історичного факультету набрав 10127,80 бала за абсолютним
показником і 373,03 бала за відносним. Відзначимо, що факультет уже шостий рік
поспіль займає перше місце з наукової роботи в університеті.
Усі кафедри історичного факультету ввійшли до дванадцятки найкращих в
університеті. Кафедра історії України посіла перше місце (632,77 б.), кафедра
всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін – четверте (366,41 б.),
кафедра правознавства, соціології та політології – восьме (230,29 б.), кафедра
філософії імені професора В.Г. Скотного – одинадцяте (216,62 б.).
Серед
професорів
університету,
які
посіли
найвищі
місця
у
загальноуніверситетському рейтингу наукової роботи, чимало працівників
історичного факультету: професор Василь Ільницький – друге місце (1561,44 б.),
доцент Микола Галів – третє (889, 58 б.), професор Ігор Смуток – п’яте (677,80 б.),
професор Віталій Тельвак – сьоме (625,08 б.), професор Віра Лімонченко – десяте
(529,88 б.), професор Юрій Стецик – пʼятнадцяте (399,40 б.), професор Володимир
Возняк – шістнадцяте (386,68 б.), професор Світлана Щудло – сімнадцяте (373 б.).
Доценти Леся Смуток, Володимир Галик, Світлана Біла, Вікторія Тельвак та інші
також посіли високі місця у рейтингу кандидатів наук, доцентів.
Висловлюємо сердечну подяку всьому колективу історичного факультету за
важку, напружену працю на науковій ниві. Сотні наукових статей, десятки
монографій, наукові проєкти, які фінансують із Державного бюджету України,
десятки наукових конференцій різного рівня, 7 збірників наукових праць (серед них –
два студентські) – це все результат ентузіазму, любові до науки, інтелектуальної праці
багатьох талановитих людей: істориків, філософів, правознавців, соціологів і
політологів, які працюють на історичному факультеті. Дякуємо завідувачам кафедр
професорам Василеві Ільницькому, Олегові Петречку, Володимиру Возняку, Світлані
Щудло, заступникові декана з наукової роботи Володимиру Галику за організацію
наукової роботи факультету. Дякуємо студентам історичного факультету, які беруть
участь у науковій праці, виступають на конференціях і публікують свої перші студії.
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Продовжується робота над проєктом Erasmus+ KA2 «UKROTHE»
Час біжить швидко, навіть в умовах пандемії Covid-19, бо зовсім скоро будемо
мати «екватор» у реалізації проєкту Erasmus+ KA2 «UKROTHE» STUDY
PROGRAMME OCCUPATIONAL THERAPYIN UKRAINE. І от 25 березня 2021 року
відбулася чергова робоча зустріч учасників проєкту – команд з України та
європейських колег в онлайн-режимі на платформі Microsoft Teams.
Насиченим був порядок денний зустрічі. Кожен український ЗВО підготував
інформацію про дисемінацію проєкту Erasmus+ KA2 «UKROTHE». Від команди
Дрогобицького університету виступила доцент Ірина Турчик із презентацією щодо
форм, методів і засобів розповсюдження нами інформації про проєкт Erasmus+ KA2
«UKROTHE»
серед
зацікавленої
аудиторії.
Учасникам
проєкту
були
продемонстровані підготовлені профорієнтаційні буклети, плакати, презентація,
відеоролик, стаття у місцевій пресі і медіа-план трансляції аудіоролика про проєкт
на радіо, фотоматеріали зустрічей викладачів кафедри фізичної терапії, ерготерапії з
учнями шкіл регіону – майбутніми абітурієнтами освітньої програми «Ерготерапія».
З планами на майбутнє стосовно дисемінації проєкту поділилися директор
навчально-наукового інституту фізичної культури і здоров’я професор Микола
Лук’янченко і доцент Наталя Закаляк. Про проведену і заплановану роботу з
поширення інформації про Erasmus+ KA2 «UKROTHE» доповідали також наші
партнери з українських ЗВО: доцент Сергій Рокутов (Придніпровська державна
академія фізичної культури і спорту), професор Олег Базильчук та доцент Наталія
Вольєва (Хмельницький національний університет).
Модератор зустрічі та координатор
проєкту
Sharon
Schillewaert
(VIVES
University of Applied Sciences, Бельгія)
нагадала
учасникам
про
важливість
виконання
комунікативного
плану
з
промоції всієї роботи над проєктом трьома
ЗВО України, про підготовку фінансової
звітності придбаного обладнання. Разом з
Anne-Marie Denolf (VIVES University
College, Бельгія), Joaquim Faias (Porto Polytechnic Institute, Португалія) та Ivan
Vanhulle (vzw Oradea, Бельгія) обговорювали часові межі проведення першого
конгресу з ерготерапії за проєктом «UKROTHE», навчання учасників проєкту за
програмою «Train the trainer», питання стосовно освітньої програми «Ерготерапія»
для бакалаврів. Комунікацію учасників
зустрічі
в
частині
англомовного
перекладу
забезпечували
Лідія
Романик та Олександр Голубєв.
Наступна зустріч у межах
реалізації
проєкту
Erasmus+KA2
«UKROTHE» запланована на 29 квітня
2021 року.
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Гордість факультету початкової та мистецької освіти
27 березня щороку відзначаємо Міжнародний день театру.
Дозвольте у цей день висловити слова подяки і захоплення людям, які є
творцями сучасної епохи українського балету, а саме – репетитору балету
Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії
Крушельницької Ігорю Храмову.
Народний
артист
України,
педагогбалетмейстер, доцент кафедри культурології та
мистецької освіти Дрогобицького державного
педагогічного університету імені Івана Франка Ігор
Валерійович Храмов навчає мистецтва класичного
танцю наших студентів. Серед випускників
спеціальності «Хореографія» є провідні солісти
Львівського театру опери та балету – Ярина Котис,
Андрій Михаліха, Наталія Пельо, Юлія Михаліха,
артисти – Наталія Рузяк, Романа Думанська, Юрій
Мартин та ін.
На фото (справа) доцент
Університет пишається талановитими та
кафедри культурології та
успішними випускниками-хореографами, їхніми мистецтвознавства Ігор Храмов
у Львівському театрі опери та
досягненнями на світових сценах і чекає нових
балету ім. Соломії
абітурієнтів!
Крушельницької відсвяткував
День театру

Випускник факультету початкової
та мистецької освіти
Андрій Михаліха під час виконання
провідної партії в балеті Дон Кіхот
Випускниця спеціальності «Хореографія», солістка
Львівського театру опери та балету
ім. Соломії Крушельницької Юлія Михаліха виконує
провідну партію в балеті Дон Кіхот

