Феєричне шоу «Красуня Університету – 2021»
Профком студентів та студентський актив докладають багато зусиль, щоб
життя студентів в Дрогобицькому університеті було цікавим і змістовним навіть під
час дистанційного навчання. Адже попри своє основне завдання – здобуття фахових
знань – студенти повинні проявити себе і в інших сферах студентського життя. Саме
тому протягом 17 – 20 травня 2021 року був проведений конкурс
дівочої краси «Красуня університету – 2021».
У зв’язку з карантинними обмеженнями конкурс відбувся
онлайн. З цією метою у соціальній мережі Телеграм був
створений спеціальний канал, на якому всі охочі голосували за
свою фаворитку.
З 17 до 20 травня щодня з’являлися фото/відео різних
конкурсів усіх учасниць та відкриті голосування в такій
послідовності: 17 травня – конкурс «Представлення». 18 травня –
конкурс «Мій талант». 19 травня – конкурс «Дефіле у вечірній
ІІ Віце-міс –
сукні». 20 травня – конкурс «Інтелектуальний» і голосування за
Олеся Покотило
«Міс глядацьких симпатій».
За результатами голосування глядачів і оцінками журі
визначено номінантів і переможців.
Отже,
у
номінації «Міс
Романтичність» перемогла
студентка з філологічного факультету Діана Хабаль, у
номінації «Міс
Ерудиція» – студентка
навчально-наукового
інституту фізики, математики, економіки та інноваційних
технологій Христина Антоник. «Міс Чарівність» отримала
студентка біолого-природничого факультету Олеся Покотило,
І Віце-міс –
«Міс Усмішка» – студентка факультету психології, педагогіки та
Діана Хабаль
соціальної роботи Олена Кайдан. «Міс Талант» стала студентка
інституту музичного мистецтва Вероніка Кучма. У номінації «Міс
Елегантність» перемогу
здобула
студентка
історичного
факультету Роксолана Алтуніна. «Міс Стиль» стала студентка
інституту фізичної культури і здоров’я Іванна Німчук, «Міс
Оригінальність» – студентка навчально-наукового інституту
іноземних мов Вероніка Мачоган, у номінації «Міс Грація» –
студентка факультету початкової та мистецької освіти Віра
Комар.
Додаткову номінацію «Міс глядацьких симпатій»
«Красуня
отримала Олена Кайдан за результатами голосування глядачів.
університету – 2021»
Олена Кайдан
Переможницями конкурсу стали: ІІ Віцеміс – Олеся
Покотило; І Віцеміс – Діана Хабаль. «Красуня університету – 2021» – Олена Кайдан.
Усі учасниці нагороджені цінними призами від спонсорів і партнерів,
спеціальними дипломами і грошовими преміями від організаторів. Організатори
конкурсу висловлюють щиру подяку учасницям, членам журі і всім, хто долучився
до проведення цього прекрасного весняного свята.
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ХІ Міжнародна науково-практична конференція
«Реалізація здорового способу життя – сучасні підходи»
20 травня 2021 року навчально-науковий інститут фізичної культури і здоров’я
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка спільно з
Національним педагогічним університетом імені М.П. Драгоманова, Університетом
прикладних наук VIVES (Бельгія), Академією фізичного виховання і спорту імені
Єнджея Снядецкєго у м. Гданськ
(Польща)
та
Жешувським
університетом (Польща) провели
XІ
Міжнародну
науковопрактичну
конференцію
«Реалізація здорового способу
життя – сучасні підходи». Цього
року
у
межах
конференції
відбулася презентація проєкту
Erasmus+
KA2
«Розробка
навчальної
програми
з
ерготерапії» (UKROTHE).
Урочисто відкрила конференцію та звернулася з
вітальним словом до учасників ректор професор Надія
Скотна.
Крім того, делегатів конференції привітали:
декан факультету фізичного виховання, спорту і
здоров’я Національного педагогічного університету
імені
М.П.
Драгоманова
професор
Олексій
Ольга Єжова
Тимошенко;
професор
кафедри
ерготерапії
Університету прикладних наук VIVES (Бельгія) АннаМарія Денольф; доктор габілітований, професор
Академії фізичного виховання та спорту ім. Єнджея
Снядецкєго у Гданську Даріуш Скальский.
Головувала на секційному засіданні з фізичної
терапії та ерготерапії завідувачка кафедри фізичної
реабілітації Національного педагогічного університету
імені М.П. Драгоманова професор Людмила Сущенко.
Анна-Марія Денольф

Даріуш Скальский

Секцію з проблем фізичного виховання і
спорту директор навчально-наукового інституту
фізичної культури і здоров’я Дрогобицького
університету професор Микола Лук’янченко.
Учасники презентували доповіді за такими
напрямами роботи конференції: «Ерготерапія,
фізична терапія», «Фізичне виховання і спорт у
системах освіти України та світу», «Гуманітарні та
медико-біологічні аспекти фізкультурно-оздоровчих
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форм фізичної культури», «Особливості рекреації
та спорту для всіх», «Проблеми підготовки
фахівців з фізичної культури».
Наукові статті були опубліковані у збірнику
«Науковий часопис Національного педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15:
Науково-педагогічні проблеми фізичної культури
(фізична культура і спорт)», затвердженому як
фахове видання з педагогіки, фізичного виховання
і спорту та включеному до переліку наукових
фахових видань України категорії «Б».

Pserre Seeuws

Надія Скотна
Олексій Тимошенко

Людмила Сущенко
Надія Довгань
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Всеукраїнська науково-практична конференція на історичному факультеті
21 травня 2021 року на історичному факультеті нашого університету у режимі
онлайн відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Повсякденне
життя населення західних земель України у перші повоєнні роки (1944 – 1953)».
Організатором конференції виступила кафедра історії України (завідувач – професор
Василь Ільницький). У заході взяли участь науковці з Дрогобича, Києва, Львова,
Луцька, Запоріжжя, Івано-Франківська, Рівного, Камʼянця-Подільського, Ужгорода.
Конференцію вітальним словом відкрили ректор нашого університету
професор Надія Скотна, проректор з науково-педагогічної роботи Запорізького
національного університету імені Івана Франка
професор Юрій Каганов, декан факультету
історії, політології та національної безпеки
Волинського національного університету імені
Лесі Українки професор Ярослав Ярош.
На пленарному засіданні конференції з
науковими доповідями виступили завідувач
кафедри
історії
світового
українства
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор історичних
наук, професор Володимир Сергійчук («Спогади про депортації як важливе
джерело до вивчення повоєнної трагедії українства»), професор кафедри історії
України та археології Волинського національного університету імені Лесі Українки,
доктор історичних наук, професор Оксана Каліщук («Ідеологія у повсякденному
житті мешканців Західної України у повоєнні роки (на прикладі Волинської
області)»), професор кафедри філології та перекладу Івано-Франківського
національного технічного університету нафти і газу, доктор історичних наук Олег
Малярчук («Насадження соціалістичної моделі виробництва в сільському
господарстві західноукраїнського регіону (1944 – 1953)»), завідувач кафедри
міжнародної інформації Національного університету «Львівська політехніка»,
доктор політичних наук, професор Василь Гулай («Зайнятість та професійна
структура населення західних областей України (1944 – 1953 рр.)»), доцент кафедри
історії України, археології та спеціальних галузей історичних наук Тернопільського
національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, доктор
історичних наук Володимир Старка («Духовне життя сільського населення Східної
Галичини у 1944 – 1953 рр.»), завідувач кафедри всесвітньої історії та філософії
Волинського національного університету імені Лесі Українки доктор історичних
наук, професор Людмила Стрільчук
(«Повсякдення вчителів та викладачів
педагогічних вишів у Західній Україні
(1944 – 1953)»).
Під час секційних засідань свої
дослідження представили учитель історії
Обарівського ліцею Рівненської районної
ради Рівненської області кандидат
історичних наук Володимир Старжець
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(«Перезавантаження західноукраїнського освітнього простору: комуністичні виклики
і націоналістичні відповіді (1944 – 1953 рр.)»), аспірант кафедри історії України
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Володимир
Ярич («Молодіжні націоналістичні організації в повсякденному житті на Поділлі
у 1944 – 1954 рр.».), а також науково-педагогічні працівники історичного факультету
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка: доцент
Світлана Біла та доцент Ірина Лозинська («Теоретико-методологічні засади
вивчення історії повсякдення Дрогобиччини (1944 – 1953 рр.)»), магістр історії Ірина
Негура та доцент Світлана Біла («Усні спогади як інструмент вивчення історії
повсякденності у закладах середньої освіти»), аспірантка кафедри історії України
Лілія Гриник («Жінка – об’єкт насильства в українському підпіллі: правда чи міф?»).
У дискусіях брали участь Василь Ільницький, Микола Галів, Руслана Попп, Василь
Футала, Юрій Стецик, Оксана Медвідь, Олександр Козій, Наталія Кантор, Марія
Ярушак, Олександра Свйонтик, Наталія Ільницька, Лілія Вовк (Дрогобич), Олег
Єгрешій (Івано Франківськ), Микола Литвин, Ігор Соляр, Юлія Артимишин (Львів),
Руслана Давидюк, Андрій Живʼюк (Рівне), Василь Міщанин (Ужгород), Юрій Каганов
(Запоріжжя), Галина Стародубець (Житомир) та ін.
На завершення декан історичного факультету нашого університету Микола
Галів висловив вдячність учасникам конференції за цікаві доповіді та плідні дискусії,
підкреслив новизну досліджень і актуальність проблематики повсякдення в
історичній науці, відтак побажав здоровʼя та зустрічей не лише у режимі онлайн, але
й у форматі «живого спілкування».

***
Онлайн-зустріч щодо екологічних проблем Дрогобича
21 травня 2021 року відбулася онлайн-зустріч за участі активістів Клубу
Активної Громади «Для чого це тобі?» та студентів і викладачів біологоприродничого факультету Дрогобицького університету, присвячена екологічним
проблемам Дрогобича.
З доповіддю виступив екоактивіст Святослав Степ’як, який розповів про
власний досвід із сортування сміття, екопросвітництво та започаткований у
Дрогобичі проєкт «Краща звичка», що стосується збору сигаретних недопалків і
вивчення їх згубного впливу на довкілля.
Доцент кафедри біології та хімії біолого-природничого факультету Андрій
Прийма виступив із доповіддю «Шкідливість тютюнопаління з хімічної та
екологічної точки зору». Доповідач обґрунтував з наукової точки зору негативний
вплив сигаретного диму на здоров’я людей і довкілля, звернув увагу на проблему
утилізації сигаретних недопалків та їх шкідливого впливу на навколишнє
середовище.
Насамкінець Святослав Степ’як
ознайомив
учасників
зустрічі
з
проєктами, які будуть реалізовуватися
найближчим часом, та відповів на
запитання.
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Продовжується співпраця Дрогобицького університету в межах Програми
НАТО-Україна з перепідготовки військовослужбовців
У межах програми НАТО-Україна з перепідготовки військовослужбовців, а
також учасників АТО/ООС на платформі ZOOM відбулася урочиста онлайнцеремонія закриття 10-х курсів професійного навчання. 274 військовослужбовці
навчалися
за
програмами
перепідготовки:
«Менеджмент»,
«Англійська мова», «Маркетинг на ринку
товарів
та
послуг»,
«Менеджмент
безпеки бізнесу», «Комунікаційні та
інформаційні технології», «Менеджмент
перевезень і логістика».
Керівниця Програми НАТО з
переходу з військової кар’єри на
цивільну
Олександра
Огороднікова Марчiн Кожел – координатор Програм НАТО з
переходу з військової кар’єри на цивільну та
запросила
відкрити
урочисту
Комплексного пакету допомоги НАТО
конференцію координатора Програми
НАТО з переходу з військової кар’єри на
цивільну
та Комплексного пакету
допомоги НАТО пана Марчіна Кожела,
який виступав українською, що приємно
вразило всіх учасників онлайн-зустрічі.
У заході також взяли участь:
заступник Міністра у справах ветеранів
України з питань європейської інтеграції
Олексій Ілляшенко; начальник відділу
реалізації
соціальних
гарантій
Олексiй Iлляшенко – заступник Мiнiстра у
Департаменту
соціального
та
справах ветеранiв України з питань
гуманітарного
забезпечення
європейської iнтеграцiї
Міністерства оборони України Сергій
Кучеренко;
ректор
Хмельницького
національного
університету
Сергій
Матюх; директор департаменту праці та
соціального
захисту
населення
Миколаївської міської ради Сергій
Василенко; завідувач сектора з питань
цивільного захисту, мобілізаційної та
оборонної роботи Корабельної районної
ради міста Херсон Юрій Кравченко.
Важливо,
що
представники
Сергiй Кучеренко – начальник вiддiлу реалiзацiї
української влади й освітяни позитивно
соцiальних гарантiй Департаменту соцiального
та гуманiтарного забезпечення Мiнiстерства
відгукнулися про освітню діяльність з
оборони України
перепідготовки
військовослужбовців,
яка здійснюється за фінансової підтримки НАТО, а також звернулися до пана
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Марчіна
Кожела
з
проханням
продовжити
співпрацю
у
межах
Програми НАТО-Україна ще на два – три
роки.
Із заключним словом звернулася до
учасників онлайн-церемонії Олександра
Огороднікова, котра зауважила, що з 2000
року НАТО підтримує Україну в
реалізації Програми соціальної адаптації
та перепідготовки колишніх професійних
Олександра Огороднiкова – керiвниця
військовослужбовців і таких, які невдовзі
Програми НАТО з переходу з вiйськової
залишать лави Збройних сил України, а
кар’єри на цивільну
також наголосила на важливості надання
допомоги військовослужбовцям у їхньому професійному зростанні та
працевлаштуванні.
Зауважимо, що у межах співпраці Дрогобицького державного педагогічного
університету імені Івана Франка з ГО «Західний регіональний центр сприяння
перепідготовці та соціальній адаптації військовослужбовців» і її керівником Андрієм
Роєм до роботи на курсах за програмою «Менеджмент безпеки бізнесу» були
залучені викладачі університету, зокрема професорка Світлана Гірняк та доцентка
Олена Волошин. Щиро дякуємо Андрієві Рою за співпрацю, а також сподіваємося,
що наступні курси відбудуться у стінах Франкового університету.
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Викладачі Дрогобицького університету долучилися до вшанування
Провідника ОУН Євгена Коновальця
20 – 21 травня 2021 року викладачі Дрогобицького державного педагогічного
університету ім. І. Франка Петро Іванишин та Олег Баган взяли участь в
«Історичному форумі» на честь 130-ї річниці Євгена Коновальця – організатора та
Провідника ОУН, військового й політичного діяча, який великою мірою визначив
долю України в ХХ ст.
Урочисту академію організувала Стрийська районна адміністрація. В акції
також взяли участь відомі історики: Микола Литвин, Іван Хома (автор кількох
знакових досліджень про Є. Коновальця), Микола Посівнич, Олександр Дєдик,
відомі політики, народні депутати України 7-го
скликання Ірина Фаріон та Юрій Сиротюк.
Спеціально до ювілею було видано книгу Івана
Хоми про Євгена Коновальця, написану шрифтом
Брайля (для незрячих).

