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Завершилася перша частина Міжнародного проєкту 
 

8 жовтня 2021 року завершилася перша частина Міжнародного проєкту «Від 

землі Вітелона до землі Івана Франка – пізнаємо себе та наших Партнерів». 

Студенти ЗВО Дрогобича й Лєґніци презентували учасникам заходу 

результати своєї тижневої програми та роботи: знайомство з постаттю Івана Франка, 

його життям і творчістю; мандрівка до Львова (Личаківське кладовище), садиби Івана 

Франка (с. Нагуєвичі). Проректор з науково-педагогічної роботи Юрій Вовк вручив 

студентам свідоцтва учасника проєкту. Директор Державного історико-культурного 

заповідника «Нагуєвичі» Богдан Лазорак, котрий також є ідейним натхненником 

багатьох задумів проєкту, розповів про відвідини студентами музею та їхню участь у 

пізнавально-культурних заходах. 

Координаторки проєкту Беата Скварек (Лєґніца) та Ірина Лозинська 

(Дрогобич) запросили до слова гостей: директора Інституту міста Дрогобич 

Володимира Кондзьолку, директорку Польської суботньої школи Аліну Галяс, 

представницю Карітасу Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ Анну 

Кропивницьку. 

Учасники заходу переглянули фільм, який підготували студенти про своє 

перебування в Україні. Музичну частину зустрічі презентували представники 

Дрогобицького музичного коледжу ім. В. Барвінського, а самі студенти виконали 

авторську пісню про Україну. 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Координаторки проєкту Беата 
Скварек (зліва) (Лєґніца) та Ірина 

Лозинська (Дрогобич) 

Підсумкова презентація фільму про перебування студентів-поляків в Україні 

(центр академічного душпастирства СДЄ УГКЦ) 
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Доцентка Валентина Стець взяла участь у Національній дискусії  

«За психічне здоров’я у світі нерівних» 
 

11 жовтня 2021 року доцентка Валентина Стець взяла участь у Національній 

дискусії «За психічне здоров’я у світі нерівних», присвяченій Всесвітньому дню 

психічного здоров’я. Захід проводився під егідою Коаліції захисту прав осіб з 

інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень. 

У дискусії взяли участь: представник Уповноваженого Верховної ради з 

дотримання рівних прав і свобод Віктор Іванкевич; Голова підкомітету Комітету 

Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного 

страхування Лада Булах; фундаторка Всеукраїнської громадської організації 

«Коаліція із захисту прав осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень» 

Раїса Кравченко; представники НДО, комунальних 

установ з усіх регіонів України, а також департаментів 

соціального захист населення усіх областей України та ін. 

Під час дискусії обговорювалися питання стану 

психічного здоров’я в країні. Наголошувалося, що 

найгострішою проблемою сьогодення є «нищівні 

наслідки реформування психіатрії», що полягає у ліквідації закладів, в яких 

перебували психіатричні хворі, відсутності змін, що стосуються доступу до 

амбулаторної психіатричної консультації, неможливості отримання безкоштовних 

ліків та ін. 

За результатами дискусії були сформульовані пропозиції до Верховної Ради, 

Кабінету Міністрів та Президента.  

*** 
 

Відбулися вибори ректора університету 
 

12 жовтня 2021 року у Дрогобицькому університеті відбувся другий тур 

виборів ректора.  

На посаду очільника ЗВО балотувалися два кандидати: проректор з науково-

педагогічної роботи та стратегії соціально-економічного розвитку, доктор 

філософських наук, професор Валентина Бодак та декан історичного факультету, 

доктор педагогічних наук, доцент Микола Галів. 

Участь у голосуванні взяли штатні наукові, науково-

педагогічні та педагогічні працівники, виборні представники з 

числа інших штатних не педагогічних працівників університету та 

виборні представники з числа студентів. 

Загальна кількість виборців становила 557. Проголосували – 

474 виборці. 

Офіційні результати голосування такі: за Валентину Бодак проголосували 288 

виборців (60,76%), за Миколу Галіва – 144 виборці (30,38%). Не підтримав жодного 

кандидата – 31 виборець (6,54 %). 11 бюлетенів визнано недійсними. 

Вибори ректора відбулися відкрито, прозоро, демократично, з дотриманням 

норм чинного законодавства та усіх карантинних вимог. 
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Фахівчині відділу забезпечення якості освіти – учасниці серії вебінарів 
 

Упродовж вересня – жовтня 2021 року (09.09, 27.09, 11.10) працівниці відділу 

забезпечення якості освіти Ірина Мірчук, Оксана Зелена та Оксана Блистів взяли 

участь у серії онлайн-вебінарів. Усі заходи були проведені у в межах проєкту 

«Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» від Американських Рад із 

міжнародної освіти, в якому наш університет бере участь уже другий рік. 

Тематика всіх зустрічей стосувалася питань якості освіти та академічної 

доброчесності. 

У межах теми «Система опитування стейкхолдерів у ЗВО. Аналіз результатів 

та прийняття рішень», яку представив начальник відділу якості освіти НУВГП 

(м. Рівне) Віктор Корбутяк, презентувались анкети та процедура опитування 

стейкхолдерів у ЗВО як важливого інструменту забезпечення якості освіти. 

Вебінар «Спартанці науки: інтервенція академічної доброчесності» був 

присвячений вивченню досвідів Університету штату Мічиган (Michigan State 

University) та Темпльського університету (Temple Univerisity) у створенні унікальних 

моделей системи академічної доброчесності та її оцінювання. Спікери зустрічі 

фахівець із питань академічної доброчесності у Деканаті з роботи зі студентами 

Університету штату Мічиган Джейк Каспер і координатор програм із роботи з 

новими студентами Темпльського університету та їхніми сім’ями Брендон Арнолд 

представили процедуру створення для студентів навчального курсу з академічної 

доброчесності, його зміст, структуру й можливість впровадження в українських 

університетах. 

У межах теми «Що потрібно, аби Центр забезпечення якості освіти працював» 

спікерка керівниця Центру забезпечення якості освіти Національного університету 

«Києво-Могилянська академія» Ольга Бершадська поділилася досвідом роботи 

Центру, розкрила основні аспекти його діяльності, які важливо враховувати під час 

планування та бюджетування роботи закладу вищої освіти. Формат цієї зустрічі 

також передбачав залучення всіх учасників до практичної роботи і дискусії за 

допомогою онлайн-платформи www.menti.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.menti.com/
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Теоретико-практичний онлайн-семінар  

«Сертифікація вчителя початкової школи: виклики та здобутки» 
 

13 жовтня 2021 року в межах співпраці між Львівським національним 

університетом імені Івана Франка та Дрогобицьким державним педагогічним 

університетом імені Івана Франка відбувся теоретико-практичний онлайн-семінар 

«Сертифікація вчителя початкової школи: виклики та здобутки». 

З вітальним словом виступили: завідувачка 

кафедри початкової та дошкільної освіти 

Львівського національного університету імені 

Івана Франка доцентка Наталія Мачинська; 

завідувачка кафедри філологічних дисциплін та 

методики їх викладання у початковій школі 

Дрогобицького університету професорка Марія 

Федурко; завідувачка кафедри педагогіки та методики початкової освіти 

Дрогобицького університету доцентка Лілія Стахів. 

Модераторками зустрічі були 

викладачки факультету початкової та 

мистецької освіти доцентки Світлана Луців і 

Леся Колток, які є експертками Державної 

служби якості освіти і здійснюють 

сертифікацію педагогічних працівників у 

Львівській області. На семінарі 

обговорювалися актуальні питання 

сертифікації педагогічних працівників 

початкової школи. Світлана Луців детально 

розкрила сутність проблеми сертифікації 

педагогічних працівників, проаналізувала основні етапи проведення сертифікації 

2021 року. Леся Колток акцентувала увагу на вивченні практичного досвіду 

педагогічного працівника, на основних складових цього процесу та особливостях 

оцінювання учасника сертифікації. 

Учасники теоретико-практичного 

семінару, науково-педагогічні працівники та 

студенти-магістри активно обговорювали 

деталі й особливості організації і проведення 

сертифікації педагогічних працівників.  
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Викладачки кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти – учасниці 

міжнародного проєкту «Зміни педагогічних факультетів  

та університетів у ХХІ столітті» 
 

10 – 15 жовтня 2021 року викладачки кафедри 

загальної педагогіки та дошкільної освіти 

професорка Ореста Карпенко та доцентка 

Анна Федорович взяли участь в освітній поїздці до 

Чеської Республіки у межах проєкту «Зміни 

педагогічних факультетів та університетів у ХХІ 

столітті». Україну представляли понад 20 закладів 

вищої освіти (Київ, Одеса, Кам’янець-Подільський, 

Слов’янськ, Тернопіль, Бердянськ, Херсон та ін.). 

Учасники заходу ознайомилися з фаховою програмою педагогічного факультету 

Університету імені Масарика в Брно та факультету гуманітарних студій Університету 

імені Томаша Баті у Зліні. 

Увагу було зосереджено на ролі педагогічних факультетів та університетів у 

суспільстві, їхній науково-творчій діяльності; створенні умов для ефективної роботи 

наукових, педагогічних та інших співробітників; значенні співпраці зі школами, 

освітніми установами, роботодавцями; нових трендах в освіті педагогів та підвищенні 

успішності сучасного регіонального університету. Спікерами виступили: Університет 

імені Масарика (проректор із інтернаціоналізації Б. Данчак, заступник декана з 

інтернаціоналізації педагогічного факультету З. Янік, завідувачка кафедри 

педагогіки  Я. Кратохвілова, докторка Л. Гулова та ін.) та Університет імені Томаша 

Баті (декан факультету гуманітарних студій Л. Марек, заступниця декана із зовнішніх 

зв’язків Р. Шілганова, директор бібліотеки О. Фабіан, проректор з якості Я. Календа 

та ін.). 

Результати співпраці з чеськими 

університетами будуть презентовані 

працівникам українських вишів. 
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Друга частина Міжнародного проєкту «Від землі Вітелона до землі Івана 

Франка – пізнаємо себе та наших партнерів» 
 

11 – 15 жовтня 2021 року відбулася друга частина проєкту «Від землі Вітелона 

до землі Івана Франка – пізнаємо себе та наших партнерів», профінансованого 

Польсько-українською радою обміну молоддю з дотації Міністерства освіти та науки 

та реалізованого Державною вищою професійною школою 

імені Вітелона в Лєгніці у співпраці з Дрогобицьким 

державним педагогічним університетом імені Івана Франка. З 

українського боку в проєкті брали участь 12 студентів. 

Історичний факультет представляли Р. Пелек, І. Маціборко, 

В. Мачужак, М. Кицун, Р. Алтуніна, Г. Глех, Б. Паньків, 

Б. Загорський, філологічний – К. Кутова, Ю. Ярушак, 

Х. Бомбергер, навчально-науковий інститут фізики, 

математики, економіки та інноваційних технологій – 

М. Ковалько. Координаторками проєкту були Беата Скварек 

(Лєгніца) та Ірина Лозинська (Дрогобич). 

У Лєгніці студенти Дрогобицького університету 

презентували свою групу, заходи, проведені в Дрогобичі. У 

бібліотеці Державної вищої професійної школи імені Вітелона 

відбувся семінар «Життя і творчість Вітелона». Учасники 

проєкту отримали привітання від проректорки з науки та 

співпраці з закордоном Богуміли Вонторек, декана відділу 

соціології та гуманістики професора Марціна 

Ліберацького, директорки бібліотеки Агнешки Кози, 

амбасадорки Сейму VIII каденції Ельжбети Стемпєнь, 

професорки Наталії Побірченко. 

Під час реалізації проєкту українські та польські 

студенти знайомилися з історичними місцями Лєгніци 

(Ратуша, площа Ринок, музей міді, замок П’ястів, костел 

Петра і Павла) та Вроцлава («Оксолінеум», Національний 

музей, площа Ринок), брали участь у різноманітних 

майстер-класах («Кулінарні традиції часів Вітелона», 

«Мода часів Вітелона»), провели мовний практикум. 

Щовечора відбувались інтеграції груп, обговорювали досвід минулого дня, 

аналізували отриману інформацію, актуальні фото- та відеоматеріали. Дрогобицькі 

студенти мали можливість відвідати студентську вечірку у Лєгніці, присвячену Дню 

першокурсника. 