Випускниця факультету початкової
та мистецької освіти, солістка
Львівського театру опери та
балету ім. Соломії Крушельницької
Романія Думанська
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На історичному факультеті відбулася звітна науково-практична конференція
викладачів та студентів
30 березня 2021 року на історичному факультеті в режимі онлайн відбулася
звітна
науково-практична
конференція
викладачів,
здобувачів
першого
(бакалаврського), другого (магістерського) та третього (аспірантського) рівнів вищої
освіти, яку організувала кафедра історії України.
Робота конференції проходила у трьох секціях: «Історія України від
найдавніших часів до початку XX ст.» (модератор – професор Юрій Стецик); «Історія
України 20-ті роки ХХ ст. – початок ХХІ ст.» (модератор – доцент Руслана Попп);
«Історія України для неісторичних спеціальностей» (модератор – доцент Оксана
Медвідь). Учасниками заходу стали понад 50 осіб.
Конференцію відкрив професор Василь Ільницький, який підсумував наукову
роботу кафедри історії України за 2020 рік, а також окреслив перспективи науководослідницької діяльності.
З цікавими доповідями
і презентаціями виступали
викладачі,
студенти,
аспіранти
факультету
та
здобувачі
неісторичних
спеціальностей.
Зокрема
було обговорено актуальні
проблеми
розвитку
українського козацтва,
формування
української
державності, українського визвольного руху в західних областях України, становища
національних меншин, жіночого виміру української історії.
Науковою новизною та актуальністю для розвитку сучасної української
історичної науки відзначилися доповіді студентів: Роксолани Романків, Катерини
Каралюс Тараса, Христини Жук; аспірантів Назарія Капустинського та Лілії Гриник.
Конференція показала, що актуальною є і краєзнавча тематика. Найбільшою
оригінальністю відзначилися доповіді на цю тематику здобувачів неісторичних
спеціальностей: навчально-наукового інституту фізики, математики, економіки та
інноваційних технологій (Тарас Пилипчин – «Юрій Дрогобич – український
Нострадамус та ректор найстарішого університету в Європі», Денис Ошипко –
«Видавнича діяльність культурно-освітнього товариства «Просвіта» у Галичині (1868
– 1914 р.р.)», Богдан Панів – «Імениті гості курорту Трускавця на початку ХХ
століття»);
біологічно-природничого
факультету
(Олена
Сторонська
–
«Документальні свідчення про Дорожівський монастир східного обряду (XVII – XVIII
ст.)», Христина Місяйло – «Історія с. Верхнє Турківського району»).
Насамкінець організатори конференції наголосили на актуальності й
вагомості наукових досліджень та висловили вдячність всім учасникам.
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На факультеті психології, педагогіки та соціальної роботи відбулася
студентська наукова конференція
Згідно з планом діяльності лабораторії Педагогічної творчості, 30 березня 2021
року відбулася студентська наукова конференція «Педагогічні погляди Г. Сковороди.
Виховання працелюбності», приурочена 300-літньому ювілею від дня народження
всесвітньовідомого українського філософа, письменника, педагога, просвітницького
діяча. В конференції взяли участь 67 науковців та студентів Дрогобицького
університету.
Організували
дійство
студенти
І
курсу
спеціальності
«Дошкільна
освіта»
факультету
психології, педагогіки та соціальної роботи, з
відеопрезентацією літературно-музичної композиції
виступили студенти ІІІ курсу навчально-наукового
інституту музичного мистецтва Павло Мацюра та Лілія
Шпить. Модератори конференції – доцентка Надія
Дудник,
викладачка
Олександра Свйонтик.
Технічна редакторка –
студентка Наталія Лях.
Вітальне слово виголосила
Вітальне слово
завідувачка кафедри
учасникам
загальної педагогіки та
конференції
і
дошкільної освіти
професор Марія Чепіль
побажання
черпати
життєву мудрість в ідеях відомого українського
Модераторка конференції
мислителя
виголосила
завідувачка
кафедри викладачка Олександра Свйонтик
загальної
педагогіки
та
дошкільної
освіти
професорка Марія Чепіль, яка отримала у 2016
році високу нагороду Академії педагогічних наук
– медаль імені Григорія Сковороди. Конференція
складалася з п’яти блоків виступів, у яких
наголошено на великій зацікавленості української
спільноти у перечитуванні та осмисленні доробку
Г. Сковороди, подано ретроспективу життєвого
шляху мислителя, педагогічні ідеї, виховні
настанови, повчальні твори, музичні таланти,
філософські роздуми.
Студентки Вікторія Клименко, Марта
Климчук, Тетяна Сидір виступили з доповіддю
«Життєвими
стежками
великого
українця
Г. Сковороди», в якій подали огляд визначних
моментів життя філософа, виокремили важливі
періоди,
що
сприяли
становленню
його
світогляду. Студентки Марія Кожушок, Люба
Білоган, Христина Василиків, Анна Мотика та
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Марія Піддубна підготували доповідь про педагогічну
діяльність, виховні ідеї, надавши значення принципу
природовідповідності та «сродної праці». Доповідь з
цікавими фактами життя українського «Сократа», в якій
виокремили суперчності тогочасної світської моралі та
сміливість мандрівного філософа, представили Андріана
Саган, Діана Стельмах, Романна Мотрунич, Галина Кльоб.
Четвертим виступом студентки Уляна Маделик, Діана
Сеник, Наталія Лях, Люба Білоган, Марія Маковська,
Галина Кльоб презентували вірші, байки, афоризми
Г. Сковороди, а також читали вірші сучасників про
Модераторка
конференції доцентка
філософа. Інтерактивну гру-вікторину «Чи добре ми
Надія Дудник
знаємо Г. Сковороду?» підготувала і провела студентка
Анна Мотика. Цікаві запитання і численні правильні відповіді учасників конференції
довели уважність слухачів та небайдужість до процесу інтелектуального розвитку в
непростий період процесу нашого навчання.
З побажаннями гарних подальших наукових пошуків і продовження творчих
злетів у саморозвитку та вдосконаленні душевної рівноваги завершила дійство
доцентка Надія Дудник.

Літературно-музична
композиція. Павло Мацюра,
студент навчальнонаукового інституту
музичного мистецтва

Професор кафедри загальної
педагогіки та дошкільної освіти
Ореста Карпенко
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Літературно-музична
композиція. Лілія Шпить,
студентка навчальнонаукового інституту
музичного мистецтва

На кафедрі культурології та мистецької освіти відбувся
звіт про виробничу практику
31 березня 2021 року на кафедрі культурології та мистецької освіти відбулися
звіт та захист виробничої практики (пленер). Пленер – важлива складова освітнього
процесу. Малювання на пленері, виконання етюдів у природному середовищі –
кардинально відмінні від аудиторної роботи.
Студенти групи О-45Б спеціальності «Образотворче мистецтво, декоративне
мистецтво, реставрація» протягом шести тижнів працювали над завданнями
пленерної практики, розвивали навички малювання на відкритому повітрі в процесі
змін природного освітлення та стану погоди, збирали матеріали для роботи над
пейзажем, вдосконалювали технічні прийоми малювання різними художніми
матеріалами.
Перед початком пленерної практики була проведена настановча нарада.
Студенти ознайомилися зі змістом програмових завдань, вимогами щодо виконання
пленерних робіт (формат, матеріал, зміст, тема, рівень виконання, кількість, обсяг
тощо), критеріями оцінювання, оформлення практичних завдань та звітної
документації. Протягом практики студенти консультувалися з керівником.
Після завершення практики було проведено підсумковий огляд і аналіз
практичних робіт студентів, проаналізовано позитивні й негативні аспекти роботи
під час практики.
Слід зазначити, що студенти (І. Сивак, І. Слюсарчук, С. Джуфер, М. Квецко)
виконали в повному обсязі навчально-творчі завдання, продемонстрували фахові
уміння та творчі починання в роботі над пейзажем.