***
Мистецькі досягнення піаністок Наталії Касинець і Діани Гомзюк
У квітні – травні 2021 року в мистецьких змаганнях вибороли перемогу
піаністки навчально-наукового інституту музичного мистецтва студентка ІІ курсу
Наталія Касинець та здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти Діана
Гомзяк.
Наталія Касинець взяла участь у Міжнародному професійному конкурсі «Alley
of Stars», який відбувся 25 квітня 2021 року в Києві, та здобула Диплом ІІ ступеня за
виконання композиції Н. Нижанківського. Наступним конкурсним випробуванням
для молодої виконавиці стала участь у канадсько-українському фестивалі дитячої та
юнацької творчості «Торонто – 2021», який відбувся 30 квітня 2021 року. У програмі
конкурсу Наталія продемонструвала піаністичний талант і виборола звання лауреата
І премії у номінації «Фортепіано», виконавши твір А. Кос-Анатольського.
Діана Гомзяк взяла участь у Міжнародному багатожанровому фестиваліконкурсі «Перлина Дніпра», який відбувся 22 травня 2021 року (Запоріжжя – Софія)
під патронатом уряду Республіки Болгарія, де піаністка,
змагаючись із численними виконавцями, стала
лауреатом І премії у номінації «Фортепіано»,
представивши програму, що складалася з
творів М. Скорика.
Талановиті піаністки продемонстрували
високий рівень професійної майстерності,
здобутий за роки навчання у класі доцента
кафедри
музикознавства
і
фортепіано
Олександри Німилович.
Щиро вітаємо Наталію Касинець та Діану
Гомзяк із новими мистецькими здобутками та
бажаємо наснаги й успіху на творчому шляху!
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Команда «Соціологині» здобула перемогу в Національному дебатному турнірі
21 травня 2021 року за форматом Британських парламентських дебатів на
платформі ZOOM за участі команд-переможниць І туру регіональних дебатних
турнірів з усіх куточків України відбувся Національний дебатний турнір. До дискусії
щодо теми політичних реформ долучились 77 учасників. Серед них – студентки ІV
курсу спеціальності «Соціологія» Марія Футиш та Мар’яна Гриньо, які в
регіональному турі посіли І місце у команді-тандемі з назвою «Соціологині».
Під час турніру змагання проходили у двох раундах та фіналі. У першому
раунді учасники дебатували на тему «Парламент має ухвалити закон «Про місцевий
референдум»». Тема другого раунду – «Парламент має запровадити систематичну
практику публічних консультацій, ухваливши відповідний закон». У фіналі команди
відстоювали позиції «за» і «проти» на тему «Парламент має реформувати політичні
партії, ухваливши новий закон».
Захід проводився у межах проєкту «Право вибору», що підтримується
Національним Демократичним Інститутом (NDI), за фінансування, яке надало
Агентство США з Міжнародного Розвитку.
Успішно пройшовши два раунди,
команда
студенток
Дрогобицького
університету ввійшла до фіналу і здобула
призове ІІІ місце. Фіналісти нагороджені
дипломами, кубками та сертифікатами на
техніку. А Марія Футиш перемогла у
номінації «Кращий спікер».
Вітаємо наших студенток, гордимося
ними і трішки засмучені, що вони уже на порозі завершення нашої освітньої
програми!

***
Розвиток двосторонньої співпраці з Пізанським університетом
21 травня 2021 року відбулася онлайн-зустріч представників Дрогобицького
університету, яку очолила ректор професор Надія Скотна, із колегами з Пізанського
університету, зокрема Факультетом економіки та менеджменту.
Зустріч була присвячена налагодженню взаємин між університетами у межах
двосторонньої угоди про співпрацю, яку було підписано у січні 2021 року.
У заході взяли участь також інші італійські організації, які залучені до
співпраці між Пізанським та Дрогобицьким університетами.
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Студенти навчально-наукового інституту фізичної культури і здоров’я
взяли участь у Міжнародних змаганнях з легкої атлетики
23 травня 2021 року в місті Дрогобич відбулися
Міжнародні змагання з легкої атлетики «DROHOBYCH
HALF MARATHON 2021».
У змаганнях взяли участь студенти навчальнонаукового інституту фізичної культури і здоров’я
Дрогобицького університету. Студент четвертого курсу
Олександр Залевський зайняв І місце в бігу на 7 км з
результатом 26.06 хв. Також на дистанції 21 км взяли
участь наші випускники-магістри Ігор Желем і Ярослав Куротчин. Їхні тренери –
професор Галина Кондрацька та доцент Роман Федорищак.

Олександр Залевський

Ігор Желем

Ярослав Куротчин

***
Вітаємо чемпіонів України!
15 – 24 травня 2021 року в місті Коломия
відбувався Чемпіонат України з класичного
пауерліфтингу.
Студентка ІІІ курсу навчально-наукового
інституту фізичної культури і здоров’я Мар’яна
Дьорка стала чемпіонкою України з класичного
пауерліфтингу серед юніорок у ваговій категорії
до 52 кг та чемпіонкою України з класичного
пауерліфтингу серед студентів ЗВО у ваговій
категорії до 57 кг.
Студент ІV курсу Андрій Журавчак став чемпіоном України в окремій вправі.
Випускник магістратури 2020 року інституту фізичної культури і здоров`я
Роман Войтович став чемпіоном України з класичного пауерліфтингу та виконав
кваліфікаційні норми і вимоги до спортивного звання «Майстра спорту України».
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До Дрогобицького університету завітали учні Володимир-Волинського
педагогічного коледжу імені А.Ю. Кримського
24 травня 2021 року до Дрогобицького університету з профорієнтаційною і
культурно-пізнавальною метою завітали студенти-випускники ВолодимирВолинського педагогічного коледжу імені А.Ю. Кримського, які цьогоріч
завершують навчання за спеціальністю 014
«Середня освіта (Трудове навчання та технології)».
Гостей радо зустріли представники кафедри
технологічної та професійної освіти, зокрема
завідувач професор Леонід Оршанський та
професор Іван Нищак. Під час профорієнтаційного
заходу гості з Волині ознайомилися з матеріальнотехнічною базою кафедри, відвідали навчальні лабораторії та кабінети, зустрілися з
викладачами і представниками навчально-допоміжного персоналу. Актуальними
для студентів педагогічного коледжу були питання, пов’язані з особливостями
вступної кампанії, зокрема розглядалися можливості вступу на навчання до
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка на
скорочений термін підготовки за освітньою програмою «Середня освіта (Трудове
навчання та технології, інформатика)».
Під завісу зустрічі професори Леонід Оршанський та Іван Нищак організували
для студентів коледжу цікаву і змістовну екскурсію вулицями старого Дрогобича,
ознайомили з історією міста, видатними дрогобичанами та їх досягненнями в різних
сферах життя країни.
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Відкриття ІX Літературно-мистецької академії «Країна Франкіана»
25 травня 2021 року розпочала роботу ІX
Літературно-мистецька
академія
«Країна
Франкіана».
Ректор
Дрогобицького
державного
педагогічного університету ім. І. Франка професор
Надія Скотна вітальним словом відкрила «Країну
Франкіану»
під
час
науково-практичної
конференції «Іван Франко у ХХІ ст.: виклики та
Ректор професор Надія Скотна
перспективи». Науковий захід відбувся у Музеї вітальним словом відкрила «Країну
Франкіану» під час наукововидатних діячів української культури в Києві. Під
практичної конференції «Іван
час свого виступу ректор також символічно
Франко у ХХІ ст.: виклики та
подарувала освітнім та громадським установам
перспективи» у м. Київ
столиці Землю із садиби Івана
Франка.
У конференції, яка відбулася
онлайн і наживо, взяли участь понад
60 освітян та науковців з 14 міст
України. Організаторами форуму
виступили: Міжнародний фонд Івана
Франка, Центр вивчення творчої
спадщини Івана Франка Київського національного університету імені Тараса
Шевченка, Музей видатних діячів української культури, Львівський національний
університет імені Івана Франка, Дрогобицький державний педагогічний університет
імені Івана Франка, Державний історико-культурний заповідник «Нагуєвичі».
Учасники конференції відзначили важливість просування ідей Івана Франка та
необхідність звільнитися від нав’язаних радянською пропагандою стереотипних
образів-кліше вічного революціонера, соціаліста й атеїста. Доповідачі конференції
відзначили Івана Франка як найбільш інтегровану постать серед усього пантеону
українських культурних діячів – фундаторів української державності. На конференції
розглядалися питання сприйняття, поширення та застосування здобутків Івана
Франка у сучасному світі.
Після пленарного засідання роботу продовжили секційні напрями
конференції: «Вивчення творчості Івана Франка у школі» (Освітня секція);
«Популяризація наукової та художньої спадщини Івана Франка у сучасному світі»
(Публічна секція); «Підходи до пізнання феномена Івана Франка» (Наукова секція);
«Іван Франко і сучасність: культурологічний дискурс» (Культурологічна секція).
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Історія конституціоналізму в Україні очима студентів-істориків
25 травня 2021 року на історичному факультеті в режимі онлайн відбулася
студентська наукова конференція «Історія конституціоналізму в Україні (до 25-ї
річниці Конституції України)». Організатором виступила кафедра історії України,
зокрема доцентки Руслана Попп, Оксана Медвідь, професор Василь Футала. Захід
відкрив декан історичного факультету Микола Галів, який підкреслив не менш ніж
300-річну тяглість історії українського конституціоналізму й побажав учасникам
конференції плідних дискусій і цікавих рефлексій.
Модерувала конференцію доцентка
Руслана Попп. Основними доповідачами
були студенти першого (бакалаврського)
рівня вищої освіти, котрі підготували
цікаві і змістовні презентації. Так, Іван
Яремчук
виступив
із
доповіддю
«Конституція Пилипа Орлика – втілення
української державницької ідеї», Руслана
Кахновець
–
«Конституція
Пилипа
Орлика
1710
року
в
історичній
ретроспективі», Юлія Сениско – «Відгомін
англійської Великої Хартії вольностей в
Україні», Аліна Золотюк – «Конституція
УНР – крок у розвитку конституційних
законів України», Богдан Паньків –
«Конституція Української соціалістичної
радянської республіки – законодавче
закріплення
встановлення
радянської
влади в Україні», Віталія Шомонка – «Конституційний процес в Україні в 1990 – 1993
роках», Віра Папірник – «Конституція незалежної України: обставини прийняття та
зміст», Роксолана Лецик – «Помаранчева Революція та зміни до Конституції
України», Андріана Байкенич – «Конституційні виклики сьогодення». Доповіді з
питань історії конституційного процесу в Україні підготували також професор
Василь Ільницький, доценти Руслана Попп, Оксана Медвідь, Володимир Галик.
Конференція відбулася у межах Фестивалю науки, який триває в
Дрогобицькому університеті.
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Відбувся науково-методичний семінар кафедри загальної педагогіки та
дошкільної освіти з нагоди 25-річчя прийняття Конституції України
25 травня 2021 року кафедра загальної педагогіки та
дошкільної освіти провела науково-методичний семінар
«Конституція України – основний закон суспільства і
держави», приурочений 25-й річниці ухвалення Конституції
України. Модератор – доцент Юрій Калічак.
У семінарі взяли участь викладачі кафедри і студенти
факультету психології, педагогіки та соціальної роботи.
З вітальним словом до учасників звернулася завідувач кафедри професор
Марія Чепіль.
З доповідями виступили студенти другого курсу: Наталія Дрогомирецька
Ольга Пилипів; Божена Івахів, Вероніка Дзіндзюра, Каріна Метеньканич,
Олександра Лутак, Марія Янів; Мар’яна Макар, Ольга Коваль; Наталія
Дрогомирецька; Тетяна Половчак; Василина Гуяр, Христина Візняк та ін.
Під час науково-методичного семінару прозвучали: авторський вірш «Свято
Конституції» Аліни Шишки; музичні композиції «Embers» і «Songfrom a
secretgarden» у виконанні Каріни Метеньканич; вокальні композиції «Це моя
Україна» та «Я бажаю Вам добра» (виконавці – Ірина Возняк, Оксана Брянка).