 Українську делегацію, під час перебування у Польщі, очікував приємний 

сюрприз. Товариство приятелів дітей (відділ у Лєгніці) з нагоди свого 100-ліття 

нагородило доцентку Ірину Лозинську «Медаллю вдячності». 

На завершальній зустрічі було презентовано результати діяльності в Лєгніці, 

відбулося обговорення розвитку співробітництва та планів щодо наступних проєктів. 

Учасники проєкту отримали сертифікати та подарунки. 
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Дрогобицькі історики взяли участь у роботі історико-мистецького проєкту 

«Великий Трускавець. Ретроспектива-перспектива» 
 

17 жовтня 2021 року викладачі історичного факультету професор Юрій Стецик 

та доцент Володимир Галик взяли участь у презентації села Уличне, яка відбувалася 

у межах місячного історико-мистецького проєкту «Великий Трускавець. 

Ретроспектива-перспектива». Проєкт зініційований директоркою Трускавецького 

історичного музею Галиною Коваль. Зазначимо, що напередодні заходу відбулися 

аналогічні презентації таких населених пунктів Трускавеччини, як: Доброгостів, 

Бистрий, Модричі, Орів, Зимівки, Станиля. 

Під час презентації «Уличне: минуле і сучасне» доцент Володимир Галик 

розповів присутнім про перші писемні згадки села, походження його назви, 

акцентував на геральдиці Уличного тощо. Окремими штрихами він представив 

історію церковного, освітнього, громадського, економічного життя уличненців від 

минулого до сьогодення. 

Професор Юрій Стецик 

ознайомив присутніх із уличненцями, 

котрі здобули вагомі досягнення в 

царині наукових галузей, як-от: 

педагогіка, філософія, історія, біологія, 

медицина, психологія, технічні й 

юридичні науки тощо. Вчитель історії та директор Уличненської школи Володимир 

Савчин (випускник історичного факультету ДДПУ імені Івана Франка) презентував 

археологічні знахідки, які він особисто знайшов на теренах Уличного, та пояснив їх 

значимість у контексті вивчення минулого уличненської громади. 

Завершилася презентація виступами танцювального колективу «Барви 

Уличного» і дитячого ансамблю «Перлинка», які представили прекрасні пісенно-

хореографічні постановки. 

Насамкінець учасники обмінялися враженнями від заходу та обговорили 

можливі партнерські напрями співпраці історичного факультету із Трускавецькою 

міською громадою у контексті дослідження історії її складових територіальних 

одиниць і профорієнтаційної роботи. 

 

 

Слухацька зала в  Уличненській школі Дрогобицькі історики: доцент Володимир Галик 
(перший справа) і професор Юрій Стецик (другий 
справа) – учасники історико-мистецького проєкту 
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Професорка Світлана Щудло – учасниця Міжнародного проєкту 

 «Коли наука – ЖІНКА» 
 

18 жовтня 2021 року професорка кафедри правознавства, соціології та 

політології Світлана Щудло взяла участь у Міжнародному науковому вебінарі 

«Gender and Science. Women in the Academic Space», який організували у межах 

проєкту «Коли наука – ЖІНКА». 

Виконавцем проєкту є Українська асоціація дослідників освіти разом із 

Познанським університетом імені Адама Міцкевича (Польща) за підтримки 

Університету Дофіна (Франція). Українську асоціацію дослідників освіти у проєкті 

представляють делегатки університетів із різних регіонів України: Тетяна Медіна 

(Чернівці), Людмила Загоруйко (Київ), Тетяна Лісова (Ніжин), Світлана Щудло 

(Дрогобич) і Оксана Заболотна (Умань). 

Під час вебінару разом із професоркою Оксаною 

Заболотною (президентка УАДО) презентували доповідь 

«University culture and gender equality: what, who, how and 

why?» Також участь у заходів взяли науковці з Польщі та 

Індії. У центрі уваги учасників були результати 

дослідницького проєкту про гендерну рівність у STEM-науках.  

*** 
Доцентка Валентина Стець взяла участь у громадському обговоренні 

 проєкту обласного плану заходів 
 

У межах візиту на Львівщину уповноваженої Президента України з питань 

безбар’єрності Тетяни Ломакіної в. о. завідувачки кафедри практичної психології 

доцентка Валентина Стець 19 жовтня 2021 року взяла участь у громадському 

обговоренні проєкту обласного плану заходів на 2021 і 2022 роки з реалізації 

Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 

2030 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.04.2021 

№ 366-р. 

 У дискусії взяли участь: заступник голови Львівської 

ОДА Віталій Загайний, т. в. о директора Департаменту 

соціального захисту населення ЛОДА Роман Андрес, 

начальниця управління соціального обслуговування Тетяна 

Медвідь, представники закладів вищої освіти, громадських 

організацій області, що представляють інтереси дітей та 

осіб з інвалідністю, органів місцевого самоврядування, 

Львівської обласної державної адміністрації та ін. 

Обговорювалися питання, пов’язані із забезпеченням 

фізичної, освітньої, економічної, інформаційної та 

цифрової безбар’єрності. Уповноважена Президента 

України Тетяна Ломакіна наголосила на важливості й ролі 

закладів вищої освіти у забезпеченні безбар’єрності, зокрема освітньої, та підготовці 

фахівців, які надалі забезпечуватимуть реалізацію Національної стратегії зі 

створення в Україні безбар’єрного простору. 
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Осмислення феномену Галичини 
 

19 жовтня 2021 року на базі бібліотеки ДДПУ імені Івана Франка у співпраці 

кафедри української літератури та теорії літератури ДДПУ імені Івана Франка, 

кафедрою слов’янського літературознавства Університету імені Марії Кюрі-

Склодовської в Любліні, Інститутом Івана Франка НАН України та Львівської 

національної наукової бібліотеки України імені Василя Стефаника відбулася 

Всеукраїнська науково-практична конференція на тему «Культурно-національне 

відродження у Галичині середини ХІХ ст.: культурно-історичні умови, постаті, 

література», яка стала посутнім кроком щодо осмислення і переосмислення 

маловідомого історичного періоду. Саме в цей час були сформовані ідейні засади 

народовського руху, який визначив долю Галичини, перетворив її на «П’ємонт» для 

всієї України в ХХ ст. 

З вітальним словом виступив професор Петро Мацьків, який наголосив на 

малознаності й водночас важливості дослідження зазначеного періоду. Співголовами 

оргкомітету стали професор Петро Іванишин  та  професор Інституту Івана Франка 

НАН України Євген Нахлік.  

«Це лише перший, але дуже важливий крок щодо комплексного вивчення 

культури Галичини. Будемо планувати наступні конференції, присвячені іншим 

періодам, щоб показати невідомі аспекти галицької культури й літератури», – 

наголосив доцент Олег Баган. 

Серед доповідачів та слухачів знані вчені України: Роксана Харчук, Надія 

Бойко (м. Київ); Лідія Сніцарчук, Мар’яна Комариця, Василь Габор, Зоряна 

Наконечна (Львівська національна наукова бібліотека України ім. Василя 

Стефаника); Євген Нахлік, Марія Котик-Чубінська, Микола Легкий (Інститут Івана 

Франка НАН України); Ігор Набитович (Університет імені Марії Кюрі-Склодовської в 

Любліні), Володимир Микитюк (ЛНУ імені Івана Франка); Іван Зимомря 

(Ужгородський національний університет); Петро Іванишин, Олег Баган, Микола 

Зимомря, Ігор Розлуцький. 

Модерування заходу здійснили: професор Ігор Набитович та Ігор Розлуцький. 
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Відбувся онлайн-семінар «Технології організації просвітницької  

роботи з батьками» 
 

21 жовтня 2021 року в межах навчальної дисципліни «Педагогічне 

партнерство» у групі ДО-23Б факультету психології, педагогіки та соціальної роботи 

відбувся онлайн-семінар «Технології організації просвітницької роботи з батьками». 

Модераторка заходу – доцентка кафедри педагогіки та дошкільної освіти Оксана 

Гевко. 

На семінарі учасники розглянули 

різноманітні технології педагогізації 

батьківських знань та  інноваційні технології 

роботи з батьками. Студенти презентували 

групові форми роботи: 

 майстер-клас для батьків, завдяки 

якому учасники семінару змогли 

виготовити казкових восьминіжок; 

 теоретичну та методичну презентацію «Метод проєктів у роботі з батьками»; 

 презентацію різних технологій консультування, зокрема, інструктажі, 

тренінги, практикуми та інші види роботи з батьками. 

На заході студенти провели цікаві вікторини, дискусії, інтерактивне 

обговорення «відкритий мікрофон», фрагмент практикуму для батьків, вправу 

«Знайомство», учасники разом підбирали асоціативний ряд до слова 

«толерантність», презентували роботу із «Деревом очікувань». 

Студенти в межах теми «Індивідуальні та групові форми педагогічного 

партнерства закладу дошкільної освіти із родинами вихованців» експромтом 

придумували нестандартні конфліктні ситуації, причини виникнення істерик у дітей 

та пропонували власні способи врегулювання таких ситуацій, виконуючи діалогічні 

ролі дітей і батьків. Після такої сюжетно-рольової взаємодії між студентами було 

проведено дискусійно-оцінювальну бесіду щодо основних ключових моментів у 

ситуаціях, які вони розігрували, обговорено й обрано стратегію майбутньої 

діяльності. 

Наприкінці заходу студенти поділилися емоціями й поглядами під час 

групового обговорення, запропонували власні правила і вимоги до спілкування 

батьків із дітьми. Учасники семінару підготували цікавий флешмоб із власноруч 

виконаними персонажами – казковими восьминіжками.  
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Міжнародний науковий конгрес на біолого-природничому факультеті 
 

21 жовтня 2021 року на біолого-природничому факультеті в режимах офлайн 

та онлайн розпочато роботу IV Міжнародного наукового Конгресу 

«SMART SOCIETY-2021» (Польща – Україна). 

У перший день роботи Конгресу проведені пленарне та секційне засідання 

IV Міжнародної науково-практичної конференції «Bioresources and Human Health». 

Організаторами заходу виступили Полонійна Академія в Ченстохові та 

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. 

Співорганізатори конференції: Університет прикладних наук VIVES (Бельгія), 

неурядова організація VZW ORADEA (Бельгія), Технологічна Академія в Резекне 

(Латвія) та Національний 

університет «Львівська політехніка» 

(Україна). 

Із вітаннями та побажаннями 

змістовних доповідей і плідної 

наукової праці до учасників 

конференції звернулися: ректор 

Полонійної Академії в Ченстохові 

професор Анджей Кринський; 

президент неурядової організації 

VZW ORADEA Патрік Беллінк; проректор з науково-педагогічної роботи нашого 

університетудоцент Юрій Вовк. Модераторкою заходу була деканка біолого-

природничого факультету Світлана Волошанська. 

Із доповідями на пленарному засіданні виступили: директор комунальної 

установи «Інститут міста Дрогобич», Міжнародний експерт ОБСЄ з економічного 

розвитку Володимир Кондзьолка; професор кафедри біології та хімії біолого-

природничого факультету Ярослав Лесик; старша наукова співробітниця науково-

технологічного відділу економічного аналізу, науково-консультаційного та 

інформаційного забезпечення трансферу інновацій (Волинська державна 

сільськогосподарська дослідна станція Інституту картоплярства Національної 

академії аграрних наук України) доцентка Алла Соколова; заступник голови ВАНР, 

віце-президент УАОМТ, Президент асоціації науково-практичної озонотерапії, 

доцент кафедри неврології і рефлексотерапії НУОЗ ім. П.Л. Шупика Ігор 

Довгий; викладачка кафедри анатомії, 

фізіології та валеології біолого-

природничого факультету Оксана 

Лупак; професорка Дніпропетровської 

медичної академії Людмила Пісоцька. 

У другій половині дня відбулися 

секційні засідання за напрямами 

роботи конференції. 
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Дрогобицький університет долучився 

 до роботи ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 
 

21 – 22 жовтня 2021 року учасниками проєкту UKROTHE спільно з 

українським товариством ерготерапевтів (УТЕТ, голова – Ольга Мангушева) та 

Національним університетом фізичної культури і спорту було проведено 

Міжнародну науково-практичну конференцію «Заняттєва перспектива на здоров’я у 

професійній підготовці та практичній діяльності ерготерапевта». 