Студенти четвертого курсу на цих малюнках продемонстрували фахові уміння та творчі
починання у роботі над пейзажем
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Звіт про проходження виконавської (хореографічної) практики
на факультеті початкової та мистецької освіти
31 березня 2021 року студенти-хореографи факультету початкової та
мистецької освіти прозвітували про проходження виконавської (хореографічної)
практики керівниці практики викладачці Магдалині Марушці.
Студенти показали свої презентації
і довели, що закріпили практичні
навички щодо методики організації
роботи з хореографічним колективом,
розвинули рухово-танцювальні здібності
й артистизм, оволоділи практичними
навичками у галузі майбутньої професії –
викладача хореографії, а також непогано
застосували
знання,
здобуті
на
практичних і лекційних заняттях на
факультеті початкової та мистецької
освіти.
Майбутні
хореографи
приємно
вразили
цікавими
доповідями, креативними фото- та
відеозвітами, розповіли про свої
враження від роботи за фахом,
зазначивши,
що
переконані
у
правильності
вибору
своєї
майбутньої професії.
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Дистанційне навчання студентів-соціальних педагогів
в Університеті прикладних наук ВІВЕС
Світова пандемія охопила усі сфери нашого життя. Відобразилася вона і на
освітньому процесі вищої школи. Незважаючи на усі перепони, які чинить нам
ситуація з COVID-19, студентське життя триває, як і співпраця нашого університету з
Університетом прикладних наук ВІВЕС (Бельгія). Протягом трьох місяців студенти
факультету психології, педагогіки та соціальної роботи Олена Васьків (гр.СР-21М),
Вероніка Козак (гр.СР-32Б), Юлія Федосєєва (гр.СР-32Б), Аліна Іванчук (гр.СР-42Б) та
Уляна Юрків (гр.СР-42Б) разом із студентами з Польщі та
Данії проходять дистанційне навчання з курсу «Творчість і
мистецтво у соціальній роботі».
Лектором курсу є викладач факультету прикладних
соціальних наук Хенк Вандале, який представив під час
занять надзвичайно цікаве поєднання педагогічних,
психологічних та філософських теорій і роздумів щодо
використання засобів мистецтва, творчості у соціальній
роботі з вразливими групами населення. Участь у такому
навчанні
сприятиме
розвитку
професійних
компетентностей студентів у сфері надання соціальних
послуг. Попереду – складання іспиту з курсу та отримання
сертифікатів про навчання.
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На факультеті початкової та мистецької освіти
відбулася звітна online-конференція «Педагогічна практика:
результати та перспективи»
1 квітня 2021 року на факультеті початкової та мистецької освіти відбулася
звітна online-конференція «Педагогічна практика: результати та перспективи», на
якій здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти презентували
результати проходження педагогічної практики.
Педагогічна практика для студентів
спеціальності
«Початкова
освіта»
є
невід’ємною
складовою
частиною
професійної педагогічної підготовки фахівців
і має на меті ознайомити їх зі змістом та
умовами майбутньої професійної діяльності.
Практика сприяє формуванню особистого
стилю
викладання,
об’єктивній
оцінці
можливостей
студентів,
застосуванню
різноманітних методів та прийомів навчання,
сучасних педагогічних технологій.
Конференцію
розпочав
декан
факультету доцент Іван Кутняк, привітавши
студентів
з
успішним
проходженням
педагогічної
практики
та
сумлінним
ставленням до набуття професійних умінь і
навичок, успішну апробацію отриманих
теоретичних знань в умовах професійної
діяльності у початковій школі.
На
підсумковій
конференції
обговорювалися важливі питання пошуку взаємодії із сучасними школярами,
впровадження новітніх технологій навчання, формування іміджу вчителя початкових
класів. Студенти презентували перший досвід у ролі вчителя, свої досягнення,
демонстрували презентації, фото- та відеозвіти, осмислили труднощі, над
подоланням яких ще треба працювати, що засвідчує про їх готовність до роботи у
Новій українській школі.
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Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Соціологія» за
спеціальністю 054 Соціологія
31 березня – 2 квітня 2021 року на історичному факультеті відбулося
проведення акредитаційної експертизи з використанням технічних засобів
відеозв’язку (платформа Zoom) освітньо-професійної програми «Соціологія» (ID у
ЄДЕБО 24476) за спеціальністю 054 Соціологія за
першим рівнем вищої освіти. Гарант освітньої
програми – професор Світлана Щудло.
Відповідно до наказу Національного агентства із
забезпечення якості вищої освіти від 16.03.2021 р. № 567Е, призначено експертну групу у складі: І. Нечітайло,
доктор соціологічних наук (Харківський національний
університет внутрішніх справ) – керівник експертної
групи; А. Стадник, кандидат соціологічних наук
(Класичний приватний університет); К. Білоус, здобувач
вищої освіти (Київський національний університет імені
Тараса Шевченка).
Проведено вісім фокус-групових зустрічей, серед них з керівником та
менеджментом ЗВО, академічним персоналом, здобувачами, роботодавцями,
представниками студентського самоврядування, адміністративним та допоміжним
персоналом, членами проєктної і робочих груп з розробки й оновлення ОПП, а
також додаткову відкриту зустріч.
У зустрічах узяли участь партнери закордонних університетів, зокрема
професор Беата Шлюз (Жешувський університет, Республіка Польща), професор
Марія Дептула та доктор Віолетта Юнік (Бидгощський університет імені Казимира
Великого, Республіка Польща), професор Наталія Побірченко (Вища професійна
школа імені Вітелона в Лєгніце, Республіка Польща). Переклад забезпечувала
начальник відділу міжнародних зв’язків ДДПУ імені Івана Франка Лідія Романик.
Широке коло роботодавців представили, зокрема, директор Центру вивчення
громадської думки «Соціоінформ» – Наталія Зайцева-Чіпак; віцепрезидент
Соціологічної асоціації України – професор Людмила Сокурянська; керівник
Дрогобицького міського центру соціальних служб – Оксана Матчишин, директор
Інституту міста Дрогобич – Володимир Кондзьолка, представник благодійної
організації Карітас – Олександра Козанкевич.
Активну участь узяли представники студентського самоврядування факультету
та університету, а також здобувачі освітньої програми «Соціологія».
Експертна комісія відзначила відкритість адміністрації університету і кафедри
правознавства, соціології та політології до проведення експертизи. На фінальній
зустрічі підкреслено сильні сторони програми, серед яких інтернаціоналізація
освітнього процесу, участь студентів у забезпеченні якості освітньої програми,
прикладна спрямованість програми на потреби регіону.
Комісія наголошувала на дорадчій функції експертів задля підвищення якості
ОП. Вдячні членам комісії за професіоналізм і толерантність. Очікуємо на подальші
етапи експертизи.
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Підсумки участі викладачів університету
в Міжнародній програмі з дитячої реабілітації
2 квітня 2021 року в межах реалізації проєкту Erasmus+ KA2 »UKROTHE»
STUDY PROGRAMME OCCUPATIONAL THERAPY IN UKRAINE закінчилася
двотижнева Міжнародна онлайн програма з дитячої реабілітації 2021 / «International
Module on Paediatric Rehabiliation 2021». Учасником програми була команда
«UKROTHE», до якої входили четверо викладачів університетів-партнерів, серед яких
ДДПУ імені Івана Франка представляли доцент Ніна Грибок та старший викладач
Юрій Рогаля; а також працівники центру відновного лікування «Модричі» і
товариства «Карітас» Самбірсько-Дрогобицької єпархії. Загалом у програмі брали
участь 70 студентів та фахівців у галузі фізичної реабілітації з одинадцяти країн:
Австрії, Бельгії, Іспанії, Норвегії, Росії, Сурінаму, США, Туреччини, Фінляндії,
Франції та України.
Міжнародна
програма
з
дитячої
реабілітації була створена за ініціативи Гентської
університетської асоціації та Центру реабілітації
дітей Університетської лікарні м. Гент (Бельгія).
Метою цього модуля були двотижневі інтенсивні
тренінги у галузі педіатричної реабілітації, а
також культурний обмін між студентами,
викладачами та фахівцями. У програмі модуля
була також запланована презентація від
команди «UKROTHE» про сучасний стан
реабілітаційної допомоги в Україні – «Health
care and rehabilitation in Ukraine».
Головним завданням модулю була
командна робота над реальним випадком захворювання дитини, що перебувала на
лікуванні у педіатричній клініці Гента. Перший етап роботи передбачав збір
інформації про захворювання дитини та її реабілітацію з використанням наукової
літератури, матеріалів лекцій, що читалися на курсі, проведених практичних занять,
а також прямого спілкування зі спеціалістами, що займалися відновним лікуванням
дитини. Надалі необхідно було підібрати оцінювальні тести, встановити
реабілітаційний діагноз відповідно до МКФ (Міжнародної класифікації
функціонування, обмеження життєдіяльності і здоров’я), сформулювати
короткострокові та довгострокові цілі
реабілітації, розробити індивідуальну
програму реабілітації, що включала
ерготерапевтичні і фізіотерапевтичні
інтервенції.
Команда представила у вигляді
презентації результати своєї роботи над
вказаним кейсом, отримавши схвальні
відгуки та позитивні оцінки від
організаторів програми.
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Плідна співпраця факультету початкової та мистецької освіти
з професором Григорієм Васяновичем
Григорій Васянович завжди є почесним гостем факультету початкової та
мистецької освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана
Франка, зокрема професор неодноразово був головою Державної екзаменаційної
комісії, активним учасником Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних
конференцій, а декілька років тому професорсько-викладацький склад і студентська
молодь мали можливість насолоджуватися його науковою та поетичною
скарбницею у ході проведеного на факультеті заходу, що проходив під назвою
«Творчий вечір з професором Григорієм Васяновичем».
Науковий ужинок Григорія Петровича, а саме: «Педагогіка», «Педагогіка
вищої школи», «Педагогічна етика», «Педагогічний пантеон», «Ноологія
особистості», поповнили бібліотечну скарбницю факультету. Найновішим виданням
став посібник «Педагогічна естетика», в якому відображені зміст, форми, методи,
методичні прийоми та засоби естетичного виховання. Він добре прислужиться
викладачам кафедри педагогіки та методики початкової освіти і студентам, які
здобувають спеціальність «Початкова освіта», оскільки, згідно з навчальним планом,