***
Просвітницький захід на біолого-природничому факультеті
25 травня 2021 року світова спільнота відзначає
Всесвітній день щитоподібної залози (World Thyroid Day). З
метою звернення уваги студентської й учнівської молоді на
важливість профілактики порушень функцій цієї залози за
ініціативи викладачів кафедри анатомії, фізіології та
валеології відбувся просвітницький захід «Проблема здоров’я
щитоподібної залози – знай та дій!». Підготували та провели
онлайн-захід студенти ІІ курсу біолого-природничого
факультету під керівництвом викладачки Оксани Лупак для
учнів середньої загальноосвітньої школи № 3 м. Трускавець.
Студенти підготували цікаві та актуальні доповіді. Софія Габчак і Олександра
Терембець у своїх презентаціях висвітлили особливості анатомічної будови та
функції щитоподібної залози; Іванна Новіченко та Олеся Покотило акцентували
увагу на захворюваннях щитоподібної залози, причинах їх виникнення та
профілактиці; Юлія Мелько та Ірина Дика охарактеризували значення інших
ендокринних залоз та їх взаємозв’язок із функціями щитоподібної. А студенти
Валентина Стефанів і Мар’яна Дякунчак провели цікаву вікторину з учнями. Також
усі учасники заходу пройшли тест на виявлення симптомів порушення функцій
щитоподібної залози. Особлива увага під час дискусії була звернена на профілактику
захворювань залози та їх ранню діагностику.
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Відбувся науково-практичний семінар
«Мойсей сучасності і майбутнього Франка»
26 травня 2021 року в режимі онлайн відбувся науково-практичний семінар
«Мойсей сучасності і майбутнього (вшанування 105-х роковин з дня смерті Івана
Франка)». Організаторами конференції виступили викладачі кафедри загальної
педагогіки та дошкільної освіти: професор Марія Чепіль, доценти Надія Дудник та
Юрій Калічак, старший викладач Лілія Вовк. Науковий захід відбувся у Державному
історико-культурному заповіднику «Нагуєвичі». Модерувала семінар старший
викладач Лілія Вовк.
Захід відкрила завідувач кафедри професор Марія Чепіль, яка зауважила, що в
Дрогобицькому університеті триває IX Літературно-мистецька академія «Країна
Франкіана» і дуже символічно звертатися до слова Франка задля вшанування його
пам’яті сьогодні. Директор заповідника «Нагуєвичі» Богдан Лазорак наголосив, що
Каменяра потрібно пізнавати з різних сторін, тому що це багатогранна особистість,
творчість якої є не до кінця вивченою і потребує філософського осмислення,
підкреслив важливість патріотичного виховання молоді та проінформував про
заходи, що відбуваються і плануються в музеї.
Науково-практичний семінар був творчо обрамлений студентами першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти, котрі підготували цікаві і змістовні складові
заходу. З доповідями-презентаціями виступили студентки: Василина Гуяр і Вероніка
Дзіндзюра («Цікавинки про життя І. Франка»); Марія Янів та Божена Івахів
(«Творчість українського Мойсея»).
Також
під
час
семінару
були
продекламовані вірші як самого письменника,
так і авторські твори, зокрема вірш «Пам’яті
Івана Франка» Аліни Шишки. Деякі уривки з
творів були подані у перекладах іноземними
мовами під час теста: присутні мали
здогадатися, з якого твору продекламований
уривок (російська мова – Мар’яна Макар, польська – Лілія Вовк, німецька – Ольга
Коваль, англійська – Ірина Петришак, французька – Юрій Калічак).
Деяким музикантам Франкова поезія настільки припала до душі, що ці чудові
україномовні рядки «ожили» піснями. На семінарі звучали вокальні композиції: «Не
пора» (студенти навчально-наукового інституту музичного мистецтва Валентина
Перловська, Світлана Куць, Марія Цицик); «Ой ти, дівчино, з горіха зерня» (студенти
першого курсу та Лілія Вовк); «Човен» (Ірина Возняк та Оксана Брянка).
Інсценізація казки «Вовк, лисиця і осел» чудово підкреслила актуальність
творчості поета для дошкільників. Казкових героїв зіграли студентки Ірина
Петришак, Ольга Коваль, Мар’яна Макар та Василина Гуяр. Наталія Дрогомирецька
та Тетяна Половчак підготували вікторину «Вічне слово Каменяра», якою ще раз
закріпили почуту на семінарі інформацію про видатного Українця.
Внесок Івана Франка до української літератури і культури загалом величезний.
Його вагомий доробок завдяки зверненню до загальнолюдських цінностей не
втратив актуальності й донині.
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ІX Літературно-мистецька академія «Країна Франкіана» триває
26 травня 2021 року ІX Літературно-мистецька академія «Країна Франкіана»
продовжила свою роботу вже на Батьківщині Івана Франка в Дрогобицькому
державному педагогічному університеті ім. І. Франка.
Учасники академії мали нагоду оглянути виставку художніх робіт студентів
факультету початкової та мистецької освіти у фойє головного корпусу. Вражала
книжкова виставка «Іван Франко: «Давнє і нове»» в актовій залі університету.
У режимі онлайн за
допомогою
системи
ZOOM
відбулася
Всеукраїнська
франкознавча
наукова
конференція
«Нагуєвицькі
читання». Модератор наукового
заходу – завідувач
кафедри
української літератури та теорії літератури професор Петро Іванишин.
Крім того, в актовій залі головного корпусу український вчений історик,
доктор історичних наук, професор кафедри історичного краєзнавства Львівського
національного університету імені Івана Франка Богдан Якимович прочитав лекцію
«Факсимільні перевидання творів Івана Франка й класиків української літератури:
забаганка колекціонерів чи потреба вітчизняної культури». Відкрив захід декан
історичного факультету доцент Микола Галів, наголосивши на цікавих фактах із
життя та наукової діяльності доповідача. Професор Богдан Якимович розповів про
цінність рукописних книг, особливості друкованої справи і структурної будови
виданої книги, виокремив поняття «філософія книги», «умовний друкований
аркуш», «контрафакція», «бібліотечне краєзнавство», «бібліотечне читачезнавство»
тощо.
Насамкінець заходу Микола Галів
подякував Богданові Якимовичу від імені всіх
слухачів за пізнавальну лекцію, подарував
деякі видання історичного факультету та
висловив надію на подальшу співпрацю.
Від
імені
колективу
бібліотеки
університету Богдану Якимовичу вручили
подяку за активну плідну співпрацю та
подаровані книги, які є справжнім скарбом не
Декан історичного факультету
лише для нашої академічної спільноти, а й усіх
доцент Микола Галів
поціновувачів друкованого слова.
Завершилася
академія
цього
дня
науково-практичною
конференцієюпрезентацією в режимі онлайн «Іван Франко в
інтелектуальному
просторі
слов’янських
народів». Модератор – доцент Володимир
Галик.
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На історичному факультеті відбулася франкознавча конференція
26 травня 2021 року на історичному факультеті у режимі онлайн відбулася
викладацько-студентська конференція-презентація «Іван Франко в інтелектуальному
просторі слов’янських народів». Захід проведено у межах ІХ Літературно-мистецької
академії «Країна Франкіана».
Учасниками
заходу
стали
викладачі
факультету та студенти першого (бакалаврського)
рівня вищої освіти й аспіранти-історики кафедри
всесвітньої історії та спеціальних історичних
дисциплін. Модератор – доцент Володимир Галик.
У вступному слові доцент Володимир Галик
привітав усіх учасників конференції, відтак у своїй
доповіді акцентував на значимості постаті Івана Франка
для розвитку слов’янської культури загалом, розкрив
контакти
українського
вченого
із
провідними
інтелектуалами словʼянського світу, окреслив місця у
слов’янських країнах, де перебував із різною місією
І. Франко тощо.
Надалі робота конференції була сповнена цікавими
та змістовними презентаціями. Зокрема, студенти
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти представили
й проаналізували такі проблеми: «Звʼязки Івана Франка із
слов’янськими
фольклористами:
основні
напрями
співробітництва» (Роксолана Романків); «Редакторська та
журналістська співпраця Івана Франка із польськими
часописами» (Ірена Ліпецька); «Місце постаті Томаша
Гарріга Масарика у житті та творчій спадщині Івана
Франка» (Андріана Байкенич,); «Іван Франко і словацький
інтелектуальний світ: контакти, зв’язки, співробітництво»
(Ольга Головата)та ін..
Вищезгадані презентації містили у собі значний масив джерельного та
наочного матеріалу, що дало змогу більш ґрунтовно розкрити порушені аспекти із
життя і багатогранної діяльності Івана Франка. Побіжно, під час презентацій, доцент
Володимир Галик демонстрував різного роду раритети із «Франкіани» у форматі «на
живо», які прямо чи опосередковано стосувалися окреслених проблем.
На конференції було представлено низку доповідей: «Іван Франко як
кореспондент чеських часописів» (аспірант Петро Блажко); «Іван Франко в
українсько-польських фольклористичних взаєминах в останній чверті ХІХ – на
початку ХХ ст.» (аспірантка Христина Гнатишин); «Іван Франко у новітній
cлов’янській історіографії» (доцент Світлана Біла); «Франкознавсто у сучасній
білоруській історіографії» (доцент Галина Гриценко).
Завершився захід дискусійним обговоренням, під час якого учасники ще раз
підсумували та наголосили на значимості і заслугах Івана Франка у поширенні ним
української культури поміж слов’янськими народами й не тільки.
175

Участь викладачів історичного факультету у вебінарі
від НРЕН України Асоціації УРАН
26 травня 2021 року науково-педагогічні працівники історичного факультету
професор Юрій Стецик та доцент Володимир Галик взяли участь у роботі третього
вебінару від НРЕН України Асоціації УРАН із циклу вебінарів, які присвячені
цифровим послугам для науки та освіти. Ключовою темою стала проблема
«eduGAIN – ваш ключ до міжнародних науково-освітніх сервісів».
Захід розпочався о 14:00 год і відбувався у прямому ефірі інтернет-каналу
YouTube. Роботу вебінару розпочала ведуча Тетяна Преображенська, маркетинговий
консультант Асоціації УРАН, котра відзначила значущість онлайн-сервісу eduGAIN
для науковців та освітян.
Вебінар
модерували
три
спікери:
розпорядник послуги eduGAIN GARR, HPEH Італії
Девід Вагетті; виконавчий директор Асоціації УРАН
Євгеній Преображенський; спеціаліст Асоціації
УРАН Олег Юрченко. Спікери представили
учасникам такі презентації: «eduGAIN servise
owner» (Девід Вагетті); «eduGAIN: загальні відомості. Ще декілька слів» (Євгеній
Преображенський); «Технологія eduGAIN» (Олег Юрченко); «Умови надання сервісу
eduGAIN» (Євгеній Преображенський).
Під час презентацій учасники вебінару мали змогу почути про: НРЕН України
Асоціації УРАН та її участь у GÉANT і EaPConnnect; зміст та
функціонування eduGAIN, його історію та еволюцію, для чого він потрібний і які
сервіси дає змогу отримувати; технології eduGAIN та особливості їх впровадження;
особливості використання eduGAIN в УРАН; умови надання сервісу тощо.
Наприкінці вебінару учасники мали нагоду в чаті поставити запитання та
отримати усні або письмові відповіді.
Організатори заходу подякували всім учасникам та надали свої контакти задля
налагодження подальшої співпраці.

***
Науково-педагогічні працівники факультету початкової
та мистецької освіти – учасники вебінару
26 травня 2021 року викладачі факультету початкової та мистецької освіти
Галина Філь, Ірина Садова, Наталія Калита, Оксана Жигайло, Анна Огар, Наталія
Винницька та Іван Василиків взяли участь у вебінарі «EduGAIN – ваш ключ до
міжнародних науково-освітніх сервісів» від Асоціації УРАН, який присвячений
цифровим послугам для науки та освіти.
Захід розпочався у прямому ефірі о 14.00
год. На вебінарі було представлено сервіс
eduGAIN та його еволюцію. Учасники дізналися
про послуги, які доступні через eduGAIN,
можливі сценарії використання, а також про
технологію та технічну реалізацію eduGAIN.
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Конференція кафедри правознавства, соціології та політології
27 травня 2021 року відбулася конференція викладачів та студентів
Дрогобицького університету на тему «Конституція – Основний Закон суспільства і
держави», яку організувала кафедра правознавства, соціології та політології. Захід
приурочений до 25-ої річниці прийняття Конституції України.
Учасниками конференції (усього – близько 80)
були здобувачі вищої освіти та викладачі інституту
фізики, математики, економіки та інноваційних
технологій, інституту іноземних мов, інституту
фізичної
культури
та
здоров’я,
історичного
факультету, факультету психології, педагогіки та
соціальної роботи. Учасників привітали завідувачка кафедри правознавства,
соціології та політології професор Світлана Щудло і викладачі кафедри.
З доповідями-презентаціями про історію вітчизняного конституціоналізму та
його сучасний стан виступили студенти І курсу історичного факультету.
Доцент Ярослав Комарницький висвітлив конституційні основи формування
багатопартійності в Україні. Доцентка Лідія Тиміш наголосила, що прийняття
Конституції України стало важливим етапом вітчизняного конституціоналізму.
Модераторка конференції доцент Олександра Проць, підбиваючи підсумки роботи,
підкреслила, що Конституція України є Основним Законом не лише держави, а й
суспільства, тому має особливу цінність для кожного громадянина.