Захід відбувався на платформі ZOOM упродовж двох днів у формі пленарного 

та секційних засідань. Урочисто відкрила конференцію та звернулася з вітальним 

словом до учасників очільниця Всесвітньої Федерації Ерготерапевтів (WFOT) Саманта 

Шанн (Велика Британія). До привітань долучилися: голова правління ГО «Українське 

товариства ерготерапевтів» Ольга Мангушева; проректор з науково-педагогічної 

роботи Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка, 

представник проєкту UKROTHE доцент Юрій Вовк; проректорка науково-

педагогічної роботи НУФКС професорка Юлія Борисова. 

46 спікерів із десяти країн світу представили власні наукові і практичні 

результати досліджень. Загалом у конференції взяли участь майже 200 учасників із 

різних куточків світу. Робочими 

мовами були українська й 

англійська. Організатори заходу 

забезпечили синхронний 

переклад, отож кожен міг 

обрати зручну мову для 

прослуховування доповідей. 

Секцію «Професійна 

підготовка, освіта» модерували 

учасники проєкту UKROTHE 

(доцентка Наталія Закаляк, 

ДДПУ ім. І. Франка). На секції 

виступили 18 доповідачів, дослідження яких торкалися насамперед світової 

практики підготовки ерготерапевтів та шляхів і можливостей імплементації 

зазначеного досвіду у вітчизняну систему освіти, сучасних тенденцій професійної 

підготовки вітчизняних ерготерапевтів, діяльності Європейської мережі ерготерапії 

(ENOTHE), особливостей інтернаціоналізації вищої освіти та інших важливих 

проблем. Окрім того, учасники проєкту UKROTHE представили результати його 

реалізації у вітчизняній практиці освіти (професор Сергій Афанасьєв, доценти 

Сергій Рокутов та Наталія Закаляк). 

Необхідно зауважити, що одним із доповідачів на освітній секції конференції 

був магістрант Дрогобицького університету спеціальності «Фізична терапія, 

ерготерапія» Ігор Явір. Його доповідь про «Особливості проведення клінічної 

практики під час підготовки бакалаврів-ерготерапевтів у Бельгії (у межах реалізації 

проєкту ЕРАЗМУС +К1)» викликала великий інтерес в учасників конференції і жваве 

обговорення. 
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Усі учасники секції мали можливість поставити запитання доповідачам, а 

також обговорити доповіді спікерів. 

Важливим здобутком конференції стало не лише отримання знань, а й 

налагодження контактів між вітчизняними і зарубіжними фахівцями з ерготерапії. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Майк Джеррі очолює Міжнародний 
семестровий модуль в Університеті 

прикладних наук Де Артевельде в м. Гент, 
(Бельгія) 

Джоук Калкоен – Міжнародний координатор з 
питань охорони здоров’я та фельдшерських 

професій Університету прикладних наук 
VIVES (Бельгія) 

 

 

 
 
 

 

 
Хельга Лістер – викладач 

ерготерапії в Преторійському 
університеті в Південній Африці 

 

Єроен Балдевайс – комп’ютерний 
науковець, експерт із допоміжних технологій 

цифрової доступності та адаптованого 
освітлення для людей з вадами зору (Бельгія) 

 

 

 

 

 

 

 
Енн-Марі Денолф – викладач 

в Університеті прикладних наук VIVES 
(Бельгія) 

Ольга Мангушева – голова правління 
ГО «Українське товариства ерготерапевтів» 

 

 

 

 

 

 

 
Coeмітро Поербодіпоеро – Президент 

 ENOTHE (Європейська Мережа  
Ерготерапії  у Вищій Освіті) 

 (Нідерланди) 
 

Тетяна Скрипник – професор кафедри 
спеціальної та інклюзивної освіти Інституту 

людини Київського університету 
 імені Бориса Грінченка 
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Чергова зустріч «Learning net» в межах реалізації  

проєкту Erasmus + KA2 «UKROTHE» 
 

26 жовтня 2021 року напередодні святкування Всесвітнього дня ерготерапії у 

приміщені новоствореної лабораторії ерготерапії Дрогобицького університету 

відбулася чергова зустріч команди проєкту Erasmus+ KA2 UKROTHE з учасниками 

навчальної мережі (Learning net). 

Завданнями Learning net в реалізації міжнародного проєкту є 

розповсюдження серед якнайширшої аудиторії зацікавлених осіб інформації про 

ерготерапію, об’єднання і залучення до співпраці спільноти, яка зацікавлена у 

якісній підготовці фахівців для ерготерапевтичної сфери. Цього разу до учасників 

приєдналися бельгійські колеги та партнери проєкту UKROTHE, а саме: засновник і 

президент бельгійської неурядової організації ORADEA Патрік Марсель 

Беллінк; керівник навчальної мережі проєкту UKROTHE Ivan van Hulle. 

Доцентка Наталія Іваніків презентувала учасникам зустрічі фахову навчальну 

англомовну літературу з ерготерапії, придбану для кафедри фізичної терапії, 

ерготерапії в межах реалізації проєкту, і запевнила присутніх щодо можливостей 

користуватися нею. Доцентка Ніна Грибок ознайомила присутніх з 

ерготерапевтичним обладнанням, придбаним для університету за кошти Євросоюзу 

завдяки участі у проєкті. Завідувачка кафедри фізичної терапії, ерготерапії доцентка 

Наталія Закаляк зупинилася на викликах, які постали під час пошуку та закупівлі 

необхідного інвентаря, а також належного облаштування лабораторії, провела 

учасникам Learning net та гостям екскурсію лабораторією. 

Під час зустрічі Патрік Марсель Беллінк наголосив на необхідності 

використання придбаного обладнання в освітньому процесі підготовки 

ерготерапевтів, використовуючи змодельовані ситуації ерготерапевтичних втручань. 

Для цього, на його думку, необхідно, щоб ерготерапевтична лабораторія мала 

штатного кваліфікованого ерготерапевта. 

Ivan van Hulle ініціював обговорення перспектив розвитку і поширення 

професії ерготерапевта в Україні, а також особливостей підготовки фахівців для 

сфери ерготерапії. В обговоренні активну участь взяли члени навчальної мережі: 

Ірина Дзюрах (Дрогобицьке добровільне товариство захисту дітей-інвалідів «Надія»), 

Анатолій Смолень (БФ «Карітас Самбірсько-Дрогобицької Єпархії УГКЦ»), Ірина 

Шустова (Інклюзивно-ресурсний центр м. Дрогобич). 
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«Круглий стіл» на біолого-природничому факультеті  

за участю міжнародних партнерів 
 

27 жовтня 2021 року на біолого-природничому факультеті у змішаному 

режимі (online-ofline) відбувся круглий стіл за участю міжнародних партнерів – 

президента міжнародної неурядової організації VZW ORADEA (Бельгія) п. Патріка 

Беллінка, п. Івана Ванхале – представника цієї установи та п. Йоганна Кофтина – 

координатора з міжнародної співпраці Бізнес Академії Університету прикладних 

наук VIVES (Бельгія). 

Під час проведення заходу науково-педагогічні працівники факультету 

представили проєкти українсько-бельгійського Центру екології та здоров’я людини, 

зокрема, «Здоров’я майбутнього», «Біорізноманіття», «Здоров’я з рослин Карпат», 

«Екопарк студентський», «Паросток», «STEM-освіта», «Сталий розвиток» та інші. 

Свої наукові здобутки в різних галузях біології та екології презентували професор 

Ярослав Лесик, доценти Галина Клепач, Галина Ковальчук, Олена Волошин, Микола 

Шпек. Про перспективні напрями наукових досліджень факультету доповіли 

завідувачі кафедр: біології та хімії – Світлана Монастирська, екології та географії – 

Ірина Бриндзя, анатомії, фізіології та валеології – Віталій Філь. Модератор заходу – 

декан біолого-природничого факультету Світлана Волошанська. 

На перспективу були обговорені питання щодо 

подальшої співпраці, зокрема, у 2022 році 

заплановано провести Міжнародну науково-

практичну конференцію «Сучасний стан та 

перспективи розвитку біо- і агроценозів в умовах 

постійного техногенного забруднення» та 

Всеукраїнську учнівську наукову конференцію 

«Еколого-валеологічна культура – вибір ХХІ ст.». Ці 

заходи матимуть за мету реалізацію цілей сталого 

розвитку в сучасному суспільстві. 

Активну участь в обговоренні наукових 

досліджень взяли участь п. Іван Ванхале – представник неурядової організації VZW 

ORADEA, п. Йоганн Кофтин – представник університету VIVES та доцент Павло 

Скотний – заступник директора з навчальної роботи навчально-наукового інституту 

фізики, математики, економіки та інноваційних технологій. Колеги окреслили 

доробок викладачів факультету та зазначили необхідність перспективної українсько-

бельгійської співпраці.  
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Науковиця Дрогобицького університету Валентина Стець 

взяла участь у засіданні Ради безбарʼєрності 
 

27 жовтня 2021 року в.о. завідувачки кафедри практичної психології доцентка 

Валентина Стець взяла участь у засіданні консультативно-дорадчого органу Кабінету 

Міністрів України – Ради 

безбарʼєрності, утвореної 

відповідно до Постанови 

Кабінету Міністрів України 

від 14 квітня 2021 р. № 443., 

яке проводилося під 

головуванням Міністра 

розвитку громад та 

територій України Олексія 

Чернишова. 

У засіданні Ради 

безбар’єрності взяли участь 

представники всіх обласних 

державних адміністрацій, радниця-уповноважена Президента України з питань 

безбар’єрності Тетяна Ломакіна, радник Прем’єр-міністра України, директор Центру 

економічного відновлення Кирило Криволап, Віцепрем’єр-міністр, Міністр 

цифрової трансформації України Михайло Федоров, міністри освіти, 

інфраструктури, охорони здоров’я, громад та територій, культури та інформаційної 

політики тощо. 

Під час засідання було обговорено результати виконання за третій квартал 

2021 року Плану заходів на 2021 – 2022 роки з реалізації Національної стратегії зі 

створення безбарʼєрного простору в Україні на період до 2030 року, зокрема і того, 

що стосується питань безбар’єрності в освіті. 
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На історичному факультеті відбулася зустріч 

з краєзнавцем Романом Пастухом 
 

28 жовтня 2021 року студенти 2 – 4 курсів бакалаврського рівня вищої освіти 

історичного факультету нашого університету мали змогу поспілкуватися з відомим 

дрогобицьким журналістом, письменником, краєзнавцем, громадським діячем 

Романом Пастухом. Зустріч відбулася в онлайн-режимі. Гостя представив декан 

історичного факультету Микола Галів, який 

наголосив на значному внескові Р. Пастуха у 

пізнання історії Дрогобича, Дрогобиччини, 

Стрийщини, окреслив зміст недавно 

опублікованої книги «Дрогобич і дрогобичани» 

(«Посвіт», 2021), наголосив на важливості цієї 

праці для дослідників минувшини нашого краю. 

Краєзнавець Роман Пастух коротко 

розповів про свій життєвий шлях, журналістську 

діяльність й особливо зосередився на результатах 

багатолітньої краєзнавчої праці, опублікованих 

книгах, починаючи з відомої серед дрогобичан праці 

«Вулицями старого Дрогобича».  Зупинився і на змісті 

двотомника «Дрогобичина: свідки епох», перший том 

якої («Міста і села») написав саме він, а також вів мову 

про енциклопедичну книгу-альбом «Стрийщина крізь 

віки». Звертаючись до студентів, краєзнавець закликав 

пізнавати історію рідного села чи міста, записувати 

свідчення старожилів, збирати старі фотографії, нотувати події, котрі відбуваються 

на теренах поселення. 

Відтак Роман Пастух відповів на запитання студентів і викладачів історичного 

факультету, яких цікавила топоніміка старого Дрогобича, етимологія назв сіл 

Дрогобиччини, дослідження окремих історичних подій (репресії НКВД у нашому 

краї, діяльність Роман Різняка-«Макомацького») тощо. На завершення професор 

Микола Галів висловив вдячність шановному гостеві за цікаву і змістовну розповідь й 

побажав йому подальших плідних досліджень на ниві історичного краєзнавства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

  
 

Відомий дрогобицький журналіст, 
письменник, краєзнавець, 

громадський діяч Роман Пастух 
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Новий етап у реалізації напрямів міжнародної співпраці Університету  

з бельгійськими партнерами 
 

Здійснення міжнародної співпраці є одним із пріоритетних напрямів 

діяльності закладу вищої освіти. У період з 24 до 29 жовтня 2021 року в 

Дрогобицькому університеті перебуває делегація представників наших багаторічних 

партнерів – Університету прикладних наук ВІВЕС та неприбуткової організації 

ОРАДЕА (Бельгія).  