кафедрою забезпечуються такі дисципліни, як «Актуальні проблеми початкової
освіти», «Дидактика початкової освіти», «Теорія виховання учнів початкової школи»,
«Школознавство» тощо.
Сторінки наукової праці збагачують читача
інтелектуально, духовно й естетично. Текстовий та
ілюстративний
матеріал,
урізноманітнений
поданим категоріально-поняттєвий тезаурусом,
зокрема «естетичний ідеал особистості педагога»,
«естетична діяльність педагога», «естетичний смак
педагога», «естетична насолода педагога» та
підсилений цитатами й цікавими фактами із життя
педагогів минулого і сьогодення, допоможуть
здобувачам першого (бакалаврського) та другого
(магістерського) рівнів вищої освіти у майбутньому
ефективно здійснювати освітній процес у Новій
українській
початковій
школі.
До
прикладу, «Знання – це те, що у воді не тоне, і у
Професор кафедри гуманітарних
вогні не горить» (М. Шашкевич), «Дитина – це
дисциплін та соціальної роботи
святе, яке поки що є з нами» (Я. Корчак), «Діти –
Львівського державного
найтендітніші, найніжніші квіти в безмежно
університету безпеки
життєдіяльності
різноманітному
квітнику
людства»
Григорій Васянович
(В. Сухомлинський) та ін.
Сьогодні, у час творення Нової української школи, формувати загальні та
фахові компетентності в естетично освітньому середовищі допоможуть студентам
вміщені в посібнику настанови як дороговказ у майбутню професійну діяльність. Так,
акцентовано на тому, що педагогічна діяльність має бути «найбільш шляхетною,
прекрасною і необхідною діяльністю на Землі, до якої кличе Бог лише вибраних,
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найкращих», бо саме Він «через учителя просвітлює, перетворює, переконує
вихованців у необхідності творити красу, блага, шукати істину». Тому
«найзаповітнішою мрією справжнього педагога» має стати бажання «виховати
гуманну, культурну, високо достойну особистість, якій притаманні найкращі риси
громадянина, патріота Батьківщини», «формувати духовно багате, зріле молоде
покоління задля поступального розвитку українського суспільства».
З цією метою учитель має стати «володарем дитячих душ, вихователем,
наставником», має дітям «відкривати очі, щоб вони побачили, сприймали цими
очима і серцем світло знань», пам’ятаючи, що саме вони є тими «живими
барометрами», які відчувають «фальш в словах і діях педагога». Учитель повинен «з
чистою, щирою душею вести їх за собою до вершин духовних цінностей»,
допомагати їм «пізнавати духовну впорядкованість світу, його гармонію й красу»,
наповнюючи їхню «душу радістю пізнання, красою людських почуттів, смислом
Божого Одкровення», та своєю щоденною сумлінною працею, прикладом
«формувати в них оптимістичне сприйняття світу, бажання приносити в нього лише
позитивне, радісне, добре».
Втілюючи
ідеї
«педагогіки
партнерства»,
сучасний
учитель
має
створювати «довірливу атмосферу як джерело любові, радощів», що «тісно
пов’язане з такими поняттями, як розуміння, безпека, близькість, надійність».
Початкова школа має стати тим «місцем співтворчості», в якій «виховується краса і
святість людських почуттів», у якій немає місця конфліктам, у якій вчитель постійно
удосконалює і збагачує свій мовленнєвий потенціал, а, ставши керівником освітнього
закладу, прагне бути «справжнім диригентом естетичних відносин між усіма
членами педагогічного колективу», пам’ятаючи, що лише вміле «керівництво є
шляхом до успіху інших».
Студентській молоді може також добре прислужитися й ціла низка настанов,
подана автором в останньому розділі посібника, присвяченому співпраці школи,
сім’ї та церкви: «сім’я в Україні має бути прототипом малої домашньої родинної
церкви так само суттєвої, як парафія, як єпархія, як народ», а «батьки мають бути
посередниками між дітьми і Богом», постійно «навчаючи їх у повсякденному
християнському житті уникати гріха, творити добро й красу», бо, як стверджує
народна мудрість, «якщо з дітьми не говорити про Бога, то всю решту життя
доведеться говорити з Богом про дітей».
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Викладацька онлайн-конференція
на факультеті початкової та мистецької освіти
5 квітня 2021 року відбулася щорічна науково-практична конференція
професорсько-викладацького складу факультету початкової та мистецької освіти,
яка, як і зазвичай, відзначилася успішністю та інформативністю. Захід відбувся в
режимі онлайн із використанням платформи ZOOM.
Учасники конференції працювали
у п᾿яти секціях: педагогіка (модераторка
– доцентка Лілія Стахів); математика,
інформатика та методика їх викладання
у початковій школі (модераторка –
доцентка
Наталія
Стасів);
культурологічна
(модераторка
–
доцентка Тетяна Білан); мистецтвознавча
(модератор – доцент Михайло Сидор);
українська
мова
та
методика
її
викладання
у
початковій
школі
(модераторка – професорка Марія Федурко). У своїх доповідях як провідні науковці,
так і молоді вчені доводили доцільність того чи того напряму наукового пошуку,
окреслювали шляхи подальшого зміцнення наукового іміджу факультету.
Під час конференції науково-педагогічні працівники представили результати
пошуково-дослідницької роботи різноманітної тематики: «Дидактичні принципи
підготовки майбутнього вчителя початкової школи до виховної роботи» (професор
Микола Пантюк); «Використання
кейс-технологій
на
уроках
математики у початковій школі»
(доцентка
Оксана
Жигайло);
«Формування
художньоестетичних
компетентностей
здобувачів вищої освіти в процесі
вивчення основ сценічного та
екранного мистецтва» (доцентка
Валентина Дротенко); «Процес
становлення і розвитку національної культури і духовності» (доцент Іван Кутняк);
«Лінгвостилістичний простір художніх текстів для дітей Галини Вдовиченко»
(старша викладачка Анна Огар) та ін.
Науково-практична
конференція вже стала традиційною
на факультеті і засвідчує активну
дослідницьку діяльність науковопедагогічних працівників.
Модератори
конференції
побажали колективам кафедр нових
здобутків на освітянській ниві.
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На кафедрі практичної психології відбулося обговорення освітньопрофесійних програм
5 квітня 2021 року в онлайн-форматі відбувся семінар з обговорення проєктів
освітньо-професійних програм «Практична психологія» та «Спеціальна психологія»
першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти за
спеціальністю 053 Психологія. У семінарі взяли участь представники студентської
спільноти та викладачі кафедри практичної психології.
Учасники семінару обговорили перспективи забезпечення професійної
підготовки практичних і спеціальних психологів, можливості розвитку академічної
мобільності та культури академічної доброчесності.
Активну участь в обговорені проєктів освітньо-професійних програм взяли
студенти факультету психології, педагогіки та соціальної роботи, які висловили свої
пропозиції щодо освітніх компонентів та методів і форм організації освітнього
процесу.
Насамкінець учасники семінару напрацювали рекомендації щодо підвищення
якості освіти під час підготовки фахівців у галузі психології.
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Участь викладачів кафедри фізичної терапії, ерготерапії
у тренінгах для складання тестових завдань іспиту «Крок 2»
5 – 7 квітня 2021 року викладачі кафедри фізичної терапії, ерготерапії
навчально-наукового інституту фізичної культури і здоров’я взяли участь у
навчальних тренінгах, які проводила Державна організація «Центр тестування
професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки
«Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров′я України». Навчання
проводилися у зв’язку з необхідністю створення банку тестових завдань
інтегрованого тестового іспиту «Крок 2» як компонента єдиного державного
кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ), який вперше будуть здавати випускники-магістри
спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» 7 грудня 2021 року.
Метою навчання було ознайомити викладачів ЗВО України, які забезпечують
реалізацію магістерських освітніх програм зі спеціальності 227 «Фізична терапія,
ерготерапія» і будуть авторами (розробниками) тестових завдань, з основними
поняттями та категоріями тестування, правилами конструювання тесту і створення
тестових завдань, структурою, а також шаблонами написання тестових завдань.
Перші два дні навчальний тренінг проводив керівник Центру ґендерної освіти
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя Олександр Желіба, який
ознайомив учасників з особливостями стандартизованого тесту із закритими
тестовими завданнями та технологією проєктування тестових завдань, правилами
написання умови, ключа і дистракторів для тестових завдань з однією найкращою
відповіддю (типу MCQ 1/n). На третій день тренінг вела заступниця директора
Центру тестування Леся Войтенко, яка наголосила на основних структурних дефектах
тестових завдань та типових помилках у побудові тестових завдань.
Навчання проводилися в онлайн-форматі з використанням застосунку ZOOM.
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На факультеті початкової та мистецької освіти відбулася студентська науковопрактична конференція «Молоді паростки науки – 2021»
6 квітня 2021 року кафедра педагогіки та методики початкової освіти
організувала і провела в онлайн-режимі з використанням платформи ZOOM
студентську науково-практичну конференцію «Молоді паростки науки – 2021».
Модератор конференції – доцент Любов Скалич. У вступному слові Любов
Йосипівна привітала учасників, акцентувала на важливості таких заходів у науководослідницькій роботі студентів.
Співдоповідачами на конференції виступили здобувачі ІІ курсу другого
(магістерського) рівня вищої освіти, а також студенти-бакалаври ІV курсу, які взяли
активну участь в обговоренні та дискусії.
Виступи були цікавими, змістовними, конструктивними, доповненими
мультимедійними презентаціями. Варто відзначити доповіді Л. Щигельської, О. Миц
(науковий керівник – доцент Лілія Стахів), М. Грицишин (науковий керівник –
доцент Леся Колток), Т. Ромашко (науковий керівник – доцент Ірина Садова),
І. Гавриляк (науковий керівник – доцент Соломія Ілляш), М. Пилипчак (науковий
керівник – доцент Наталія Муляр), Х. Гришко (науковий керівник – доцент Наталія
Калита).
У дружній атмосфері прозвучали цікаві думки, пов’язані із реформуванням
Нової української початкової школи.
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На факультеті психології, педагогіки та соціальної роботи відбулося
обговорення освітньо-професійних програм
6 квітня 2021 року в онлайн-форматі відбувся семінар з обговорення проєктів
