Віталій Войтів – срібний призер Чемпіонату України зі стрибків
на акробатичній доріжці
16 – 20 червня 2021 року в місті Генічеськ Херсонської області відбувався
командний чемпіонат України зі стрибків на акробатичній доріжці, в якому взяли
участь 16 команд. Львівська область в основному була представлена спортсменами
Дрогобича та Львова. У результаті напруженої боротьби команда Львівської області
виборола друге місце і нагороджена відповідним кубком.
В особистих змаганнях з багатоборства срібну медаль завоював студент ІІ курсу
спеціальності 014 «Середня освіта (Фізична культура)» навчально-наукового інституту
фізичної культури і здоров′я Дрогобицького державного педагогічного університету
імені Івана Франка Віталій Войтів
(Майстер
спорту
України),
який
отримав найвищу оцінку чемпіонату за
найскладнішу вправу, а бронзову
медаль – випускник ДЮСШ імені Івана
Боберського Олег Мазурик. Вони
обидва підтвердили статус кандидатів у
національну збірну команду України
для участі в чемпіонаті світу 2021 року у
м. Баку.

***
Ректор Надія Скотна – доктор Honoris Causa
Уперше в історії Державного вищого
професійно-технічного училища Witelona в
Легніці,
вчена
рада
присвоїла
21
червня 2021 року звання доктора Honoris
Causa ректорові Дрогобицького державного
педагогічного університету імені Івана
Франка професору Надії Скотній.
Ця знаменна подія стала підсумком
майже двадцятирічної співпраці між
університетами. Спільні дії вже привели до
багатьох ініціатив, серед яких: науковотематичні конференції, науково-популярні
сесії, дискусійні панелі, орієнтовані на
важливі соціальні питання. Важливим
аспектом співпраці є також обмін досвідом
навчання.
Вітаємо ректора Надію Скотну з
отриманням почесної відзнаки.
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Робота над реалізацією проєкту Erasmus+KA2 UKROTHE триває
22 червня 2021 року вкотре зустрілися всі учасники проєкту Erasmus+KA2
«UKROTHE» STUDY PROGRAMME OCCUPATIONAL THERAPY IN UKRAINE, щоб
обговорити планові питання та стан подолання проблем, які виникають під час його
реалізації.
Координатор Sharon Schillewaert (VIVES University of Applied Sciences, Бельгія)
ще раз наголосила на важливості середньострокового звіту з проєкту, орієнтовний
термін якого – середина липня цього року. Обговорено графіки зустрічей для
реалізації його другої половини.
Аналіз фінансового звіту з реалізації проєкту показав, що є можливість
закупівлі додаткового ерготерапевтичного обладнання, для чого необхідно погодити
його перелік і придбати, витримавши всі вимоги законодавства, терміном до 15
листопада 2021 року.
Обговорено результати зустрічі команд проєкту з головою правління ГО
«Українське товариство ерготерапевтів» Ольгою Мангушевою та віцепрезиденткою
організації ENOTHE (Європейська мережа ерготерапії у вищій освіті) Maрією
Капанадзе, які оцінювали розроблені українськими університетами бакалаврські
освітні програми з ерготерапії
щодо відповідності їх вимогам
стандартам
WFOT
(Світової
Федерації Ерготерапевтів). Усі
три українські ЗВО зазначили,
що з метою дисемінації проєкту
на черговій зустрічі Learningnet,
яку
університети
проведуть
наступного
тижня,
буде
обговорюватися
новостворена
бакалаврська
програма
з
ерготерапії, щоб отримати на неї
відгуки стейкхолдерів.
Наступна зустріч у межах
реалізації проєкту Erasmus+ KA2
«UKROTHE» запланована на 2
вересня 2021 року.
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На історичному факультеті відбулася конференція
з нагоди Дня скорботи і пам’яті
23 червня 2021 року на історичному факультеті в режимі онлайн відбулася
студентська конференція-презентація «Репресії радянської тоталітарної системи на
Дрогобиччині (1939 – 1941): до 80-х роковин трагедії масових розстрілів».
Організаторами заходу виступили декан історичного факультету доцент Микола
Галів, завідувач кафедри історії України професор Василь Ільницький та доцентка
Руслана Попп. Модерував конференцію професор Василь Ільницький.
Вітальне слово учасникам конференції висловив заступник голови
Дрогобицької територіальної громади Андрій Ковч, який наголосив на важливості
збереження пам’яті про жертви тоталітарних режимів, відзначивши, що його прадід
також постраждав від радянських репресій і став свідком розстрілів енкаведистами
мирних мешканців західноукраїнських земель у 1941 році.
Участь у роботі конференції взяв і голова Дрогобицького регіонального
відділення Товариства «Меморіал» ім. Василя Стуса, кандидат медичних наук Мирон
Бучацький. Він розповів про обставини організації та проведення розкопок на
подвір’ї колишньої в’язниці НКВС у серпні – жовтні 1990 року, перепоховання у
Дрогобичі влітку 1991 року віднайдених останків 486 осіб, які стали жертвами
радянської репресивно-каральної системи.
Студенти історичного факультету виголосили доповіді на такі теми:
«Становлення радянської політичної системи на Дрогобиччині (1939 – 1941 рр.)»
(Ірена Ліпецька), «Дрогобицька Голгофа: репресовані священнослужителі Северин,
Яким і Віталій» (Віра Папірник), «Боротьба українського визвольного руху проти
радянської тоталітарної системи (1939 – 1941 рр.)» (Оксана Яртим), «Пошуковоексгумаційні роботи на території внутрішньої тюрми НКВС-МДБ-КДБ
м. Дрогобича: за матеріалами архіву Мирона Бучацького» (Василь Шкікавий),
«Радянські репресії проти вчителів і учнів на теренах Дрогобицької області в 1939 –
1941 рр.» (Софія Турега), «Політика пам’яті щодо радянських репресій на
Дрогобиччині (1991 – 2020 рр.)» (Богдан Паньків).
Завершуючи конференцію, декан історичного факультету доцент Микола
Галів наголосив на необхідності формування історичної пам’яті українського
суспільства щодо сталінських репресій шляхом оприлюднення історичних фактів і
подальшого
опрацювання
джерельного матеріалу. Це дасть
змогу органам влади різних
рівнів і громадсько-політичним
організаціям будувати адекватну
політику
пам’яті.
Завідувач
кафедри історій України Василь
Ільницький висловив вдячність
студентам,
які
підготували
доповіді-презентації, а також
Мирону Бучацькому за цікаві
спогади.
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Хорове свято в університеті
23 червня 2021 року у актовій залі головного корпусу університету відбувся
кваліфікаційний екзамен із хорового диригування студентів денної форми навчання
навчально-наукового інституту музичного мистецтва.
У виконанні хорового класу ІІ та ІV курсів (керівниця – Д. Василик,
концертмейстер – Р. Хрипун) прозвучали два концерти у двох відділах. У програмі
звучала музика різних епох, стилів і жанрів: від старовинних хорових творів XVI ст.
до музики XXI ст.
Особливістю концертів були твори для хору і солістів: «Liberame» Габріеля
Форе (соліст – бас Микола Дудко), «Panisangelicus» Сезара Франка, «Kyrie» Франца
Шуберта, «Червона калино» Миколи Ластовецького на слова Івана Франка (солістка –
сопрано Надія Чужак), перша частина з «Креольської меси» Аріеля Раміреса
(солісти – тенори Володимир Осташ і Юрій Бобітко).
Дводенне хорове свято завершилося виконанням урочистого музичного твору
«Молитва за Україну», відомого також під назвою «Боже великий, єдиний, нам
Україну храни» або духовний гімн України (музика Миколи Лисенка, слова
Олександра Кониського). Твір написано у 1885 році.
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Участь викладачок Дрогобицького університету у конференції Української
асоціації дослідників освіти
24 червня 2021 року викладачки кафедри правознавства, соціології та
політології Світлана Щудло, Ірина Мірчук, Оксана Зелена, Богданна Гвоздецька
взяли участь у ювілейній V Міжнародній науковій конференції Української асоціації
дослідників освіти «Імплементація європейських стандартів в українські освітні
дослідження». Професорка Світлана Щудло – одне з організаторів цього наукового
заходу як співзасновниця та перша президентка Української асоціації дослідників
освіти в 2015 – 2020 рр.
Учасниками конференції були не лише дослідники освіти з усіх регіонів
України, але й відомі науковці з Австралії, Гонконгу, Туреччини, Польщі, США.
Науковий захід проходив у формі трьох дискусійних панелей, трьох майстеркласів, трьох секційних засідань, підсумкової пленарної панелі, а також презентації
проєктів членів УАДО. У центрі дискусійних панелей були обговорення результатів
проєкту «Навчання через гру», потенціал досліджень для реформи Нової української
школи, гендерні проблеми в науці та освіті.
У межах дискусійної панелі «Quo vadis, вища освіто? Роздуми про здобутки,
завдання, ризики», яку модерував експерт МОН професор Володимир Бахрушин,
дрогобицькі вчені Світлана Щудло, Ірина Мірчук, Оксана Зелена представили
доповідь «Самооцінка завантаженості студентів і викладачів в умовах дистанційного
навчання: виклики карантину для вищої школи». Вони презентували окремі аспекти
дослідження, проведеного у Дрогобицькому університеті, в межах проєкту
«Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» від Американських рад з
міжнародної освіти.
Викладачки
також
узяли
активну участь у майстер-класі
Світлани
Чуканової
«Основи
управління даними досліджень».
Підсумувала
конференцію
президентка УАДО професорка
Оксана Заболотна.
Попри онлайн-формат, вдалося залучити широку представницьку аудиторію.
Зважаючи на участь значної кількості іноземних дослідників, учасникам було
забезпечено синхронний переклад виступів. Форми конференції та їх змістове
наповнення забезпечили жваву наукову дискусію. Уже традиційно, на матеріалах
конференції буде опубліковано збірник.
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Обговорення освітніх програм спеціальності 013 «Початкова освіта»
25 червня 2021 року на факультеті початкової та мистецької освіти у режимі
онлайн із використанням програми ZOOM було проведено конференцію з приводу
обговорення проєктів освітніх програм спеціальності 013 «Початкова освіта» для
набору 2021 р.: «Початкова освіта та англійська мова» (240 кредитів EКТS),
«Початкова освіта та інформатика» (240 кредитів EКТS), «Початкова освіта та
образотворче мистецтво» (240 кредитів EКТS), «Початкова освіта та хореографія»
(240 кредитів EКТS), розроблених для здобувачів першого (бакалаврського) рівня
вищої освіти, та «Початкова освіта» (120 кредитів EКТS), «Початкова освіта та
англійська мова» (90 кредитів EКТS), «Початкова освіта та інформатика» (90 кредитів
EКТS), «Початкова освіта та образотворче мистецтво» (90 кредитів EКТS), «Початкова
освіта та хореографія» (90 кредитів EКТS) для здобувачів другого (магістерського)
рівня вищої освіти.
У ході проведення онлайн-заходу керівник групи, завідувач кафедри
педагогіки та методики початкової освіти Лілія Стахів акцентувала на тому, що
вміщені на сайті університету проєкти оновлено та осучаснено у зв’язку із
прийнятими останнім часом нормативно-правовими документами, пов’язаними із
реформуванням початкової освіти: «Професійного стандарту за трьома
вчительськими професіями», затвердженого Міністерством розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства (23 грудня 2020 р.) та Стандарту вищої освіти
спеціальності 013 «Початкова освіта», затвердженого Міністерством освіти та науки
України (23 березня 2021 р.). Також наголошувалося на тому, що такі зустрічі є
вимогою часу, оскільки, згідно з «Положенням про акредитацію освітніх програм»,
за яким здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого Наказом
МОН України (№ 977 від 11 липня 2019 р.), забезпечується дотримання одного із
дев’яти критеріїв оцінювання якості освіти – прозорість та публічність .
У ході доповіді окреслювався оновлений зміст програм, їх цілі, розкривалися
потреби заінтересованих сторін, студіювалися тенденції розвитку спеціальності
«Початкова освіта», вимоги ринку праці, окреслювався регіональний контекст, що в
результаті дає можливість бакалаврам і магістрам здобувати вищу освіту,
отримавши необхідні компетентності та результати навчання для здійснення
ефективної професійної діяльності у початковій школі.
З метою глибокого аналізу та надання відповідних пропозицій в обговоренні
ОПП взяли участь викладачі, учителі, стейкхолдери та представники студентського
самоврядування: Ігор Лецюк – вчитель початкових класів середньої загальноосвітньої
школи № 3 м. Трускавець, методист міського відділу освіти Трускавецької міської
ради; Світлана Самойлик – вчитель вищої категорії, організатор методичних
семінарів, тренінгів, майстер-класів, Лауреат Всеукраїнського конкурсу «Вчитель
початкових класів. Інклюзивна освіта», координатор програми СЕЕН у
Дрогобицькому ліцеї № 4 імені Лесі Українки Дрогобицької міської ради; Леся
Гизюк – розробник проєкту освітньо-професійних програм спеціальності 013
«Початкова школа», вчитель вищої категорії, голова міського методоб’єднання
учителів початкових класів м. Дрогобич та м. Стебник, тренер проєкту «Інтелект
України» на Львівщині, координатор програми СЕЕН у Дрогобицькому ліцеї № 4
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імені Лесі Українки Дрогобицької міської ради; Ірина Сеньків – вчитель початкових
класів закладу загальної середньої освіти І – ІІ ступенів села Глібовичі Бібрської
об’єднаної територіальної громади Львівської області; Іванна Стасів – вчитель
початкових класів, директор Сколівської початкової школи-філії «Сколівська
академічна гімназія імені Героя України, Героя Небесної Сотні Олега Ушневича»;
Марія Васенко – вчитель початкових класів Самбірської загальноосвітньої школи І –
ІІ ступенів № 7 Самбірської міської ради; Леся Колток – доцент кафедри педагогіки
та методики початкової освіти, гарант освітньої програми 013 «Початкова освіта та
хореографія», розробленої для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої
освіти, керівник педагогічної практики.
Учасники семінару акцентували на дискусійних питаннях, які стосуються
змісту ОПП щодо забезпечення якості освіти випускників спеціальності 013
«Початкова освіта» та перспектив їхнього працевлаштування, на врахуванні усіх
загальних і фахових компетентностей, поданих у проєктах, необхідних для
здійснення майбутньої професійної діяльності у закладах загальної середньої освіти,
які будуть враховані у подальших розробках освітніх програм набору абітурієнтів на
наступні роки.
На завершення дискусію підсумувала розробник
програм спеціальності 013 «Початкова освіта», заступник
декана факультету з навчальної роботи факультету Любов
Білецька, окреслила шляхи з оновлення та осучаснення
програм, враховуючи усі зауваження, пропозиції та
побажання як студентів, так і роботодавців.