***
Участь науковців історичного факультету
у ІІ Міжнародному з’їзді архівістів та хранителів музеїв
27 травня 2021 року науково-педагогічні працівники історичного факультету
взяли активну участь у ІІ Міжнародному з’їзді архівістів та хранителів музеїв в
Нагуєвичах, присвяченому питанням спадщини Івана Франка в контексті досліджень
проблем історії, культури і музеєзнавства від найдавніших часів до сучасності. На
пленарному засіданні з’їзду виступив професор Леонід Тимошенко з доповіддю
«Українці у ранньомодерному Вільні».
Під час секційних засідань на тему «Спадщина
Івана Франка і питання історії України та всесвітньої
історії» представили доповіді дрогобицькі історики:
декан історичного факультету доцент Микола Галів,
доценти Світлана Біла; Ірина Лозинська; Богдан
Лазорак і професор Олег Петречко. До роботи
конференції долучилися доценти Єлизавета Копельців-Левицька, Наталія Кантор,
лаборанти кафедр історичного факультету Марія Галелюка, Оксана Галик та ін.
Доповіді учасників з’їзду опубліковані у збірнику тез, виданому з ініціативи і
фінансової підтримки Державного історико-культурного заповідника «Нагуєвичі».
Участь науковців історичного факультету у ІІ Міжнародному з’їзді архівістів та
хранителів музеїв ще раз засвідчила продуктивну співпрацю між Дрогобицьким
університетом і ДІЗК «Нагуєвичі».
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«Країна Франкіана»: просто неба і в онлайн
27 травня 2021 року в межах вшанування 105-х роковин з дня
смерті Івана Франка в Державному історико-культурному
заповіднику «Нагуєвичі» відбувся Другий з’їзд архівістів та
хранителів музеїв.
Розпочався захід виконанням поминальної мелодії на
трембіті і рогах від Хранителів музею Івана Франка в Криворівні
(Гуцульщина), а також мотиву давньої лірницької псальми
«Сирітки» з Опілля у виконанні лірника «Стефана» (доктор
Відкрив з’їзд
мистецтвознавства, професор НАН України Михайло Хай,
директор ДІКЗ
м. Київ).
«Нагуєвичі»
Богдан
Лазорак
Відкрив з’їзд директор ДІКЗ «Нагуєвичі»
Богдан Лазорак. З вітальним словом виступили: внук Петра
Франка, правнук Івана Франка Петро Галущак; голова фундації
«Оберігаймо спадщину» (м. Люблін, Республіка Польща) Артур
Дерлікевич (онлайн-привітання); голова Львівської обласної ради
Ірина Гримак; ректор Вищої Школи імені Вітелона в Легниці
(Республіка Польща) професор Анджей Панасюк; український
журналіст, народний депутат України Микола Княжицький;
Правнук Петра
доктор юридичних наук, народний депутат України Михайло
Франка Петро
Цимбалюк; проректор з науково-педагогічної роботи доцент
Галущак
Юрій Вовк; директор Міжнародного фонду Івана Франка Ігор
Курус; директор Львівського національного літературно-меморіального музею Івана
Франка доцент Богдан Тихолоз; декан історичного факультету доцент Микола Галів.
Камерний оркестр та виконавці Вікторія Гамар і Наталя Цигилик-Чумак
Дрогобицького музичного фахового коледжу ім. В. Барвінського під керівництвом
директора Юрія Чумака презентували молитву «Все упованіє…»
З’їзд продовжив свою роботу пленарним та секційними засіданнями.

Народний депутат
України, доктор
юридичних наук,
Михайло Цимбалюк

Декан історичного
факультету доцент
Микола Галів
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Голова Львівської
обласної ради
Ірина Гримак

Український
журналіст, народний
депутат України
Микола Княжицький

Директор Львівського
національного
літературномеморіального музею
Івана Франка доцент
Богдан Тихолоз
Слухацька аудиторія просто неба

Заступник дрогобицького
міського голови
Роман Москалик

Камерний оркестр та виконавці Вікторія Гамар і Наталя
Цигилик-Чумак Дрогобицького музичного фахового коледжу
ім. В. Барвінського під керівництвом директора Юрія
Чумака презентували молитву «Все упованіє…»

Директор
Міжнародного
фонду Івана
Франка Ігор Курус

Прозвучала поминальна мелодія на трембіті і рогах від
Хранителів музею Івана Франка
в Криворівні (Гуцульщина)
Виступ лірника «Стефана»
доктора мистецтвознавства,
професора НАН України
Михайла Хайя, м. Київ
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«Країна Франкіана»: вшанування 105-х роковин
від часу смерті визначного Українця
28 травня 2021 року минає 105 років від часу
смерті
визначного
Українця,
письменника,
інтелектуала, пророка і провідника українського
народу Івана Франка.
Вшанування
пам’яті
Великого
Генія
розпочалося
громадською
панахидою
біля
пам’ятника Іванові Франку у Дрогобичі. В заході
Вшанування пам’яті Великого
взяли
участь
адміністрація
університету,
Генія розпочалося громадською
панахидою біля пам’ятника
працівники і студенти спільно з представниками
Іванові Франку у Дрогобичі
Державного історико-культурного заповідника
«Нагуєвичі», музею «Дрогобиччина», духовенства, учнів
ліцею № 1 імені Івана Франка, керівництва та громади
міста. Панахиду відправили священнослужителі всіх
конфесій міста. Слово на пошану Каменяра виголосив
лауреат Шевченківської премії професор Григорій
Штонь, наголосивши, що Іван Франко – один з
На фото (зліва направо):
найяскравіших представників духовно-інтелектуальної
проректор з науковоЄвропи.
педагогічної роботи
Після панахиди усі присутні доцент Володимир Шаран,
професори Галина Сабат і
поклали
квіти
до
підніжжя
Григорій Штонь
пам’ятника
Івану
Франкові
в
Дрогобичі.
Випускниця
ліцею
імені
Богдана
Лепкого
Дрогобицької
міської ради Анастасія Стецик
продекламувала поезію «Діалог
століть».
Завершилося віче спільним
виконанням державного Гімну.
Слово на пошану
Каменяра виголосив
лауреат
Шевченківської
премії професор
кафедри історії
української
літератури і
шевченкознавства
Інституту філології
Київського
національного
університету імені
Тараса Шевченка
Григорій Штонь
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Покладання квітів до підніжжя пам᾿ятника
Каменяреві у Нагуєвичах

Фото на згадку на Батьківщині Каменяра

Продовжився захід мистецькою презентацією на Батьківщині Каменяра в селі
Нагуєвичі. Біля унікального експонату – пам’ятного хреста на честь скасування
панщини, якого виготовив Яків Франко, відбулася панахида. У конференц-залі
Державного історико-культурного заповідника «Нагуєвичі» вступне слово виголосив
директор Богдан Лазорак, який розповів історію згаданого хреста та виступив із
презентацією «Невідома посмертна маска Івана Франка авторства київського
скульптора Георгія Кудрявченка: дарунок-доповнення до міжнародної виставки».
На завершення було здійснено покладання квітів до підніжжя пам’ятника
Каменяреві в Нагуєвичах.

Директор Державного
історико-культурного
заповідника «Нагуєвичі»
Богдан Лазорак виступив із
презентацією «Невідома
посмертна маска Івана
Франка авторства
київського скульптора
Георгія Кудрявченка:
дарунок-доповнення до
міжнародної виставки».
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Країна Франкіана : «Поетична стежка Івана Франка в Нагуєвичах»
28 травня 2021 року в межах ІХ Літературно-мистецької академії «Країна
Франкіана» профком студентів та студентське самоврядування провели
флешмоб «Поетична стежка Івана Франка в Нагуєвичах».
Студентський актив не лише відвідав заповідний художньо-меморіальний
комплекс «Стежка Івана Франка», до складу якого входять заповідна лісова зона та
кілька скульптурних композицій («Стежка Івана Франка», де Каменяр творив свої
перші шедеври; «Галявина казок», де разом із екскурсоводами оживає «Лис
Микита»; парк із давнім ставком; літній театр), але й організував флешмоб. Студенти
зачитали вірш «Каменярі» та презентували його у відеоверсії.

***
Конференція на біолого-природничому факультеті
28 травня 2021 року в режимі онлайн із використанням платформи ZOOM на
біолого-природничому факультеті відбулася конференція «Птах 2021 року в Україні
– Синиця чубата (Lophophanescristatus)». Модератори – доцент Василь Стахів та
декан факультету доцент Світлана Волошанська.
З вітальним словом до студентів
звернувся заступник декана з наукової
роботи та міжнародної співпраці доцент
Василь Стахів. Щорічно орнітологічна
спільнота України обирає птаха року, щоб
привернути увагу до цього виду. До нього
тоді прикута особлива увага: з’ясовують
чисельність птаха, поширення, проблеми.
Крім
того,
проводять
різноманітні
конкурси, вікторини, виставки, природоохоронні заходи, на яких розповідають про
життя пташиного символу в природі. Символом 2021 року в Україні серед птахів
обрано синицю чубату.
Студенти підготували цікаву та змістовну інформацію. У презентації
висвітлили особливості будови, раціон харчування і поширення синиці чубатої.
Назвали найбільш характерну ознаку птаха, від якої і походить назва. А також
підготували кросворд для глядачів, розгадуючи який присутні змогли пригадати
особливості, характерні для синиці чубатої та її систематичне положення.
Найактивнішими на конференції були студенти ІІІ курсу (Софія Гункевич, Вікторія
Мельник, Анастасія Мацюрак, Неоніла Микитин, Василина Токар), які розв’язували
кросворд.
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Семінар на факультеті початкової та мистецької освіти
28 травня 2021 року з нагоди вшанування 105-х роковин від дня смерті Івана
Франка доцент Наталія Стасів організувала семінар «Актуальність педагогічних ідей
Івана Франка на сучасному етапі розвитку загальноосвітньої школи».
Відкрив семінар завідувач кафедри математики, інформатики та методики їх
викладання у початковій школі професор Володимир Ковальчук, який підкреслив
значний внесок Івана Франка в педагогічну науку.
Учасники семінару
також акцентували увагу
на
актуальності
педагогічних ідей Івана
Франка для сьогодення.
Активними
учасниками
наукового
заходу були здобувачі
першого (бакалаврського)
рівня вищої освіти.

***
Переможець Всеукраїнської олімпіади «Юні знавці Біблії – 2021» –
Соломія Баумкетнер
29 травня 2021 року у Національному
університеті
«Острозька
академія»
серед
студентів закладів вищої освіти відбулася XІІІ
Всеукраїнська олімпіада «Юні знавці Біблії –
2021» із напрямів «Християнська психологія» та
«Християнська педагогіка».
Кафедра
психології
факультету
психології,
педагогіки
та
соціальної
роботи вітає студентку ІІ курсу
філологічного
факультету
Соломію Баумкетнер і її
наукового керівника доцента
Марію Заміщак за здобуте
І місце. Переможець нагороджена Дипломом І ступеня.
Олімпіада відбувалася у три етапи: перший – виконання
письмового тесту на знання Святого Письма; другий – захист
наукових робіт із теми «Людина може перетворити на рай всю
Землю лише тоді, коли вона носитиме рай у собі самій» (Луки 17:21);
третій – підбиття підсумків олімпіади.
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Науковці кафедри філософії імені професора В.Г. Скотного долучилися до
роботи Міжнародного науково-педагогічного «круглого столу»
29 травня 2021 року в онлайнрежимі науковці кафедри філософії імені
професора
В.Г. Скотного
разом
із
колегами з кафедри
культурології
Дрогобицького університету, кафедри
культурології Волинського національного
університету
імені
Лесі
Українки
(м. Луцьк), кафедри філософії та культурології Національного університету
«Острозька академія», кафедри культурології та філософської антропології
Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (м. Київ) (всі
зазначені кафедри були співорганізаторами) взяли участь у проведенні
Міжнародного науково-педагогічного «круглого столу», присвяченого дню
народження Яна Амоса Коменського, на тему «Культура та освіта: тенденції діалогу».
На заході виступили вчені з Ізраїлю, Польщі, Республіки Казахстан, Російської
Федерації та України (Дрогобич, Львів, Київ, Луцьк, Харків, Острог, ІваноФранківськ).
Теоретична увага була сконцентрована навколо проблеми діалогу в культурі та
освіті, питань розуміння освіти як досвіду входження в культуру, освіти як культурноісторичної пам’яті, тлумачення культури як «третього суб’єкта» освітнього процесу,
обмеженості прагматичного ставлення до освіти.