Протягом тижня представники партнерських організацій разом із нашими 

колегами напрацьовують перспективи та напрями подальшої спільної діяльності на 

наступні роки. Проведено низку зустрічей, присвячених питанням інклюзивної 

освіти та підтримки осіб з особливим потребами, розвитку туристичної 

інфраструктури, охорони навколишнього середовища. Зокрема, напрацьовано 

декілька спільних проєктів, які будуть зреалізовані за участі факультету психології, 

педагогіки та соціальної роботи, навчально-наукового інституту фізики, математики, 

економіки та інноваційних технологій, біолого-природничого 

факультету Дрогобицького університету. Найближчим часом 

здобувачі освіти цих факультетів та інституту проходитимуть 

семестрове навчання в університеті прикладних наук ВІВЕС за 

програмою Еразмус+. Натомість студенти партнерського вишу 

Бельгії прибудуть до нашого університету на навчання та 

проходження практики у партнерських організаціях 

Дрогобича. 

У складі делегації: почесний доктор Дрогобицького 

університету, президент неприбуткової організації ОРАДЕА 

Патрік Белінк із колегами; представники університету 

прикладних наук ВІВЕС – директор з міжнародної співпраці 

бізнес академії Університету прикладних наук ВІВЕС Йохан Котин та викладач 

кафедри соціальної роботи факультету прикладних соціальних наук Ізабель 

Стеверлінк. 27 жовтня бельгійська делегація зустрілася з проректором з науково-

педагогічної роботи Юрієм Вовком та проректором з науково-педагогічної роботи та 

стратегії соціально-економічного розвитку Валентиною Бодак. Під час зустрічі 

сторони окреслили напрями подальшої співпраці. 
 
 

 

Президент 
неприбуткової 

організації ОРАДЕА 
Патрік Белінк 



285 
 

Навчально-науковий інститут фізики, математики, економіки та інноваційних 

технологій спільно з Бізнес Академією Університету прикладних наук VIVES 

(Бельгія) розпочав реалізацію програми ERASMUS+ КА107 
 

25 – 29 жовтня 2021 року в навчально-науковому  інституті фізики, математики, 

економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка розпочалася реалізація програми ERASMUS+ 

КА107, яка передбачає академічну мобільність між ННІФМЕІТ та Бізнес Академією. 

Програма розрахована на 36 місяців і передбачає семестрове навчання 4 

студентів кафедри економіки та менеджменту в Бізнес Академії й проходження 

навчальної практики 4 студентів із Бельгії на базі ННІФМЕІТ та партнерських 

організацій. Також у межах програми передбачено мобільність викладачів. Бюджет 

складає 58.700,00 Євро.  

У перший день візиту директора 

Бізнес Академії Йохана Котина відбулися 

зустрічі з проректором Юрієм Вовком, 

директором ННІФМЕІТ Юрієм Галем, 

завідувачем кафедри економіки та 

менеджменту Богданом Кишакевичем, 

заступником директора з навчальної 

роботи ННІФМЕІТ Павлом Скотним та 

президентом Міжнародної неурядової 

організації VZW ORADEA (Бельгія) Патріком Беллінком. На зустрічі було 

обговорено реалізації проєкту: участь викладачів кафедри економіки та 

менеджменту в міжнародному тижні Бізнес Академії, перспективи семестрового 

навчання студентів ННІФМЕІТ у Бельгії й проходження практики бельгійських 

студентів у Дрогобичі. Павло Скотний подякував бельгійським партнерам за надану 

можливість студентам кафедри економіки та менеджменту долучитися до вивчення 

дисциплін у ІІ семестрі 2020/21 н.р., які проводились у Бізнес Академії. 

Другий день розпочався знайомством зі студентами, які у наступному семестрі 

навчатимуться в Бізнес Академії. 

Протягом тижня спільно з бельгійськими партнерами проведено зустрічі у 

комунальних установах Дрогобича («Інститут міста Дрогобича» та «Туристично-

інформаційний центр»), які розглядаються як бази практик для бельгійських 

студентів. Директор «Інституту міста Дрогобича» Володимир Кондзьолка 

презентував проєкти, які реалізував інститут. Також було обговорено можливості 

реалізації спільних проєктів й освітні програми кафедри економіки та менеджменту. 

Директорка «Туристично-інформаційного центру» Ірина Марків представила 

стратегію розвитку туризму Дрогобича. 

Також у межах візиту Йохана Котина відбулися зустрічі з представниками 

бізнесу Дрогобича: ТзОВ «Тандем», ПрАТ ТЕК «Західукртранс», АТ «Ощадбанк», 

Дрогобицьке меблеве підприємство «КАРПАТИ» Українського товариства глухих. 

Метою зустрічей було ознайомлення з бізнес-середовищем нашого міста, 

обговорення можливостей співпраці та реалізації спільних проєктів, а також 

удосконалення освітніх програм кафедри економіки та менеджменту. 
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Міжнародна співпраця у сфері соціальної роботи та інклюзивної освіти  
 

25 – 29 жовтня 2021 року у Дрогобицькому університеті перебували багаторічні 

партнери – делегація Університету прикладних наук ВІВЕС та неприбуткової 

організації ОРАДЕА (Бельгія). 

Співпраця бельгійських партнерів у сфері соціальної роботи, інклюзивної 

освіти, педагогіки та психології з колективом факультету психології, педагогіки та 

соціальної роботи триває більше 10 років. Бельгійську делегацію представляли: 

почесний доктор Дрогобицького університету, 

президент неприбуткової організації ОРАДЕА 

Патрік Белінк із колегами, викладачка кафедри 

соціальної роботи факультету прикладних 

соціальних наук Ізабель Стеверлінк. Під час 

перебування на факультеті партнери обговорили 

подальші напрями співпраці, реалізацію спільних 

проєктів, здійснення програми академічної 

мобільності викладачів та студентів, практичну 

підготовку студентів. 

Протягом тижня відбулися зустрічі з 

керівництвом та працівниками інклюзивно-

ресурсного центру м. Трускавець (директорка – 

Галина Яворська), інклюзивно-ресурсного 

центру м. Дрогобич (директорка – Ірина 

Шустова), закладу дошкільної освіти № 2 

«Ялинка» м. Трускавець (директорка – Світлана 

Сальо), Дрогобицького добровільного 

товариства захисту дітей-інвалідів «Надія» 

(керівниця – Ірина Дзюрах), Благодійного 

фонду «Карітас» Самбірсько-Дрогобицької 

Єпархії УГКЦ (керівник – о. Ігор 

Козанкевич), які є багаторічними 

партнерами факультету психології 

педагогіки та соціальної роботи у реалізації 

напрямів соціальної роботи й інклюзивної 

освіти. Метою зустрічей було обговорення 

освітніх програм підготовки фахівців соціальної сфери та інклюзивної освіти, за 

якими навчаються наші студенти. Зокрема, досягнуто домовленостей про 

проходження практики студентами освітньої програми «Інклюзивна освіта», 

підготовка яких започаткована кафедрою соціальної педагогіки та корекційної освіти 

у цьому році. Бельгійські партнери виступили з пропозицією про проходження 

практики у зазначених установах студентів-соціальних працівників Університету 

прикладних наук ВІВЕС та реалізації на їх базі спільних зі студентами факультету 

психології, педагогіки та соціальної роботи навчальних соціальних проєктів у 

наступному семестрі цього навчального року. 
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Окрім того, розпочато підготовку щодо участі бельгійських фахівців у 

проведенні в травні наступного року на базі Дрогобицького університету 

запланованих семінарів-тренінгів та курсів підвищення кваліфікації з інклюзивної 

освіти для педагогів, психологів, фахівців соціальної сфери нашого регіону, які через 

карантинні обмеження не вдалося провести цьогоріч. 

26 жовтня представники 

бельгійської делегації спільно з 

деканом факультету психології, 

педагогіки та соціальної роботи 

Ігорем Гриником, заступником 

декана Орестом Гуком, завідувачкою 

кафедри соціальної педагогіки та 

корекційної освіти Тетяною 

Логвиненко відвідали Обласний 

центр комплексної реабілітації для 

дітей та осіб з інвалідністю Святого 

Пантелеймона. Його директор 

Микола Гарасимяк поділився 

напрацюваннями  центру у напрямі 

підтримки й реабілітації осіб з 

інвалідністю, подякував за 

багаторічну підтримку колег з  

кафедри соціальної педагогіки та 

корекційної освіти і бельгійських 

партнерів,  висловив сподівання на 

розширення співпраці. Зі свого боку, 

доктор Патрік Белінк запропонував 

сприяння своєї організації у 

проходженні стажування фахівцями 

центру на базі реабілітаційних 

центрів Бельгії. 

Під час перебування на 

факультеті психології, педагогіки та 

соціальної роботи викладачка 

факультету прикладних соціальних 

наук бельгійського ЗВО Ізабель 

Стеверлінк зустрілася з нашими студентами-соціальними педагогами і психологами, 

які в лютому 2022 року розпочинають семестрове навчання в Бельгії за програмою 

Еразмус+. Під час першого знайомства студенти отримали інформацію про зміст та 

особливості навчання за програмами, які пропонує Університет прикладних наук 

ВІВЕС для іноземних студентів. Варто зазначити, що від факультету психології, 

педагогіки та соціальної роботи в наступному семестрі участь у навчанні за 

програмою академічної мобільності Еразмус+ братимуть 5 студентів спеціальностей 

«Соціальна робота», «Психологія» і «Дошкільна освіта». 
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Участь викладачок Дрогобицького університету в XІV Міжнародному 

економічному форумі 
 

27 – 29 жовтня 2021 року відбулася робоча поїздка професорки кафедри теорії 

та методики фізичного виховання Ірини Турчик і доцентки кафедри спортивних 

дисциплін та туризму Наталії Кізло у м. Лодзь (Польща), де вони взяли участь у 

роботі XІV Міжнародного економічного форуму (https://forum.lodzkie.pl). У його 

межах була підписана угода між Дрогобицьким університетом (навчально-науковий 

інститут фізичної культури і здоров’я, директор – професор Микола Лук’янченко) та 

Службою Екстреної Допомоги Відділення в Скерніцах (директор – Бернард 

Мотилевський), яка стала першим кроком до реалізації проєкту з підготовки 

рятувальників на воді, що буде фінансуватися з фонду воєводства Лодзь. 

Під час панельної дискусії професорка Ірина Турчик обґрунтувала важливість 

зазначеного проєкту у вітчизняній практиці фізичного 

виховання, а також його суспільного значення загалом. 

Паралельно з роботою у форумі викладачки 

Дрогобицького університету взяли участь у Міжнародному 

науковому семінарі «Фізична культура та освіта у період 

пандемії». Приємним завершенням заходу стала можливість 

поспілкуватися з Олімпійським чемпіоном Токіо 2020 р. із 

легкої атлетики Каєтаном Душинським. Ініціатором 

зазначених заходів був професор Академії фізичного 

виховання у м. Гданськ Даріуш Скальский.  

*** 
Знайомство з можливостями повнотекстової платформи ScienceDirect 

 

29 жовтня 2021 року доцентки кафедри практики 

англійської мови Зоряна Дубравська, Мирослава Зимомря та 

Наталія Бойчук взяли участь у вебінарах «ScienceDirect – все про 

журнали» і «Цілі сталого розвитку та ScienceDirect», 

організованих для наукових та науково-педагогічних працівників, 

яких цікавить можливість доступу до бази рецензованої наукової 

літератури повнотекстової бази даних ScienceDirect. 

Доповідачка – керівниця Служби інформаційного моніторингу Марина 

Назаровець – детально розповіла про те, як можна отримати доступ до відповідного 

значущого та цікавого наукового вмісту, як знайти журнали та повні тексти наукових 

розвідок, як використовувати JournalFinder для пошуку журналів, які найкраще 

підходять для публікації тієї чи тієї статті. На вебінарах йшлося також про змогу 

використовувати у проведенні наукових досліджень електронні книги колекції All 

Access Books (провідного видавництва світу Elsevier), які доступні на платформі 

ScienceDirect у межах передоплаченого доступу. 