***
Історичний факультет відвідала вчена з Харкова
25 червня 2021 року історичний факультет відвідала
вчений
секретар
Харківського
національного
автомобільно-дорожнього
університету,
експертка
Національного агентства забезпечення якості вищої
освіти України, кандидатка історичних наук Людмила
Прилуцька.
Колегу з Харкова приймали декан історичного
факультету Микола Галів та завідувач кафедри історії
України Василь Ільницький. Під час зустрічі вони
обговорили питання змісту освітніх програм, за якими
ведеться підготовка здобувачів освіти на історичному
На фото (зліва направо):
факультеті, різні аспекти атестації кадрів вищої
Василь Ільницький,
кваліфікації, патентування наукових робіт тощо. Сторони
Людмила Прилуцька,
домовилися про подальшу співпрацю у сфері наукових
Микола Галів
досліджень, проведення конференцій, видання наукових праць, стажування
викладачів та ін.
Перебуваючи у Дрогобичі, Людмила Прилуцька під час екскурсії відвідала
вежу ратуші, віллу Яроша, солеварню та інші історичні пам’ятки.
213

Практика на біолого-природничому факультеті триває
25
червня
2021
року
студенти-першокурсники
відвідали
музей
«Дрогобиччина». До структури музею входять шість відділів, що презентують цінне
зібрання матеріалів і предметів з історії, природи, культури, етнографії, творчих
досягнень і видатних діячів Дрогобиччини. Студенти-біологи відвідали відділи історії
та природи, що відтворюють історію краю від епохи палеоліту до сьогодення.
Європейське мистецтво представлене пам’ятками живопису, кераміки та меблів
XVII – XIX ст. У музеї є чимало цінних експонатів. Зокрема, скарби графа
Лянцкоронського та стінопис відомого світу письменника і художника Бруно
Шульца. Також представлені зразки флори і фауни Карпатського регіону. Дуже
цікавою є природнича частина експозиції. В одному з її розділів — «Геологічна
будова та корисні копалини» — представлено геологічну колекцію, що характеризує
окремі періоди розвитку життя на території регіону.
Експонуються зразки корисних копалин, на які багате Прикарпаття, а також
продукції, що з них виготовляють.
Уявлення про форми рельєфу на Прикарпатті дають рельєфна карта області,
картосхеми окремих геоморфологічних районів, світлини.
Рослинний світ представлений картосхемою рослинного покриву краю,
гербарієм рослин та зрізами деревини основних лісоутворювальних порід регіону,
збіркою лікарських трав та злакових роcлин, муляжами грибів.
Окремий розділ розповідає про Передкарпатський філіал інституту
землеробства і тваринництва західного регіону та заповідні території місцевого
значення. В музеї експонуються опудала звірів, птахів, що заселяють різні біоценози.
Окрема
вітрина
демонструє
представників фауни, занесених до
Червоної Книги України.
Чільне
місце
відведене
висвітленню
питання
охорони
природи. В експозиції багато цікавих
світлин, діорам, картосхем.

Особливо зворушені студенти глибоким і
цікавим поданням екскурсійного матеріалу.
Завдяки цій екскурсії студенти дізналися багато
нової і захопливої інформації.
Висловлюємо щиру подяку працівникам
музею «Дрогобиччина», екскурсоводу Зоряні
Кордубі, керівникам практики Василю Стахіву і
Ярославі Павлишак.
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Відбулося засідання вченої ради
29 червня 2021 року відбулося чергове засідання вченої ради університету.
Вчена рада розглянула питання про підсумки комплексної перевірки редакційновидавничого відділу, затвердила План засідань вченої ради Університету на
2022/2023 н.р., зміни до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у
Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка у 2021
році; графік навчального процесу на 2021/2022 навчальний рік; ліміти стипендіатів,
яким призначатиметься академічна стипендія на перший семестр 2021/2022 н.р.,
низку положень, а саме: Положення про службові відрядження працівників
Університету в межах України та за кордон; Положення про Порядок проведення
виборів ректора Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана
Франка (нова редакція); Положення про організаційний комітет із проведення
виборів ректора Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана
Франка (нова редакція); Положення про виборчу комісію з проведення виборів
ректора ДДПУ імені Івана Франка (нова редакція); Положення про порядок обрання
представників з числа штатних працівників, які не є
науковими,
науково-педагогічними
та
педагогічними
працівниками, для участі у виборах ректора ДДПУ імені
Івана Франка (нова редакція); Положення про порядок
акредитації представників засобів масової інформації на
виборах ректора ДДПУ імені Івана Франка (нова редакція);
Положення про порядок організації роботи офіційних
спостерігачів на виборах ректора ДДПУ імені Івана Франка
(нова редакція) і Положення про порядок подання та
розгляду скарг під час проведення виборів ректора
Професор Сильвестр
Дрогобицького державного педагогічного університету імені
Чопек – Doctor Honoris
Causa нашого
Івана Франка.
університету
Учена рада також розглянула атестаційні справи
професора кафедри фізики доктора фізико-математичних наук Ігоря Білинського,
доцента кафедри фізики кандидата фізико-математичних наук Романа Лешка,
доцента кафедри практики англійської мови кандидата філологічних наук Зоряни
Дубравської;
присвоїла
звання
«Почесний
доктор
Дрогобицького
державного педагогічного університету
імені
Івана
Франка»
(HONORIS
CAUSA)
ректору
Жешувського
університету (Республіка Польща),
доктору історичних наук, професорові
Сильвестру Чопеку.
Крім того, рекомендувала до
друку 4 бібліографічні покажчики, 4
навчальні посібники, 9 методичних
рекомендацій та 1 збірник тез.
215

Підкорення гори «Героїв Небесної сотні» працівниками біологоприродничого факультету присвячено 25-річниці Конституції України
30 червня 2021 року працівники біолого-природничого факультету здійснили
сходження на вершину гори «Героїв Небесної сотні». Поїздка була організована
головою профспілкового бюро факультету Надією Філь. Мандруючи, ми
насолоджуємося, збагачуємося та пізнаємо чарівні куточки нашої України.
У Карпатах гір багато, проте є серед них особливі,
які запам’ятовуються, заворожують. Гора «Героїв
Небесної Сотні» – це вершина українських Карпат,
висота якої сягає 890 м над рівнем моря; розміщена в
гірському масиві Сколівські Бескиди у с. Довге-Гірське.
Найвищу в Дрогобицькому районі гору, що мала
офіційну назву Горб (в народі – Коньова), у 2014 р.
перейменували на честь героїв, які полягли від куль
снайперів на Майдані та загинули на полі бою на сході
України.
Наша мандрівка селом Довге-Гірське розпочалася з відвідини джерела
місцевої мінеральної води «Нафтуся», яке розташоване біля підніжжя
гори. Ґрунтовою дорогою розпочали підійматися вгору. Спочатку дорога досить
полога, але уже незабаром стає стрімкою і так триватиме достатньо довго. Відлік
пройденого маршруту нам зробили місця-зупинки
«Хресної Дороги», на яких, окрім ритуальних споруд
(каплички та хрести), є також лавочки, на яких ми
перепочивали та набиралися сил. Ближче до
вершини розташовується меморіальний комплекс
Героям України.
Та все ж наполегливість і дружні зусилля дали
можливість подолати цю вершину. І перед нами
відкрилася панорама, яка запам’ятається на все
життя. У далечині село Довге-Гірське з його
іграшковими хатинками, видніються залишки греблі
«Карпатське море», бетонований міст через
річку Стрий. Усе таке маленьке і казкове, а
до горизонту видніються лишень гори.
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Пізнавальна екскурсія студентів біолого-природничого факультету
30 червня 2021 року студенти I та II курсу біолого-природничого факультету
під час практики відвідали Зоологічний музей і Ботанічний сад ЛНУ ім. Івана
Франка.
Студенти мали можливість ознайомитися з розмаїттям тваринного світу.
Особливу увагу майбутні біологи звернули на хребетних тварин (плазунів,
земноводних та ссавців). Також студентів здивувала різноманітність хрящових риб.
Остеологічний кабінет став для них відкриттям, адже таку велику колекцію кісток
древніх тварин вони оглянули вперше. Серед ссавців цікаво було побачити лева,
маленьке слоненя, моржа. Студенти переглянули ентомологічні колекції, серед яких:
клопи і цикади (Е.-Ф. Гермара), метелики Європи (О. Штодінгера), жуки та метелики
(А. Уляновського), метелики Галичини (С. Петруського), метелики Японії, Далекого
Сходу, Паміру, Кавказу і Австралії (Л. Лясоти). Орнітологічна колекція музею
охоплює понад 1000 видів птахів, що становить 1/10 від їх світового різноманіття.
До унікальних експонатів належать колекції колібрі та нектарниць, які зібрали
М. Янковський, Б. Дибовський та Я. Грохмаліцький на Далекому Сході, в Кореї,
Південно-Східній Азії та Австралії, Південній Америці; колекції птахів України
професора Ф. Страутмана та доцента Н. Сребродольської. Студенти-біологи з
цікавістю вивчали птахів і слухали їх спів.
Низка видів і сортів рослин у
Ботанічному
саду
вразила
неповторністю та красою. Студенти
мали можливість дізнатися багато
цікавого про субтропічні і тропічні
рослини. А ще змогли оглянути
розмаїття рослинного світу, серед яких:
кедри, кипариси, сосна білокора,
робінія
звичайна,
бук
лісовий
пурпурнолистий, клен гостролистий
(різних
сортів),
сосна
кедрова
європейська, ялиця одноколірна, сосна
румелівська і сосна Веймутова, туя
велетенська, ялина канадська, тюльпанове
дерево американське, магнолії, метасеквоя
китайська, тис ягідний і багато інших
видів.
Студенти-першокурсники
щиро
вдячні керівникам практики доцентам
Василеві Стахіву, Ярославі Павлишак та
Галині Гвоздецькій за отримані нові
знання під час практики й висловлюють
слова
подяки
екскурсоводам
за
надзвичайно
цікаву
і
пізнавальну
інформацію.
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Міжнародний науково-практичний семінар «Актуальні питання управління
та стану водних ресурсів Дрогобицької територіальної громади»
на біолого-природничому факультеті
1 липня 2021 року на базі біолого-природничого факультету відбувся
Міжнародний науково-практичний семінар на тему «Актуальні питання управління
та
стану
водних
ресурсів
Дрогобицької
територіальної
громади».
Співорганізаторами заходу були Дрогобицька міська рада, КУ «Інститут міста
Дрогобича» та КП «Дрогобичводоканал».
Із вітальним словом до учасників семінару звернулися: заступник Міністра
освіти і науки України Любомира Мандзій, міський голова Тарас Кучма, ректор
університету професор Надія Скотна. Модератори заходу: декан біологоприродничого факультету доцент Світлана Волошанська, директор комунальної
установи «Інститут міста Дрогобича» Володимир Кондзьолка.
Робота семінару проходила за такими напрямами: 1. Оцінка якості вод
Дрогобицької агломерації. 2. Система менеджменту водними ресурсами «Розумна
вода» в Дрогобичі. 3. Оцінка якості вод територій, що межують з Дрогобиччиною.
Стратегія семінару була побудована за
принципом: школа – університет – виробництво –
міжнародні партнери.
Із використанням платформи ZOOM у семінарі
взяли участь представники з Італії: Лука Маркантоніо,
Катело Масило, голова та виконавчий директор
компанії «Гідроарх» (Рим, Італія).
Учасники заходу стали також викладачі та
студенти біолого-природничого факультету, учні шкіл
Дрогобицької територіальної громади (сіл Долішній
Лужок, Бистриця та Рихтичі).
Плідною була участь у семінарі керівників КП
«Дрогобичводоканал»: директора Романа Шагали, провідного інженера виробничотехнічної служби Андрія Дяківа, менеджера зі зв’язків із громадськістю Лесі Ясюри.
Усі учасники семінару мали можливість отримати інформацію про якість
питної води (криничних та поверхневих
вод),
процеси
видобутку,
транспортування, контролю за її якістю
на
території
Дрогобицької
територіальної громади, почути оцінку
стану природних вод у межах районів,
що
наближені
до
Дрогобицької
територіальної громади (Турківського,
Самбірського та Стрийського), а також
порівняти, які проблеми стану водних
ресурсів в Італії.
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Лабораторно-хімічна практика на біолого-природничому факультеті
Відповідно до чинного навчального плану, з 21 червня до 4 липня 2021 року
проводилася навчальна (лабораторно-хімічна) практика для студентів спеціальності
014 Середня освіта (Хімія) у хімічних лабораторіях кафедри біології та хімії.
Практика розпочалася заняттям за допомогою онлайнплатформи Zoom, де було обговорено завдання, план занять,
обрано методи роботи та методику дослідження хімічного
складу визначених водних об’єктів на території Дрогобицького
району.
У лабораторії було проведено інструктаж із техніки
безпеки на робочому місці та продовжено роботу згідно з
узгодженим планом: відпрацювання методик відбору проб
води, відбір проб поверхневої води Дрогобицького району,
аналіз відібраних проб води, обробка результатів та
оформлення звіту.
Студентка Уляна Савіцька поділилася враженнями про
проходження практики офлайн: «За період дистанційного
навчання у мене не було можливості побувати в лабораторії,
тому я дуже щаслива, що випала така нагода на практиці, де
відчула себе справжнім хіміком – у білому халаті, з великою кількістю реактивів та
різних колб, штативів з пробірками, склянок, крапельниць з індикаторами навколо
мене; а ще я дізналася багато нового та отримала потрібні практичні навички».
Після завершення практики студентка успішно захистила звіт, а розпочаті
дослідження матимуть продовження, результати ж можуть бути використані у
написанні курсової роботи з хімічних дисциплін.

***
Дослідження студентів біолого-природничого факультету
3 – 6 липня 2021 року студенти I курсу біологоприродничого факультету відвідали район Залісся,
навчально-дослідну
ділянку
і
парк
ім.
Богдана
Хмельницького. Мандруючи, студенти вивчали лучні
фітоцинози, узбіччя придорожніх екотопів. Незнайомі види
рослин розпізнавали за допомогою визначників.
Майбутні біологи удосконалили свої
знання, характеризуючи представників родин
Злакових, Айстрових, Бобових, Хрестоцвітих
тощо. Закріпили свої знання з вивчених
представників фауни безхребетних (ряди
Лускокрилі, Перетинчастокрилі, Жуки або
Твердокрилі та інші).
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На історичному факультеті завершилася археологічна практика
Упродовж 21 червня – 4 липня 2021 року студенти першого курсу
бакалаврського рівня вищої освіти історичного факультету проходили археологічну
практику. З огляду на карантинні умови вона уже другий рік поспіль відбувається
здебільшого у дистанційному форматі. Однак цьогоріч керівник археологічної
практики професор Леонід Тимошенко та декан історичного факультету доцент
Микола Галів організували для студентів-першокурсників екскурсію до Державного
історико-культурного заповідника «Нагуєвичі», який, згідно з укладеною угодою, є
базою археологічної практики для здобувачів освіти спеціальності «Середня освіта
(Історія)».
5 липня 2021 року студенти мали змогу дізнатися про систему роботи відомого
в Україні Франкового музею в Нагуєвичах. Екскурсію для них провів випускник
історичного факультету, а зараз науковий співробітник ДІКЗ «Нагуєвичі» Назар
Юрчишин. Він ознайомив студентів з практичним аспектами функціонування
музею, збирання, дослідження і зберігання різноманітних артефактів.
Відтак студенти разом з деканом історичного факультету доцентом Миколою
Галівим, професором Леонідом Тимошенком і директором ДІКЗ «Нагуєвичі»
доцентом Богданом Лазораком відвідали археологічну памʼятку – давньоруське
городище Х – ХІV ст. у с. Ступниця на Дрогобиччині. Доцент Богдан Лазорак та
магістр Назар Юрчишин розповіли історію відкриття і дослідження памʼятки
відомими науковцями І. Шараневичем, М. Грушевським, В. Кобільником, окреслили
її розміри, розкрили різні аспекти формування валів, ровів, дитинця, ремісничого
посаду тощо, визначили місце цього добре укріпленого городища у системі оборони
галицько-руських земель.
Відзначимо, що на наступний рік керівництвом заповідника «Нагуєвичі» при
підтримці владних органів, депутатів і меценатів, зокрема Андрія Дуліб’яника,
планується проведення археологічних розкопок на теренах Ступницького городища.
З огляду на наявність договору про базу навчальної практики між заповідником і
нашим університетом, студенти історичного факультету матимуть змогу набути
практичного досвіду проведення археологічних досліджень, який збагатить їхні
знання про давню історію
України.
Адміністрація та студенти
історичного
факультету
висловлюють
подяку
директорові
Державного
історико-культурного
заповідника
«Нагуєвичі»
кандидату
історичних
наук
Богданові
Лазораку
та
магістрові Назарові Юрчишину
за цікаву й змістовну екскурсію.
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Навчально-польова практика студентів біолого-природничого факультету
7 липня 2021 року студенти першого курсу біолого-природничого факультету
під керівництвом керівників навчально-польової практики доцентів Василя Стахіва
та Ярослави Павлишак, а також кураторки академічних груп викладачки Оксани
Лупак відвідали «Державний історико-культурний заповідник «Нагуєвичі».
Спочатку студенти дослідили територію художньо-меморіального комплексу
«Стежка Івана Франка», де змогли ознайомитися з видовим складом флори і фауни
Франкового гаю та вивчити його. Майбутні біологи йшли лісовою алеєю, вздовж
якої є дерев’яні скульптури персонажів творів, аналізували зміст та філософію героїв
казок Каменяра.
Практиканти збирали рослини на галявині, де мали можливість засвоїти назви
видового складу місцевої флори. Дівчата, під час плетіння вінків, визначали
систематичне положення різних видів. Студентам було надзвичайно цікаво вивчати
лісову фауну Франкового гаю.
Далі стежина повела до батьківської
садиби Каменяра, літературно-меморіального
музею, де зібрані матеріали про життя і
творчість письменника в Нагуєвичах та на
Дрогобиччині. Найціннішими експонатами
музею є «золота книга» Дрогобицької
нормальної школи, в якій записано прізвище
І. Франка, і прижиттєві видання його творів.
Студенти мали унікальну можливість відвідати
підземелля музею, де сформована постійна
експозиція, що пов’язана зі смертю Каменяра.
Студенти під час проходження навчальнопольової
практики,
збагатилися
новими
знаннями та отримали поради щодо заповнення
щоденника і звіту практики.
Природні ресурси заповідника, його
екосистема стали пізнавальною платформою для
удосконалення їхніх знань і навиків.