***
**
Онлайн-лекція Володимира Микитюка, професора Львівського національного
університету імені Івана Франка
29 травня 2021 року в межах ІХ
Літературно-мистецької
академії
«Країна
Франкіана» на онлайн-платформі Zoom
відбулася
лекція
професора
кафедри
української
літератури
імені
академіка
Михайла Возняка Львівського національного
університету імені Івана Франка, лауреата
Обласної премії в галузі культури, літератури,
мистецтва, журналістики та архітектури в номінації «Літературознавство, сучасна
літературна критика та переклади – імені Михайла Возняка» (2018), а також
Всеукраїнської премії імені Івана Огієнка в номінації «Освіта» (2020) Володимира
Микитюка на тему «Кіноепос Івана Франка: педагогічний ракурс».
Захід відвідали викладачі та студенти навчально-наукового інституту
іноземних мов, філологічного факультету Дрогобицького державного педагогічного
університету імені Івана Франка, а також Львівського національного університету
імені Івана Франка. Модерувала зустріч завідувач кафедри романської філології та
компаративістики доцент Марʼяна Маркова.
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Навчальна ознайомлювальна практика студентів І курсу спеціальності
«Фізична терапія, ерготерапія»
Важливою складовою у системі підготовки фізичних терапевтів та
ерготерапевтів є практична підготовка. Згідно з навчальним планом, студенти І курсу
з 17 до 30 травня 2021 року проходили навчальну ознайомлювальну практику з
фізичної терапії, ерготерапії. Спектр практико-орієнтованих заходів був
надзвичайно
різноманітним. Протягом
двох
тижнів
студенти
відвідали
реабілітаційні та оздоровчі заклади Дрогобича, Трускавця і області, ознайомилися з
особливостями їхньої майбутньої професійної діяльності.
Насамперед
студенти
відвідали відділення
відновного лікування Дрогобицької міської лікарні
№ 1 (м. Дрогобич), де завідувач лікар-невролог Ігор
Андрейко ознайомив із роботою закладу, матеріальнотехнічною базою. Особливу увагу Ігор Ярославович
зосередив на діяльності кабінету фізичної терапії, який
Головна медсестра Тетяна
обладнаний сучасним реабілітаційним обладнанням:
Зеленяк ознайомила
практикантiв
реабілітаційна клітка з системою блоків і вантажів,
iз особливостями роботи
реабілітаційні кушетки, вертикалізатори, динамічний
фiзичних терапевтiв
пересувний підйомник для переміщення нерухомих
i ерготерапевтiв
пацієнтів, механо-терапевтичні тренажери. Студенти на
собі змогли відчути дію різних вправ на спеціальному
обладнанні та тренажерах кабінету.
Радо прийняли наших студентів у
центрі
відновного лікування «Модричі» – закладі європейського
рівня для людей з обмеженнями життєдіяльності, де
поєднані високий професіоналізм та сучасні технології.
Директор, фізичний терапевт та викладач кафедри
Директорка Iнклюзивно
ресурсного центру
фізичної терапії, ерготерапії Олег Масний ознайомив із
Iрина Шустова розповiла
роботою центру, напрямами діяльності. Студенти мали
про основнi напрями
роботи закладу
нагоду спостерігати за діяльністю кабінетів кінезотерапії,
ерготерапії, гідрокінезотерапії, апаратної терапії,
роботою медичного супроводу.
Уже багато років поспіль практикантів гостинно
приймає Міжнародна реабілітаційна клініка Козявкіна.
Перед студентами виступив заступник директора,
кандидат медичних наук, лікар-невролог Михайло
Гордієвич із цікавою презентацією про метод
Козявкіна (Система інтенсивної нейрофізіологічної
Захiдний реабiлiтацiйнореабілітації), детально зупинившись на складових
спортивний центр
методу.
Головна
медсестра
Тетяна
Зеленяк
нацiонального комiтету
спорту iнвалiдiв Украiни
познайомила практикантів із діяльністю клініки та
особливостями роботи фізичних терапевтів і ерготерапевтів із пацієнтами
неврологічного профілю. Студенти мали змогу спостерігати за сеансами занять
мобілізуючої гімнастики, спеціального масажу з елементами постізометричної та
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антигравітаційної
релаксації,
апітерапії,
рефлексотерапії,
механотерапії,
світлотерапії, вібротерапії, комп’ютерної ігротерапії, ознайомилися з програмою
біодинамічної корекції рухів із застосуванням костюму корекції рухів «Спіраль». Всіх
дуже вразила командна робота та закоханість у
свою справу працівників клініки.
Надзвичайно тепло нас приймала одна з
найсучасніших реабілітаційно-спортивних баз
України та Європи – Західний реабілітаційноспортивний центр національного комітету
спорту
інвалідів
України (с. Яворів
Турківського району Львівської області). Це
унікальний заклад, де люди з інвалідністю,
разом з олімпійцями та паралімпійцями,
можуть почувати себе на рівних. Перед
Практиканти вiдвiдали КНП «Хоспiс»
Самбiрської районної лiкарнi
студентами виступила директорка центру
для палiативних хворих
Наталія Рода, підкресливши, що головною
особливістю бази є повна її доступність для спортсменів з інвалідністю. Тут створені
всі умови для нечуючих, незрячих, осіб з ураженнями опорно-рухового апарату
тощо. З реабілітаційними залами, кімнатою ерготерапії та загалом територією
центру студентів ознайомили фізичні терапевти Андрій Чеберяк та Ірина
Кириченко, ерготерапевтки Інна Клюйко і Марта Верес. Практиканти мали
можливість отримати цінні поради від працівників, дізнатися про тонкощі
використання універсального дизайну та побачити безбар’єрний простір для людей
із різними нозологіями. Мабуть, найточніше про знайомство з центром висловилася
студентка І курсу Юлія Семенишин, яка після всього побаченого і почутого свідомо
заявила: «Це щастя проходити практику тут. Я хочу, щоб вона не закінчувалася…».
Також студенти відвідали санаторій «Карпати» (м. Трускавець) – один із
найпопулярніших готельно-курортних комплексів Західної України. Завідувач
лікувально-діагностичного центру лікар-уролог Ярослав Грицак розповів про роботу
закладу, основні реабілітаційні програми, які користуються популярністю серед
пацієнтів, як-от: респіраторна реабілітація після COVID-19, реабілітація при
захворюваннях опорно-рухового апарату, реабілітація при захворюваннях
периферичної нервової системи. Кінезіотерапевт Василь Клепач провів цікаву
екскурсію закладом, познайомив із фахівцями відновного лікування. Студенти
ознайомилися з роботою кабінетів кінезотерапії, механотерапії, ручного й
апаратного лікувального масажу, карбокситерапії, інтерференс-терапії, апаратами
для сухого та підводного витяжіння хребта, озокеритотерапії, бальнеотерапії.
Не менш цікавою та професійною була екскурсія на одне з кращих протезноортопедичних підприємств області «Арол плюс» (м. Львів). Директор доцент
кафедри фізичної терапії, ерготерапії Олександр Герасименко ознайомив із роботою
підприємства і напрямами його діяльності. Олександр Сергійович розповів, що
завдяки найсучаснішим технологіям, високоякісним матеріалам та комплектуючим,
які бездоганно зарекомендували себе в усьому світі, а також досвіду і знанням
фахівців на підприємстві можна відновити або компенсувати порушену функцію
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кінцівок людини, відновлюючи втрачені функції організму, надаючи можливість
залишатися активним членом суспільства.
Важливою складовою практики є ознайомлення з громадськими
об’єднаннями осіб з обмеженнями життєдіяльності, осіб з інвалідністю.
Першокурсники відвідали Дрогобицьке добровільне товариство захисту дітейінвалідів «Надія» і Центр соціальної реабілітації та адаптації для молоді з
особливими потребами «Дивовижні долоні», що діє при благодійному фонді УГКЦ
«Карітас» Самбірсько-Дрогобицької єпархії. Голова ДДТЗДІ «Надія» Ірина Дзюрах
та керівник Центру «Дивовижні долоні» Анатолій Смолень провели цікаві змістовні
екскурсії, що відкриває можливість нашим студентам долучитися до різних сфер
волонтерства.
Також практиканти мали змогу відвідати КНП «Хоспіс» Самбірської районної
лікарні для паліативних хворих. Медична директорка закладу Олена СенейкоПарійчук наголосила, що їхні пацієнти потребують фізіотерапевтичної й
ерготерапевтичної підтримки, заклад відкритий для співпраці та волонтерської
роботи з майбутніми фізичними терапевтами й ерготерапевтами. Студенти
спостерігали за роботою медичного супроводу і також долучалися, виконуючи
реабілітаційні втручання.
Цікавою та професійною була екскурсія першокурсників до Інклюзивноресурсного центру (м. Дрогобич). Директорка закладу Ірина Шустова захопливо
ознайомила практикантів із філософією інклюзивності, основними концепціями
доступного середовища, універсального дизайну в навчанні дітей з особливими
потребами, розповіла про основні напрями роботи центру і стратегію комплексного
супроводу дитини з особливими потребами та її сім’ї. Під час екскурсії студенти з
цікавістю оглянули приміщення центру, ознайомилися з роботою фахівців,
особливостями реабілітаційної, психологічної та логопедичної допомоги особливим
дітям.
Професорсько-викладацький колектив кафедри фізичної терапії, ерготерапії
висловив щиру подяку всім керівникам і працівникам реабілітаційних та оздоровчих
закладів за участь у нашій практико-орієнтованій діяльності! Сподіваємось на
подальшу співпрацю!

Студенти у Мiжнароднiй реабiлiтацiйнiй клiнiцi Козявкiна
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Закриття ІX Літературно-мистецької академії «Країна Франкіана»
31 травня 2021 року ІX «Країна Франкіана» продовжила роботу новими
мистецькими заходами. Відкрила академію вітальним словом ректор професор
Надія Скотна, вкотре наголосивши, що «Франкіана» – це наша батьківщина, яка не
має меж у часі і просторі. Ректор представила
високоповажних гостей: народного артиста України
Святослава Максимчука та лауреата Шевченківської
премії професора Григорія Штоня.
Майстер-клас «Моя Франкіана» презентував
народний артист України Святослав Максимчук, який
розповів, що у найважчі моменти життя звертається до
Івана Франка. Для учасників та гостей академії Святослав
У президії народний артист
Васильович декламував твори Каменяра («Притча про
України Святослав
пса», «Притча про віру», «Притча про приязнь»,
Максимчук і ректор
університету професор
«Притча про красу», «Трагедія артистки» та ін.).
Надія Скотна
Лекцію «Іван Франко і
нова українська література» прочитав український
письменник,
поет,
сценарист,
літературознавець,
літературний критик, художник, доктор філологічних наук,
професор Григорій Штонь. Представила доповідача
професор Галина Сабат, яка зауважила, що він випускник
Дрогобицького інституту (1967). Окрім лекції, Григорій
Максимович розповів про свою п’єсу «На спаді віку», що
відображає останні роки життя Івана Франка.
В актовій залі відбувся концерт «Молодих голосів»
Лекцію прочитав
український письменник,
«Шукай краси, шукай добра», за участі студентів
професор Григорій
навчально-наукового інституту музичного мистецтва, які
Штонь
виконали вокальні твори на вірші Івана Франка.