Інформація, що прозвучала у межах заходу, виявилася корисною для тих, хто 

зацікавлений у зручному дистанційному доступі до науково-освітніх електронних 

ресурсів та прагне забезпечити себе або студентів свого закладу доступом до 

платформи ScienceDirect.  

https://forum.lodzkie.pl/?fbclid=IwAR111YcyMo6XsY-R1T4yDA_zUKqG6Ho4vu_jiOgDbVa72LOe3edkOM4pBxE
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Участь представниць кафедри правознавства, соціології та політології у ІV 

Конгресі Соціологічної асоціації України 
 

28 – 29 жовтня 2021 року представниці кафедри правознавства, соціології та 

політології професорка Світлана Щудло, доцентки Ірина Мірчук і Оксана Зелена 

стали учасницями важливої і непересічної події для наукової соціологічної 

спільноти – ІV Конгресу Соціологічної асоціації України «Трансформація соціальних 

інститутів в інформаційному суспільстві». 

Надзвичайно багато спікерів відгукнулися на 

запрошення організаторів. Робота Конгресу 

тривала два дні у формі двох пленарних 

засідань, тридцяти двох секції, п’яти «круглих 

столів» та двох дискусійних панелей. Серед 

доповідачів були: президент САУ академік Віль 

Бакіров (Україна); академік Євген Головаха 

(Україна); професор Пйотр Штомпка (Польща); президент Міжнародної 

соціологічної асоціації професор Сарі Ханафі (Ліван); президентка Європейської 

соціологічної асоціації (2007 – 2009 рр.) Клер Уолес (Велика Британія); професор 

Мішель Маффесолі (Франція); керівниця відділу соціології технологій та інновацій, 

лабораторії соціальних симуляцій інституту соціології 

Майнцького університету ім. Й. Гутенберга професорка 

Петра Ахрвейлер (Німеччина). 

Упродовж Конгресу кожен знайшов для себе 

тематику й мав змогу поділитися науковими здобутками. 

Дрогобицькі науковиці були учасницями 

дискусійної панелі «Шкільна освіта та інформаційне 

суспільство: переосмислення». Ірина Мірчук, Світлана 

Щудло та Оксана Зелена презентували доповідь 

«Сприйняття учнями своєї школи: виклики в умовах 

пандемії», за результатами міжнародного соціологічного 

проєкту. Разом з Оксаною Заболотною (Уманський 

державний педагогічний університет імені Павла Тичини) та Тетяною Медіною 

(Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича) Світлана Щудло 

представила ще одну доповідь «Дослідницькі проєкти Української асоціації 

дослідників освіти для реформування шкільної освіти: досвід, методи, виклики». 

Також професорка Світлана Щудло брала участь у роботі секції «Соціологія 

гендеру в Україні», під час засідання якої були обговорені дослідницькі результати 

проєкту від колективу авторів (Т. Медіна, О. Заболотна, С. Щудло, Л. Загоруйко). 

Тема виступу – «Деформація гендерної структури українського академічного 

середовища в STEM-науках». 

Завершився Конгрес дискусійною панеллю «Чи є майбутнє у соціології?», де 

обговорювали сучасні виклики перед соціологічною освітою. Проведений захід, 

безсумнівно, надихнув на нові ідеї та задав простір для подальших наукових роздумів 

й обговорень. 
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Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна початкова освіта в 

умовах її реформування: проблеми та перспективи» 
 

28 – 29 жовтня 2021 року кафедра педагогіки та методики початкової освіти із 

використанням платформи ZOOM провела Міжнародну науково-практичну 

конференцію «Сучасна початкова освіта в умовах її реформування: проблеми та 

перспективи». У проведенні конференції взяли участь науковці закладів вищої освіти 

Словаччини, Великобританії, Китаю, Польщі, Республіки Білорусь, педагогічні 

колективи закладів вищої, загальної середньої освіти 

та студентська молодь із різних куточків України. 

Модераторкою конференції була завідувачка 

кафедри педагогіки та методики початкової освіти 

доцентка Лілія Стахів. 

З благословенням та доповіддю, присвяченою 

ідеям просвітницької діяльності митрополита 

Андрея Шептицького, виступив студентський 

капелан доцент о. Олег Кекош. Професорка Надія 

Скотна студіювала основні особливості 

функціонування Нової української початкової школи. 

Цілісність бачення, наскрізність упровадження у 

контексті діяльнісного підходу в освіті України, 

зокрема початкової, висвітлювала керівниця освітніх 

ініціатив The LEGO Foundation в Україні Оксана Рома. 

Докторка гуманістичних наук кафедри 

педагогічної та соціальної профілактики Університету 

Казимира Великого у Бидгощі (Польща) Віолетта 

Юнік, яка є учасницею європейського товариства 

досліджень із профілактики ризикованої поведінки 

дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, у 

своїй доповіді акцентувала на сучасних проблемах та 

перспективах розвитку окресленої проблеми. 

Із цікавим досвідом кафедри початкової освіти 

Педагогічного інституту Київського університету імені 

Бориса Грінченка щодо впровадження інновацій у 

професійній підготовці вчителя початкових класів, 

зокрема інноваційних підходів як важливого 

дидактичного феномену, поділилися завідувач 

кафедри Геннадій Бондаренко та професорка Тетяна 

Мієр. 

Важливі думки щодо використання низки 

педагогічних технологій в освітньому процесі ЗВО подала завідувачка кафедри 

педагогіки і методики початкової освіти Тернопільського державного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка професорка Олександра Янкович.  

На конференції відбулися хвилини дискусії стосовно окреслення цікавих ідей 

щодо організації інклюзивного навчання у ЗВО і сучасній початковій школі між 

Професор Мукачівського 
державного університету 

 Тетяна Боднар 

Віолетта Юнік (Польща) 

Доцентки Лілія Стахів  
і Ірина Садова 
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професоркою кафедри педагогіки, початкової, 

інклюзивної та вищої освіти Рівненського 

державного університету Зоєю Шевців і 

завідувачкою кафедри педагогіки дошкільної, 

початкової освіти та освітнього менеджменту 

Мукачівського   державного   університету  

професоркою Тамарою Бондар.  

Колектив кафедри педагогіки, психології, 

початкової освіти та освітнього менеджменту 

комунального закладу «Харківська гуманітарна 

академія», зокрема доцентка Юлія Блудова і 

викладачка Олена Ільїна, презентували 

новаторські ідеї щодо створення ігрового 

простору в площині театральної педагогіки, яка 

є в освітньому процесі НУШ, і проблему 

формування культури гендерних відносин у 

молодших школярів.  

Віртуальну екскурсію-подорож завершив 

педагогічний колектив Дрогобицького ліцею  

№ 4 імені Лесі Українки: заступниця директора 

з навчально-виховної роботи початкової школи 

вчителька початкових класів Світлана Самойлик і 

голова методоб’єднання вчителів початкових класів 

Дрогобича та Стебника вчителька початкових класів 

Леся Гизюк, які окреслили питання важливості 

організації діяльнісного підходу в освітньому процесі 

Нової української початкової школи. 

Декан факультету доцент Іван Кутняк підсумував 

роботу конференції і подякував усім за плідну працю та 

доброзичливу атмосферу, яка була створена на 

науковому форумі. 
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 Конкурс місцевих ініціатив – мікропроєкти в дії! 
 

Інформуємо академічну спільноту, що у внутрішньому дворику бібліотеки 

Дрогобицького університету завершується головний етап реалізації мікропроєкту 

щодо створення Першого відкритого бібліотечного артпростору в Дрогобичі, 

завданням якого є укріплення підпірної стіни, аби зупинити процес руйнування і 

гарантувати безпеку відвідувачів. 

Якщо вдатися в історію, то діяльність щодо «оживлення» 

внутрішнього дворика бібліотеки розпочалася ще з ініціативи 

професорки Надії Скотної, яка й запропонувала створити 

відкритий артпростір, поєднавши його з діяльністю 

бібліотеки. Адже інфраструктура книгозбірні дозволяє 

втілювати в життя і навчання, і дозвілля. 

Крім того, місце для першого відкритого бібліотечного 

артпростору вибрано не випадково. Будинок розташований за 

вулицею Лесі Українки, 2 в Дрогобичі, в якому діє бібліотека 

Дрогобицького університету, збудований у другій половині 

ХІХ, є пам’яткою архітектури місцевого значення і відігравав 

та відіграє важливу роль у розвитку регіону. Так, скажімо, у 

цьому будинку в 1941 році навіть містився обласний Провід 

ОУН (б) Дрогобиччини. 

Бібліотека є найбільшою інституцію в регіоні з фондом 

близько 750 000 примірників, з них – 137 203 періодичних 

видань. Вражає розгалужена мережа бібліотечної системи, що 

робить навчання зручним та комфортним: 4 абонементи, 

9 читальних залів. Виконуючи наукову та навчальну діяльність 

(оновлення і розширення роботи з платформами 

Web of Science, Scopus; робота з ідентифікаторами вчених 

ResearcherID та Orcid; функціонування електронного каталогу 

й інституційного депозитарію; забезпечення академічної 

доброчесності; оцифрування фондів рідкісної літератури та 

надання безкоштовного доступу всім охочим), бібліотека тісно 

співпрацює з Дрогобицькою міською радою в царині 

створення на її базі, загальноміського наукового простору 

книгозбірні, з видавництвами міста, надаючи послуги щодо 

авторських знаків та УДК. 

Основною проблемою виконання цього проєкту було 

будівництво підпірної стіни у дворі бібліотеки з боку 

монастиря Святих Апостолів Петра і Павла, яка з плином часу 

зазнала значного руйнування. Саме через складність 

конструкції та обмеження доступу будь-якої техніки реалізація проєкту була під 

загрозою: двічі оголошувався тендер і двічі не відбувся у зв’язку із відсутністю охочих 

виконувати ці роботи. До цього додалися і обмеження у коштах. 

Однак завдяки виваженим рішенням та злагодженій діяльності Дрогобицької 

міської ради, міського голови Тараса Кучми, заступника очільника міста Романа 
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Москалика, департаменту міського господарства, зокрема, Ростислава Пошивака, 

підрядної організації ТзОВ «Екотепло Дрогобич (керівник – Іван Демко), ігумена 

монастиря Святих Апостолів Петра і Павла о. Йосифа, а також адміністрації 

педагогічного університету професорів Надії Скотної, Миколи Лукʼянченка, 

Валентини Бодак, і безпосередньо активній позиції депутата Львівської обласної 

ради з фракції «Самопоміч», к.філос.н. Сергія Оленича здійснення етапу будівництва 

підходить до завершення. 

Окрема подяка конкурсній раді проєктів регіонального розвитку Іванові Собку 

та Парасці Дворянин за можливість реалізовувати цю ідею (250 тис.  

співфінансування!). 

Проєкт є логічним продовженням діяльності бібліотеки і першою візією 

артпростору такого типу не лише в Дрогобичі, а й у всьому західному регіоні. Звісно, 

що у зв’язку зі здорожчанням будматеріалів, коштів на повне завершення не 

вистачить, але перший та основний крок зроблено. Далі працюватимемо над 

залученням коштів благодійників, щоб у Дрогобичі з’явилася ще одна цікава локація 

для книголюбів. 

*** 
Участь команди UKROTHE в онлайн-семінарі  

«Cardiac rehabilitation» (REHAB project) 
 

29 жовтня 2021 року доцентки Ніна Грибок та Наталія Іваніків представили 

проєкт UKROTHE в онлайн-семінарі «Cardiac rehabilitation. Phythiotherapy in cardiac 

rehabilitation of person with chronic heart failure» (REHAB project), який організував 

Університет фізичного виховання імені Йозефа 

Пілсудського (Варшава) в межах реалізації проєкту 

REHAB. Семінар відбувся на онлайн-платформі 

Microsoft teams, у ньому взяли участь понад 100 

викладачів та студентів із різних країн. 

Викладачі нашого університету спільно з 

колегами університетів-партнерів (Хмельницького 

національного університету та Придніпровської академії фізичної культури і спорту) 

висвітлили результати і підсумки реалізації І етапу проєкту «UKROTHE» (STUDY 

PROGRAMME OCCUPATIONAL THERAPY IN UKRAINE). 