У літературно-меморіальному музеї,
де зібрані матеріали про життя і
творчість письменника в Нагуєвичах
та на Дрогобиччині
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Нове досягнення Дрогобицького педагогічного університету
Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено консолідований
рейтинг закладів вищої освіти України 2021 року.
Вихідними даними для його складання обрано найбільш авторитетні серед
експертів та засобів масової інформації національні рейтинги закладів освіти
України: «Топ-200 Україна», «Scopus» та «Бал ЗНО на контракт», кожен з яких
використовує різні критерії оцінювання закладів вищої освіти.
Отриманий узагальнений рейтинг підсумовує рейтингові місця ЗВО за
версією «Топ-200 Україна», «Scopus» та «Бал ЗНО на контракт».
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
університет увійшов у 10-ку кращих педагогічних вишів України, посівши
почесне 3-є місце.
У консолідованому рейтингу закладів вищої освіти України 2021 року
університет виборов 71-е місце з-поміж 242 вишів.
За даними наукометричної бази даних SciVerse Scopus, університет посів 42-у
сходинку серед 190 університетів України.
Вітаємо науково-педагогічний колектив університету та бажаємо подальших
наукових успіхів!

***
День біолога-першокурсника на біолого-природничому факультеті
7 липня 2021 року на біолого-природничому факультеті проведено «День
біолога-першокурсника» для студентів першого курсу. Захід відбувся у художньомеморіальному комплексі «Стежка Івана Франка», що є структурою Державного
історико-культурного заповідника «Нагуєвичі». Ініціатором його проведення
виступила деканка факультету доцентка Світлана Волошанська. Організували і
провели захід керівники навчально-польової практики, яку в цей час проходять
першокурсники, доценти Василь Стахів і Ярослава Павлишак.
Після закінчення навчальних занять, у межах програми практики було
підбито підсумки першого року навчання біологів в університеті. Студенти
згадували, що спонукало їх до вибору майбутньої професії і закладу вищої освіти.
Кожен першокурсник розповів цікаві факти про свою малу батьківщину – рідне село
чи місто. Модератори заходу зробили аналіз діяльності здобувачів першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти у різних сферах
студентського життя протягом першого року
навчання на біолого-природничому факультеті.
Заступник декана з наукової роботи та
міжнародної співпраці доцент Василь Стахів
вручив біологам-першокурсникам грамоти за
відповідні
заслуги.
Насамкінець
викладачі
побажали студентам подальших успіхів та
здобутків як у навчанні, так і у громадському житті
університету.
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Літо – можливість відпочинку та педагогічної практики
Кожного року студенти Дрогобицького університету у літній період
традиційно долучаються до педагогічної роботи у дитячих оздоровчих таборах.
Цьогоріч профком студентів університету організував кілька груп студентів, які мали
змогу на практиці теоретичні знання з педагогіки та виховання. Зокрема,
надзвичайно вдалою виявилась практика студентки факультету психології,
педагогіки та соціальної роботи Яни Мельник, яка працювала культорганізатором у
НОТ «Політехнік – 2», що у містечку Славсько Львівської області. Це був перший
досвід Яни на такій посаді, з яким вона чудово впоралася. Підтвердженням цього є
схвальні відгуки керівництва та адміністрації НОТ «Політехнік – 2».
Прекрасний колектив, гарна атмосфера та неймовірна природа українських
Карпат створили усі умови для вдалої практики. Як зазначає студентка Яна Мельник:
«Це був мій вибір – йти чи не йти і я спробувала, жодного разу не пожаліла. Поки
молоді – не бійтесь ловити можливості».
Запрошуємо і надалі всіх активних та талановитих студентів долучатися до
літньої практики, поєднавши її з чудовим відпочинком.

Студентка Яна Мельник –
культорганізатор у НОТ
«Політехнік – 2»

Природа та колорит гірського
краю забезпечили яскраві емоції,
а безліч активностей під наглядом
інструкторів додали адреналіну
Студентка Яна Мельник мала змогу на практиці
проявити свої теоретичні знання
з педагогіки та виховання
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Багатогранний досвід та крок до здійснення мрій студенток навчальнонаукового інституту іноземних мов разом з Еразмус+ (Австрія)
З кожним роком навчання за кордоном стає усе більш доступним та відкриває
двері новим можливостям. Це стало реальністю завдяки програмі Еразмус+, яка
функціонує в Дрогобицькому університеті і дає змогу здобувачам освіти навчатися
протягом семестру в одній з європейських країн – в Університетському коледжі
м. Відень.
За допомогою програми академічного обміну студентам
вдалося відкрити для себе нові горизонти, передусім іншу
систему освіти, європейське життя та менталітет, нові знайомства
зі студентами з різних куточків світу та, найважливіше, шанс
працювати в міжнародному середовищі, де почерпнули багато
корисної інформації та цікавого досвіду. Та більше, це стало для
студентів навчанням у школі життя, так званим експрес-курсом
дорослішання, що розкрив наш потенціал, світ можливостей для
пізнання себе і навколишнього світу.
Процес навчання був дуже цікавий і розмаїтий. Педагоги старалися зробити
заняття корисними та інформативними через подання матеріалу різними методами
й активну взаємодію викладача і студента. На жаль, у зв’язку з карантинними
обмеженнями через пандемію COVID-19, заняття проводилися онлайн, проте це не
завадило засвоїти великий обсяг інформації, віртуально подорожувати
інклюзивними школами Відня, вивчати глобальні проблеми людства та спілкуватися
німецькою мовою.
Не менш важливою частиною нашого навчання була практика в школі, яка
дала цілу низку корисних переваг. Кожного тижня ми проходили практику в одній
із середніх шкіл Відня як вчителі англійської мови. Завдяки спостереженням та
проведенню уроків змогли практикувати мову, поліпшити свої вміння й навики у
викладацькій діяльності та дізнатися багато нової інформації від інших вчителів.
Було дуже цікаво працювати з активними і допитливими учнями, яким не байдужа
англійська мова, ділитися своїми знаннями з ними і вдосконалюватися, щоб
викладати матеріал ще цікавіше та доступніше. Це, однозначно, цінний і дуже
важливий досвід для нашої кар’єри і розвитку в майбутньому. Така співпраця з
європейськими закладами освіти – чудова перспектива здобувати та обмінюватися
знаннями й застосовувати їх в подальшому житті.
Не можна не зазначити, що, попри щільний графік навчання,
було достатньо часу на відпочинок та дозвілля. Окрім відвідування
захопливих місць та музеїв у Відні, студенти подорожували Австрією
і побачили знамениті міста. Зокрема, побували в альпійському серці
Австрії – Зальцбурзі, затишному Ґраці та незабутньому селищі
Гальштат. Кожна подорож була по-особливому привабливою,
розкривала свої барви країни та залишала незабутні враження. Було
надзвичайно приємно познайомитися з австрійською культурою,
кухнею та гостинністю, яка нікого не залишає байдужим і змушує повертатися туди
знову і знову.
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Перепоховання останків жертв НКВД
14 липня 2021 року в Дрогобичі відбулося перепоховання останків жертв,
закатованих НКВД упродовж 40 – 50 рокf[ХХ століття.
Увічнення пам’яті жертв більшовицького терору розпочалося на території
колишньої катівні на вулиці Стрийській, 3. Рештки 78 дрогобичан поклали в
домовини біля меморіалу «Тюрма на Стрийській», на території монастиря Св. Апп.
Петра і Павла було відправлено чин панахиди. Долучився до заходу професорськовикладацький склад Дрогобицького університету, зокрема декан історичного
факультету Микола Галів, в. о. декана філологічного факультету Марія Стецик,
професор Василь Ільницький і працівники відділу інформаційної діяльності та
молодіжної політики поклали квіти та лампадки до підніжжя Меморіалу.

Згодом скорботна процесія
вирушила з домовинами на площу
Ринок, де відбулися скорботне віче
та чин похорону. Поховали
жертв терору
на Полі
Скорботи.
Захід було проведено
за
участі
представників
священників
конфесій,
представників
влади,
депутатів, громадськості.
14 липня 2021 року у
Дрогобичі оголошено днем
жалоби
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Участь доцентки Вікторії Лучкевич
у Світовому конгресі викладачів французької мови
Завдяки підтримці Посольства Франції в Україні й Асоціації викладачів
французької мови в Україні доцентка кафедри романської філології та
компаративістики Вікторія Лучкевич мала змогу взяти участь у Світовому конгресі
викладачів французької мови, що відбувався з 9 до 14 липня 2021 року у Тунісі в
онлайн-форматі.
Понад 3000 учасників із різних куточків світу взяли участь в Конгресі, близько
1000 доповідей та 500 воркшопів було проведено впродовж п’яти днів.
Цікавими були дискусії
щодо викладання французької
мови
як
третьої
іноземної,
використання елементів ігрової
діяльності
на
заняттях,
підвищення мотивації учнів і
студентів у вивченні французької
мови за допомогою використання
мобільних
додатків
та
інформаційних
ресурсів
(Photospeak, Tellegam, Genially й ін.).
Відвідані доценткою воркшопи були
спрямовані на розвиток креативності
студентів, удосконалення їхніх навичок
говоріння й аудіювання. Під час їх
проведення можна було не тільки
ознайомитися з етапами підготовки
сучасних
неординарних
завдань
і
навчальних проєктів, але й взяти участь у
їх реалізації, запропонувати власні ідеї
щодо поліпшення навчальних результатів
та ефективності цих завдань.
Інтенсивний обмін
практичним
досвідом і теоретичними здобутками у
галузі викладання французької мови в
різних країнах світу продемонстрував
вагому
роль
таких
зустрічей
для
професійного
розвитку
кожного
викладача.
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Завершення навчально-польової практики
на біолого-природничому факультеті
15 липня 2021 року підійшла до завершення навчально-польова практика на
біолого-природничому факультеті.
Студенти I курсу груп БХ-11Б і Б-12Б здійснили мандрівку до курортного міста
Трускавець. Вони відвідали музеї «Історія міста Трускавця» та «Музей-криївку», де
ознайомилися з історією Раймунда Яроша, адже біолого-природничий факультет
розташований у колишній віллі цього бургомістра.
Також студенти дізналися захопливу історію
чарівного Трускавця від давніх часів і аж до
сучасності. Згодом практиканти відвідали курортний
парк міста, де вивчали флору і фауну цієї місцевості.
Майбутні біологи під час проходження практики
збагатилися знаннями не лише з біології, а й з історії.
Навчально-польова практика завершилася
диференційованим заліком. Студенти заповнили
щоденник і підготували звіт з практики, виготовили
морфологічний гербарій, колекції насіння, жуків та
метеликів,
а
також
вологий
препарат.
Першокурсники захистили практику, і в них розпочалися довгоочікувані літні
канікули.
Студенти академічних груп БХ-11Б та Б-12Б біолого-природничого факультету
щиро вдячні за цікаво і прекрасно
проведену
навчально-польову
практику доцентам Василеві Стахіву
та Ярославі Павлишак.
«Враження, які ми отримували
кожного дня, назавжди залишаться в
серцях. Це були одні з найкращих
днів нашого студентського життя», –
поділилися
своїми
враженнями
майбутні біологи.
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У зеніті липня…
Ось і настав час, обтяжений добірними плодами. Вони щедро налиті
знаннями, вміннями й бажанням працювати в новій українській школі, навчати
допитливу юнь рідної мови, доносити красу й високу суть художнього слова,
торкатися тендітних струн дитячої душі.
16 липня 2021 року студенти-філологи отримали дипломи бакалавра.
Керівництво факультету та вся академічна спільнота щиро вітає своїх вихованців з
успішним подоланням першої вершини вищої освіти.

У добрий час, у добру освітянську путь з печаттю Духа великого Франка!

***
Урочисте вручення дипломів випускникам
факультету психології, педагогіки та соціальної роботи
16 липня 2021 року відбулося урочисте вручення дипломів
бакалавра та магістра випускникам факультету психології,
педагогіки та соціальної роботи.
У 2021 році рідний факультет залишили 80 випускників
денної і 114 випускників заочної форм навчання. На святі були
присутні випускники, керівництво та викладачі факультету. З
вітальними словами виступили декан факультету доцент Ігор
Гриник, заступники декана доценти Орест Гук та Надія Дудник,
які привітали студентів із завершенням навчання, відзначили їх
активність і здобутки впродовж навчання, адже серед
цьогорічних
випускників
–
учасники
та
переможці
всеукраїнських студентських олімпіад і конкурсів студентських
наукових робіт.
Зі словами вдячності за надані можливості, зокрема за
участь впродовж навчання у
програмі
академічної
мобільності Еразмус+, виступили випускники
Олена Васьків, Марта Гривняк, Вероніка
Верхоляк.
Найактивнішим
студентам
вручили
подяки за успіхи у навчанні, громадську і творчу
діяльність.
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У навчально-науковому інституті фізики, математики, економіки та
інноваційних технологій відбулося вручення дипломів
16 липня 2021 року у навчально-науковому інституті фізики, математики,
економіки та інноваційних технологій відбулася урочиста церемонія вручення
дипломів бакалавра та магістра 150 студентам денної і заочної форм навчання.
З вітальним словом до випускників звернувся директор інституту доцент Юрій
Галь, побажавши молодим бакалаврам і магістрам подальших наукових та
професійних звершень.
Випускники
поділилися
своїми
спогадами про навчання і дозвілля в
інституті, висловили подяку викладачам за
глибокі знання, поради та настанови.
Пам’ятним моментом свята були спільні
світлини на згадку.
Дорогі
випускники!
Хай
у
самостійному дорослому житті Вас супроводжують Любов, Радість, Мудрість та
Удача у підкоренні нових вершин!
Любимо Вас! Пишаємось Вами! Віримо у Вас!
Двері навчально-наукового інституту завжди гостинно відкриті для Вас!