У актовій залі імені професора
Валерія Скотного

Ректор університету професор Надія Скотна і
професор Галина Сабат від імені колективу
університету привітали
народного артиста України
Святослава Максимчука з 85-літтям

Учасники академії також мали нагоду оглянути виставки Володимира
Хайрулліна «Іван Франко… мова нумізматики» та Володимира Галика «Франкіана у
поштовій і непоштовій марці в Україні та за кордоном», котрі цікаво розповіли про
кожен експонат.
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Того ж дня відбулася презентація біобібліографічного покажчика професора
Галини Сабат. Відкрив презентацію професор Леонід Тимошенко. В обговоренні
взяли участь доцент Василь Зварич та професор Григорій Штонь.
Насамкінець ректор професор
Надія Скотна висловила вдячність всім,
хто
долучився
до
роботи
ІX
Літературно-мистецької
академії
«Країна Франкіана», та висловила
надію, що наступна ювілейна академія
матиме ще більші масштаби.
Студентка
І курсу
Ольга
Тимишин

Студент-магістрант
Володимир Осташ.
Концертмейстер
Наталія Сторонська

Студенти-магістри Надія Чужак
і Володимир Осташ виконали
пісню Б. Янівського, сл. І. Франка
«Червона калино»

Ведуча концерту
доцент
Галина Стець

Світлина на згадку

Студенти навчально-наукового
інституту музичного мистецтва
Марія Цицик і Світлан Куць
виконали пісню «Ой на гору козак
воду носить»

Учасники академії мали можливість
оглянути приватну виставку
доцента Володимира Галика
«Франкіана у поштовій і непоштовій
марці в Україні та за кордоном»

Учасники концерту «Молоді голоси» разом з гостем
лауреатом Шевченківської премії професором
Григорієм Штонем і координатором
«Країни Франкіани» професором Галиною Сабат
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Виставка «Франкіана у поштовій і непоштовій марці в Україні та за кордоном»
31 травня 2021 року у межах останнього дня роботи ІХ Літературно-мистецької
академії «Країна Франкіана» у холі головного корпусу відбулася виставка із
приватної колекції доцента Володимира Галика «Франкіана у поштовій і непоштовій
марці в Україні та закордоном».
Під час виставки глядачам було представлено 61 експозицію, основу якої
склали оригінали поштових державних та недержавних марок, котрі тематично,
прямо чи опосередковано, мають причетність до імені великого українця Івана
Франка.
Виставка
супроводжувалася
коментарями доцента Володимира Галика
щодо
історії
походження
матеріалів експозицій. Зокрема,
він детально розповів про: значимість
експонованих марок у плані увічнення
пам’яті Івана Франка; призначення та
функціонування поштових державних і
недержавних марок; історію виникнення
та діяльності Підпільної пошти України та Виставка супроводжувалася коментарями
доцента Володимира Галика щодо історії
різного роду фондів й організацій, які у
походження матеріалів експозицій
різний час долучалися до видання марок на
тематику Франкіани; обіг поштових державних і недержавних марок у повсякденні
українців та української діаспори у ХХ ст. – сьогоденні.
Найбільш цінними експонатом виставки стала недержавна благодійна марка,
що була видана заходом Української Академічної Громади у Львові в 1913 році для
вшанування 40-річчя письменницької праці Івана Франка. Також було
продемонстровано низку марок із серії 1926 року, яку видавав комітет побудови
пам’ятника на могилі Івана Франка. У межах експозицій Іван Франко був
представлений у серії поштових недержавних
марок, виданих Комітетом фонду допомоги
«Рідній школі» у Ділінгені-на-Дунаї 1948 року
(Баварія).
Серед експонатів були оригінали різновидів
марок та марочних блоків, які видавав
«Український музей» у Клівленді з нагоди 100річчя від дня народження й 40-річчя від дня смерті
Івана Франка у 1956 році. Водночас глядачі могли
побачити діаспорні поштові недержавні марки, на
яких представлений Іван Франко у серії «Портрети
визначних мужів України» (три різновиди),
виданої заходом Товариства Капелли Бандуристів
в Детройті 1966 року. На виставці було
презентовано і різновиди діаспорних поштових
недержавних марок із зображенням Івана Франка,
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виданих у Чикаго 1966 року Українським Народним Союзом з нагоди відзначення 50річчя з дня смерті великого українця.
Чималу кількість експонатів становили оригінальні зразки недержавних марок
із зображенням Івана Франка, які видавалися Підпільною поштою України з нагоди
50-річчя від дня смерті вченого у Німеччині впродовж 1966 року. Зокрема це були
марки першої та другої серій, представлені у поодиночному варіанті зубкованих і
незубкованих видів, а також як цілі листиблоки, які теж демонструвалися у зубкованих і
незубкованих варіантах. Окрім того, на
виставці було представлено пропам’ятні
зубковані та незубковані блоки недержавних
марок Підпільної пошти України із серій
«Франко-Революціонер», «Франко-Каменяр» та
«Франко-Мойсей»,
видання
яких
було
приурочене 50-м роковинам від смерті Івана
Франка (видані у 1966 році в Німеччині). Були і
підбірки
зубкованих
та
незубкованих
недержавних марок, виданих за сприяння
Братства колишніх вояків 1-ї Української дивізії Української Національної Армії у
1966 році (приурочені 50-роковинам від смерті Івана Франка).
Крім того, серед експонатів представлені
різновиди державних марок із зображенням Івана
Франка, які були видані в Румунії та СРСР у 1956
році – з нагоди відзначення 100-літнього ювілею
від дня народження Великого Каменяра.
Звичайно, були і державні марки із
зображенням Івана Франка часу незалежності
України. Зокрема, глядачі могли побачити їх
різновиди із серії «Світочі української літератури»
(Пошта України, 1994 р.) та поштовий лист марок
«Іван Франко» (ПК «Україна», 2006 р.).
Поміж експонатами були і різновиди благодійної марки, виданої Українським
товариством охорони пам’ятників історії та культури із зображенням пам’ятника на
могилі Івана Франка у Львові.
Окремо експонувалися марки, які стосувалися теми Франкіани. Цікавість
викликала підбірка державних марок із зображенням теплоходf «Іван Франко», які
видавалися поодиноко та у серіях ще у Німецькій Демократичній республіці та
СРСР упродовж 1968, 1971, 1974, 1977 років.
Заслуговували на увагу й експонати державних марок із зображенням відомих
інституцій України, які носять ім’я Івана Франка. Зокрема, це поштовий блок
«Оперні театри України» із зображенням Львівського академічного театру опери та
балету імені Івана Франка (2000 р.). Були марки і поштові листи державних марок із
зображенням Львівського національного університету імені Івана Франка (видання
пошти Польщі 1937 року та видання пошти України 1995, 2001 та 2011 років). Деякі
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державні марки і поштові блоки, видані поштою України, презентували місто ІваноФранківськ, Івано-Франківську область, фільм «Захар Беркут» тощо.
На виставці також було представлено блок недержавних марок, виданий
«Польовою поштою Майдану» у 2015 році під назвою «Ікони революції – герої
Майдану», а також різновиди тематичних блоків недержавних марок, які видавалися
«Укрфілкардою»: «Іван Франко – український письменник та поет» і «Видатні
особистості Львова» (2011 р.). Водночас представлено серію марок «Іван Франко. 160та річниця від дня народження», «Іван Франко. Збараж», «Іван Франко. Київ», «Іван
Франко. Дрогобич», «Іван Франко. Одеса», «Іван Франко. Калуш», «Іван Франко.
Львів».
Увагу привертали експоновані на виставці цікаві рекламівки фільвиставок із
зображенням державних марок на тему Франкіани. Присутні мали нагоду побачити
оригінальні екземпляри рекламівок таких фільвиставок, як: «До 100-річчя
Чернівецького державного університету» (1975 р. Чернівці); «Морфіл – 76» (1976 р.
Ленінград); «Івано-Франківськ – 76» (1976 р. Івано-Франківськ).
За словами доцента Володимира Галика, на виставці загалом було
представлено лише 80 відсотків відомих йому матеріалів за цією темою, а тому
дослідник-колекціонер ставить за мету зібрати всі наявні екземпляри, щоб у
майбутньому представити широкому загалу уже повну експозицію Франкіани у
поштовій і непоштовій марці в Україні й за кордоном.

***
Участь студентів біолого-природничого факультету в акції
«Нехай життя дітей буде барвистим»
З нагоди Міжнародного дня захисту дітей (1 червня
2021 р.) студенти біолого-природничого факультету під
керівництвом викладачів кафедри анатомії, фізіології та
валеології доцента Ірини Копко і викладача Оксани Лупак
спільно з молоддю Дрогобицького добровільного товариства
захисту дітей та молоді з інвалідністю «Надія» організували і провели акцію «Нехай
життя дітей буде барвистим». Учасниками заходу з-поміж студентської молоді були
першокурсники Анна Савшак, Вікторія Стасик, Олена Сторонська, Тетяна Пурій,
Павло Гроздов та Богдан Лучечко, а також студенти IV курсу Назар Войтович і Назар
Качмарик.
У межах акції організатори розфарбували яскравими кольорами бетонні
півсфери, що встановлені на вулиці Чорновола в Дрогобичі поблизу товариства. Це
певний заклик до суспільства, що ми повинні більше дбати про життя, здоров’я та
добробут наших маленьких громадян, щоб крізь «призму» їхнього бачення життя
справді здавалося яскравим і барвистим.
Студенти вручили подарунки молоді товариства
«Надія» від бельгійських студентів університетського коледжу
VIVES, які через карантинні обмеження цьогоріч не змогли
приїхати у межах співпраці з факультетом, а також від
колективу біолого-природничого факультету.
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На біолого-природничому факультеті відбувся Фестиваль STEM-проєктів
1 червня 2021 року на біолого-природничому факультеті у межах співпраці з
Центром професійного розвитку педагогічних працівників Дрогобицької міської
ради відбувся Фестиваль STEM-проєктів.
Захід був орієнтований на впровадження STEMосвіти як нового розвивального середовища для учнів, що
передбачає
безпосередньо
дослідницьку
діяльність
школярів із практичними навиками та розвитком
критичного мислення.
Доцент Віталій Філь
З вітальним словом до учасників звернулася
запропонував подальшу
директор Центру професійного розвитку педагогічних співпрацю у відпрацюванні
навиків щодо надання
працівників Дрогобицької міської ради Галина Марчук,
домедичної
допомоги при
яка детально розказала про мету STEM-освіти.
невідкладних станах
Декан біолого-природничого факультету доцент
Світлана Волошанська наголосила, що факультет підтримує всі інноваційні форми
навчання і є чудовим осередком для впровадження STEM-освіти та розвитку
професійних компетентностей для майбутніх студенів.
Завідувач кафедри анатомії, фізіології та валеології доцент Віталій Філь
запропонував подальшу співпрацю у відпрацюванні навиків щодо надання
домедичної допомоги при невідкладних
станах, зокрема проведення серцево-легеневої
реанімації.
З пізнавальною лекцією виступила
доцент Оксана Микитчин «Використання
інтерактивних моделей при вивчені еволюції
Землі».
На фестивалі були представлені цікаві та змістовні презентації восьми
проєктів..
Тематики
проєктів:
«Освітній
вулик»,
«Розумна
теплиця»,
«Робототехніка», «Таємниці дрогобицької солі», «Цікава історія електрики»,
«Змінюємо школу разом», «Корисні додатки», «Дивосіль», «Природа завбачлива».
Також на біолого-природничому факультеті було розміщено чотири локації, де учні
презентували свої розробки. Учасники фестивалю отримали грамоти та
сертифікати.
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Реалізація міжнародної співпраці з питань розвитку інклюзивної освіти на
факультеті психології, педагогіки та соціальної роботи
3 червня 2021 року у межах міжнародної співпраці за проєктом «Зміни
педагогічних факультетів у ХХІ столітті» Дрогобицького університету та
Університету ім. Масарика (кафедра соціальної педагогіки) м. Брно (Чехія) на
факультеті психології, педагогіки та соціальної роботи відбувся науково-практичний
семінар з актуальних питань інклюзивної освіти.
З доповіддю «Інклюзивна освіта: перспективи розвитку та сучасні проблеми»
перед учасниками, викладачами і студентами денної та заочної форм навчання зі
спеціальностей «Соціальна педагогіка» і «Дошкільна освіта», виступила завідувачка
кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти професорка Тетяна Логвиненко.
В обговоренні проблем інклюзії в сучасних умовах розвитку системи освіти в Україні
взяли участь викладачі кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти
доцентки Н. Гордієнко, М. Клим, кандидат психологічних наук М. Гринців, а також
студенти В. Дацюк, М. Кобилецька, А. Костиря, Ю. Триленко та ін.
Учасники висловили своє бачення подальшого розвитку інклюзії в освітніх
закладах нашого регіону, обмінялися досвідом запровадження інклюзивних форм
навчально-виховної діяльності в установах, де вони проходили педагогічну практику
або вже працюють соціальними педагогами й асистентами вчителя в інклюзивному
класі, інклюзивній групі ДЗО, і поділилися досвідом волонтерської роботи як
асистента дитини.
Враховуючи актуальність проблеми, потребу в подальшій співпраці з
педагогами-практиками, зокрема у наданні методичного супроводу процесу інклюзії
в освітніх закладах нашого регіону, наступна серія зустрічей у форматі семінарівтренінгів відбудеться восени на базі кафедри соціальної педагогіки та корекційної
освіти, які будуть проводити інтеркультурні команди викладачів і тренерів
факультету психології, педагогіки та соціальної роботи й зарубіжних партнерів.
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Співпраця Дрогобицького університету
з Львівським обласним Будинком вчителя
3 червня 2021 року в межах співпраці Дрогобицького
державного педагогічного університету імені Івана Франка з
Львівським обласним Будинком вчителя в режимі онлайн проведено
семінар «Тенденції розвитку інклюзії у закладах загальної середньої
освіти», у якому взяла участь доцентка кафедри педагогіки і
методики початкової освіти Ірина Садова. До роботи заходу
долучилися заступники директорів з навчально-виховної роботи у
початковій школі, спеціалісти відділів освіти, вчителі та голови
методичних об’єднань закладів освіти Львівщини.
Лекторка за допомогою презентаційних матеріалів окреслила
проблемні аспекти інклюзивної освіти в Україні, схарактеризувала її
головні поняття і категорії («інклюзивна освіта», «дитина з
особливими
освітніми
потребами»,
«команда
психологопедагогічного супроводу учня з особливими освітніми потребами»,
«індивідуальна програма розвитку», «інклюзивно-ресурсний центр»
тощо), представила організаційно-методичні засади освітньої
інклюзії у вітчизняних закладах освіти, проаналізувала структуру і
зміст підготовки педагогів до організації та здійснення інклюзивного
освітнього процесу.
Науково-методичний захід викликав неабияке зацікавлення
освітян, активну дискусію та обмін думками. Учасники наголосили
на важливості формування інклюзивної культури українського
соціуму, зауважили, що вивчення українського та світового досвіду у
царині інклюзії, розгляд можливості його творчого використання з
урахуванням специфіки сучасних вітчизняних реалій постає, як
ніколи раніше, своєчасним для Нової української школи.
Наприкінці доцентка узагальнила результати проведеного
семінару, подякувала завідувачці музейного відділу Львівського
обласного Будинку вчителя Вірі Романчак за організацію заходу та
учасникам за плідну роботу.
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Онлайн-семінар «Олімпійський рух в Україні: історія і сучасність»
3 червня 2021 року в онлайн-форматі відбувся науковий семінар
освітньої програми Національного олімпійського комітету України,
яка реалізується спільно з Міністерством молоді та спорту України і
Олімпійським інститутом Національного університету фізичного
виховання і спорту України. У заході взяли участь викладачі кафедри
теорії та методики фізичного виховання інституту фізичної культури
і здоров′я Ірина Турчик та Олександр Лемешко.
Досвідчена лекторка віце–президент НОК, президентка
Олімпійської академії України, докторка педагогічних наук,
директор Олімпійського інституту – Марія Булатова розповіла
про історію олімпійського руху та його сучасний стан в Україні.
Загалом у семінарі взяли участь понад 457 представників
спорту з України, Білорусі, Казахстану, Латвії, Молдови,
Узбекистану, Литви, Туркменістану, Монголії.
Наступний етап регулярних науково-освітніх вебінарів продовжиться вже
восени. Всі відеозаписи науково-освітніх вебінарів можна знайти на офіційному сайті
НОК України та офіційному каналі YouTube: https://www.youtube.com/user/ukrnoc