Доповідачі охарактеризували робочий план, основні напрями та види 

діяльності за проєктом, результати участі викладачів у тренерській програмі «Train 

the trainer», «Міжнародній програмі з дитячої реабілітації 2021» й участі студентів у 

Міжнародному проєкті «Стійкість та самотність 2021»; презентували нову навчальну 

англомовну літературу з ерготерапії та ерготерапевтичне обладнання, придбане для 

університету за кошти Євросоюзу завдяки участі у проєкті; поділилися враженнями 

щодо участі й організації Міжнародної науково-практичної конференції «Заняттєва 

перспектива на здоров’я у професійній підготовці та практичній діяльності 

ерготерапевта». Організатори й учасники заходу відзначили важливість 

презентованої інформації. А для команди UKROTHE це чудова можливість 

здійснити дисемінацію проєкту, поділитися досвідом.  
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На історичному факультеті відбулася конференція 

 студентів заочної форми навчання 
 

1 листопада 2021 року на історичному факультеті в режимі онлайн відбулася 

наукова конференція (у форматі круглого столу) студентів ІІІ – ІV курсів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти заочної форми навчання. Тема конференції 

«Дрогобиччина у роки Західноукраїнської народної республіки (1918 – 1919): 

державотворчі процеси, провідні діячі, воєнні дії». 

У заході також взяли участь: декан історичного факультету Микола Галів, 

завідувач кафедри історії України професор Василь Ільницький, заступниця декана 

доцентка Світлана Біла, аспірант кафедри всесвітньої історії та спеціальних 

історичних дисциплін Назарій Юрчишин, студент ІІІ курсу першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання Богдан Паньків. 

Назарій Юрчишин розповів присутнім про життя і діяльність дрогобичанина 

Григорія Коссака, відомого військово-політичного діяча, полковника Української 

Галицької армії. Доповідь Богдана Паньківа стосувалася діяльності письменника 

Володимира Бірчака, який був гімназійним професором у Дрогобичі і в часі 

розбудови ЗУНР став одним із чільних адміністративно-політичних діячів 

Дрогобицького краю. Декан історичного факультету коротко окреслив 

державотворчі процеси на західноукраїнських землях наприкінці 1918 – першій 

половині 1919 рр. 

Студенти-заочники обговорили питання діяльності тогочасних політичних і 

військових діячів, які брали участь у державному будівництві ЗУНР: Семена Вітика, 

Івана Макуха, Луки Луціва, Антіна Горбачевського та ін. Загалом констатувалося, що 

українські політики у часі ЗУНР, хоч і допускали певні помилки, все ж проявили 

себе вмілими адміністраторами, зуміли налагодити роботу державного апарату, 

забезпечити лад і спокій на підконтрольних українській владі землях. 

 

 
 



295 
 

Відкрита онлайн-лекція 

«Фізичне виховання в умовах Нової української школи» 
 

У межах підписаної угоди між Дрогобицьким державним педагогічним 

університетом ім. І. Франка та Львівським державним університетом фізичної 

культури ім. І. Боберського  5 листопада 2021 року на платформі ZOOM для студентів 

другого (магістерського) рівня вищої освіти навчально-наукового інституту фізичної 

культури і здоров′я, які навчаються за спеціальністю 014 «Середня освіта (Фізична 

культура)», відбулася відкрита онлайн-лекція «Фізичне виховання в умовах Нової 

української школи» 

Лекторка – доцентка 

кафедри теорії та методики 

фізичної культури Львівського 

державного університету фізичної 

культури імені Івана Боберського, 

заслужена вчителька України, 

відмінниця освіти України Наталія 

Сороколіт. 

Лекторка ознайомила 

студентів та викладачів зі 

складовими формули і ключовими 

компетентностями НУШ, із новою 

структурою школи, державними 

стандартами й освітніми галузями в 

межах НУШ, із прийнятою 

модельною навчальною програмою, 

техніками формувального 

оцінювання з фізичного виховання 

та іншими важливими 

особливостями проведення занять із 

фізичного виховання у межах реалізації НУШ. 

Насамкінець відбулося активне обговорення лекції. Як студенти інституту, так і 

викладачі кафедр теорії та методики фізичного виховання ДДПУ імені І.  Франка, 

теорії та методики фізичної культури ЛДУФК імені І. Боберського і спортивно-

педагогічних дисциплін ПНУ імені В. Стефаника поставили багато запитань, на які 

лекторка дала вичерпні та змістовні відповіді. Також було запропоновано, щоб 

викладачі вищезазначених кафедр і надалі проводили такі онлайн-лекції для 

студентів.  
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Презентація та обговорення досвіду 
 

На базі кафедри загальної педагогіки та 

дошкільної освіти Дрогобицького університету              

5 листопада 2021 року відбувся науковий семінар 

«Стратегії модернізації сучасних педагогічних 

університетів» за участі студентів і викладачів 

факультету психології, педагогіки та соціальної 

роботи. Доцентка Анна Федорович поділилася 

досвідом участі у навчальній поїздці до Чеської 

Республіки за темою «Стратегія і тренди, що 

підтримують розвиток і модернізацію університетів» у 

межах проєкту «Зміни педагогічних факультетів та 

університетів у ХХІ столітті». 

Обговорювалися питання співпраці   та 

інтернаціоналізації педагогічних факультетів європейських університетів, 

забезпечення їхнього іміджу на міжнародних освітніх ринках праці через доцільний 

маркетинг та отримання престижних премій. Учасники семінару мали змогу 

ознайомитися з професійно-педагогічною складовою підготовки й особливостями 

проходження практики майбутніми вчителями. Дискусії викликали можливості 

міждисциплінарного поєднання освітніх предметів та забезпечення академічної 

мобільності студентів. 

Участь студентів і викладачів у міжнародних освітніх проєктах дає змогу 

вивчати досвід університетів та розширювати горизонти для співпраці. 
 

*** 
Науковий семінар «Інтернаціоналізація у середовищі педагогічних 

університетів: чеський досвід» 
 

9 листопада 2021 року на кафедрі загальної 

педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького 

університету відбувся науковий семінар 

«Інтернаціоналізація у середовищі педагогічних 

університетів: чеський досвід». Професорка Ореста 

Карпенко презентувала досвід чеських колег з 

Університету імені Масарика та Університету імені Томаша Баті у межах проєкту 

«Зміни педагогічних факультетів та університетів у ХХІ столітті». 

На семінарі висвітлено питання інтернаціоналізації у середовищі університетів 

Чехії, розкрито особливості академічної мобільності студентів і викладачів. 

Учасникам семінару було представлено можливості участі у Міжнародній програмі 

Erasmus+KA107. Цікавим для слухачів виявився підхід щодо укладання договорів про 

співпрацю між університетами та їх реалізації. Учасникам семінару представлено 

основні наукові теми, які досліджують чеські колеги. Зацікавлення викликали 

питання професіоналізації педагогів та соціокультурної різноманітності в освіті. 

Сподіваємося на подальшу співпрацю та участь у спільних наукових проєктах!  
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Науково-методичний семінар до Дня української писемності і мови на 

факультеті початкової та мистецької освіти 
 

10 листопада 2021 року кафедра філологічних дисциплін та методики їх 

викладання у початковій школі разом зі студентами І курсу факультету початкової та 

мистецької освіти провела науково-методичний семінар, приурочений Дню 

української писемності та мови. Після презентації «Від протоукраїнської мови VІ – ХІ 

ст. до сучасної української літературної мови ХХІ ст.» завідувачка кафедри 

професорка Марія Федурко привітала першокурсників зі святом та запросила їх 

долучитися до роботи наукових проблемних груп і гуртків, які працюють при 

кафедрі, – «Мова та культура нації: контекст взаємодії та взаємовпливу» (керівниця – 

професорка Марія Федурко), «Актуальні проблеми реформування початкової 

освіти» (керівниця – професорка Світлана Гірняк), «Українська ономастика» 

(керівниця – професорка Віра Котович), «Дитяча література в контексті освітніх 

завдань початкової школи» (керівниця – доцентка 

Олена Кравченко-Дзондза), «Реалізація соціально-

емоційного навчання на уроках української мови» 

(керівниця – доцентка Світлана Луців), «Мовний 

простір сучасних українських художніх творів для 

дітей» (керівниця – доцентка Анна Огар), 

«Поетичне слово в становленні мовної особистості 

молодшого школяра» (керівниця – старша викладачка Леся Лужецька). 

Захід був не тільки цікавим і пізнавальним, але й розгорнув перспективи 

співпраці між викладачами та студентами. Відтепер першокурсники зможуть 

обрати для себе найбільш привабливий напрям наукових пошуків і досліджень. 

Робота в обраних проблемних групах та гуртках сприятиме реалізації наукових 

запитів студентів, слугуватиме підґрунтям їхніх науково-дослідницьких студій – 

доповідей, статей, курсових та магістерських досліджень тощо. 
 

*** 
Осіння школа «Трансфер технологій та інновацій: європейський та 

український досвід» 
 

3 – 10 листопада 2021 року відбулася осіння онлайн-

школа «Трансфер технологій та інновацій: європейський та 

український досвід». Учасницею школи стала начальниця 

науково-дослідного сектора Леся Перхун. Організаторами 

наукового заходу виступили: Національний університет «Львівська політехніка» у 

співпраці із Радою молодих учених при Міністерстві освіти і науки України. 

Школа проводилася у межах проєкту Jean Monnet 611679-EPP-1-2019-1-UA-

EPPJMO-MODULE «European Experience in Technology Transfer for Ukrainian 

Universities»/ EXTECH. 

Робота школи була спрямована на поширення практик ЄС щодо трансферу 

технологій, підтримку процесів трансферу технологій в Україні та розбудову мережі 

інноваторів і винахідників в Україні.  
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XІV Всеукраїнська учнівська науково-практична конференція 
 

10 листопада 2021 року на біолого-природничому факультеті Дрогобицького 

університету відбулася XІV Всеукраїнська учнівська науково-практична конференція 

«Еколого-валеологічна культура – вибір XXI століття». Захід відбувся онлайн із 

використанням навчальної платформи ZOOM, що дало можливість учням і 

вчителям із різних міст та областей України бути активними учасниками 

конференції, незважаючи на карантинні умови. 

На відкритті конференції вітальне слово виголосили: деканка біолого-

природничого факультету доцентка Світлана Волошанська; професорка кафедри 

природничо-математичної освіти Львівського обласного інституту післядипломної 

освіти Ніна Новикова; директор комунальної установи «Інститут міста Дрогобича» 

Володимир Кондзьолка; доценти Григорій Коссак і Світлана Монастирська; 

завідувачка кафедри екології та географії Ірина Бриндзя. 

У межах конференції проводилося обговорення актуальної проблеми 

«Здорова молодь – здорова нація». Під час пленарного засідання учасники мали 

можливість прослухати доповідь доцентки кафедри анатомії, фізіології та валеології 

Оксани Лупак «Значення лікарських рослин для здоров’я людини». 

Багато доповідей були присвячені профілактиці захворювань, 

здоров’язбережувальним технологіям, здоровим звичкам, руховій активності, 

проблемам харчування підлітків. 

Також висвітлювалися питання впливу музики на здоров’я людини, дихання 

як спосіб оздоровлення і вплив нітратів у сільськогосподарській продукції на 

організм людини. 

Значна частина доповідей мали екологічне спрямування: проблема 

збереження біорізноманіття; раціональне використання водних ресурсів; аналіз 

стану повітря та води у населених пунктах; характеристика рідкісних видів тварин; 

використання структури популяції Pyrrhocoris arterus для проведення екологічного 

моніторингу. 

Участь в еколого-валеологічній 

конференції брали не тільки окремі учні, 

які зацікавлені в наукових дослідженнях, 

але й цілий клас. Зокрема доповідь «Озеро 

Бандура ‒ вклад людини у збереження 

місцевих водних екосистем» презентував 

увесь 10 клас Чижиківської 

загальноосвітньої школи I ‒ III ст. 

Доповідачі вільно володіли підготовленим матеріалом, брали участь в 

обговоренні різних питань, набували б досвіду наукової співпраці. 

Можна з впевненістю сказати, що випускники наших шкіл мають чимало ідей 

як не нашкодити здоров’ю людини, зміцнити його та зберегти довкілля для 

майбутніх поколінь. Тому сподіваємося, що хороша традиція проведення такої 

конференції збережеться і надалі. 
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Співпраця історичного факультету із педагогами Закарпаття 
 

10 листопада 2021 р. на історичному факультеті нашого університету у режимі 

онлайн відбулася науково-практична конференція «Візуальні джерела як засіб 

навчання новітньої історії: теоретичні і практичні аспекти». Організаторами заходу 

виступили заступник декана історичного факультету доцент Світлана Біла та 

консультант Центру професійного розвитку педагогічних працівників Мукачівської 

міської ради Закарпатської області Галина Яцейко. Відзначимо, що п. Галина є 

випускницею історичного факультету нашого університету (1997 р.). У конференції 

взяли активну участь учителі та учні закладів загальної середньої освіти Мукачівської 

територіальної громади, а також науково-педагогічні працівники і студенти 

історичного факультету. Модерувала захід доцент Світлана Біла. 