***
На історичному факультеті відбулося вручення бакалаврських дипломів
19 липня 2021 року на історичному факультету відбулася знаменна подія –
випускникам, які завершили навчання за освітньою програмою «Середня освіта
(історія)» спеціалізація «Правознавство» першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти, вручили дипломи.
З вітальними словами до випускників звернулися декан історичного
факультету Микола Галів і заступниця декана Світлана Біла, які побажали їм
успішно торувати свій життєвий шлях, ставити високі цілі й неодмінно досягати їх.
Водночас висловили вдячність уже колишнім студентам за сумлінність,
відповідальність, громадську активність,
адже значна частина бакалаврів випуску
2021 року за час навчання демонстрували
неабиякі успіхи в освітньому, науковому,
соціальному
житті
історичного
факультету.
Випускники
подякували
викладачам
за
отримані
знання,
доброзичливість, людяність і турботу,
досвід проведення наукових досліджень та
конференцій.
У добру путь, наші бакалаври!
Сміливо крокуйте життям із вірою в Бога
і добром у серці!
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Засідання комісії соціального страхування
19 липня 2021 року відбулося чергове засідання комісії соціального
страхування Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана
Франка, на яке завітали представники Дрогобицького відділення управління
виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Львівській області на
чолі з її керівником Наталією Скіркою. Зокрема йшлося про особливості
оформлення «електронних лікарняних» замість паперових листків непрацездатності,
про реабілітацію працівників університету після перенесених захворювань і травм у
санаторно-курортних закладах.
Після перенесеної хвороби, оперативного втручання тощо працівники
університету, які мають на це покази, після перебування на стаціонарному лікуванні
(мінімум 5 – 7 діб) мають право претендувати на отримання курсу реабілітації за
рахунок коштів Фонду.

***
Візит делегації Дрогобицького університету до Пізанського університету
Упродовж 19 – 21 липня 2021 року відбувався візит делегації Дрогобицького
університету
до Пізанського
університету, одного з
найдавніших та
найпрестижніших ЗВО Італії.
У рамках візиту проведено зустрічі на рівні проректорів з міжнародної
співпраці Юрія Вовка та Francesco Marcelloni, до котрих долучилися професори
Nicola Meccheri, Andrea Mazzillo, Francesca Pinzauti, а також співорганізатор візиту
Luca Marcantonio. Додатково делегації відвідали фірми, послугами котрих планують
скористатися при реалізації спільних проєктів. Загалом візит став нагодою
продовжувати та розвивати співробітництво, адже у січні 2021 року було укладено
двосторонній договір про співпрацю між університетами, а у 2020 році доц. Ірина
Мірчук та Лідія Романик стали учасниками Visiting Fellows Programme на
запрошення проф. Iacopo Cavallini.
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Професор Ровшан Халілов завітав до Дрогобицького університету
10 серпня 2021 року відбулася чергова зустріч професора Ровшана Халілова,
doctor honoris causa Дрогобицького державного педагогічного університету імені
Івана Франка, завідувача кафедри біофізики та біохімії Бакинського державного
університету, з в. о. ректора університету професором Миколою Лук’янченком.
Метою зустрічі було обговорити результати роботи спільного українськоазербайджанського міжнародного науково-освітнього центру нанобіотехнологій і
функціональних наносистем, керівниками якого є доцент Тарас Кавецький (Україна)
і професор Ровшан Халілов (Азербайджан), та перспективи подальшого
співробітництва. На зустрічі були також присутні деканка біолого-природничого
факультету доцентка Світлана Волошанська і доцент Тарас Кавецький.
Професор Халілов інформував про
досягнення центру за навчальні роки 2019/2020
та 2020/2021, відзначивши публікацію низки
наукових робіт від імені центру та у межах
міжнародного співробітництва у журналах з
високим імпакт-фактором, зокрема, три статті в
серіях найпрестижнішого медичного журналу
The Lancet: The Lancet Gastroenterology and
Hepatology (2020 Impact Factor: 14.789), The Lancet Global Health (2020 Impact Factor:
21.597), The Lancet Oncology (прийнята до друку, 2021 Impact Factor: 41.316) та одна
стаття в журналі Nanomedicine (2020 Impact Factor: 5.307), яка присвячена проблемам
пандемії COVID-19, і багато інших наукових публікацій із сумарним імпактфактором за 2020 – 2021 роки: 146.138.
Професор Халілов також інформував, що у 2020 – 2021 роках спільний
українсько-азербайджанський
міжнародний
науково-освітній
центр
нанобіотехнологій і функціональних наносистем є співорганізатором двох
міжнародних конференцій, а саме: 3ʳᵈ Nanomedicine & Nanosafety Conference (NMNS
2020), Tehran University of Medical Sciences, 25 – 26 January 2020, Tehran, Iran) та
10th International Conferenceon «Scientific Advances and Challengesin Biology» (SACB), 6
– 7 May 2021, Baku, Azerbaijan).
Учасники зустрічі обговорили перспективи співпраці на найближчий період
2021 – 2023 років, де основні зусилля будуть зосереджені на продовженні спільних
досліджень, публікації результатів у наукових журналах із високим імпактфактором, проведенні наукових семінарів, формуванні
грантових проєктів тощо.
Насамкінець в. о. ректора професор Микола
Лук’янченко відзначив високий науковий рівень
проведеної роботи, вагомість розвитку міжнародного
співробітництва з партнерами центру і запропонував
також розвивати співробітництво у межах обміну
викладачів та студентів вишів України й Азербайджану.
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Перший досвід студентського обміну між навчально-науковим інститутом
іноземних мов та Ґрайфсвальдським університетом (Німеччина)
Моя історія сповнена міксу пригод та усвідомленням того, що попереду
поставлено багато серйозних цілей. Це розповідь про мій навчальний семестр у
межах програми Еразмус+ в університеті прекрасного німецького містечка на
балтійському узбережжі – Ґрайфсвальда.
Я прибув до Німеччини в середині березня, тож мав достатньо вільного часу,
оскільки навчання починалося аж у квітні. Я одразу почав досліджувати нове
оточення, бо моїй допитливості не було меж. Уже на другий день після приїзду
обійшов багато цікавих місцин, включно з морською затокою, яка мені
запам’ятається на все життя. З перших днів перебування у цьому місті в мене
виникло відчуття, ніби жив тут усе життя: Ґрайфсвальд завбільшки, як Дрогобич.
Навколо нього ліси та поля, якими я часто гуляв, слухаючи улюблені пісні
німецькою. Саме близькість до природи зробила процес адаптації до нової країни
швидким та майже непомітним.
З відомих причин навчання не могло відбутися у звичному режимі, проте
викладачі доклали неймовірно багато зусиль, щоб цей семестр був цікавим і
насиченим хорошими подіями. Є декілька особливостей, які мене приємно
здивували, а саме: усі предмети можна вибирати самостійно та змінювати їх
впродовж перших двох тижнів навчання, підлаштовуючись під власні вподобання.
Також протягом семестру тут не ставили оцінок, а студенти відповідали винятково за
бажанням. Крім того, в межах вивчення певного предмету
могли пропонувати свої теми або навпаки вилучати щось
менш цікаве за попередньою згодою більшості. Таке
коригування неабияк сприяє зростанню інтересу до предмета
вивчення. Наявність особистого онлайн-кабінету дуже спрощує
навчання, оскільки всі необхідні навчальні матеріали у ньому
розміщені і не потрібно нічого шукати деінде. До екзаменів
викладачі ставляться дуже прискіпливо і тут уже й оцінки
Студент третього
ставлять. Така вимогливість компенсується тим, що викладачі
курсу Назарій Ребець
ще за декілька місяців до іспитів почали активно
консультувати студентів щодо екзаменаційного процесу. Впродовж усього часу вони
ділилися різними корисними матеріалами, порадами і вичерпно пояснили критерії
оцінювання. Завдяки їхнім старанням екзамени пройшли у цілком спокійній та
невимушеній атмосфері, без жодних переживань.
Варто зауважити, що досвід, здобутий під час навчання у Німеччині, дасть
змогу швидше та простіше реалізувати плани на подальше майбутнє. Я невимовно
радий, що мені вдалося познайомитися з цією прекрасною країною і особливостями
життя у ній.
Висловлюю велику подяку Дрогобицькому державному педагогічному
університету імені Івана Франка, зокрема координатору доцентові Ярославу
Лопушанському та викладачам навчально-наукового інституту іноземних мов.
Спасибі за вашу працю та надану можливість навчатися в моїй улюбленій
європейській країні!
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Подяка за цінний подарунок!
17 серпня 2021 року кабінет самостійної роботи здобувачів
освіти історичного факультету поповнився новим виданням –
шеститомником «Реабілітовані історією. Львівська область».
Адміністрація історичного факультету висловлює вдячність за
цінний подарунок головному редактору Львівського видання
науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією»
Василеві Савчаку.
У шеститомнику «Реабілітовані історією. Львівська область» висвітлюються
політичні репресії радянської влади на Львівщині (та зокрема, Дрогобиччині)
упродовж 1939 – 1980-х рр. Архівні документи, біографічні відомості про
репресованих розкривають політичну та соціально-психологічну атмосферу
радянської доби, механізми державного терору і насильства комуністичної
тоталітарної системи. Спогади жертв репресій відтворюють картини їх каторжного
життя у таборах ГУЛАГу, в місцях заслання і депортацій, нескореність їх духу,
незламність у боротьбі за незалежність Української держави.
Шеститомник містить біограми понад 30 тис. репресованих осіб. Біограми
подаються за такою схемою: прізвище, ім’я, по батькові; рік і місце народження чи
проживання; національність; соціальне походження; освіта; місце роботи чи рід
занять на час арешту; дата арешту, місце і стаття (зміст) обвинувачення; яким
органом був засуджений, міра покарання, стаття КК УРСР, місце відбування
покарання; подальша доля репресованого; дата звільнення; коли і яким органом
реабілітований; номер і місце зберігання архівно-слідчої справи.
Подароване видання стане важливим джерелом для пізнання студентами
історичного факультету складних аспектів історії України ХХ ст.

***
Дрогобицьке товариство «Просвіта» передало свою бібліотеку університетові
Для поціновувачів друкованої книги відрадною
новиною є те, що бібліотека ДДПУ імені Івана Франка 18
серпня 2021 року поповнилася унікальними фондами.
Близько
трьох
тисяч
рідкісних
видань
до
університетської книгозбірні передало Дрогобицьке
міськрайонне об’єднання Всеукраїнського товариства
«Просвіта» імені Тараса Шевченка. Серед подарованих
примірників значна кількість діаспорної літератури,
українські й англомовні періодичні часописи, повні зібрання творів вітчизняних та
світових майстрів слова. Також відвідувачі мають змогу здійснити підбір потрібної
літератури завдяки електронному каталогові, який розміщений на головній сторінці
сайту.
Від імені адміністрації університету висловлюємо вдячність усім просвітянам
м. Дрогобич за одностайне рішення щодо передачі своєї бібліотеки та запрошуємо
до читальних залів бібліотеки для знайомства з багаторічним надбанням
Дрогобицької «Просвіти».
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Дрогобицький університет долучився до роботи
Всеукраїнського серпневого форуму
«Освіта України 30 без бар’єрів: вектори якості та успіху»
19 серпня 2021 року у Києві відбувся Всеукраїнський серпневий форум «Освіта
України 30 без бар’єрів: вектори якості та успіху», участь у якому взяла представниця
Дрогобицького державного педагогічного університету імені І. Франка професорка
Тетяна Пантюк.
У заході взяли участь: Голова Верховної
Ради України Дмитро Разумков, Міністр освіти і
науки України Сергій Шкарлет, Голова Комітету
ВРУ з питань освіти, науки та інновацій Сергій
Бабак, народні депутати – члени Комітету,
заступники голів Київської міської та обласних
державних адміністрацій, керівники закладів
післядипломної педагогічної освіти, ректори та
представники
педагогічних
університетів,
керівники управлінь Державної служби якості
освіти в регіонах, представники громадських
організацій.
Відкриваючи захід, Міністр освіти і науки
Під час виступу голови Верховної
України Сергій Шкарлет передав вітальне
Ради України Дмитра Разумкова
Послання Президента України учасникам та
організаторам серпневого форуму. У своєму
виступі Міністр освіти і науки України
акцентував увагу на розвитку людського
капіталу як місії освіти, а також окреслив
основні події в освітньому просторі впродовж
30 років.
Під час роботи форуму також відбулися
панельна
дискусія
про
співпрацю
з
міжнародними партнерами «Нові горизонти
міжнародного співробітництва», телемости за
участю учнівського самоврядування, молодих
Міністр освіти і науки України
вчителів
Нової
української
школи,
Сергій Шкарлет
акцентував увагу на розвитку
представників громадської організації «Батьки
людського капіталу як місії освіти,
SOS», брифінг для ЗМІ.
а також окреслив
основні події в освітньому просторі
впродовж 30 років