***
Кафедра фізичної терапії, ерготерапії отримала фахову літературу в рамках
реалізації проєкту Erasmus + KA2 «UKROTHE»
4 червня 2021 року кафедра фізичної терапії, ерготерапії Дрогобицького
державного педагогічного університету імені Івана Франка отримала фахову
англомовну літературу в рамках реалізації проєкту Erasmus+ KA2 «UKROTHE:
Developing an Occupatioal Therapy study programme in Ukraine (609589-EPP-1-2019-1BE-EPPKA2-CBHE-JP)».
Саме реалізація нової якісної освітньої програми
для підготовки ерготерапевтів в Україні, яка матиме
міжнародне визнання в Європі та світі, потребує
наявності отриманої добірки книг з ерготерапії, що
будуть використані у навчальному процесі.
Цей перелік літератури відповідає стандартам
WFOT (Всесвітньої Федерації Ерготерапевтів), що
вчергове підкреслює цінність проєкту Erasmus+ KA2 «Розробка навчальної програми
з ерготерапії» (UKROTHE).
Для
підготовки
конкурентоспроможних
фахівців,
готових
до
високотехнологічної, науково-доказової професійної діяльності в Україні та світі,
відповідно потрібна саме якісна фахова література з ерготерапії для змістового
наповнення навчальних курсів, що і передбачалось реалізацією проєкту Erasmus+
KA2 «UKROTHE». Також важливо максимально поширювати інформацію про
проєкт і тим самим підвищувати обізнаність громадськості щодо ерготерапії в
Україні та інтересу до вступу на нову навчальну програму.
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Співпраця Дрогобицького університету з фондом The LEGO Foundation
4 червня 2021 року в Дрогобицькому університеті відбулася робоча нарада з
питань імплементації спецкурсів «Діяльнісний підхід у початковій школі»,
«Навчання через гру» в освітні програми підготовки фахівців за спеціальностями
013 Початкова освіта і 012 Дошкільна освіта.
Нарада відбулася у межах Меморандуму, підписаного між Міністерством
освіти і науки України та фондом The LEGO Foundation (Королівство Данія).
Керівниця освітніх проєктів The LEGO Foundation Оксана Рома, під час зустрічі з
ректоркою університету Надією Скотною, проректорами Володимиром Шараном і
Миколою Пантюком, деканом факультету початкової та мистецької освіти Іваном
Кутняком, заступником декана факультету психології, педагогіки та соціальної
роботи Андрієм Зимянським, розповіла про вектори співпраці фонду з МОН
України, презентувала результати експерименту щодо впровадження методик
ігрового та діяльнісного навчання у пілотних ЗВО.
Учасники наради розробили дорожню карту на 2021 – 2022 н.р. і окреслили
напрями подальшої співпраці між Дрогобицьким державним педагогічним
університетом імені Івана Франка та фондом The LEGO Foundation. Обговорили й
участь команди студентів і викладачів університету в щорічному Всеукраїнському
фестивалі-конкурсі Play Fest.

Керівниця освітніх проєктів The LEGO
Foundation Оксана Рома (друга зліва)
презентувала результати експерименту щодо
впровадження методик ігрового та
діяльнісного навчання в пілотних ЗВО

Учасники робочої наради
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На факультеті початкової та мистецької освіти відбувся
тренінг «Гра і діяльнісний підхід в освіті сьогодні»
4 червня 2021 року на факультеті початкової та митецької освіти відбувся
тренінг «Гра і діяльнісний підхід в освіті сьогодні», який організували для викладачів
факультетів початкової та мистецької освіти і психології, педагогіки та соціальної
роботи (спеціальності 013 Початкова освіта, 012 Дошкільна освіта) в межах співпраці
з фондом The LEGO Foundation (Королівство Данія).
Робоча зустріч була спрямована на
ознайомлення викладачів із діяльнісним
підходом в освіті та впровадження в освітній
процес закладів вищої освіти спецкурсів
«Діяльнісний підхід в початковій школі» й
«Навчання через гру».
Мета
пропонованих
спецкурсів:
допомогти студентам стати педагогами майбутнього, які шляхом упровадження
новітніх методик, зокрема навчання через гру, допоможуть дітям стати творчими,
вмотивованими учнями, котрі навчатимуться впродовж усього життя.
Співпраця передбачає підготовку
викладачів, забезпечення методичними,
програмними
матеріалами
та
ресурсними пакетами до спецкурсів. Під
час зустрічі-тренінгу з елементами
дискусії тренерки педагогічних ініціатив
The LEGO Foundation Олена Шуляк та
Надія Фігурська попередньо ознайомили
викладачів із прийомами сучасної
педагогічної взаємодії в групі. Учасники
заходу
відпрацьовували
навички,
необхідні для вивчення і втілення різних
форм ініціативи.
Щиро дякуємо керівниці освітніх
проєктів Оксані Ромі й усій команді The
LEGO Foundation за нагоду
стати частиною мегакрутої
команди,
за
можливість
навчатися,
методичну
підтримку та отриманий
безцінний досвід і позитив
від співпраці.

Учасники тренінгу
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Перемоги студентів навчально-наукового інституту музичного мистецтва
на ІІІ Міжнародному музичному конкурсі «Talents of the World»
31 травня – 4 червня 2021 року на базі КЗПСО «Мистецька школа № 4
м. Одеси» (директор-організатор – Сергій Літвінов) відбувся ІІІ Міжнародний
музичний конкурс «Talents of the World». Конкурс проводиться у межах відкритого
творчого проєкту «Міжнародна творча майстерня», засновниками якого є як
окреслена інституція, так і Fundacja Inicjatywy Artystyczne «UNISSON» та Państwowa
Szkoła Muzyczna I i II stopnia у Сяноку (Польща).
Конкурсанти демонстрували
свою виконавську майстерність у
номінаціях «фортепіано», «баян,
акордеон», «духові інструменти»,
«струнні інструменти», «народні та
етно-інструменти»,
«струннощипкові інструменти» із закладів Конкурсне журі ІІІ Міжнародного музичного конкурсу
освіти України, Білорусі, Польщі,
Румунії, Молдови, Італії, Китаю. Конкурсне журі очолив
ректор Одеської національної музичної академії
ім. А. Нєжданової, народний артист України, професор
Олександр Олійник. До складу журі (номінація «баян,
акордеон») було запрошено завідувача кафедри
народних музичних інструментів та вокалу доцента
Андрія Душного.
Учасники конкурсу змагалися у трьох турах: І –
відбірковий; ІІ – головний; ІІІ – фінальний тур, що
Диплом І ступеня та
спеціальний приз виборов
визначав володаря Гран-Прі у кожній номінації, яких
студент другого
рекомендувало журі після прослуховувань другого туру.
(магістерського) рівня вищої
освіти Микола Головчак
Самі прослуховування мали змішаний характер і
проводилися як у відеозаписах, так і наживо!
Навчально-науковий інститут музичного мистецтва
представляли
студенти-баяністи
(акордеоністи)
та
піаністка. Високий рівень підготовки сприяв впевненому
виконанню конкурсної програми із позитивно-високим
результатом. Диплом І ступеня та спеціальний приз
виборов студент другого (магістерського) рівня вищої
освіти, лауреат міжнародних конкурсів у Великій
Дипломи ІІІ ступеня у різних
Британії, Франції, Латвії, Чехії та Україні, дипломант
номінаціях здобула
студентка Софія
«Трофею світу – 2020» Микола Головчак (баян; клас
Пучковська
доцента Андрія Душного). Дипломи ІІІ ступеня у різних
номінаціях здобули студенти Роман Дидик (акордеон) і Вікторія Мазурик (баян)
(клас доцента Андрія Душного) та Софія Пучковська (фортепіано; клас доцентки
Уляни Молчко). У виконанні наших конкурсантів звучали твори Й.С. Баха,
А. Вівальді, Дж. Пешетті, В. Клименка, Б. Мирончука, О. Козаренка, У. Найсо та ін.
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Водночас творча майстерня передбачала
проведення розмаїтих лекцій, презентацій,
концертів тощо. Наша делегація була
учасником цих подій. Відтак, 31 травня в
Одеській філармонії відбулося урочисте
відкриття конкурсу та творчої майстерні.
Серед учасників і гостей такої події – доцент
Андрій Душний, який виступив із вітальним
З вітальним словом виступив доцент
словом, а музичний дарунок прозвучав у
Андрій Душний
виконанні
дуету
баяністів-акордеоністів,
лауреатів всеукраїнських і міжнародних
конкурсів Вікторії Мазурик та Романа
Дидика.
1 червня: презентація типової
навчальної програми з навчальної
дисципліни «Музичний інструмент
баян»
елементарного
підрівня
початкової
мистецької
освіти
Державного
науково-методичного
центру змісту культурно-мистецької
освіти Міністерства культури, молоді і
Музичний дарунок прозвучав у виконанні
спорту України, координатором робочої
дуету баяністів-акордеоністів, лауреатів
групи якої є доцент Андрій Душний;
всеукраїнських і міжнародних конкурсів
Вікторії Мазурик та Романа Дидика
лекція-презентація
навчального
посібника автора-виконавця Миколи Головчака «Педагогічний репертуар баяніста»
за участі автора та молодшого наукового співробітника науково-дослідного сектора
Дрогобицького університету аспірантки Антоніни Бойчук; концерт народного
артиста
України,
завідувача
кафедри
народних
інструментів
ОНМА
ім. А. Нєжданової професора Володимира Мурзи. Варто наголосити, що зазначені
заходи відбувалися у межах курсів підвищення кваліфікації від Національної
академії керівних кадрів культури і мистецтв України.
Перебіг подій можна було
відстежувати у прямому ефірі на
ютюб-каналі школи і сторінці
фейсбуку.
Вітаємо наших переможців
та їх викладачів! Вдячні ректорату
за сприяння у поїздці на одеський
мистецький форум!

Доцент Андрій Душний з
переможцями музичного конкурсу
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В єдності наша сила!
8 червня 2021 року профком працівників та профком студентів Дрогобицького
університету приймав делегацію профспілкового активу Запорізької обласної
організації Профспілки працівників освіти і науки України на чолі з головою Надією
Гринь. Серед гостей був і голова профкому
Запорізького національного університету Борис
Павловський.
З
історією
Дрогобицького
державного
педагогічного університету імені Івана Франка та
діяльністю профспілкової організації присутніх
ознайомили голова профкому працівників Олена
Куцик та голова профкому студентів Ігор Гівчак. Про
роботу
Дрогобицької
міської
організації
Голова профкому працівників
профспілки працівників освіти і науки України,
університету Олена Куцик та
голова профкому студентів і
проблеми та перспективи розповів її голова Олег
аспірантів Ігор Гівчак зустріли
Гук.
делегацію профспілкового активу
Профспілки освітян стоять на варті захисту
на чолі з головою Надією Гринь
прав та інтересів спілчан, творять будні і свята тих, хто
вчиться, і тих, хто навчає. Наші профспілкові організації
докладають багато зусиль і роблять усе можливе, щоб
науковцеві, вчителю, працівнику, студентові і аспіранту
працювалося краще.
Учитель, науковець, який виконує свою історичну місію
– навчання і виховання молодого покоління, повинен мати
гідну заробітну плату і бути соціально захищеним
… слова загублять суть без інтонацій,
А розум згасне, як не буде знань.
А ми відповідаємо за націю.
За сотні доль, за сотні починань!