З вітальним словом до учасників конференції звернувся декан історичного 

факультету Микола Галів. Першу доповідь-презентацію «Робота з візуальними 

джерелами як засіб розвитку пізнавальних здібностей та критичного мислення 

учнів» виголосила консультант Центру професійного розвитку педагогічних 

працівників Мукачівської міської ради Галина Яцейко. Доцент Світлана Біла 

розкрила теоретико-методичні засади застосування візуальних джерел при 

підготовці учнів до зовнішнього незалежного оцінювання. Студентка другого 

(магістерського) рівня вищої освіти історичного факультету Роксолана Лецик 

продемонструвала презентацію «QR-коди як засоби мотивації навчання історії». 

Студент першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Богдан Паньків розповів 

присутнім про таку інноваційну технологію візуалізації навчального матеріалу, як 

«скрайбінг», наочно продемонструвавши його можливості. 

Декан історичного факультету Микола Галів презентував фотоматеріали до 

історії Дрогобицької солеварні другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст. 

Тематику фотоматеріалів як історичних документів продовжив завідувач кафедри 

історії України професор Василь Ільницький, який виступив з доповіддю 

«Фотографії як джерело до вивчення українського визвольного руху  40 – 50-х рр.  ХХ 

ст.». Заступник декана з наукової роботи та міжнародних зв’язків доцент Володимир 

Галик охарактеризував методику складання історичних портретів за допомогою 

візуальних джерел (на прикладі міжвоєнної філокартії про Івана Франка). 

Презентацію на тему «Порушення прав дітей 

крізь призму візуальних джерел» 

продемонструвала заступник декана з 

молодіжної політики доцент Єлизавета 

Копельців-Левицька. 

Зауважимо, що закарпатські вчителі 

позитивно оцінили доповіді дрогобицьких 

учених і особливо схвально відгукнулися про   

презентації наших студентів щодо QR-кодів та «скрайбінгу». На завершення декан 

Микола Галів і доцент Світлана Біла подякували організаторам та учасникам 

конференції й висловили упевненість про налагодження постійної співпраці між 

історичним факультетом Дрогобицького університету та Мукачівським Центром 

професійного розвитку педагогічних працівників. 
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Зустріч зі стейкхолдерами на біолого-природничому факультеті 
 

10 листопада 2021 року в межах XIV Всеукраїнської 

учнівської науково-практичної конференції «Еколого-

валеологічна культура – вибір ХХІ століття» відбулася 

зустріч зі стейкхолдерами – вчителями біології, екології, 

основ здоров’я, хімії, які підготували учасників 

конференції. 

На зустрічі доценти Світлана Монастирська та Ірина Бриндзя ознайомили 

учасників з освітніми програмами другого (магістерського) рівня вищої 

освіти: «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)», «Середня освіта (Біологія та 

здоров’я людини, хімія)», «Середня освіта (Хімія)», «Середня освіта (Географія, 

біологія та здоров’я людини)».  

У обговоренні освітніх програм взяли участь: учитель біології та основ здоров’я 

Новокалинівського опорного закладу Г. Романів; вчитель хімії, біології та основ 

здоров’я Долішньолужецької СЗШ І – ІІ ст. Л. Калічак; вчителі біології та основ 

здоров’я шкіл Дрогобича, Стебника, Трускавця та Дрогобицького району. У виступах 

вони відзначили високий рівень освітніх програм, наявність освітніх компонентів, що 

сприяють досягненню компетентностей, необхідних сучасному вчителеві біології, 

хімії та основ здоров’я. Однак, учителі звернули увагу на необхідність доповнення 

ОК, присвячених актуальним питанням підготовки вчителів до освітньої діяльності у 

5 – 9-х класах, відповідно до вимог Нової української школи. 

Під час виступу професорка Львівського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти Ніна Новікова наголосила на необхідності підготовки фахівців до 

викладання інтегрованих курсів природничих дисциплін відповідно до Державного 

стандарту базової середньої освіти у межах НУШ і запропонувала започаткувати 

освітню програму «Середня освіта (Природничі науки)». 

*** 
Студенти університету – учасники виставки «Експо – 2020» 

 

10 – 11 листопада 2021 року Національна збірна команда України 

виступила на Днях українського спорту («UA SPORTS») в межах 

Всесвітньої виставки «Експо – 2020» у м. Дубаї (Об’єднані Арабські 

Емірати).  

У складі збірної України виступали студенти І курсу навчально-

наукового інституту фізичної культури і здоров′я, майстри спорту 

України зі спортивної акробатики Тарас Орищак, Назар-Михайло 

Стеців та Ростислав Стеців. 

Гості заходу мали змогу переглянути виступи українських 

гімнастів й акробатів, юних вихованців гімнастичного клубу ARAM 

(Дубаї), футбольної академії Dynamo Football Academy Dubai, 

чирлідинг студії RED FOXES, взяти участь у автограф- і фотосесіях із 

зірками українського спорту, зокрема Дарією Білодід, Сергієм Ребровим та Вадимом 

Притуляком, а також ознайомилися з експозицією павільйону України на «Експо – 

2020».  
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Науково-педагогічні працівники університету – лауреати премії ЛОДА 
 

12 листопада 2021 року відбулося урочисте вручення премій Львівської 

обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради для працівників 

наукових установ і закладів вищої освіти, приурочене до святкування Всесвітнього 

дня науки. На врученні премії був присутній міністр освіти і науки України Сергій 

Шкарлет, який привітав провідних науковців Львівщини та вручив дипломи 

лауреатів.  

Нагорода створена з метою сприяння подальшому розвитку науки, 

утвердження високого авторитету науковців Львівщини в Україні та підтримки й 

стимулювання проведення наукових досліджень.  

Серед лауреатів – науково-

педагогічні працівники 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені 

Івана Франка, які проводять 

наукові дослідження та мають 

опубліковані наукові праці в 

авторитетних наукових виданнях і 

високий рівень цитованості (у 

базах даних Scopus та 

GoogleScholar). Лауреати премії ЛОДА у категорії «Відомі учені і знані фахівці» – за 

значні досягнення в галузі природничих, технічних, гуманітарних і соціально-

економічних наук, які сприяють подальшому розвитку науки, соціально-

економічним перетворенням у регіоні й утверджують високий авторитет науковців 

Львівщини в Україні та у світі, – доценти Іван Гадзаман і Тарас Кавецький. 

Лауреатка премії ЛОДА у категорії «Молоді учені й дослідники» – за значні 

досягнення в галузі науки, які сприяють соціально-економічним перетворенням у 

регіоні й утвердження значного авторитету науковців Львівщини в Україні та світі, – 

професорка Ореста Карпенко. Серед нагороджених – це єдина представниця 

педагогічних наук. 

Щиро вітаємо лауреатів! Нових звершень та успіхів!!! 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

                          Під час нагородження 

На фото (зліва направо): 
Іван Гадзаман, Ореста 

Карпенко, Тарас 
Кавецький 
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Співпраця факультету початкової та мистецької освіти 

з Львівським обласним Будинком вчителя 
 

12 листопада 2021 року в межах співпраці факультету початкової та 

мистецької освіти з Львівським обласним Будинком вчителя проведено науково-

практичний семінар «Створення інклюзивного середовища в закладах освіти». 

Організаторками заходу виступили професорка кафедри педагогіки і методики 

початкової освіти Ірина Садова та завідувачка музейного відділу Львівського 

обласного Будинку вчителя, заслужена працівниця культури України Віра Романчак. 

У семінарі взяли активну участь спеціалісти відділів освіти, керівники, вчителі та 

голови методичних об’єднань навчальних закладів Львівщини. 

Ірина Садова у своїй доповіді 

розкрила організаційно-методичні 

засади освітньої інклюзії у 

вітчизняних закладах загальної 

середньої освіти, проаналізувала 

структуру і зміст підготовки педагогів 

до організації та здійснення 

інклюзивного освітнього процесу, 

схарактеризувала перелік бар’єрів 

упровадження освітньої інклюзії й виокремила основні напрями її розвитку в 

Україні. 

Учасники наголосили на важливості формування інклюзивної культури 

українського соціуму, зауважили, що вивчення вітчизняного досвіду в царині 

інклюзії, як ніколи раніше, є своєчасним для Нової української школи. 

Конструктивний діалог, активна дискусія та обмін думками між лекторкою й 

учасниками, що відбувалися протягом усього семінару, свідчили про співпрацю і 

зацікавлення освітян. 
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Студенти-історики взяли участь в історико-архітектурній розвідці 

фундаменту церкви Воздвиження Чесного Хреста у Дрогобичі 
 

12 – 13 листопада 2021 року студенти історичного факультету на волонтерських 

засадах взяли участь у першому етапі історико-архітектурної розвідки фундаменту 

дрогобицької церкви Воздвиження Чесного Хреста. Керівником розвідки є відомий 

учений, доцент кафедри архітектури та реставрації НУ «Львівська політехніка», 

старший науковий співробітник Інституту українознавства імені І. Крип’якевича 

НАН України, кандидат архітектури Юрій Лукомський. Він звернувся по допомогу 

до науково-дослідної лабораторії археології та краєзнавства (керівник – професор 

Леонід Тимошенко) історичного факультету нашого університету, з якою тривалий 

час підтримує дружні стосунки. У 2016 – 2018 рр. він керував археологічними 

розкопками біля вежі-дзвіниці костелу св. Варфоломія у Дрогобичі, організованими 

науково-дослідною лабораторією археології та краєзнавства і проведеними за участі 

студентів історичного факультету у рамках археологічної практики. 

На прохання деканату та студентського 

самоврядування історичного факультету 

студенти першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти Василь Сирватка, Андрій 

Андриц, Руслан Жукевич зголосилися взяти 

участь в історико-архітектурній розвідці. Під 

керівництвом доц. Ю. Лукомського та проф. 

Л. Тимошенка вони біля фундаменту церкви 

заклали два з п’яти запланованих шурфів 

(відповідно до програми архітектурно-

реставраційних зондажів). Зауважимо, що стан церкви є вкрай незадовільним, вона 

починає хилитися на бік і руйнуватися з огляду на проблеми у фундаментних 

конструкціях. Відтак і сама будівля, і розписи у цій 

пам’ятці національного значення опинилися під 

загрозою. 

Завдяки розвідці встановлено, що в деяких 

місцях фундаменту є кам’яний підмурівок, вірогідно з 

австрійських часів, а в інших місцях наявні ще давні 

дерев’яні стендари початку XVII ст., які вже цілком 

струхнявіли. Результатом проведених досліджень 

будуть рекомендації щодо підсилення фундаменту й 

проведення реставраційних заходів. 
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Студенти факультету початкової та мистецької освіти – переможці 

Міжнародного інклюзивного конкурсу 
 

14 листопада 2021 року відбувся фінал Міжнародного інклюзивного конкурсу 

«Точки дотику», організованого ГО «Inclusive Space. Ukraine Community» (Україна, 

Чернівці) та НО «Inclusive Practices» (Грузія, Урекі), за підтримки 

«International   Association   for   Community    Development 

(IACD)» – глобальної міжнародної мережі, акредитованої 

ООН. Міжнародна подія об’єднала 38 учасників із 6 країн світу 

й 11 областей України. Факультет початкової та мистецької освіти, 

який зацікавлений у спільному проведенні конкурсу «Точки 

дотику», реалізував своє прагнення до його співорганізації. 

За підсумками проведеного заходу студентка групи ПО-11Б 

Анастасія Бунь виборола І місце в номінації «Інклюзивне 

навчання у початковій школі: досвід і результати». У номінації 

«Інклюзія: самоорганізоване волонтерство» І місце посіла 

команда студентів групи ПО-12Б (Софія Струкова, Анастасія 

Мацелко, Марія Саніблідзе). ІІ місце 

здобули студенти групи ПОІ-13М 

Анастасія Дідух і Марія Рій у 

номінації «Інклюзія: професійно-

практична підготовка студентів і 

співпраця з роботодавцями». 