Під час роботи форуму
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Доцентка навчально-наукового інституту музичного мистецтва – лауреатка
музичної премії імені Остапа Нижанківського
26 серпня 2021 року на урочистому засіданні
Стрийської міської ради з нагоди Дня Незалежності
України було нагороджено переможницю міської
музичної премії імені Остапа Нижанківського
доцентку кафедри музикознавства та фортепіано
навчально-наукового інституту музичного мистецтва
нашого університету Уляну Молчко за монографічні,
навчально-методичні видання, присвячені творчості
визначних представників родини Нижанківських.
Диплом лауреата вручив голова Стрийської ОТГ Олег
Канівець.
Упродовж 20 років науково-педагогічної діяльності доцентка Уляна Молчко
досліджує мистецьку спадщину визначних представників родини Нижанківських.
Серед її наукового доробку, а це понад 300 праць, вагоме місце займають публікації,
що висвітлюють маловивчені сторінки життєтворчості о. Остапа Нижанківського,
Нестора Нижанківського, Меланії Нижанківської, Омеляна Нижанківського, Остапа
Бобикевича (племінника о. О. Нижанківського), які побачили світ в українських та
зарубіжних фахових виданнях. Однією з перших вийшла друком книга
«Фортепіанна творчість Нестора Нижанківського» (Дрогобич: Коло, 2001), яка і
сьогодні є популярною в широких культурно-освітніх колах Галичини та Східної
України. Підсумком 10-річної дослідницької праці Уляни Молчко стало
опублікування монографії «Публіцистична спадщина Нестора Нижанківського», що
була високо оцінена і премійована Благодійним літературно-мистецьким фондом
Віктора Романюка та Міжнародним літературно-краєзнавчим конкурсом імені
Мирона Утриск (І премія). Задля популяризації творчого доробку яскравих
представників родини Нижанківських дослідниця надрукувала навчально-методичні
видання «Музично-публіцистична творчість Нестора Нижанківського», «Музичнокритична публіцистика Меланії Нижанківської», «Публіцистичні нариси Кирила
Студинського «Нестор галицької музики – Михайло Вербицький (з нагоди 65-ліття
від дня смерти)» та «Остап Нижанківський у моїх спогадах» (Дрогобич : Посвіт, 2018).
Крім того, дослідниця займається подвижницькою працею – поверненням із
закордонних архівів Америки, Канади, Італії, Великобританії композиторської
спадщини Остапа Бобикевича. Як наслідок цієї діяльності, Уляна Молчко
опрацювала, відредагувала та надрукувала низку нотних навчально-методичних
праць.
Напередодні 120-ї річниці від дня заснування Народного дому в Стрию
доцентка Улянка Молчко підготувала монографію «Газетне слово отця Остапа
Нижанківського» (Стрий: ТзОВ «Видавничий дім «Укрпол»», 2021), присвячену
літературно-критичній спадщині священника, диригента, культурно-освітнього та
суспільно-політичного діяча о. Остапа Нижанківського. Ця праця галицької
дослідниці є науковим осмисленням публіцистичного доробку українського
композитора.
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VI Міжнародна премія імені Івана Франка
27 серпня 2021 року в Дрогобичі у Народному домі імені Івана Франка
відбулася урочиста церемонія вручення VI Міжнародної премії імені Івана Франка.
Після покладання квітів до підніжжя пам’ятника Каменяреві учасники заходу
вшанували
пам’ять
засновника
та
голови
правління
Міжнародного
фонду
Івана
Франка,
українського
ученогоінженера,
дипломата,
громадського
діяча,
останнього внука великого
письменника
Роланда
Франка, який нещодавно
відійшов у Вічність.
З вітальними словами виступили: заступник голови
ЛОДА Віталій Загайний; міський голова Тарас Кучма; в.о.
ректора
Дрогобицького
державного
педагогічного
університету імені Івана Франка професор Микола
Лук’янченко; керівник Фонду Івана Франка Ігор Курус; ректор
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Володимир Бугров та інші.
Від імені Комітету Міжнародної премії імені Івана
Франка професор Володимир Бугров висловив щиру вдячність
і вручив відповідні Сертифікати членам Міжнародного журі.
Також організатори вручили подяки меценатам та особам, які
долучилися до організації церемонії, а саме: голові Львівської
обласної державної адміністрації Максимові Козицькому;
міському голові Тарасу Кучмі; ректорці (2012 – 2021 рр.)
професорці
Дрогобицького
державного
педагогічного
університету імені Івана Франка Надії Скотній; заступнику
начальника управління культури та розвитку туризму Олегові
Яводчаку
та
начальнику
організаційного
відділу
За результатами
Дрогобицької міської ради Ірині Кушнір; директорові
таємного голосування
лауреатом
Народного дому імені Івана Франка Петрові Косу; директору
Міжнародної премії
Державного історико-культурного заповідника «Нагуєвичі»
імені Івана Франка
визначено доктора
Богданові Лазораку.
історичних наук,
Кульмінацією події стало оголошення прізвища
професора Леоніда
лауреата Міжнародної премії імені Івана Франка. На неї
Тимошенка
претендували праці таких авторів: колективна монографія за ред. Альфредаса
Бумблаускаса, Сальвіюса Кулявічюса (Литва) та Ігоря Скочиляса (Україна) «На
перехресті культур: Монастир і храм Пресвятої Трійці у Вільнюсі» (подання
Українського католицького університету, м. Львів); Оксана Кісь (Україна) з
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монографією «Українки в ГУЛАГу: Вижити значить перемогти» (подання Інституту
українських студій Гарвардського університету, м. Кембридж, США); Леонід
Тимошенко (Україна) з монографією «Руська релігійна культура Вільна. Контекст
доби. Осередки. Література та книжність (XVI – перша третина XVIІ ст.)» (подання
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка).
За результатами таємного голосування лауреатом Міжнародної премії імені
Івана Франка визначено доктора історичних наук, професора Дрогобицького
державного педагогічного університету імені Івана Франка Леоніда Тимошенка. Під
довгі оплески присутніх він отримав «Золотий знак Лауреата» та сертифікат на
грошову винагороду. Професор Леонід Тимошенко у своїй промові подякував усім,
хто підтримав його, колегам та університету зокрема, а також пообіцяв і надалі
активно працювати на науковій ниві, щоб прославляти Україну та Дрогобиччину.
На церемонії нагородження були присутні члени Міжнародного журі,
номінанти, вчені з Австрії, Польщі, України, франкознавці, представники влади,
громадськість та родина Івана Франка.
У заході взяли участь: хор Заслуженого Прикарпатського ансамблю пісні та
танцю України «Верховина»; Дрогобицький муніципальний камерний хор
«Легенда» у супроводі симфонічного оркестру; солісти –
лауреати міжнародних та всеукраїнських конкурсівфестивалів Ростислав Герилів, Наталія Криськів, Андрій
Боженський, Ярослав Дзендзерович; диригенти –
заслужений діяч мистецтв України Микола Михаць,
Світлана Майданик, Микола Михаць (мол.), Світлана
Урбан-Понайда; ведучі – Ляна Воят та Володимир
Думич.

***
Вшанування великого Каменяра
27 серпня 2021 року виповнюється 165 років від дня народження генія
української нації, видатного поета, прозаїка, публіциста, перекладача, вченого,
громадського і політичного діяча Івана Франка. З цієї нагоди на батьківщині
Каменяра в селі Нагуєвичі відбулися заходи на його вшанування. Представники
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка на чолі з
в. о. ректора професором Миколою Лук’янченком долучилися до святкування.
Розпочалося дійство спільною молитвою, після чого його учасники поклали квіти до
пам’ятника нашому видатному землякові. Продовжилося свято театралізованою
виставою у садибі батьків письменника.
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Координаційна зустріч-тренінг для закладів вищої освіти
27 серпня 2021 року в Києві відбулася
координаційна зустріч-тренінг для закладів вищої
освіти, участь у якій взяли викладачі факультету
початкової та мистецької освіти.
Захід організував фонд «The LEGO Foundation» у
межах проєкту «Діяльнісний підхід у закладах вищої та
післядипломної
педагогічної
освіти»
з
метою
впровадження спецкурсів та навчальних дисциплін із
діяльнісного підходу в освітні програми підготовки майбутніх
вчителів початкової школи.
Учасники зустрічі мали нагоду ознайомитися із
панорамою діяльності організації, яку представила керівниця
освітніх ініціатив The LEGO Foundation в Україні Оксана
Рома, взяти участь у низці цікавих та пізнавальних тренінгів,
що базувалися на ігрових і діяльнісних методах навчання, долучитися до
обговорення актуальних питань, які стосувалися імплементації спецкурсу
«Діяльнісний підхід у початковій школі» в освітній процес факультетів початкової
освіти (спеціальність 013 Початкова освіта), обмінятися досвідом, думками,
побажаннями з колегами із закладів вищої освіти з різних куточків України.
Ця неймовірна зустріч запам’яталася знайомством із колегами-однодумцями
та командою тренерів The LEGO Foundation, безцінним досвідом, натхненням та
яскравими емоціями.

***
Активна участь у Франко-етнофесті
28 серпня 2021 року на батьківщині Івана Франка, в селі Нагуєвичі відбулося
традиційне вшанування річниці з дня народження нашого славетного земляка. Вже
п’ятий рік поспіль відзначення ювілею Каменяра відбувається лише у форматі
академічної академії, а й Франко-етнофесту, який репрезентує не лише літературний
доробок геніального сина України, а й дозволяє поринути в національну культуру,
носієм якої він був, відчути ту неповторну атмосферу народного побуту, музики,
звичаїв та ремесел, які з дитинства його оточували.
На території садиби-музею були організовані майстер-класи з ковальства,
гончарства, розпису, гри на народних музичних інструментах, виставки, вернісажі.
Не могли залишитися осторонь такої події і члени кафедри технологічної та
професійної освіти нашого університету, які душею вболівають за
народне мистецтво. Член Національної спілки майстрів народного
мистецтва України, викладач Галина Гром знайомила присутніх із
традиційним ремеслом ткацтва, яке за часів Івана Франка було
широко
розповсюдженим
у
нашому
краї.
Майстриня
демонструвала виготовлення тканих виробів на простих за
конструкцією пристроях. які з успіхом можна використовувати як
на уроках трудового навчання, так і гурткових заняттях.
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Діалог полоністок філологічного факультету з полоністами з Німеччини
26 – 28 серпня 2021 року німецькі викладачі, аспіранти і студенти, пов’язані з
цариною полоністики, завітали до Дрогобича, аби в місті Івана Франка та Бруно
Шульца реалізувати цікаву літературно-історичну та дослідницько-пізнавальну
програму, провідна мета якої полягала у наближенні до знакових постатей і місць
багатокультурного Дрогобича, а головне – налагодженні продуктивного діалогу зі
студентами-полоністами філологічного факультету нашого університету, що в
майбутньому може втілитися у цікавих формах співпраці й академічного обміну.
У проєкті взяли участь такі науковоакадемічні інституції з Німеччини: центри
Міжкультурна германістика та Німецькопольські культурно-літературні взаємини й
гендерні студії з Європейського університету
Віадріна у Франкфурті-на-Одері, що їх у рамках
проєкту представляли д-р Лотар Кінкенштайн –
активний учасник Міжнародного Фестивалю
Бруно Шульца у Дрогобичі, викладач Крістоф
Майш, студентки Міхаліна Пшекурат та
Дружній діалог студентів-полоністів
Александра Бацлавська; Центр полоністики
з Дрогобича та Німеччини
імені Александра Брюкнера, що функціонує у
містах Єна та Галле, представлений у проєкті викладачем, аспірантом Йоганном Віде
(Єна) та студентом Лукасом Фоґелем (Галле).
Полоністику
філологічного
факультету
Дрогобицького
університету
представили студентки польської філології другого та третього курсів, а також
Валентина Фольц – випускниця-полоністка філологічного факультету, котра нині
навчається в маґістратурі з польської філології Люблінського католицького
університету. Ініціаторкою й організаторкою зустрічі польських філологів з
Дрогобича та Німеччини була доцентка Віра Меньок.
У рамках проєкту науковці, викладачі
та студенти з Німеччини відвідали Музей
Кімнату Бруно Шульца, що функціонує у
головному
корпусі
університету,
в
колишньому професорському кабінеті Бруно
Шульца; мандрували Дрогобичем місцями,
пов’язаними з біографією та творчістю Бруно
Шульца; ознайомилися із найдавнішими
унікальними пам’ятками історії Дрогобича –
церквою св. Юра та церквою Воздвиження
Літературознавча лекція в Музеї
Чесного
Хреста,
старою
солеварнею;
Кімнаті Бруно Шульца,
торкнулись місць пам’яті єврейської культури
розповідає Віра Меньок
(Хоральна синагога та єврейський цвинтар);
пізнали культурно-історичний простір Трускавця. У реалізації літературноісторичних та дослідницько-пізнавальних складових проєкту польським філологам з
Німеччини товаришували Віра Меньок, Леонід Ґольберґ та Андрій Юркевич.
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Відбулося засідання вченої ради

Зміни до Правил прийому на
навчання для здобуття вищої
освіти у 2021 році виніс на
розгляд вченої ради
відповідальний секретар
приймальної комісії
доцент Віталій Філь

Під час вручення атестата
професора Іванові Нищаку

2 вересня 2021 року відбулося засідання вченої
ради університету. Вчена рада розглянула питання
про підсумки 2020/2021 н.р. та завдання на 2021/2022
н.р., затвердила зміни до Правил прийому на
навчання для здобуття вищої освіти у Дрогобицькому
державному педагогічному університеті імені Івана
Франка у 2021 році, присвоїла почесне звання
«Заслужений професор Дрогобицького державного
педагогічного університету імені Івана Франка»
доктору педагогічних наук, професорові Леоніду
Оршанському,
заслухала
звіти
докторантів,
зарахувала до докторантури університету Тараса
Батюка та Надію Стецулу.

Президія вченої ради університету

Відбулося урочисте засідання вченої ради
університету з нагоди вручення дипломів «Почесний
доктор Дрогобицького державного педагогічного
університету
імені
Івана
Франка»
ректору
Жешувського університету, докторові історичних наук,
професору Сильвестрові Чопеку, а також завідувачу
кафедри
біофізики
та
молекулярної
біології
біологічного факультету Бакинського державного
Слово на пошану почесного
університету, докторові фізико-математичних наук,
доктора Сильвестра Чопека
професору Ровшану Ібрагімхаліл оглу Халілову.
виголосив декан історичного
факультету доцент
Відкрила засідання голова вченої ради
Микола Галів
професорка Надія Скотна, яка оголосила ухвалу
вченої ради нашого університету щодо присвоєння звання «Почесний доктор
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка»
Сильвестрові Чопеку та відрекомендувала склад делегації. Відзначимо, що на
засіданні вченої ради були присутні: Йоанна Подгурська-Чопек – докторка археології
Державного музею в Жешуві (дружина Сильвестра Чопека); Ярослав Береський –
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кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального процесу і криміналістики
Львівського національного університету імені Івана Франка; Андрій Кульчинський –
міський голова Трускавця, очільник Трускавецької територіальної громади; Олена
Петранич – керуюча справами Трускавецької міської ради; Надія Гнатовська –
начальниця відділу освіти молоді та спорту Мостиської територіальної громади;
Марія Бішко – методистка відділу освіти молоді та спорту Мостиської
територіальної громади.

Диплом почесного доктора
Дрогобицького державного
педагогічного університету імені Івана
Франка отримав Сильвестр Чопек

Почесний доктор Дрогобицького державного
педагогічного університету імені Івана Франка –
Ровшан Халілов

Слово на пошану почесного
доктора Сильвестра Чопека виголосив
декан історичного факультету доцент
Микола Галів, який відзначив високі
наукові здобутки номінанта у галузі
археології та висловив упевненість у
подальшому поглибленні співпраці між
Дрогобицьким
і
Жешувським
університетами. Відтак голова вченої
ради професорка Надія Скотна вручила
Сильвестру Чопеку диплом почесного
З вітальним словом до почесного доктора
доктора Дрогобицького державного
Сильвестра Чопека звернувся мер Трускавця
педагогічного університету імені Івана
Андрій Кульчинський
Франка. Урочисту мить підкреслило
звучання гімну «Гаудеамус». З вітальним словом до почесного доктора Сильвестра
Чопека звернулися мер Трускавця Андрій Кульчинський, керуюча справами
Трускавецької міської ради Олена Петранич, методистка відділу освіти молоді та
спорту Мостиської територіальної громади Марія Бішко. Почесний доктор
Сильвестр Чопек подякував вченій раді університету за високу честь стати членом
шанованої академічної спільноти Дрогобицького університету та виголосив промову
на тему «Чи варто в ХХІ столітті бути археологом?».
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Згодом голова вченої ради Надія Скотна оголосила ухвалу вченої ради щодо
присвоєння звання «Почесний доктор Дрогобицького державного педагогічного
університету імені Івана Франка» завідувачеві кафедри біофізики та молекулярної
біології біологічного факультету Бакинського державного університету, докторові
фізико-математичних наук професору Ровшану Ібрагімхаліл оглу Халілову.
Лаудаційну промову виголосила деканка
біолого-природничого факультету Світлана
Волошанська,
відзначивши
досягнення
почесного доктора у сфері біофізики,
молекулярної біології, екології, біології,
парамагнітних центрів у фотосинтезі, редоксу
системи в мембранах. Під звуки «Гаудеамусу»
відбулося вручення диплома почесному
докторові Ровшану Халілову. В інавгураційній
промові почесний доктор розповів про свою
Вітальні слова від університетського
капелана о. Олега Кекоша
співпрацю з Дрогобицьким університетом,
яка розпочалася у 2016 р., наголосив на активній науковій діяльності спільного
Українсько-азербайджанського
міжнародного
науково-освітнього
центру
нанобіотехнологій і функціональних наносистем.
Крім того, члени вченої ради стали свідками урочистого підписання угоди про
співпрацю між Тайванським медичним університетом (Республіка Китай) та
Українсько-азербайджанським
міжнародним
науково-освітнім
центром
нанобіотехнологій і функціональних наносистем (Дрогобич (Україна), Баку
(Азербайджан)). Від імені центру угоду підписали його керівники – професор
Ровшан Халілов і доцент Тарас Кавецький.
На завершення засідання вченої ради голова профспілкового комітету
працівників нашого університету доцентка Олена Куцик спільно з проректорами та
членами вченої ради висловили слова вдячності професорці Надії Скотній за плідну
співпрацю з колективом університету за час роботи на посаді ректорки.