освітньо-професійних програм «Практична психологія» та «Спеціальна психологія»
першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти за
спеціальністю 053 Психологія. У семінарі взяли участь потенційні роботодавці та
стейкхолдери. Члени робочих груп забезпечення освітніх програм ознайомили
учасників зі змінами, що відбулися у їх
структурі у 2020/2021 роках, відповідно
до зауважень і пропозицій, внесених
під час акредитаційної експертизи та у
зв’язку із затвердженням Стандарту
вищої освіти. Під час семінару було
обговорено питання, що стосуються
актуалізації
освітніх
програм,
організації
практик,
формування
переліку дисциплін вільного вибору, майбутнього працевлаштування випускників.
Досвідом укладання проєкту програм на 2021/22 н.р. поділилися докторка
психологічних наук, професорка кафедри психології та педагогіки Хмельницького
національного університету Таїсія Комар і докторка філософських наук, завідувачка
кафедри психології комунального навчального закладу «Черкаський обласний
інститут післядипломної освіти педагогічних працівників» Валентина Афанасенко.
Таїсія Комар у своєму виступі окреслила шляхи розвитку академічної мобільності і
можливості застосування інноваційних психолого-педагогічних технологій у
підготовці психологів, розширення можливостей практичного спрямування
підготовки фахівців. Валентина Афанасенко зосередила увагу учасників семінару на
особливостях студентоцентрованого підходу та розвитку особистісно-професійних
якостей майбутніх фахівців-психологів, відображенні цих підходів в освітньопрофесійній програмі.
Учасники семінару – керівниця інклюзивно-ресурсного центру Тисменицької
міської ради Леся Василик та керівниця Дрогобицького добровільного товариства
захисту дітей-інвалідів «Надія» Ірина Дзюрах – також поділилися пропозиціями і
власним баченням практичної підготовки фахівців за спеціальністю «Психологія».
Завідувачка кафедри практичної психології доцентка Валентина Стець
окреслила
перспективи
та
специфіку
підготовки
фахівцівпсихологів
у
Дрогобицькому
університеті, особливості врахування
регіонального контексту під час
укладання
освітньої
програми,
висвітлила
питання
специфіки
викладання
вибіркових
освітніх
компонентів.
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Онлайн-дискусія на кафедрі психології
6 квітня 2021 року в межах проведення місяця психології, який ініціювала
кафедра психології, відбулася онлайн-дискусія «Психологічна теорія і практика у
педагогічній діяльності» із випускниками та магістрами.
Із доповідями виступили: професор Мирослав Савчин; доценти Леся
Василенко, Андрій Зимянський, Марія Заміщак, Світлана Мащак; випускники
А. Ребрей, І. Гайдучок, І. Козак, М. Піхур, Б. Демкович, Л. Мазур; здобувачі другого
(магістерського) рівня вищої освіти Л. Гулич, І. Лудин, Б. Кіндракевича. Всі виступи
викликали у присутніх професійний інтерес і активне обговорення.
На зустрічі, яка відбувалася у форматі інтерактивної комунікації,
порушувалися питання аналізу особливостей, труднощів та здобутків професійної
психолого-педагогічної діяльності. Присутні отримали кваліфіковані поради і
рекомендації щодо організації
навчання
у
дистанційних
умовах, інклюзії, позитивної
педагогічної взаємодії з дітьми
та батьками. Було висловлено
багато актуальних пропозицій
та інноваційних ідей.
Тепла атмосфера, обмін
професійним
досвідом
і
взаємні
слова
вдячності
спонукають надалі проводити
дискусійні «круглі столи», майстер-класи, вебінари та психологічні консультації з
метою психолого-педагогічного супроводу й отримання зворотної інформації від
усіх суб’єктів освітнього процесу.
Щиро дякуємо всім за увагу, активність та практичне застосування набутих
психологічних знань у професійній діяльності.
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Студентська онлайн-конференція
на факультеті початкової та мистецької освіти
6 квітня 2021 року на факультеті початкової та мистецької освіти в режимі
онлайн із використанням платформи ZOOM відбулася щорічна студентська науковопрактична конференція.
Модератори секційних засідань:
доцентка Наталія Калита (секція
«Педагогіка та методика початкової
освіти»); доцентки Людмила Силюга та
Наталія Стасів (секція «Математика,
інформатика
та
методика
їх
викладання у початковій школі»);
доцентка
Тетяна
Білан
(секція
«Культурологічна»); доцент Михайло Сидор (секція «Мистецтвознавча»); доцентки
Олена Кравченко-Дзондза та Світлана Луців (секція «Українська мова та методика її
викладання у початковій школі») привітали учасників конференції й побажали їм
плідної праці.
На заході обдаровані студенти демонстрували рівень опанування
обстежуваною проблемою, уміння аналізувати наукову літературу, проводити
експеримент. Кожен з її учасників мав можливість презентувати результати своєї
пошуково-дослідницької роботи.
Особливо цікавими і змістовними були виступи студентів-магістрів: Тетяни
Ромашко («Педагогічне спілкування як засіб формування толерантності учнів
початкової школи», наукова керівниця – доцентка Ірина Садова); Наталії Негід
(«Інтелект-карти як засіб візуалізації навчального матеріалу на уроках читання в
початковій школі», наукова керівниця – доцентка Світлана Луців); Марії Хай
(«Особливості
використання
інтерактивної дошки на уроках
математики у першому класі»,
наукова керівниця – доцентка
Олександра Шаран); Марії Васенко
(«Особливості
використання
нетрадиційних методик навчання
математики у початковій школі»,
наукова керівниця – доцентка
Оксана Жигайло); Ірини Стечкевич («Трансформація класичної лексики в сучасній
хореографії», науковий керівник – доцент Петро Фриз); Вікторії Шпильчин
(«Сподвижники самчиківського розпису, їх здобутки та послідовники», наукова
керівниця – професорка Олена Никорак); Христини Савшак («Синтез сучасних
графічних матеріалів в творчій роботі митця», науковий керівник – доцент Михайло
Сидор) та ін.
Модератори секційних засідань подякували всім учасникам за цікаві доповіді,
змістовну дискусію і творчу атмосферу.
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На кафедрі анатомії, фізіології та валеології відбулася онлайн-конференція
«Здоров’я – це ще не все, але без здоров’я все – ніщо»
7 квітня міжнародне співтовариство щорічно, починаючи з 1950 року,
відзначає Всесвітній день здоров’я. З нагоди цього свята, особливо актуального у час
пандемії COVID-19, на кафедрі анатомії, фізіології та валеології для студентівпершокурсників біолого-природничого факультету в режимі онлайн із
використанням платформи Zoom була проведена конференція «Здоров’я – це ще не
все, але без здоров’я все – ніщо». Модератори заходу – куратор академічних груп
БХ-11Б та Б-12Б Оксана Лупак та доцент кафедри Галина Ковальчук.
Цікаві і змістовні презентації представили
студентки
Христина
Місяйло
та
Олена
Сторонська. У своїх доповідях вони висвітлили
фактори, що впливають на здоров’я; зробили
акцент на необхідності відповідального ставлення
до довкілля як потенційного джерела здоров’я та
дотримання здорового способу життя сучасною
молоддю. У процесі анкетування студентів,
учасників конференції, щодо їх поведінкових навичок, а також за допомогою
визначення індексу маси тіла, було виявлено деякі недоліки, зокрема у дотриманні
респондентами правил раціонального харчування, режиму дня, рухової активності.
Під час дискусії студенти активно висловлювалися щодо можливості коригування
свого способу життя, а також із питань профілактики інфекційних захворювань, у
тому числі і COVID-19, раціонального застосування антибіотикотерапії тощо.
Проведений захід допоміг привернути увагу студентів до проблем збереження
та зміцнення здоров’я, розуміння цінності власного здоров’я та здоров’я
навколишніх, необхідності дотримуватися правил здорового способу життя та
гігієнічних вимог.
Бажаємо всім бути здоровими і життєрадісними!
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Представники Дрогобицького університету взяли участь
у Міжнародній науково-практичній конференції «Якубинська наукова сесія»
«Соціологія і освіта: сучасні виклики»
7 квітня 2021 року викладачки кафедри правознавства, соціології та політології
професорка Світлана Щудло і доцентка Ірина Мірчук взяли участь у ХV
Міжнародній науково-практичній конференції «Якубинська наукова сесія»
«Соціологія і освіта: сучасні виклики», яка відбулася у відеоформаті за допомогою
платформи Zoom. Професорка Олена Якуба – одна з фундаторок української
соціології освіти. Серед організаторів цього наукового заходу були Соціологічна
асоціація України, Міністерство освіти і науки України, Харківський національний
університет імені В.Н. Каразіна та ін.
Дрогобицькі науковиці у секції «Освіта як чинник суспільного розвитку в
умовах глобальності» представили доповідь «Формування культури співпраці при
реалізації міжнародних академічних проєктів: кейс Дрогобицького університету».
Модераторами секції були професорка, віцепрезидентка САУ Людмила
Сокурянська та завідувачка відділу моніторингових досліджень соціальноекономічних трансформацій ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН
України» Ольга Балакірєва.
Слухачами секції стали також здобувачі другого (магістерського) рівня вищої
освіти історичного факультету Дрогобицького університету.
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Студентки факультету психології, педагогіки та соціальної роботи –
переможниці ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських творчих робіт
Студентки факультету психології, педагогіки та соціальної роботи Олена
Курник, Мар’яна Лехновська, Діана Дерев’янко та Діана Бабій 7 квітня 2021 року
взяли участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських творчих робіт «Здорова
дитина – здорова нація», який відбувся у Глухівському національному педагогічному
університеті імені Олександра Довженка. Студентки виконували творчі роботи під
науковим керівництвом доценток кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти
Світлани Івах, Віолети Городиської, Анни
Федорович.
Цього року на конкурс було подано 51
наукову роботу із різних закладів вищої освіти
України. За результатами ІІ туру студентки Олена
Курник та Мар’яна Лехновська за успішний захист
роботи «Здоров’язбережувальне середовище як
основа формування здорового способу життя
дошкільників» нагороджені Дипломом ІІ ступеня.
Викладачі і студенти факультету психології, педагогіки та соціальної роботи
вітають Олену Курник, Мар’яну Лехновську та їх наукову керівницю доцентку
Світлану Івах із цим досягненням і бажають подальших успіхів і нових перемог на
стежині професійного зростання!