Гості в глядацькій залі

Доцент Олена Куцик
ознайомила гостей з
історією університету

Голова профкому
студентів і аспірантів
університету Ігор Гівчак
відповідав на запитання
гостей
Про роботу Дрогобицької міської
організації профспілки працівників освіти
і науки України, проблеми і перспективи
розповів Олег Гук
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Світлина на добру згадку

Активність волонтерів у співпраці із друзями консультативно-валеологічної
групи «Паросток»
Спілкування волонтерів біолого-природничого
факультету із друзями консультативно-валеологічної
групи «Паросток» має свої традиції і в умовах
карантинних
обмежень
проявляється
особливо.
Зважаючи на небезпеку поширення коронавірусної
інфекції, спілкування, здебільшого, відбувається в умовах
оn-line.
Науково-педагогічні
працівники
факультету
8 червня 2021 року організували зустріч друзів у
м. Трускавець та передали для них не лише свої
подарунки, а й гостинці від студентів-волонтерів
факультету медсестринства та охорони здоров’я
Університету прикладних наук Vives. Бельгійські
студенти, які студіювали вибірковий навчальний курс
«Інтерпрофесійна праця», зорганізувалися для такої
допомоги. Ідеї бельгійських студентів, майбутніх
медсестер, та українських, майбутніх педагогів, для
спілкування друзів через організацію родинного свята запам’ятаються надовго.

***
Дрогобицький університет в «Топ-200 Україна 2021»
Згідно з академічним рейтингом закладів вищої
освіти України «Топ-200 Україна 2021», Дрогобицький
університет посів 101 позицію. У порівнянні з попереднім
роком ми піднялися на 19 сходинок. Серед педагогічних
ЗВО ми посіли
8-у позицію (на 5 сходинок вище
порівняно з рейтингом 2020 року).
Оцінювання діяльності університетів відбувалося за 10-ма показниками:
1. QS World University Rankings(Академічна діяльність); 2. Scopus (Наукововидавнича діяльність); 3. (Оцінка науково-дослідницьких досягнень університетів
через порівняння їх Інтернет-сайтів); 4. Участь у програмах Erasmus+ Європейського
Союзу (Міжнародна діяльність); 5. Nature Index (Цитованість наукових праць вчених
університету у високорейтингових наукових виданнях); 6. UniRank (Якість
представлення та популярність ЗВО в Інтернет-просторі на основі незалежних
вебометричних показників); 7. Результати Всеукраїнських студентських олімпіад
2018/2019 і конкурсів наукових робіт 2019/2020 (за сумою балів) (Якість підготовки);
8. Премії Президента України та Верховної Ради України для молодих вчених
(Навчально-наукова робота); 9. Кількість отриманих патентів вченими університету в
2020 р. (Винахідницька діяльність); 10. Середнє зважене значення для рейтингів ЗВО
за кількістю поданих заяв абітурієнтами та середнім конкурсним балом в 2020
році (Привабливість університету для абітурієнтів).
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Зустріч «One on one progress meeting» у межах реалізації проєкту «UKROTHE»
9 червня 2021 року відбулася планова онлайн-зустріч «One on one progress
meeting» учасників проєкту Erasmus+ KA2 «UKROTHE» у форматі «один на один»:
команда Дрогобицького університету та координаторка проєкту Шарон Схільварт
(VIVES). Представниками робочої групи з реалізації проєкту «UKROTHE» від
Дрогобицького університету були доценти Ірина Турчик, Наталія Закаляк, Ніна
Грибок, Наталія Іваніків, старший викладач Юрій Рогаля і Лідія Романик.
Мета зустрічі: підготовка учасників проєкту до середньострокового звіту з
реалізації проєкту «UKROTHE» перед Європейським Еразмус-офісом.
На зустрічі обговорювалися основні проблеми, які виникали під час
формування нової освітньої програми з ерготерапії для бакалаврів та інші складнощі
під час реалізації вказаного етапу проєкту.
Розглядалися
кінцеві
терміни
готовності
ерготерапевтичних лабораторій до проведення навчання за
новою освітньою програмою з ерготерапії (орієнтовно
червень – липень 2021р.). Шарон Схільварт наголосила, що до
цього терміну на сайті університету необхідно розмістити фото встановленого
ерготерапевтичного обладнання в приміщеннях лабораторій.
Також обговорювалися питання додаткової закупівлі обладнання за
зекономлені кошти (гусеничний транспортер для підйому осіб з інвалідністю
сходами, стіл з регульованою висотою для адаптованої кухні).
Шарон Схільварт підкреслила необхідність максимального поширення
інформації про реалізацію проєкту.

***
Науковці Дрогобицького університету долучилися до роботи «круглого столу»
в Благодійному Фонді «Карітас Самбірсько-Дрогобицької Єпархії УГКЦ»
9 червня 2021 року в Благодійному Фонді «Карітас Самбірсько-Дрогобицької
Єпархії УГКЦ» м. Дрогобич відбувся «круглий стіл» з метою адвокування інтересів
людей з інвалідністю, які є бенефіціарами Центру денного догляду, соціальної
реабілітації для молоді з інтелектуальними порушеннями Центр «Дивовижні
долоні», в межах адвокаційного проєкту в партнерстві з Кіноклубом Docudays UA.
Учасниками «круглого столу»
були:
заступниця
начальника
Управління
соціального
захисту
населення Дрогобицької міської ради
Галина
Лаб’як;
національна
координаторка по роботі з людьми з
інвалідністю
у
Міжнародному
Благодійному
Фонді
«Карітас
України» Людмила Сухарєва; депутат
Благодійний Фонд «Карітас СамбірськоДрогобицької міської ради VIII
Дрогобицької Єпархії УГКЦ»
скликання Михайло Задорожний;
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начальниця відділу сім’ї та молоді управління у справах сім’ї, молоді та спорту ДМР
Олександра Пашко.
Дрогобицький університет представляли декан факультету психології,
педагогіки та соціальної роботи доцент Ігор Гриник і старший викладач Олександр
Лемешко.
На заході були присутні представники
партнерських організацій та громади міста.
Керівник Центру «Дивовижні Долоні»
Анатолій Смолень презентував діяльність
Центру і висловив основну проблематику та
цілі «круглого столу».
Директор Благодійного Фонду «Карітас
СДЄ УГКЦ» о. Ігор Козанкевич залучив всіх
«Круглий стіл» у Благодійному Фонді
учасників заходу до активної дискусії та
«Карітас СДЄ УГКЦ»
спільно із учасниками «круглого столу»
визначив цілі й напрями подальшої співпраці із
державними структурами. Доцент Ігор Гриник
та старший викладач Олександр Лемешко
повідомили присутнім про напрями діяльності
та заходи, які відбувалися протягом понад 10
років співпраці з БФ «Карітас СДЄ» м. Дрогобич
і обговорили пропозиції щодо подальшого
На фото (зліва направо): доцент Ігор
напрацювання Програм подальшої спільної
Гриник, старший викладач Олександр
діяльності.
Лемешко і депутат міської ради
Михайло Задорожний

***
Завершення міжнародного проєкту «Sustainability and Loneliness»
11 червня 2021 року відбулася підсумкова зустріч
учасників проєкту, що реалізовувався під егідою ООН
«Project Global Engagement», завданням якого є
інтернаціоналізація вищої освіти. У проєкті ДДПУ
представляли дев′ять студентів, які навчаються за
освітньою програмою «Фізична терапія, ерготерапія».
Також учасниками проєкту були студенти Фінляндії, Португалії, Іспанії, Бельгії,
Хмельницького національного університету, Придніпровської академії фізичної
культури. Впродовж тримісячної спільної роботи під керівництвом досвідчених
викладачів зазначених закладів вищої освіти студенти провели і представили
результати своїх досліджень щодо сталості розвитку та оцінювання рівня самотності
осіб у часи пандемії. Проєкт реалізовувався з використанням програмного
забезпечення Microsoft Teams meeting, робоча мова – англійська.
Керівник проєкту – лектор університету VIVES Неля Кастелейн. Під час
фінальної зустрічі нею був представлений детальний аналіз результатів проєкту,
подані зворотні звіти (feedback) від викладачів і студентів. Студенти нашого
університету успішно склали усі поставлені перед ними завдання.
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Засідання робочої групи та стейкхолдерів із обговорення освітньопрофесійної програми 101 Екологія
14 червня 2021 року в режимі онлайн на платформі Zoom відбулося засідання
робочих груп та зовнішніх стейкхолдерів із перегляду освітньо-професійної
програми, за якою навчаються здобувачі спеціальності 101 Екологія. У засіданні
взяли участь: викладачі кафедри екології та географії (гарантка освітньо-професійної
програми 101 Екологія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, завідувачка
кафедри екології та географії доцентка Ірина Бриндзя, доценти Тарас Скробач,
Надія Стецула, Віктор Сеньків, викладачки Людмила Слободян, Мар’яна
Досвядчинська); зовнішні стейкхолдери (перший заступник директора з наукової
роботи Інституту сільського господарства Карпатського регіону Національної
академії аграрних наук України, доктор сільськогосподарських наук Григорій Коник;
головний спеціаліст Інституту сільського господарства Карпатського регіону
Національної академії аграрних наук України, доктор сільськогосподарських наук,
професор
Андрій
Дзюбайло;
директор КНП «Центр екології,
туризму та сталого розвитку» Мирон
Цайтлер; начальниця відділу екології
та сталого розвитку КНП «Центр
екології,
туризму
та
сталого
розвитку»
Неля
Кучманич;
начальник відділу охорони праці
ТзОВ
«Оранта»
ЛТД
Микола
Скірляка;
провідна
спеціалістка
сектору персоналу та організаційної роботи апарату Дрогобицької районної
державної адміністрації Львівської області Ірина Сабат; директор Національного
природного парку «Сколівські Бескиди» Василь Приндак; начальниця відділу
Меденицької селищної ради Ірина Піць; провідна інженерка-землевпорядниця
Львівського інституту землеустрою Дрогобицького комплексного відділу Віра Обух;
начальниця відділу Ольга Желізник).
Завідувачка кафедри екології та географії Ірина Бриндзя ознайомила
учасників зі змістом і структурою ОП, окреслила перелік освітніх компонентів,
проаналізувала професійні компетентності та результати навчання. Зазначила, що
ОП 101 Екологія першого (бакалаврського) рівня була оновлена відповідно до
зауважень і пропозицій галузевої експертної ради.
Під час обговорення учасники засідання відзначили регіональну потребу у
фахівцях-екологах і внесли пропозиції щодо оновлення та вдосконалення ОП.
Зокрема, Неля Кучманич порадила звернути увагу на структурно-логічну схему ОП,
послідовність та взаємозв’язок її компонентів. Мирон Цайтлер зазначив про
доцільність і важливість внесення в ОП освітнього компонента «Географічне
краєзнавство», а ще варто акцентувати на проблемах твердих побутових відходів у
межах різних ОК і звернути увагу на просвітницький аспект та локальні екологічні
проблеми.
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У Дрогобицькому університет відбувся перший етап вакцинації
17 червня 2021 року в Дрогобицькому університеті відбулася вакцинація
викладачів та працівників, яка проходила відповідно до Дорожньої карти з
впровадження вакцини від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2, і проведення масової вакцинації у
відповідь на пандемію COVID-19 в Україні у 2021 – 2022 роках,
затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України
№ 213 від 09.02.2021 року. Координаторка вакцинації від
університету – інженерка служби охорони праці Леся
Кудлаєнко.
У каб. № 23 головного корпусуі університету
організували тимчасовий пункт щеплення. Співробітники
заповнили інформовану згоду, в якій зазначили стан здоров’я,
ознайомилися
з
інформацією
про
препарат
для
Одним із перших
вакцинування. Лікар провела опитування, щоб переконатися,
провакцинувався
що на момент звернення у людини немає протипоказів до проректор з науковопроведення щеплення. Відтак пацієнтові вводили вакцину та
педагогічної роботи
Володимир Шаран
інформували, що за кілька тижнів після отримання першої
дози вакцини необхідно повторити цю процедуру.
Вакцинація працівників проходила відповідно до списків,
які подали керівники структурних підрозділів, директори
інститутів та декани факультетів. Загалом на сьогодні
провакцинувалися майже 200 осіб.
Вакцинація пройшла успішно, відповідальні слідкували,
щоб не створювались черги, вакцина використана максимально
ефективно.
Загалом, після вакцинації всі почуваються добре.
Нагадуємо, що, враховуючи несприятливу ситуацію, кожен
повинен свідомо поставитися не лише до носіння масок,
дотримання соціальної дистанції та гігієни рук, а й до вакцинації.
Висловлюємо вдячність мобільній бригаді
медиків, які професійно провели вакцинацію:
лікарці Наталії Йосифів-Шкикавій, медичній
реєстраторці Уляні Дудич, медичним сестрам
Галині Фурдзин та Марії Федис.
Інформаційна довідка.
Вакцина Comirnaty Pfizer-BioNTech проти COVID–19 – перша
вакцина, яка отримала дозвіл на екстрене застосування від Всесвітньої
організації охорони здоров’я (ВООЗ). Вакцина показала свою ефективність на рівні
приблизно 95% за медіанним значенням спостережень протягом двох місяців. Оцінка
показала, що вакцина відповідає обов’язковим критеріям безпеки та ефективності,
визначеним ВООЗ. Стратегічна консультативна група ВООЗ з імунізації рекомендує PfizerBioNTech як безпечну та ефективну вакцину для людей у віці від 16 років і старше,
включаючи осіб старше 65 років.
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