Завершилося урочисте засідання вченої ради під звуки гімну Дрогобицького державного
педагогічного університету імені Івана Франка
«Слався Дрогобича Університет…»
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Посвята першокурсників – 2021
5 вересня 2021 року в Народному домі імені Івана Франка відбулася урочиста
посвята першокурсників Дрогобицького державного педагогічного університету
імені Івана Франка.
Урочистість, присвячена початку нового навчального року, зібрала чималу
кількість присутніх. Розпочався захід урочистим внесенням державного прапора
України та знамена університету. Це почесне право надали студентампершокурсникам Владиславу Хруневі, Катерині Климко, Христині Стасишин,
Святославові
Федаку,
Христині Антоник, Вірі
Камар.
Студентипершокурсники поклали
квіти
до
пам’ятників
Іванові Франку, Тарасові
Шевченку,
Героям
Небесної сотні та загиблим
воїнам АТО, до могил
ректорів
університету
професорів
Валерія
Скотного
та
Василя
Надім’янова. Це право надали: Юрієві Вовчанському, Марині Москаль, Іванові
Вовчанському, Ліліані Дженджері, Мар’янові Юсипу, Ганні Дигдалевич, Віталієві
Пищику, Андріані Мошовській, Іванові Конику, Катерині Попіль, Максимові
Шарафану, Ірині Сеньовській. Хвилиною мовчання усі присутні вшанували пам’ять
героїв України, які віддали свої життя за її незалежність.
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Зі словами вітань до присутніх
звернувся в. о. ректора професор Микола
Лук’янченко: «Наша мета – це підготовка
для
потреб
України
висококваліфікованих
спеціалістів
із
академічними знаннями, які будуть
затребуваними на ринку праці та
матимуть можливість зреалізувати себе
на професійній ниві». Він також побажав
студентам життєвих сил, здоров’я, натхнення жити і працювати заради своєї
Вітчизни. До привітань долучилися: секретар Дрогобицької міської ради, учасник
бойових дій на Сході України Орест Каракевич; ксьондз-ректор Полонійної Академії
в Ченстохові, доктор габілітований, професор Анджей Криньский; студентський
ректор (2020 – 2021 навчального року) Святослав Музичка.
Уся нова студентська спільнота зачитала кодекс честі студента нашого
університету, зобов’язавшись: бути вірними Україні; наполегливо і сумлінно вчитися;
оберігати українську мову – духовний скарб нашого народу; шанувати і
примножувати славні традиції університету; бути гідними високого звання студента
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Настав
урочистий момент: в.о. ректора професор Микола Лук’янченко вручив
першокурсникам Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана
Франка Остапові Ревуцькому і Катерині Добуш символічний студентський квиток.
Капелан університету отець Олег
Кекош
благословив
присутніх
на
успішний навчальний рік.

На
заході
ксьондз-ректор
професор
Анджей Криньский вручив студентам біологоприродничого факультету дипломи Полонійної
Академії в Ченстохові, в межах студентської програми «Подвійний диплом», яка
підписана між двома університетами.
Ведучі свята – Роман Пелек та Марія Цицик.
Шановні першокурсники! Колектив Дрогобицького державного педагогічного
університету імені Івана Франка від щирого серця вітає Вас з вливанням до нашої
дружної родини! Бажаємо Вам хорошого навчання, всебічного розвитку, а також
творчої реалізації! Висловлюємо надію, що в наших стінах Ви зумієте відшукати своє
покликання та стати справжніми професіоналами. З початком нового навчального
року!
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Аспірантське життя – це не лише навчання, але й формування активної
громадянської позиції
7 вересня 2021 року відбулася настановча нарада з
аспірантами першого року навчання. Проректор з наукової
роботи професор Микола Пантюк привітав здобувачів
ступеня доктора філософії зі вступом до аспірантури, з
початком навчального року, розповів про особливості
навчання, перспективи і можливості, які відкриваються
перед аспірантами, повідомив про те, що у 2021 році до
аспірантури вступили 24 аспіранти, з них 19 – на державну
форму та 5 – за кошти фізичних та юридичних осіб.
Сьогодні в аспірантурі нашого університету навчаються 80
здобувачів
ступеня доктора філософії. Завідувачка
Професор Микола
аспірантури і докторантури доцентка Олена Куцик та
Пантюк привітав
здобувачів ступеня
начальниця відділу організації наукової роботи Наталія
доктора філософії зі
Павлюх ознайомили аспірантів з навчальними планами,
вступом до аспірантури
індивідуальними планами навчально-наукової роботи,
правилами проведення звітності. Було обрано старосту
першого курсу, нею стала аспірантка Марія Гейвич. На
нараді також були присутні начальниця відділу
міжнародних зв’язків Лідія Романик та професор
Люблінського Католицького Університету Іоанна Павла ІІ
Олег Горбанюк. Професор прочитав для присутніх лекцію
«Методологічні проблеми у міжгрупових дослідженнях:
багаторівневий підхід і перевірка психометричної
еквівалентності». Основними тезами його доповіді були
Професор Люблінського
такі: реформа аспірантури в Польщі; орієнтація на
Католицького Університету
інтернаціоналізацію науки; структура наукової статті в
Іоанна Павла ІІ
емпіричних науках тощо. «Справжній професор є
Олег Горбанюк прочитав
лекцію для аспірантів
вічним студентом», – резюмував доповідач. Після наради
аспіранти та працівники відділу організації наукової
роботи їздили на екскурсію до державного історикокультурного заповідника «Нагуєвичі», де відвідали
садибу батьків письменника та музей Івана Франка. Гідом
виступив аспірант першого курсу Назарій Юрчишин.

Начальниця відділу
організації наукової роботи
Наталія Павлюх ознайомила
аспірантів з навчальними
планами
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Викладачі історичного факультету долучилися до роботи наукового семінару
7 вересня 2021 року викладачі історичного факультету Володимир Галик,
Микола Галів, Галина Гриценко, Василь Ільницький та Юрій Стецик взяли участь у
роботі семінару «Результативність та звітність за даними Web of Science», який
відбувався у Державній науково-технічній бібліотеці України шляхом трансляції в
мережі YouTube за сприяння компанії Clarivate.
Під час семінару слухачі мали
нагоду отримати корисну інформацію: як
дізнатися індекс Гірша науковця за Web of
Science; визначається кількість статей
науковця чи будь-якої науково-дослідної
установи у періодичних виданнях, що
індексуються в Web of Science (за
умови відсутності профілю ResearcherID
або ORCID за окремий період). Водночас
аудиторія отримала вказівки щодо
можливостей
формування
списку
наукових видань, у яких дослідники
підрозділу, одноосібно чи у співавторстві,
публікували свої статті найчастіше за
звітний період. Насамкінець було надано
інформацію
щодо
можливостей
встановлення точної кількості рецензій
науковця відповідно до даних Publons і
яким шляхом вони можуть потрапляти до
бази даних тощо.
Безумовно, повідомлена під час
семінару інформація є корисною і може
знадобитися тим, хто в сучасних умовах
займається атестацією, формуванням
наукових зв’язків окремого науковця або
ж цілої установи, готується до стажування
чи подає заявки на грант тощо.
Прослухавши
семінар,
будь-який
науковець може самостійно зібрати
особисті
наукометричні
показники
науково-дослідницьких здобутків.
З огляду на це висловлюємо щирі
слова вдячності організаторам семінару,
матеріали якого будуть цінним джерелом
для коригування науково-дослідницької
діяльності вчених.
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Вітаємо з перемогами!
4 – 8 вересня 2021 року в місті Вінниця відбувся Кубок України зі спортивної
акробатики. Золото на ньому вибороли дрогобицькі спортсмени – змішана пара
Анастасія Семенович (Ліцей № 16 м. Дрогобич) та Богдан Іваник. Срібні нагороди
завоювала чоловіча четвірка: Андрій Чепелюк (ліцей № 3 м. Дрогобич), Тарас
Орищак, Ростислав Стеців та Назар-Михайло Стеців – студенти І курсу навчальнонаукового інституту фізичної культури і здоров᾿я Дрогобицького університету.
Бажаємо нашим спортсменам вдалого виступу на Чемпіонаті Європи серед
юніорів, який відбудеться 29 вересня – 3 жовтня 2021 року в Італії.

***
«Археологічна виставка» на історичному факультеті
Упродовж серпня і до середини
вересня 2021 року на історичному
факультеті тривала виставка стендових
матеріалів «Городище Хотинець – західні
ворота Скіфії», які містили цікаву й
актуальну інформацію про археологічні
дослідження на території села Хотинець
поблизу міста Радимно (Республіка
Польща). Ці археологічні дослідження
уже декілька років поспіль проводяться
під керівництвом ректора Жешувського
університету, доктора габілітованого, професора Сильвестра Чопека, котрий
нещодавно став почесним доктором Дрогобицького університету.
Викладачі, аспіранти, студенти історичного факультету, а також інших
факультетів та навчально-наукових інститутів Дрогобицького університету, мали
нагоду оглянути 24 інформаційні стенди, які українською та англійською мовами
«розповідали» про найбільш вагомі результати досліджень, містили відповідні
ілюстрації.
Наголосимо, що здійснені у Хотинці відкриття справді унікальні, оскільки
змінюють уявлення про ареал розселення скіфів. За час проведення виставки її
відвідали приблизно 520 осіб.
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Леся Перхун долучилася до роботи освітнього форуму «Інтернаціоналізація
українських закладів вищої освіти 2021:
німецько-український досвід»
9 вересня 2021 року відбувся форум «Інтернаціоналізація
українських закладів вищої освіти 2021: німецько-український
досвід». У заході, який відбувався у гібридному форматі, взяла
участь
начальниця
науково-дослідного
сектора
нашого
університету – Леся Перхун.
Форум проводився Міжнародним офісом Ганноверського університету імені
Лейбніца та Київським національним університетом імені Тараса Шевченка у рамках
програми DAAD «Підтримка інтернаціоналізації українських закладів вищої освіти
– програми безперервної освіти для адміністраторів українських закладів вищої
освіти в галузі освіти та академічного менеджменту (2019 – 2021 рр.)» за підтримки
Федерального міністерства освіти та наукових досліджень Німеччини й Міністерства
освіти і науки України.
Форум відкривали заступник Міністра освіти і науки України з питань
європейської інтеграції Олексій Шкуратов та ректор КНУ імені Тараса Шевченка
Володимир Бугров.
Учасники мали нагоду опанувати навички щодо пошуку можливостей для
міжнародних наукових і академічних обмінів, вивчення базових засад мотивації й
саморозвитку на шляху до інтернаціоналізації освітнього процесу в Україні.
Модератор – проректорка КНУ імені Тараса Шевченка Ксенія Смирнова.
Можливість долучитися до обговорень мали як безпосередні, так і дистанційні
учасники Форуму.

***
Участь викладачів факультету початкової та мистецької освіти
у Фінському проєкті «Навчаємось разом»
14 вересня 2021 року стартував Фінський проєкт
«Навчаємось разом». У результаті проведення відкритого
конкурсу до участі у Проєкті були відібрані пілотні
заклади вищої та фахової передвищої освіти, які готують
педагогічних працівників. Проєкт надасть допомогу
викладацькому складу цих закладів у розробленні нових
освітніх програм зі спеціальності 013 Початкова освіта для здобуття ступеня
бакалавра або магістра початкової освіти відповідно до педагогічної концепції НУШ.
Команди розробників отримають підтримку в межах модульної програми
підготовки тренерів, спрямованої на розвиток спроможності команд розробників з
розроблення освітніх програм підготовки педагогічних працівників.
До команди розробників освітніх програм спеціальності 013 Початкова освіта
ввійшли викладачі: С. Луців, Л. Колток, О. Жигайло, Н. Калита, С. Ілляш,
Н. Муляр. Команда взяла участь у вступному вебінарі Модуля 1 «Планування,
впровадження та оцінювання освітніх програм підготовки педагогічних працівників»
тренінгу для тренерів – представників закладів вищої освіти.
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Авторська зустріч із Ґжеґожем Ґауденом
14 вересня 2021 року у читальній залі міської бібліотеки імені В’ячеслава
Чорновола відбулася авторська зустріч із Ґжеґожем Ґауденом та презентація
українського перекладу його книги «Львів: кінець ілюзій. Оповідь про листопадовий
погром 1918 року». Зустріч модерував відомий український журналіст, історик,
перекладач та культурно-громадський діяч Андрій Павлишин, котрий переклав цю
вперше презентовану в Україні книгу. Захід організував Полоністичний науковоінформаційний центр імені Ігоря Менька спільно з кафедрою світової літератури та
славістики.
Ґжеґож Ґауден – колишній директор
Польського Інституту Книги, активно сприяв
розвиткові Міжнародного Фестивалю Бруно
Шульца у Дрогобичі, поширенню його ідеї у
багатьох країнах світу, дбав про зростання
української
рецепції
Бруно
Шульца,
ініціював
та
підтримав
видання
У президії зустрічі: модератор Андрій
українського
перекладу
літературних
Павлишин, Ґжеґож Ґауден і доцент Віра
творів
Шульца,
здійсненого
Юрієм
Меньок

Андруховичем. За освітою – правник та економіст, відомий як журналіст, діяч
польської «Солідарності», публікував у неофіційній пресі «другого обігу», з
уведенням у Польщі воєнного стану був інтернований, у 1984 – 1993 роках перебував
на еміґрації у Швеції, де організував комітет підтримки Солідарності. У 2004 – 2006
роках – головний редактор ґазети «Річпосполита», у 2008 – 2016 – директор
Польського Інституту Книги. 2012 року президент Польщі Броніслав Коморовський
вручив Ґжеґожеві Ґаудену високу державну нагороду Кавалерський Хрест – Орден
Відродження Польщі. Завдяки ініціативі та консультаціям Ґжеґожа Ґаудена в Україні
було створено Інститут Книги. Ґжеґож Ґауден – великий шанувальник України, до
Дрогобича й дрогобичан завжди має особливо тепле ставлення.
Книга Ґжеґожа Ґаудена «Львів: кінець ілюзій. Оповідь про листопадовий
погром 1918 року» саме в Дрогобичі мала свою прапрезентацію ще перед її виходом
у Польщі – 19 листопада 2018 року, в межах щорічного Міжнародного літературно249