Журі конкурсу у Глухівському національному
педагогічному університеті імені Олександра Довженка

Студентки Олена Курник та
Мар’яна Лехновська за успішний
захист роботи «Здоров’язбережувальне середовище як
основа формування здорового
способу життя дошкільників»
нагороджені Дипломом ІІ ступеня

78

Онлайн-зустріч студентів-філологів із доктором біблійного богослов’я
о. Юрієм Щурком
Споконвіку було Слово,
а Слово в Бога було,
і Бог було Слово
(Йо. 1:1)

8 квітня 2021 року відбулася онлайн-зустріч студентів філологічного
факультету з шанованою, духовного багатою Людиною, яка живе Божим Словом, −
о. Юрієм Щурком, доктором біблійного богослов’я, деканом Філософськобогословського факультету УКУ. Тема розмови – «Сила Слова». Бесіда була дуже
щирою та зворушливою.
Ми
зрозуміли,
що
Слово має велику силу, адже
чуємо його не лише вухами, а
й усією душею. Отож варто
бути дуже уважним до Нього.
Слова й думки – нероздільні, а
тому те, як і що ми говоримо,
свідчить про нашу особистість.
І найважливіше: людина не
може жити без духовності. Не
може і все! Адже духовність − головний орієнтир, який провадить нас у цьому
складному, сповненому хаосу й неспокою, земному житті.
Щиро дякуємо о. Юрію за неоціненні знання, які допомогли відчути,
зрозуміти та переосмислити Слово по-особливому, по-новому, а ще вкотре
переконатися, що гуманітаристика – це не те, що приносить матеріальні прибутки, а
це депозит у вічне, духовне.
Також висловлюємо подяку організаторці зустрічі доцентці Ірині Дмитрів,
в.о. декана філологічного факультету доцентці Марії Стецик, старшій викладачці
Лесі Баранській та всім присутнім студентам.
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Студенти-соціологи обговорили результати опитування
з питань академічної доброчесності та якості освіти
8 квітня 2021 року у межах проходження соціологічної (виробничої) практики
студенти 4 курсу спеціальності «Соціологія» Мар’яна Гриньо та Марія Футиш
провели онлайн-зустріч зі студентами магістратури історичного факультету. Її
метою стало представлення результатів опитування здобувачів освіти ДДПУ імені
Івана Франка у рамках проєкту «Ініціатива академічної доброчесності та якості
освіти» від Американських Рад, реалізованого Відділом забезпечення якості освіти
університету (керівник доцент Ірина Мірчук) в грудні 2020 р. В опитуванні взяли
участь 550 студентів різних факультетів та курсів нашого університету.
Після презентації результатів, студенти-соціологи організували фокусовану
групову дискусію з питань, що стосувалися академічної доброчесності й
академічного письма, задоволеності освітнім процесом, прозорості критеріїв
оцінювання, доступу до методичних матеріалів та інші.
Підняті питання викликали неабияке зацікавлення та дискусію в онлайн
аудиторії.
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Професор Мирослав Савчин провів майстер-клас для освітян
9 квітня 2021 року в межах проведення місяця психології в Дрогобицькому
університеті на базі КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників
Трускавецької міської ради» відбувся майстер-клас для освітян Трускавецької ОТГ
«Позитивна педагогічна взаємодія» від завідувача кафедри психології, доктора
психологічних наук, професора Мирослава
Савчина.
Сьогодення вимагає від освітнього
середовища
нових
форм
педагогічної
взаємодії. Власне тому метою майстер-класу
було ознайомлення учасників з ефективними
сучасними формами організації позитивної
та успішної взаємодії і партнерства з учнями,
колегами, адміністрацією школи та батьками. Професор Мирослав Савчин
акцентував на власній гідності кожного з учасників освітнього процесу.
Присутні брали активну участь в обговоренні, ділилися досвідом,
розширюючи траєкторію знань щодо позитивної та здорової педагогічної взаємодії.
Також озвучено пропозиції щодо майбутньої співпраці на постійній основі,
обговорено орієнтовну тематику наступних зустрічей. Майстер-клас пройшов у
творчій й продуктивній атмосфері.

***
Дистанційне навчання студентів-соціальних педагогів
в Університеті прикладних наук ВІВЕС
Світова пандемія охопила всі сфери нашого життя. Відобразилася вона і на
освітньому процесі вищої школи. Незважаючи на перепони, які чинить нам ситуація
з COVID-19, студентське життя триває, як і триває співпраця нашого університету з
Університетом прикладних наук ВІВЕС (Бельгія). Протягом трьох місяців здобувачі
освіти факультету психології, педагогіки та соціальної роботи Олена Васьків (гр.СР21М), Вероніка Козак (гр.СР-32Б), Юлія Федосєєва (гр.СР-32Б), Аліна Іванчук (гр.СР42Б) та Уляна Юрків (гр.СР-42Б) разом із студентами з Польщі та Данії проходять
дистанційне навчання з курсу «Творчість і мистецтво у соціальній роботі».
Лектором курсу є викладач факультету прикладних соціальних наук Хенк
Вандале, який представив під час занять надзвичайно цікаве поєднання педагогічних,
психологічних та філософських теорій і роздумів
щодо використання засобів мистецтва, творчості
у соціальній роботі з вразливими групами
населення. Участь у такому навчанні сприятиме
розвитку
професійних
компетентностей
студентів у сфері надання соціальних послуг.
Попереду – складання іспиту з курсу та
отримання сертифікатів про навчання.
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Лауреатський дебют студента навчально-наукового інституту
музичного мистецтва Нікіти Коцурова
6 – 9 квітня 2021 року в м. Равенна (Італія) відбувся Міжнародний конкурс
«RACCONTO DI PRIMAVERA – 2021», в якому отримав перемогу і Диплом лауреата
І ступеня студент навчально-наукового інституту музичного мистецтва Нікіта
Коцуров (клас фортепіано доцентки Уляни Молчко).
Цей мистецький захід проходить за підтримки Міністерства культури і
фестивального порталу Gold Europe Festivals. Складні карантинні умови, спричинені
пандемією, перевели світові та вітчизняні конкурсні заходи в режим онлайн, що
спонукало молодих музикантів представляти свої професійні вміння дистанційно.
Незважаючи на це, у цьогорічних змаганнях
«RACCONTO DI PRIMAVERA – 2021» взяли участь
1600 учасників із 26 країн світу.
Досить
високий
рівень
майстерності
конкурсантів змусив журі ухвалювати складні
рішення щодо переможців. Упродовж 18 днів
прослуховування численних конкурсних програм
були відібрані найкращі з найкращих, серед яких
лауреатом І премії у IV віковій групі в номінації
«Інструментальне мистецтво» став представник
Дрогобицького університету Нікіта Коцуров.
Це перший виступ молодого піаніста на
міжнародному мистецькому заході. Здобувши
музичну освіту в Стрийській дитячій музичній
Диплом лауреата І ступеня
школі ім. О. Нижанківського, в класі викладачкиотримав Нікіта Коцуров
методистки Оксани Лазорищак, спудей обирає
Франковий університет для подальшого професійного вдосконалення. Навчаючись
піаністичної майстерності у доцентки Уляни Молчко, Нікіта Коцуров швидко
опанував професійний технічний рівень та виконавське мистецтво, що дало
можливість гідно представити галицьку фортепіанну школу на конкурсі
«RACCONTO DI PRIMAVERA – 2021» в Італії.
Нехай цей блискучий перший крок стане для Нікіти Коцурова початком
нових перемог, а його наставниці доцентці Уляні Молчко бажаємо великих
педагогічних досягнень.
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До фестивалю науки на філологічному факультеті
12 квітня 2021 року у Видавництві Львівська політехніка
вийшла оригінальна книга: добірка афоризмів та сентенцій
ідеолога українського вольового націоналізму Дмитра Донцова,
яку підготувала відомий мовознавець, доцент кафедри
української мови Національного університету «Львівська
політехніка» Оксана Микитюк. Основою для цього видання
послужили 10 томів «Вибраних творів» Д. Донцова, які протягом
2011 – 2016 рр. підготував до друку, прокоментував, упорядкував
і написав до кожного з томів передмови доцент кафедри
української літератури та теорії літератури Дрогобицького
педагогічного університету ім. І. Франка Олег Баган. Це перша така велика добірка
висловлювань видатного публіциста, філософа та літератора-есеїста, який потужно
вплинув на міжвоєнну добу ХХ ст. в українській політиці й культурі. В ній
представлено його думки про найширший спектр проблем зі сфер політики, релігії,
мистецтва, буття, педагогіки, етнопсихології тощо. Це своєрідний довідник про
життєві оцінки й думки людини, яка протягом кількох десятиліть перебувала в
епіцентрі суспільно-політичного, ідейно-культурного коловороту українського
національного життя.