мистецького проєкту Полоністичного центру «Друга Осінь», а вже через рік, у
вересні 2019 року, університетська бібліотека вітала автора з нагоди польського
видання цієї книги. Тепер відбулася третя дрогобицька зустріч довкола цієї
літературної події – перша презентація книги в Україні, що випередила її вельми
успішну презентацію на цьогорічному Форумі видавців у Львові.
Книга Ґжеґожа Ґаудена – це акт відваги
автора, котрий на основі фактів уперше відкрив
жахливу правду про єврейський погром, у Львові
одразу після здобуття польської незалежності. В
анонсі видавництва «Човен», яке видало
український переклад книги, читаємо: «Львів.
Кінець ілюзій» – це високофаховий історичний
нон-фікшн, перше й унікальне за достовірністю та
масштабом охопленого матеріалу дослідження
погрому єврейського населення Львова, який у
Автор підписує книги Лесі Хомич
листопаді 1918 року влаштували польські вояки.
та студентці польської філології
Упродовж
століття
Катерині Кутовій
польська історіографія –
зокрема з політичних причин – описувала цю трагічну подію
як серію звичайних кримінальних злочинів, які у воєнному
хаосі скоїли українські й навіть єврейські бандити та
дезертири з австрійської армії. Ґжеґож Ґауден кидає виклик
такому трактуванню і переконливо доводить, що хвиля
єврейських погромів, якою Польща привітала свою
незалежність, була зовсім не випадковою”.
Дискусія: виступ
Богдана Лазорака
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Виробнича практика на біолого-природничому факультеті
15 вересня 2021 року на біолого-природничому
факультеті студенти спеціальності 091 «Біологія» разом із
викладачами
Світланою
Монастирською,
Ярославою
Павлишак та Ярославом Лесиком підбивали підсумки
проходження виробничої практики, яка відбувалася 1 – 29
липня у виробничих та наукових лабораторіях нашого
регіону.
Базами практики були лабораторії фармацевтичного
ДП «Фарматрейд», «Госпрозрахункова бактеріологічна
лабораторія»
(м. Моршин),
«Стрийська
державна
ветеринарно-медична лабораторія», а також науководослідні лабораторії Інституту біології тварин НААН (м.
Львів) та Інституту сільського господарства Карпатського
регіону НААН Передкарпатського відділу наукових
досліджень (с. Лішня Дрогобицького району). Під час
проходження практики студенти ознайомилися зі
структурою різних за профілем лабораторій, навчилися
працювати з різноманітними біологічними об’єктами,
освоїли методики лабораторних досліджень із перевірки
якості питної води з різних джерел м. Моршин, лікарських
засобів, їх стерильності та безпечності.
На підсумковій нараді за результатами проходження
практики студенти мали змогу поділитися набутим
досвідом,
розповісти
про
особисті
враження,
продемонструвавши презентаційні матеріали. Особливо
відзначили
студенти
можливість
безпосередньо
ознайомитися із роботою лабораторій, самостійно
провести експериментальні дослідження, оскільки під час
дистанційного навчання у 2020/21 навчальному році
проводити лабораторні заняття у навчальних лабораторіях
факультету не було можливості.
Необхідно зазначити, що у студентів залишилися
лише позитивні враження. Вони також висловили
вдячність керівникам практики і лаборантам від
організацій та установ за те, що передавали свій досвід,
допомогли набути практичні навички, а теоретичні знання,
які були отримані під час навчання, допомогли у
практичній роботі.
Проходження практики в лабораторіях допомогло
студентам пересвідчитися у правильності вибору
майбутньої професії і бажанні працювати за фахом.
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Легенди Дрогобича для першокурсників
факультету початкової та мистецької освіти
15 вересня 2021 року для студентівпершокурсників факультету початкової та
мистецької
освіти
за
ініціативи
академнаставниць
Олени
КравченкоДзондзи
та
Наталії
Стасів
було
організовано екскурсію «Легенди міста
Дрогобича». Оглядову екскурсію містом
провів відомий у Дрогобичі громадський
активіст, екскурсовод, учасник ініціативної
групи з відродження Дрогобицької
солеварні Андрій Юркевич.
Першокурсники
мали
змогу
оглянути
унікальні
місця
університетського міста, споглянути його
архітектурні принади. Старовинні храми,
величні вілли, найвидатніші пам’ятки та
споруди,
містичні
розповіді
екскурсовода – все це глибоко вразило
студентів
і
сповнило
їхні
серця
неповторним
автентичним
духом.
Захоплива прогулянка дала можливість
відвідати місця, пов’язані із життєписами
Юрія Дрогобича, Івана Франка, Бруно
Шульца.
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Студент Віталій Войтів – призер Кубку України
зі стрибків на акробатичній доріжці
14 – 18 вересня 2021 року в місті Миколаїв відбувся
Кубок України зі стрибків на акробатичній доріжці.
Срібну та бронзову медалі Кубку України виборов
студент ІІІ курсу спеціальності 014 «Середня освіта (Фізична
культура)» інституту фізичної культури і здоров`я Віталій
Войтів.
Головний здобуток нашого призера – його включено
до складу національної збірної команди України для участі в
Чемпіонаті світу (листопад, Баку, Азербайджан).
Вітаємо Віталія Войтіва та бажаємо нових перемог на
міжнародній арені!

***
Відбулися вибори органів студентського самоврядування
20 вересня 2021 року в університеті відбулися вибори органів студентського
самоврядування. Студенти обрали студентських директорів / деканів та ректора.
Реєстрація кандидатур відбувалася у період з 7 – 16 вересня. Після
опрацювання інститутськими і факультетськими лічильними комісіями бюлетенів
обрано такий склад студентського ректорату: ректор –
Святослав
Музичка
(навчально-науковий
інститут
іноземних мов); директори: навчально-наукового інституту
фізики, математики, економіки та інноваційних технологій
– Маркіян Ковалько; навчально-наукового інституту
фізичної культури і здоров’я – Аліна Сарай; навчальнонаукового інституту музичного мистецтва – Марія Цицик;
навчально-наукового інституту іноземних мов – Катерина
Климко; декани: факультету початкової та мистецької освіти
– Вікторія Костирко; факультету психології, педагогіки та
соціальної роботи – Софія Даниляк; історичного факультету
– Іван Маціборко; філологічного факультету – Анна
Світлозарова; біолого-природничого факультету – Христина
Місяйло.
А також у навчально-науковому інституті фізики,
математики, економіки та інноваційних технологій,
навчально-науковому інституті фізичної культури і здоров’я
і на факультеті психології, педагогіки та соціальної роботи
відбулися звітно-виборні профспілкові збори студентів, на
яких обрали нових голів профбюро, а саме: ННІФМЕІТ –
Олена Ванько; ННІФКЗ – Тетяна Бедик; ФППСР – Мар’яна
Макар Бажаємо новообраному студентському активу
плідної праці у відстоюванні студентських прав та інтересів!
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Науковці Дрогобицького університету взяли участь у Міжнародній науковій
конференції та партнерській зустрічі
16 – 18 вересня 2021 року Полоністичний науково-інформаційний центр імені
Ігоря Менька вже увосьме виступив міжнародним партнером наукової
інтердисциплінарної конференції «На пограниччях культур і народів», яка від 2013
року щороку відбувається у Державному закладі вищої освіти імені Яна Ґродка
(попередня назва: Державна вища професійна школа імені Яна Ґродка) у Саноку
(Польща). У межах цього міжнародного наукового форуму впродовж останніх років
своїми науковими поглядами та концепціями поділилися такі науковці нашого
університету: Павло Скотний, Ірина Лозинська, Олександра Проць, Світлана Щудло,
Олена Квас, Марія Каралюс, Ірина Бермес, Олександра Німилович, Оксана Бобечко,
Олена Галян, Ігор Галян, Віра Меньок.
Цьогоріч Дрогобицький державний
педагогічний університет імені Івана Франка
на конференції у Саноку вже не вперше
представили доценти Павло Скотний, Віра
Меньок, Ірина Лозинська та Олександра
Проць. Павло Скотний виголосив доповідь
про спричинені пандемією коронавірусу
проблеми
української
економіки
та
Доповідає Ірина Лозинська,
суспільства, Віра Меньок розповіла про
модератор секції – Павло Скотний
оніризм як територію Іншого у текстах
Артура Шніцлера та Бруно Шульца, Ірина Лозинська торкнулася проблем
насаджування православ’я у Східній Галичині під час Першої світової війни,
Олександра Проць розповіла про bullying у школі як правову проблему.
Цьогоріч учасники заходу сконцентрувалися на проблемі «Свої – Чужі – Інші»,
що торкалася найрізноманітніших сфер наукової рефлексії над культурою,
літературою, мистецтвом, історією, суспільством, економікою тощо. Серед учасників
конференції були науковці з Польщі, України, Словаччини, Іспанії, Росії. Впродовж
трьох днів пленарних і секційних конференційних засідань було виголошено близько
шістдесяти наукових доповідей із різних галузей гуманітаристики, суспільних та
економічних наук. Наукове насичення конференції урізноманітнилося такими
культурними заходами, як культурознавча подорож Саноком, відвідини осередків
етнокультури та регіонального промислу скла у Кросно, екскурсія в одному з
найбільших у Європі Саноцькому музеї просто неба.
Слова вдячності за успішно організовану конференцію висловлюємо науковим
працівникам Державного закладу вищої освіти імені Яна Ґродка у Саноку докторці
Йоланті Карольчук, професорові Робертові Ліпельтові та секретареві оргкомітету
Анні Футимі. Сподіваємося, що Полоністичний центр Дрогобицького університету й
надалі виступатиме міжнародним партнером щорічної саноцької конференції «На
пограниччях культур і народів», під час якої науковці Франкового університету
зможуть поділитися своїми науковими концепціями порозуміння, єднання та
творення спільних вартостей у культурному просторі українсько-польського
Пограниччя.
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Після завершення саноцького наукового форуму його дрогобицькі учасники
побували у Любліні на запрошення Ґжеґожа Юзефчука – голови люблінського
Товариства Фестиваль Бруно Шульца, почесного доктора та багатолітнього партнера
Дрогобицького університету. Павло Скотний, Ірина Лозинська та Віра Меньок були
учасниками партнерської зустрічі, присвяченої розвиткові й урізноманітненню
подальшої співпраці між Дрогобичем та Любліном, зокрема в межах Міжнародного
Фестивалю Бруно Шульца у Дрогобичі. Ця зустріч була підсумком щойно
завершеного люблінсько-дрогобицького мистецького пленеру, організованого
головою Товариства Фестиваль Бруно Шульца (учасники з Дрогобича – художник
Левко Микитич та фотомитець Ігор Фецяк). Окрім того, це була рідкісна нагода
поспілкуватися з видатним поетом та перекладачем Богданом Задурою – справжнім
амбасадором української літератури у Польщі; ксьондзом професором Альфредом
Вєжбіцьким з Люблінського католицького університету – відомим теологом,
прихильником релігійної етики й толерантності; професором Маріушем
Джевінським з Люблінського університету Марії Кюрі-Склодовської – відомим
художником та педагогом з образотворчого мистецтва, нині директором з питань
культури ультрасучасного Центру зустрічі культур у Любліні; перекладачкою
Ганною Абрамович; вірними друзями дрогобицького ШульцФесту Ельжбетою та
Лєшеком Цвалінами; люблінським художником Бартоломеєм Міхаловським –
постійним учасником ШульцФесту та ініціатором його окремих мистецьких подій.
Водночас Ґжеґож Юзефчук показав яскраві мистецькі місця та події, що ними
пишається місто Люблін, зокрема Центр зустрічі культур, виставку сучасного
мистецтва у Центрі культури, різноаспектні екстрасучасні експозиції Люблінського
національного музею. Перебування у Любліні, як зазвичай, було насичено
пізнавальним, дружньо теплим та налаштованим на успішний розвиток подальшої
співпраці.

Виступає Віра
Меньок

Секцію модерує Віра
Меньок, доповідає д-р
Анджей Щепанський
(Лєґніца)

Біля Центру культури в Любліні
з Ґжеґожем Юзефчуком – організатором
партнерської зустрічі

Доповідає Павло Скотний
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У Дрогобицькій міській бібліотеці імені В’ячеслава Чорновола відбулася
лекція Леоніда Тимошенка «Відомі і невідомі дрогобичани ХV – XIX ст:
від Юрія Дрогобича до Івана Франка»
20 вересня у Дрогобицькій міській бібліотеці імені В’ячеслава Чорновола за
ініціативи міської організації Народного Руху України в рамках святкування дня
міста Дрогобича (930-річчя) відбулася зустріч читачів з лавреатом Міжнародної
премії Івана Франка Леонідом Тимошенком.
Саме в цей день професор блискуче виголосив доповідь на тему: «Відомі і
невідомі дрогобичани ХV – XIX ст: від Юрія Дрогобича до Івана Франка».
Йому вдалося заповнити історичний проміжок, що розмежував три століття: від
Котермака да Франка, цікавими ще невідомими постатями дрогобичан. Він
стверджував, що роботи в цьому напрямі вистачить для багатьох краєзнавців – було
б лише бажання. Присутні студенти філологічного та історичного факультетів, члени
НРУ, читачі
бібліотеки
задавали
різнопланові
питання,
вступали
в
історичні дискусії. Усіх, зрештою, цікавила правдива дата заснування Дрогобича.
У заключній частині заходу студентки другого курсу філологічного факультету
Катерина Кутова та Віталія Качмарик продекламували свої та вірші інших поетів
про Дрогобич.

***
ІХ Рекреаційний фестиваль «СпАрт»
21 – 22 вересня 2021 року за сприяння Управління молоді та спорту Львівської
ОДА Дрогобицьке добровільне товариство захисту дітей та молоді з інвалідністю
«Надія» провело ІХ Рекреаційний фестиваль «СпАрт».
У межах заходу відбулися рекреаційні ігри-естафети, презентаційний турнір
гри Бочча, презентовано Бойовий гопак, учасники мали можливість спробувати себе
в різних інклюзивних активностях. Для молоді продемонстровано «Простір
можливостей» (тренінгові студії, локації еко- та арт-майстерок із різних видів
діяльності). Участь взяли більше п’ятдесяти осіб: діти та
молодь з інвалідністю, їхні ровесники з Дрогобицької
територіальної громади.
Уже вдев′яте поспіль допомагали проводити
фестиваль волонтери із навчально-наукового інституту
фізичної культури і здоров′я Л. Мисів, Г. Малай,
М. Кушнір, Є. Ветриченко, В. Романович та ін.
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Університет долучився до святкування 930-річчя Дрогобича
21 вересня 2021 року з нагоди святкування Дня міста Дрогобича відбулася
низка заходів, серед яких і традиційна презентація закладів освіти «Тобі, рідне
місто». Університет представив виставку художніх робіт студентів факультету
початкової та мистецької освіти спеціальності «023 Образотворче мистецтво,
декоративне мистецтво, реставрація» та вироби декоративно-ужиткового мистецтва,
презентовані кафедрою технологічної та професійної освіти інституту фізики,
математики, економіки та інноваційних технологій.
Картини студентів привернули увагу багатьох містян і гостей, які мали нагоду
власноруч створити своє художнє полотно.
Представники університету також взяли участь у святковій ході «Славетних
дрогобичан», яка стартувала з вулиці Михайла Грушевського і завершилася
урочистим представленням учасників на площі Ринок.

Учасники святкової ходи «Славетних дрогобичан»

Університет представив вироби декоративно-ужиткового мистецтва та виставку
художніх робіт студентів факультету початкової та мистецької освіти
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Співпраця із закладами вищої освіти України
У межах укладеної угоди про співпрацю між закладами вищої освіти України,
зокрема кафедрою педагогіки та методики початкової освіти Дрогобицького
державного педагогічного університету імені Івана Франка і кафедрою початкової
освіти Рівненського державного гуманітарного університету, 22 вересня 2021 року
завідувачка кафедри доцентка Лілія Стахів провела відкриту онлайн-лекцію для
здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету початкової та
мистецької освіти Франкового університету і другого (магістерського) рівня вищої
освіти інституту педагогіки та психології
Рівненського ЗВО.
Під час лекції висвітлювалися питання
впровадження інноваційних педагогічних
технологій, які мають місце в освітньому
процесі Нової української початкової школи,
зокрема на уроках чи навчальних заняттях
інтегрованих курсів «Я досліджую світ»
(програма НУШ), «Я пізнаю світ» (програма
науково-педагогічного проєкту
«Інтелект
України»)
у
контексті
природничої,
технологічної, соціальної та здоров’язбережувальної освітніх галузей відповідно до
Державного стандарту початкової освіти.
На лекції перебувала дружна, позитивна й доброзичлива атмосфера.

Доцентка Лілія Стахів
провела відкриту онлайн-лекцію для здобувачів
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
факультету початкової та мистецької освіти Франкового
університету і другого (магістерського) рівня вищої освіти
інституту педагогіки та психології Луцького ЗВО
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Студенти факультету початкової та мистецької освіти відвідали Центр для
дітей та осіб з інвалідністю
22 вересня 2021 року студенти-першокурсники факультету початкової та
мистецької освіти з ініціативи доценток Ірини Садової і Оксани Жигайло провели
соціальний захід «Добро починається з тебе» в обласному центрі комплексної
реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю Святого Пантелеймона у місті Стебник.
Поїздка відбулася у межах підготовки майбутніх педагогів до
Міжнародного інклюзивного конкурсу «Точки дотику», основна
мета якого полягає у виявленні, популяризації та активізації
інклюзивних ініціатив, автентичних активностей, безумовних
соціальних стосунків студентів із дітьми / особами з особливими
освітніми потребами. Факультет початкової та мистецької освіти,
зацікавлений у спільному проведенні конкурсу, реалізував своє
прагнення до його співорганізації.
Молодь демонструвала дітям різноманітні квести, ігри та
майстер-клас із розфарбовування пряників, під час якого кожен
учасник отримав солодкий дарунок, прикрашений своїми руками.
Майбутні вчителі з радістю підтримали пропозицію керівництва
закладу
продовжувати
співпрацю
шляхом
організації
волонтерської роботи.
Першокурсники ознайомилися з відділеннями раннього
втручання, психолого-педагогічної, трудової, медичної реабілітації
та спостереження, а також зі специфікою роботи соціальних
реабілітологів, спрямованою на запобігання порушенням
розвитку і їх коригування, навчання основних соціальних навичок,
створення передумов для інтеграції дітей у суспільство.
Колектив факультету початкової та мистецької освіти висловлює щиру подяку
керівнику ОЦКР Миколі Гарасимяку, методистці Олені Малетич, усім працівникам
за сприяння у проведенні заходу, а також першокурсникам за готовність поділитися
своєю увагою з тими, хто її найбільше потребує.

В обласному центрі комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю
Святого Пантелеймона у місті Стебник
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Підсумки Міжнародної конференції
«Мультикультурний Дрогобич австрійського періоду»
21 – 23 вересня 2021 року в Австрійській бібліотеці відбулася Міжнародна
наукова конференція «Мультикультурний Дрогобич австрійського періоду» за
участю відомих науковців з Австрії, Польщі та України. Впродовж двох днів було
виголошено понад 15 доповідей, присвячених головно питанням історичного,
літературного, мовного та культурно-освітнього контексту Дрогобича у період 1772 –
1918 років.
З
цікавими
доповідями,
наповненими
маловідомим фактичним матеріалом і ґрунтовним
аналізом, виступили професори Алоіс Волдан
(Відень), Леонід Тимошенко, Галина Сабат, Микола
Зимомря (Дрогобич), Іван Зимомря (Ужгород),
Ґжеґож Юзефчук (Люблін), доценти Олена
Бєлозьорова (Харків), Віра Меньок, Богдан Лазорак,
Василь Лопушанський, Володимир Галик, Олег
Радченко (Дрогобич) та ін. Поряд із висвітленням нових аспектів життя й діяльності
уже добре вивчених історичних постатей, на кшталт цісаря Франца Йозефа І чи
визначних письменників і представників культури, як от Іван Франко і Бруно Шульц,
конференція відкрила досі малознані імена галичан й дрогобичан Арона Жупніка,
Йонаса Кремпеля та Германа Штернбаха, які ще чекають свого вдумливого
дослідника.
У співпраці з бібліотекою Дрогобицького
університету була організована книжкова виставка
«Дрогобич у художній і публіцистичній літературі
кінця ХІХ – початку ХХ століття» (доцент Ігор
Розлуцький). Завершальним акордом конференції
стала змістовна екскурсія Дрогобичем в історичних і
країнознавчих коментарях Олега Стецюка.
Організатори конференції – Австрійська
бібліотека у Дрогобичі, Центр українсько-австрійської співпраці і кафедра практики
німецької мови інституту іноземних мов Дрогобицького університету – щиро
дякують усім референтам за сумлінну роботу й активну участь у форумі, який
пройшов на високому академічному рівні, а також австрійським партнерам,
передусім
Австрійському
бюро
кооперації у Львові (директор Андреас
Веннінґер).
Матеріали конференції будуть
доповнені статтями інших науковцівдослідників спорідненої тематики та
опубліковані
в
9-му
томі
«Компаративних
досліджень
австрійсько-українських літературних,
мовних і культурних контактів».
260

Урочисте засідання профкому працівників університету
23 вересня 2021 року відбулося урочисте засідання профкому працівників
університету. Напередодні Дня працівників освіти, який в Україні відзначають у
першу неділю жовтня, традиційно було обрано найкращих, найдостойніших у
різних номінаціях:
«Наймолодший доктор наук ДДПУ імені Івана Франка 2020 – 2021 н.р.» –
доктор педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання
Ірина Турчик та доктор педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та методики
початкової освіти Ірина Садова.

«Найкращий куратор академічної групи 2020 – 2021 н.р.» – кандидат
філологічних наук, доцент кафедри світової літератури та славістики Наталія
Лазірко.
«Найкращий тренер ДДПУ імені Івана Франка 2020 – 2021 н.р.» – кандидат
педагогічних наук, доцент кафедри спортивних дисциплін і туризму Анна Чепелюк.
«Найкраща кафедра за результатами наукової роботи 2020 – 2021 н.р.» –
кафедра історії України (завідувач – доктор історичних наук, професор Василь
Ільницький).
«Найкращий
викладач-митець
2020 – 2021 н.р.»
–
доцент
кафедри
музикознавства та фортепіано Олександра Німилович і викладач кафедри
культурології та мистецької освіти Магдалина Марушка.
Усі номінанти отримали грамоти та грошові премії від профкому університету
у розмірі 1000 грн. кожному.
Профком також закупив медично-діагностичні прилади для вимірювання
рівня сатурації кисню в капілярній крові (оксигенації) – пульсоксиметри, які будуть
зберігатися у профоргів на кожному факультеті / інституті, в бібліотеці,
господарській частині й адміністративному корпусі.
Шановні працівники університету!
Щиро вітаємо вас з вашим професійним святом! Нехай вам завжди
всміхається доля, міцного вам здоров’я та довголіття, творчих і наукових успіхів,
здійснення найзаповітніших мрій!
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Майстрині Надія Кузан і Галина Гром взяли участь у фестивалі
«В гості до Бойків та о. Михайла Зубрицького»
26 вересня 2021 року в с. Мшанець відбувся фестиваль «В гості до Бойків та
о. Михайла Зубрицького», присвячений пам’яті священника УГКЦ о. Михайла
Зубрицького, який з 1883 до 1914 рр. був душпастирем і все своє життя присвятив
розвитку Бойківщини.
Мета
фестивалю:
популяризація
Бойківщини, розвиток культурного туризму в
малих
бойківських
селах,
створення
оригінального бренду Мшанця та всього регіону.
Учасниками фестивалю були керівниця
лабораторії
«Мистецька
Бойківщина»,
заслужена
майстриня
народної творчості
України Надія Кузан та членкиня національної
спілки майстрів народного мистецтва України Галина Гром. Вони представили
виставку художніх виробів із вишивки, вибійки, бісероплетіння та колекцію дитячого
одягу, виконаних в етностилі. Майстрині провели майстер-клас із технології
пошиття бойківських сорочок, розповіли про відмінності в технології крою та
орнаментального оздоблення сорочок різних регіонів Бойківщини. Галина Гром
поділилася досвідом виготовлення тканих виробів.

***
Всеукраїнський день дошкілля у базових закладах дошкільної освіти
27 вересня 2021 року з нагоди Всеукраїнського дня дошкілля студенти І – ІV
курсів факультету психології, педагогіки та соціальної роботи спеціальності
«Дошкільна освіта» разом із методистками випускової кафедри загальної педагогіки
та дошкільної освіти доцентками Світланою Івах і Віолетою Городиською привітали
педагогічні колективи базових закладів дошкільної освіти м. Дрогобич («Смерічка» і
«Казка») та їхніх керівниць Ганну Буняк й Ірину Фідик.
Викладачі подякували керівникам закладів дошкільної освіти та педагогічним
працівникам за сприяння і тісну багаторічну
співпрацю, а студенти долучилися до
святкових
привітань
із
побажаннями
щоденного позитиву, радості й оптимізму,
впевненості
у
завтрашньому
дні,
стресостійкості, а головне – здоров’я,
добробуту і подальшої плідної співпраці.
Також наголосили, що їхня любов до дітей, доброта, відданість своїй справі,
майстерність перетворюють кожен день малечі на свято радості та щастя.
Студенти запевнили, що з нетерпінням чекатимуть на практику в цих базових
закладах дошкільної освіти, щоб відчути на собі важливу місію – допомогти дитині
прожити дитячі роки в радості, надати відчуття щастя, дарувати їм любов, та,
люблячи, виховувати і навчати, разом із ними мріяти й фантазувати, досліджувати,
захоплюватися і радіти.
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Зустріч кандидатів на посаду ректора Дрогобицького державного
педагогічного університету імені Івана Франка з виборцями
28 – 29 вересня 2021 року у Народному домі імені Івана Франка відбулася
зустріч працівників та студентів університету з кандидатами на посаду ректора
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
Відрекомендував кандидатів та окреслив порядок денний модератор заходу
проректор з наукової роботи професор Микола Пантюк.
Кожен із претендентів мав можливість представити свою програму та
відповісти на нагальні питання. Кандидати презентували основні стратегічні цілі, які
ставлять перед собою для розбудови університету та розвитку колективу.
Відбулося обговорення програм, і кандидати виступили із заключним словом.
Насамкінець професор Микола Пантюк подякував за виступи, побажав
претендентам успіху та висловив впевненість, що голосування відбудеться чітко й
організовано, із дотримання всіх норм і правил чесних виборів, а його результати
сприятимуть подальшому впевненому розвитку Дрогобицького університету,
плідній роботі викладачів і працівників, успішному навчанню студентів.
Захід відбувся з дотриманням усіх карантинних вимог: маскового режиму,
соціального дистанціонування та за участю обмеженої кількості осіб.

Кандидати на посаду ректора:
проректор з
декан історичного
проректор з науковонауковофакультету
педагогічної роботи та
педагогічної роботи
доцент Микола
стратегії соціальнодоцент Володимир
Галів
економічного розвитку
Шаран
професор Валентина
Бодак

Голова організаційного
комітету Тетяна Логвиненко
(друга зліва) і модератор
заходу професор Микола
Пантюк (перший справа)
серед кандидатів на посаду
ректора ДДПУ

У Народному домі імені Івана Франка відбулася зустріч працівників та студентів університету
з кандидатами на посаду ректора
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
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Відбулося засідання вченої ради університету
30 вересня 2021 року відбулося чергове засідання вченої ради університету в
очно-дистанційному форматі.
На початку засідання гості вченої ради, радник міського голови Павло Цвігун
та спеціаліст відділу правового забезпечення виконавчого комітету Дрогобицької
міської ради Володимир Дзерин, запропонували увічнити пам’ять Валерія Скотного,
доктора філософських наук, професора, ректора
Дрогобицького державного педагогічного університету
імені Івана Франка у 1988 – 2011 рр., а відтак
запропонували вченій ради звернутися до міського голови
Тараса Кучми з клопотанням щодо присвоєння звання
«Почесний громадянин Дрогобича» (посмертно)»
Виступив гість вченої ради
Валерію Скотному.
радник міського голови
Павло Цвігун
Згодом вчена рада розглянула питання про
підсумкову атестацію студентів у 2021 році, про підсумки
участі студентів університету у всеукраїнських та
міжнародних олімпіадах і конкурсах у 2020/2021 н.р. та
про виконання ухвал вченої ради за 2020 рік; прийняла
рішення про нагородження Відзнакою вченої ради
Дрогобицького державного педагогічного університету
імені Івана Франка професора Миколи Пантюка,
професора Леоніда Тимошенка, доцента Наталію Кізло.
Водночас рекомендувала кандидатуру Миколи Зимомрі
Під час вручення нагороди
щодо нагородження премією Національної академії наук
України за цикл робіт про творчість Тараса Шевченка та Івана Франка, кандидатури
Івана Гадзамана, Миколи Галіва, Петра Іванишина, Тараса Кавецького, Орести
Карпенко, Віталія Тельвака, Руслана Хаця на здобуття премії Львівської обласної
державної адміністрації та Львівської обласної ради; затвердила низку положень.

У актовій залі головного корпусу
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З рук голови вченої ради
університету Надії Скотної
нагороду отримала
Христина Соломчак

В університеті стартував проєкт «Від землі Вітелона до землі Івана Франка –
пізнаємо себе та наших Партнерів»
4 жовтня 2021 року стартувала реалізація проєкту
«Від землі Вітелона до землі Івана Франка – пізнаємо
себе та наших Партнерів». Вступна зустріч відбулася на
історичному факультеті. Це перша інтеграційна зустріч
студентів Дрогобицького державного педагогічного
університету ім. Івана Франка та Державної вищої
професійної школи імені Вітелона в Лєґніці. На заході
відбулося обговорення проєкту, знайомство з історією і
традиціями Дрогобича (інтерактивна подорож), створення
команди через інтеграцію.
Проєкт фінансується Польсько-Українською Радою
обміну молоді з субсидій Міністерства освіти і науки.
Головна мета проєкту: інтеграція учасників, для яких
відкриття спільного минулого стане натхненням для
подальшого розвитку співпраці, популяризації історичних
знань і пам’яті, захисту культурної спадщини та збереження
звичаїв.

***
Участь у вебінарах та майстер-класах
«Використання постійних ідентифікаторів учених та установ, їх роль у
науковій екосистемі. Інструменти ORCID для науковців»
З 29 вересня до 4 жовтня 2021 року викладачки факультету
початкової та мистецької освіти Валентина Дротенко, Ірина Садова,
Оксана Жигайло, Руслана Даниляк і Ольга Мартинів взяли участь
у
вебінарах
і
майстер-класах
«Використання
постійних
ідентифікаторів учених та установ, їх роль у науковій екосистемі.
Інструменти ORCID для науковців».
На вебінарах учасниці дізналися про використання постійних
ідентифікаторів ORCID для ідентифікації науковців та
установ, а також про переваги використання установами
відкритих інструментів, які пропонують ORCID для
поліпшення дослідницької інфраструктури.
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Науковці Дрогобицького університету долучилися до роботи Першого
обласного дидактико-педагогічного форуму
З 6 жовтня 2021 року у Львівському професійному коледжі готельнотуристичного та ресторанного сервісу розпочав роботу Перший обласний
дидактико-педагогічний форум. Модераторка заходу – провідна спеціалістка
департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації Дар’я
Шевченко. До роботи форуму долучився проректор з наукової роботи нашого
університету професор Микола Пантюк.
Тема форуму: формування педагога нового
покоління: новий професійний стандарт вчителя.
У
межах
заходу
вручили
нагороди
переможцям обласного конкурсу «Інноваційні
програми
і
дидактичне
забезпечення
для
осучаснення освітнього процесу – 2021».
Під час форуму відбулася презентація
«Стратегії розвитку освіти Львівщини на період до
2027 року», дискусійні панелі, майстер-класи, робота
у фокус-групах підсумувалися основні досягнення
освітньої галузі області у 2021 році.
Під час виступу проректора
з
науково-педагогічної роботи
У
дискусійних
панелях
дискусантами
доцента Володимира Шарана

виступили
науковці
Дрогобицького
університету:
проректор
з
науковопедагогічної роботи доцент
Володимир Шаран, завідувач
кафедри психології професор
Мирослав Савчин, професорки
Надія Скотна, Тетяна Пантюк,
Світлана Гірняк, доценти Іван
Кутняк, Ірина Турчик, Ірина
Садова,
Оксана
Жигайло,
Світлана Луців та Олександр
Логвиненко.
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