***
Французька весна у навчально-науковому інституті іноземних мов
13 квітня 2021 року викладачками кафедри романської філології та
компаративістики доцентами Вікторією Лучкевич, Мар′яною Марковою та
ст. викладачкою Любомирою Айзенбарт було проведено онлайн зустріч зі
студентами першого і другого курсів навчально-наукового інституту іноземних мов у
рамках щорічного Всеукраїнського фестивалю «Французька весна в Україні».
«Французька весна в Україні» – фестиваль французької культури загалом, що
має на меті популяризацію французької мови, кооперацію у лінгвістичній та
культурній сфері, франко-український культурний обмін.
Учасники заходу мали змогу
здійснити віртуальну подорож до
Франції, відкрити нові цікаві сторінки з
її історії, літератури, ознайомитися з
національними
традиціями
та
лінгвістичними
особливостями
французької мови. Студенти активно
долучилися
до
дискусії
про
лінгвокультурологічні
особливості
французької мови і до онлайн-квесту про історію Франції, національні стереотипи.
З-поміж інших завдань, метою заходу було заохотити першокурсників до
вибору французької мови як другої іноземної.
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Відбулася студентська науково-практична конференція
«Психологічні засади позитивної педагогічної взаємодії»
13 квітня 2021 року у межах місяця психології в Дрогобицькому університеті
відбулася студентська науково-практична конференція «Психологічні засади
позитивної педагогічної взаємодії».
Учасниками конференції стали студенти всіх навчально-наукових інститутів та
факультетів нашого університету. У доповідях порушувалися питання дослідження
психологічної та педагогічної теорії і практики, проблеми професійної підготовки
психолога та педагога, психологічні основи й особливості позитивної педагогічної
взаємодії.
Крім виголошення доповідей, учасники конференції брали активну участь в
обговореннях і дискусіях, обмінювалися думками й досвідом. «Участь у конференції
– важливий крок до науки та набуття досвіду, який надалі допоможе майбутнім
педагогам і психологам у їхній професійній діяльності», – підсумував завідувач
кафедри психології професор Мирослав Савчин.
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Відбулася презентація студентських програм
особистісно-професійного розвитку
14 квітня 2021 року в межах місяця психології у Дрогобицькому університеті
відбулася презентація студентських програм особистісно-професійного розвитку.
Фактично йдеться про один із підсумкових етапів реалізації в освітньому процесі
нової ефективної освітньої технології. Ця технологія є результатом більш ніж 20річних наукових пошуків та досліджень колективу кафедри психології. В її основу
покладені ідеї про систему здатностей особистості, про здорову особистість загалом і
педагога зокрема, про здоровий стиль професійної діяльності та систему
професійних компетентностей педагога, про позитивну педагогічну взаємодію тощо.
На жаль, існують певні організаційні труднощі у її повноцінному застосуванні
та реалізації в освітньому просторі.
Учасники презентації: автор програми особистісно-професійного розвитку
професор Мирослав Савчин, викладачі кафедри психології та студенти всіх
педагогічних спеціальностей нашого університету.
У вступному слові професор Мирослав Савчин привітав учасників, висловив
прохання бути активними, ділитися досвідом власних досягнень, переживань і
труднощів в особистісному та професійному розвитку.
Під час презентації дуже цікавих й оригінальних програм особистіснопрофесійного розвитку студенти зазначали, чого домоглися, що допомогло
реалізувати задумане, виявили причини невдач, які виникли труднощі, перешкоди,
яких помилок припустилися. Запитання стосувалися перспективи подальшого
особистісно-професійного розвитку майбутніх педагогів. Відбувся дуже корисний
обмін авторським досвідом. Студенти ще раз переконалися – педагог, що займається
навчанням, виховання і розвитком дітей, школярів та студентів, має бути
розвиненою, здоровою і компетентною особистістю, свідомим громадянином та
патріотом України.
Презентація завершилася взаємними побажаннями успіхів у навчанні,
міцного здоров’я, особистісного та професійного зростання. Загалом можна
констатувати, що студенти-педагоги знаходять дуже оригінальні методи реалізації
програми, яка є надзвичайно значущою не тільки для них, але і для викладачів та
адміністрації університету.
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Вітаємо з успішним захистом здобувачку Херсонського державного
університету Олену Кан
14 квітня 2021 року на засіданні разової спеціалізованої вченої ради ДФ
36.053.003 у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана
Франка відбувся захист дисертаційного дослідження здобувачки Херсонського
державного університету Кан Олени
Юріївни на тему «Організаційнометодичні
засади
підготовки
майбутніх
філологів
у
вищих
навчальних закладах України в 1850 –
1917 роках» на здобуття наукового
ступеня доктора філософії з галузі
знань
01
Освіта/Педагогіка
зі
спеціальності 011 Освітні, педагогічні
науки.
Вітаємо шановну Олену
Кан та її наукового керівника –
доктора
педагогічних
наук,
професора, професора кафедри
педагогіки,
психології
й
освітнього менеджменту імені
професора Євгена Петухова
Херсонського
державного
університету Ніну Слюсаренко з
успішним захистом дисертації!
Бажаємо ніколи не зупинятися на досягнутих успіхах і постійно йти до свої
мети, втілювати всі творчі та наукові задуми!
Зичимо наснаги у професійному зростанні та майбутніх наукових пошуках!
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На біолого-природничому факультеті відбулася
викладацька онлайн-конференція
14 квітня 2021 року на біолого-природничому факультеті в режимі онлайн із
використанням платформи ZOOM відбулася звітна науково-практична конференція
професорсько-викладацького складу. Модератор – доцент Василь Стахів, привітав
усіх учасників конференції, акцентуючи увагу на доцільності проведення таких
заходів у науковій роботі викладачів.
Під час пленарного засідання науково-педагогічні працівники факультету
цікавими доповідями і презентаціями представили результати пошуководослідницької роботи різноманітної тематики: доцент Григорій Коссак –
«Реформування базової середньої освіти»; доцент Віктор Сеньків – «Проблеми
утилізації побутових і промислових відходів у Дрогобицькій агломерації»;
викладачка Оксана Лупак – «Еколого-біохімічні засади застосування біостимуляторів
при вирощуванні лікарських рослин на заході
України» та ін.
Прозвучали цікаві думки, пов’язані із
реформуванням
базової
середньої
освіти,
проблемами утилізації відходів, вирощуванням
лікарських рослин на Передкарпатті.
Насамкінець організатори конференції
наголосили на актуальності й вагомості наукових
досліджень
та висловили вдячність
всім
учасникам.

***
Студент історичного факультету Богдан Паньків – переможець ІІ етапу
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності
«Історія та археологія»
14 квітня 2021 року в режимі онлайн відбулася підсумкова науково-практична
конференція призерів Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі
спеціальності «Історія та археологія» на базі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький
державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».
За результатами оцінювання галузевої конкурсної
комісії студент ІІІ курсу історичного факультету Богдан
Паньків посів ІІ місце за виконання і захист наукового
дослідження «Внесок Петра Сов’яка у становлення та
розвиток краєзнавства Дрогобиччини». Науковий керівник –
професор кафедри історії України Юрій Стецик.
Вітаємо Богдана Паньківа та його наукового керівника
із досягнутими результатами і бажаємо подальших наукових
звершень!
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Науково-практична конференція до 300-річчя
від дня народження Григорія Сковороди
Враховуючи важливість постаті
Григорія Сковороди, Верховна Рада
України постановила у грудні 2022
року
урочисто
відзначити
на
державному рівні 300-річчя від дня
народження Григорія Сковороди –
видатного українського філософамістика, богослова, поета, педагога, композитора літургійної музики, «людиниуніверситету» своєї епохи. Наш університет також долучився до комплексу наукових
та культурно-мистецьких заходів, присвячених ювілейним урочистостям на
пошанування великого митця.
14 квітня 2021 року відбулася науково-практична конференція «Феномен
Григорія Сковороди від минулого до сучасності: культурний, літературний,
філософсько-богословський вимір» в режимі онлайн, яку підготувало й провело
Наукове товариство студентів та аспірантів імені професора Василя Надім’янова.
Молоді науковці з різних інститутів і факультетів університету підготували доповіді,
презентації, взяли участь у дискусії.
Модератором конференції виступила аспірантка 4-го року підготовки Наталія
Биців. Вітальні слова виголосили проректор з наукової роботи професор Микола
Пантюк та завідувачка аспірантури і докторантури доцентка Олена Куцик.
Доцентка кафедри філософії імені професора В.Г. Скотного Жанна Янко
розкрила мету сучасної філософії освіти в контексті вчення Григорія Сковороди.
Естафету творчості письменника, що стала символом України, її сучасного
феномену, прийняли студенти-науковці. Не менш цікавою була й тема доповіді
студентки ІІІ курсу філологічного факультету Ірини Мицак, яка розповіла про ідею
душевного миру та щастя у творчості Григорія Сковороди. Студентка ІV курсу
факультету психології, педагогіки та соціальної роботи Марта Гривняк
охарактеризувала Григорія Сковороду і його педагогічну спадщину. Роман Дидик,
здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти навчально-наукового інституту
музичного мистецтва, ознайомив учасників конференції з проблемою осмислення
спадщини великого українця Сковороди. Про Григорія Сковороду в
контексті сучасної української культурології йшлося у повідомленні студентки
ІІ курсу навчально-наукового інституту іноземних мов Христина Стасишин.
Цікавою й змістовною була також друга частина конференції, на якій
виступили аспіранти: Анна Розлуцька, Леся Баранська, Уляна Куцик, Андрій Куцик,
Мар’яна Ліщота, Іванна Токарська, Ірина Партика, Ольга Дідовська, Наталія Биців,
Ярослав Тарасюк, Ірина Хлопик та ін. Теми їхніх доповідей були різноаспектними й
багатогранними, стосувалися проблем морально-етичної константи світогляду
філософа, біблійних алюзій у його творчості, християнської моралі у байках,
художньої спадщини видатного митця у контексті барокової поетики, рецепції
античної спадщини байкарської творчості письменника, мовних новацій Григорія
Сковороди та вияву релігійності у його творах тощо.
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Вітаємо з успішним захистом докторської дисертації
професора Леоніда Тимошенка
15
квітня
2021
року
на
засіданні
спеціалізованої вченої ради в Інституті української
археографії та джерелознавства імені Михайла
Грушевського Національної академії наук України
відбувся захист дисертації професора кафедри
всесвітньої історії та спеціальних історичних
дисциплін Дрогобицького університету Леоніда
Тимошенка на здобуття наукового ступеня доктора
історичних наук.
Тема дисертаційної роботи «Руська релігійна
культура Вільна. Осередки. Література та
книжність (XVІ – перша третина XVII ст.)»
(спеціальність 07.00.02 – всесвітня історія).
Вітаємо шановного Леоніда Володимировича з успішним захистом дисертації.
Бажаємо подальших успіхів у науковій та професійній діяльності!

***
У навчально-науковому інституті фізичної культури і здоров’я
відбулася ІІІ регіональна науково-практична онлайн-конференція
«Шляхи розвитку рухової активності молоді України»
15 квітня 2021 року в навчально-науковому інституті фізичної культури і
здоров’я відбулася ІІІ регіональна науково-практична онлайн-конференція «Шляхи
розвитку рухової активності молоді України». Її організатори: кафедра спортивних
дисциплін і туризму Дрогобицького державного педагогічного університету імені
Івана Франка, Дрогобицький фаховий коледж нафти і газу, ліцей № 3 імені
В’ячеслава Чорновола.
Із доповідями на конференції виступили: завідувачка кафедри спортивних
дисциплін і туризму доцентка Галина Кондрацька («Інновації у фізкультурній
освіті»); керівник фізичного виховання Дрогобицького коледжу нафти і газу Богдан
Піць («Сучасне заняття з предмету «Фізична культура» і «Фізичне виховання» в
коледжі у контексті реалізації освітніх
стандартів»); учителька фізичної культури
ліцею
№4
імені
Лесі
Українки,
переможниця
І
туру
Всеукраїнського
конкурсу «Вчитель року – 2018» у номінації
«Фізична культура» Аліна Логин («Плавання
як засіб фізичного розвитку школярів»);
здобувачі другого (магістерського) рівня
вищої освіти спеціальності «Середня освіта
(Фізична
культура)»
Вікторія
Дуб,
Володимир Спариняк.
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В обговоренні брали участь учителі фізичної культури: Галина Зварич (ліцей
№ 3 імені В’ячеслава Чорновола); Галина Вихованець (ліцей № 16); Андрій Вовденко
та Христина Пелещак (ліцей № 4 імені Лесі Українки); Галина Малай (Ямпільський
НВК Пустомитівського району); Богданна Барабаш (Конюхівський НВК Стрийського
району); вчителі фізичної культури ЗНЗ міста Новий Розділ; тренери ДЮСШОР та
ДЮСШ м. Дрогобич. Крім того, в обговоренні шляхів формування рухової
активності учнівської молоді виступили: викладі кафедри спортивних дисциплін і
туризму, зокрема старша викладачка Світлана Будинкевич; завідувачка кафедри
теорії та методики фізичного виховання доцентка Світлана Герасименко; викладачка
Дрогобицького механіко-технологічного коледжу Оксана Тарасюк; викладачка
Дрогобицького ВПУ № 19 Оксана Фляк; викладачі Дрогобицького фахового коледжу
нафти і газу Василь Романовський та Ольга Хомич.
Ще однією цікавою темою для обговорення була проблема мотивації
студентів до занять фізичними вправами, яку висвітлювали доцентки кафедри
спортивних дисциплін і туризму Анна Чепелюк та Наталія Кізло.
Окрім того із доповідями виступили студенти першого (бакалаврського) та
другого (магістерського) рівнів вищої освіти спеціальності 014 «Середня освіта
(Фізична культура)»: Олександра Табачинська,
Єлизавета Ветриченко (наукова керівниця –
доцентка Анна Чепелюк); Ганна Малай, Аліна
Сарай (наукова керівниця – старша викладачка
Світлана Будинкевич); Любов Мисів (науковий
керівник – старший викладач Роман Кушнір);
Божена Онисько (науковий керівник – доцент
Анатолій Веселовський); Марина Комарницька
(науковий
керівник
–
доцент
Роман
Федорищак);
Віталій
Бечкало,
Сергій
Овчаренко (науковий керівник – старший
викладач Олександр Лемешко); Вікторія Дуб, Володимир Спариняк (наукова
керівниця – доцентка Галина Кондрацька); Микола Герчук (науковий керівник –
доцент Роман Чопик); Ірина Гурин (наукова керівниця – доцентка Наталія Кізло)
та ін.
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Відділ забезпечення якості освіти провів вебінар для гарантів освітніх програм
15 квітня 2021 року відбувся вебінар для гарантів освітніх програм за участю
представників відділу забезпечення якості освіти, на якому було обговорено широке
коло питань щодо вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти.
Начальниця відділу доцентка Ірина Мірчук представила інструментарій
(соціологічну анкету) для моніторингу якості викладання навчальних дисциплін та
задоволеності освітньою програмою. Доповідачка звернула увагу на особливості
оформлення звітів і необхідності їх обговорення на кафедрах та зі здобувачами.
На вебінарі обговорювали питання узгодження стандартів вищої освіти,
освітніх програм, робочих начальних програм і силабусів, процедури моніторингу
викладання навчальних дисциплін та перегляду освітніх програм. Фахівчиня відділу
доцентка Оксана Зелена акцентувала увагу на етичних засадах проведення опитувань
й аналізу інформації, залучення кураторів до процесу укладання індивідуальної
траєкторії навчання студентів і проведення опитувань, необхідності включення до
робочих програм тем із формування культури академічної доброчесності. Доцентка
Оксана Блистів фокусувала увагу гарантів освітніх програм на нових вимогах до
оформлення робочих програм та силабусів.
Під час зустрічі дискутувалися механізми залучення роботодавців до
перегляду програм.
Заслуговує
на
увагу
також пропозиція учасників
вебінару
сформувати
багаторівневу
систему
забезпечення якості освіти,
зокрема,
створити
факультетську раду з якості й
аналогічний
орган
університетського рівня. Серію
вебінарів буде продовжено.
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Перемога команди студентів-соціологів у дебатному турнірі
з політичних реформ для молоді
15 квітня 2021 року в Дрогобичі у режимі онлайн відбувся дебатний турнір із
політичних реформ для молоді. Команда у складі студенток ІV курсу спеціальності
«Соціологія» Марії Футиш та Мар’яни Гриньо вдруге взяла участь у такому турнірі.
Загалом із Дрогобича було представлено вісім команд. Успішно пройшовши всі
турнірні етапи, команда соціологів потрапила у фінал, де здобула перемогу та
отримала можливість взяти участь у Всеукраїнському дебатному турнірі з
політичних реформ для молоді. Переможці нагороджені сертифікатами й отримали
заохочувальні призи.
Проведення цієї інтелектуальної гри стало можливим за сприяння
Всеукраїнської ініціативи «Активна громада». Модерували захід координаторки ВІ
«Активна Громада» в м. Дрогобич Леся Нестор і Олена Юркевич, а також
представниця Всеукраїнської ініціативи м. Рівне Наталія Головач.
Дебатний турнір відбувався одночасно у 30 містах України у форматі
«Британські парламентські дебати». Тематика заходу охоплювала проблеми
реалізації дієвого превентивного механізму подолання корупції на місцевому рівні,
реформування політичних партій та забезпечення молодіжних квот у партійних
списках.
Вітаємо наших студентів із
перемогою і бажаємо успіхів на
Всеукраїнському турі дебатів.

92

Студентка факультету початкової та мистецької освіти Наталія Негід –
переможниця ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт зі спеціальності «Початкова освіта»
15 квітня 2021 року у Вінницькому державному педагогічному університеті
імені Михайла Коцюбинського відбувся ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт зі спеціальності «Початкова освіта». На конкурс було надіслано 72
наукові роботи із закладів вищої освіти.
Дрогобицький університет на підсумковій науково-практичній конференції ІІ
туру конкурсу представляла студентка факультету початкової та мистецької освіти
Наталія Негід, яка гідно презентувала результати свого наукового дослідження
«Інтелект-карти як засіб візуалізації навчального матеріалу на уроках читання в
початковій школі», дала переконливі, вичерпні відповіді на запитання членів журі та
заслужено одержала перемогу – посіла ІІІ місце й нагороджена Дипломом ІІІ
ступеня. Наукова керівниця – доцентка кафедри філологічних дисциплін та
методики їх викладання у початковій школі Світлана Луців.
Колектив факультету початкової та мистецької освіти й студенти щиро вітають
Наталію Негід та її наукову керівницю з перемогою і бажають нових наукових
здобутків!
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Студентська науково-практична конференція
«Актуальні проблеми дошкільної освіти»
15 квітня 2021 року в університеті відбулася студентська науково-практична
конференція «Актуальні проблеми дошкільної освіти».
У її роботі взяли участь науково-педагогічні працівники кафедри загальної
педагогіки та дошкільної освіти: завідувачка кафедри професорка Марія
Чепіль; професорки Надія Ашиток, Ореста Карпенко, Ольга Кобрій; доцентки Ірина
Паласевич, Алла Ревть, Анна Федорович, Надія Дудник, Марія Ярушак; кандидатка
педагогічних наук Оксана Яців, студенти IV курсу спеціальності «Дошкільна освіта».
Відкрила конференцію завідувачка
кафедри загальної педагогіки та дошкільної
освіти
професорка
Марія
Чепіль,
зазначивши
важливість
поєднання
теоретичних
напрацювань
вчених
і
практичних
розробок
педагогів
та
методистів, які є на часі у процесі
модернізації освітнього процесу в ЗДО. З
вітальним словом виступила заступниця декана з наукової роботи доцентка Надія
Дудник, побажавши успіхів учасникам, які цьогоріч розпочинають цикл заходів до
Днів науки.
Студенти групи ДО-43 виголосили доповіді: А. Луців «Основні напрямки
розвитку та модернізації дошкільної освіти»; А. Левкович «Вимоги до вихователя
ЗДО у сучасних умовах»; О. Винник «Інноваційна діяльність вихователя ЗДО»;
І. Заневич «Організація інклюзивного навчання в закладах дошкільної освіти»;
О. Кайдан «Використання інноваційно-комп’ютерних технологій у роботі
вихователя»; Л. Мальгівська «Форми співпраці ЗДО з батьками»; М. Зубик
«Організація інтегрованих занять у закладі дошкільної освіти»; Н. Пасемко «Розвиток
креативності дітей дошкільного віку»; С. Даниляк «Мовленнєво-творча діяльність
дітей дошкільного віку»; В. Слюсар «Роль та завдання гри в естетичному вихованні
дітей»; С. Федчик «Організація та зміст освітнього процесу в закладах дошкільної
освіти»; І. Цмоканич. Під час конференції студенти демонстрували високий рівень
теоретичних засад і власні позиції застосування методичних аспектів окреслених
проблем після проходження педагогічної практики.
Насамкінець професорка Марія Чепіль подякувала всім учасникам за
змістовну дискусію, цікаві презентації та творчу атмосферу.
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