Заступниця декана з наукової 

роботи та міжнародної співпраці 

Ірина Садова подякувала 

організаторам та учасникам Міжнародного інклюзивного конкурсу і висловила 

впевненість у налагодженні подальшої співпраці. Колектив факультету початкової та 

мистецької освіти вітає переможців, бажає їм нових ідей, досягнень і натхнення на 

добрі справи! 
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Співпраця кафедри педагогіки та методики початкової освіти 

 з Львівським обласним Будинком вчителя 
 

У межах багаторічної співпраці кафедри педагогіки та методики початкової 

освіти факультету початкової та мистецької освіти Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка і Львівського обласного Будинку 

вчителя 16 листопада 2021 року відбувся науково-практичний семінар за участю 

заступників директорів з навчально-виховної роботи початкової та середньої освіти, 

учителів і голів методоб’єднань закладів освіти територіальної громади Львівщини. 

Модераторкою заходу була завідувачка Львівського обласного Будинку вчителя, 

заслужена працівниця культури України Віра Романчак. 

Із доповіддю «Ігрові педагогічні технології у 

початковій школі» виступила завідувачка кафедри 

педагогіки та методики початкової освіти доцентка  Лілія 

Стахів. Лекторка окреслила шляхи модернізації 

початкової освіти відповідно до прийнятих урядом 

нормативних документів – Концепції Нової української 

школи, Державного стандарту початкової освіти та 

Професійного стандарту вчителя у контексті підготовки студентів, які здобувають 

спеціальність 013 «Початкова освіта», до здійснення педагогічної діяльності у Новій 

українській початковій школі. 

Доповідачка простудіювала педагогічні інновації у початковій школі, 

розкрила роль і місце ігрових педагогічних технологій крізь призму основних 

цінностей НУШ – Дитинства, Особистості, Радості, Здоров’я та Безпеки, описала 

методику їх використання під час навчання природничої, технологічної, соціальної 

та здоров’язбережувальної освітніх галузей Держстандарту під час проведення 

навчальних занять таких інтегрованих курсів, як-от: «Я досліджую світ», «Я пізнаю 

світ», «Всесвіт», «Навколишній світ» та ін. 

Також охарактеризовано важливість використання на уроках у позаурочній 

діяльності молодших школярів LEGO-конструкторів під назвою «Шість цеглинок» та 

запропоновано авторську методику з використання творчих елементів у здійсненні 

казкотерапії як різновиду оздоровлювальних здоров’язбережувальних технологій 

терапевтичного спрямування в інтеграції із арт-, зоо-, рослино-, кольоро-, 

пісочнотерапіями, що теж мають місце в освітньому процесі початкової школи. 

Доброзичлива атмосфера та хвилинки дискусії були свідченням того, що 

психолого-педагогічна проблема з використання ігрових педагогічних технологій у 

сучасній початковій школі є на часі, а використання її елементів сприяє 

забезпеченню ефективності освітнього процесу у Новій українській початковій 

школі. 
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Церемонія нагородження переможців конкурсу «Студент року – 2021» 
 

17 листопада 2021 року в НВК Zefir з нагоди святкування Міжнародного дня 

студентів відбулася урочиста церемонія нагородження переможців конкурсу 

«Студент року – 2021», який організували профком студентів і студентське 

самоврядування. 

Із вітальним словом до учасників та 

гостей заходу звернулися: проректорка з 

науково-педагогічної роботи та стратегії 

соціально-економічного розвитку професорка 

Валентина Бодак, проректор з науково-

педагогічної роботи доцент Володимир 

Шаран, проректор з науково-педагогічної 

роботи доцент Юрій Вовк, декан факультету 

психології, педагогіки та соціальної роботи 

доцент Ігор Гриник, завідувач кафедри 

народних музичних інструментів та вокалу 

доцент Андрій Душний. 

Голова профкому студентів Ігор Гівчак 

ознайомив присутніх з умовами проведення 

конкурсу, відповідно до яких студенти мали 

можливість продемонструвати свої 

досягнення у шести номінаціях, кожній з 

яких журі обрало трьох найкращих. 

Отже, переможцями у номінаціях 

стали: 

«Студент-науковець»: ІІІ місце –

Христина Кретчак (гр. СР-13М); ІІ місце –

Богдан Паньків (гр. ІП-41Б). І місце за 

рішенням журі розділили одразу двоє 

студентів, а саме: Роксолана Лецик (гр. ІП-12М) і Роман Дидик (гр. МЗ-11М). 

«Студент-медійник»: ІІІ місце – Іван Яремчук (гр. ІП-41Б); ІІ місце – Олена 

Величко (гр. ГБ-27М); І місце – Юлія Сениско (гр. ІП-32Б). 

«Студент-соціальний педагог»: ІІІ місце – Христина Федьович (гр. ПОІ-13М); 

ІІ місце – Уляна Маланяк (гр. ГБ-27М). Переможцем Яну Мельник (гр. ДО-24Б). 

«Студент-митець»: ІІІ місце – Софія Пучковська (гр. МЗ-11М); ІІ місце –

Вікторія Мазурик (гр. МЗ-11М); І місце – Роман Дидик (гр. МЗ-11М). Усі троє 

переможців є студентами інституту музичного мистецтва. 

«Студент-громадський діяч»: ІІІ місце – Вероніка Гондзьо (гр. ГБ-13Б); ІІ 

місце – Ірина Марків (гр. МІД-108М). Перемогу здобула студентка філологічного 

факультету Богдана Турів (гр. УА-11М). 

«Студент-спортсмен»: ІІІ місце – Богдан Іваник (гр. ФТЕ-13Б); ІІ місце –

Мар’яна Дьорка (гр. ФК-41Б); І місце – Віталій Войтів (гр. ФК-31Б). Усі студенти –  

здобувачі освіти навчально-наукового інституту фізичної культури та здоров’я. 

Привітання з Міжнародним днем 
студента прозвучали від адміністрації 

університету 

На фото (зліва направо): проректор з 
науково-педагогічної роботи доцент 

Володимир Шаран, проректорка з 
науково-педагогічної роботи та стратегії 

соціально-економічного розвитку 
професорка Валентина Бодак, проректор 

з науково-педагогічної роботи доцент 
Юрій Вовк і доцент Ігор Гриник 
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Студентський актив на чолі з головою 
профкому студентів Ігорем Гівчаком 

Виступ фіналіста конкурсу розмовного жанру 
«Стенд-ап-2021» Юрія Левковича 

 

Переможці конкурсу були нагороджені спеціальними дипломами і грошовою 

премією та сувенірами від керівництва університету. 

Естетичного та комедійного колориту заходу додали виступи студентів: 

музичне привітання Олени 

Савки, а також фіналістів 

конкурсу «Стенд-ап – 

2021» Світлани Марцинюк 

та  Юрія Левковича. 

Вітаємо переможців 

конкурсу «Студент року – 

2021» Бажаємо і надалі 

бути активними, вміло 

поєднувати навчання із 

науковою, громадською, 

спортивною, мистецькою 

та іншими видами 

діяльності. 

 

Звучала музична композиція  
у виконанні призерів номінації 

 «Студент-митець»  
Романа Дидика і Вікторії Мазурик 

Призери конкурсу «Студент року – 2021»  
разом з адміністрацією  університету 
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І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни 

«Педагогіка» 
 

18 листопада 2021 року на кафедрі загальної педагогіки та дошкільної освіти 

відбувся І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни 

«Педагогіка». 

У заході взяли участь 14 викладачів 

кафедри і 47 студентів з навчально-

наукових інститутів фізики, математики, 

економіки та інноваційних технологій, 

іноземних мов, музичного мистецтва, а 

також історичного і філологічного 

факультетів. 

Цього року І етап олімпіади у зв’язку із карантинними умовами відбувався у 

форматі відеоконференції за допомогою додатку Zoom, а саме тестування було 

проведено онлайн за допомогою вебсервісу Google Classroom. Відеоролики, 

презентаційні роботи для індивідуально-творчого конкурсу учасники надсилали на 

електронну скриньку організаційного комітету. 

І етап олімпіади охоплював два тури: 

теоретичний та колективно-творчий (з 

індивідуальною участю). 

Теоретичний тур передбачав роботу 

над тестовими запитаннями, які стосувалися 

усіх розділів дисципліни «Педагогіка». На 

цьому етапі випробування учасники 

показали високі результати. 

Колективно-творчий тур, самопрезентація − майстер-клас «Моя професія у 

педагогіці майбутнього» (реалізація особистих талантів у педагогічній професії) 

студенти готували заздалегідь та надсилали свої роботи на розгляд організаційного 

комітету олімпіади до 17 листопада. Учасники запропонували власні презентації й 

відеоролики, в яких окреслили важливість вибору фаху, пропонували оригінальні 

методики, намагалися розкрити свої таланти, здібності та захоплення. 

У цій самопрезентації, крім перспективного бачення засад інноваційного 

навчання, студенти продемонстували вміння застосувати власні таланти у майбутній 

професійній діяльності, комплексно розкривали власне бачення перспективи 

професійно-педагогічної діяльності школи та вчителя, пропонували форми, методи, 

засоби, які можна буде застосовувати у школі на основі педагогічних інновацій, 

демонстрували власну волонтерську діяльність, діяльність під час індивідуальної та 

колективної роботи з учнями, аудиторну і позааудиторну роботу, власні репетиції. 

У І турі члени журі відзначили такі доповіді студентів: 

–  презентацію Олени Бачинської; цікаві власні вірші та сенкани Руслани Кахновець; 

демонстрація власних малюнків на козацьку тематику і стінгазети до Дня Гідності та 

Свободи Ірини Луців; декламацію вірша Богдана Загорського; танцювальну 

композицію Василини Таньчин; патріотичну вікторину «Козаччина» Ірини 
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Плоскодняк; спільну декламацію вірша Богдана Загорського та Михайла Тимчишака 

(історичний факультет); 

– спільну презентацію та відеозапис роботи у літній школі «Християнського 

аніматора» при соборі Покрови Пресвятої Богородиці (м. Самбір) Ірини Липак і 

Марії Куцик; декламацію авторського вірша Ірини Луців Анастасією Шабаранською; 

презентацію про образ вчителя майбутнього Юлії Пилат (навчально-науковий 

інститут іноземних мов) ; 

– інноваційну презентацію й математичну вікторину Анни Щомак, Тетяни 

Ільницької, Діани Павлишин (навчально-науковий інститут фізики, математики, 

економіки та інноваційних технологій); 

– відеоролик із презентацією власної музично-педагогічної професії Степана Фіцака 

та Ірини Лучак. Варто відзначити студентів Нікіту Коцурова (монтаж відеоролика) та 

Андрія Сердюка (оперний спів, гра на гітарі), які не змогли взяти участь в олімпіаді 

(навчально-науковий інститут музичного мистецтва). 

Захопливим та несподіваним виявилося часткове представлення деякими 

учасниками власних презентацій і відеороликів індивідуально-творчого туру, в яких 

яскраво та різнобічно було окреслено їхнє бачення педагогічних ідей. Презентації 

вирізнялися інноваційністю мислення студентів, умінням висловити власну думку, 

застосуванням різних технологій. 

Особливо члени журі відзначили яскраву участь, змістовні й різнобічні 

відповіді на запитання Анастасії Шабаранської та Ірини Липак (ІІМ), Анни Щомак і 

Тетяни Ільницької (ІФМЕІТ), Руслани Кахновець та Ірини Луців (історичний 

факультет). 

І та ІІ етапи Всеукраїнської 

студентської олімпіади з навчальної 

дисципліни «Педагогіка» відбулися у 

творчій, доброзичливій, теплій, а інколи 

й гумористичній атмосфері, де всі 

учасники команд не відчували себе 

конкурентами, а познайомилися, 

потоваришували і доповнювали одне 

одного, ставили запитання, черпали корисний педагогічний досвід та інформацію. 

Після усіх виступів члени журі (викладачі кафедри загальної педагогіки та 

дошкільної освіти) підбили підсумки й оголосили результати: 

І місце посіла команда навчально-наукового інституту іноземних мов за 

найяскравіше та найкомплексніше представлення творчого туру Самопрезентація − 

майстер-клас «Моя професія у педагогіці майбутнього» (реалізація особистих 

талантів у педагогічній професії); 

ІІ місце присуджено команді навчально-наукового інституту фізики, 

математики, економіки та інноваційних технологій; 

ІІІ місце вибороли учасники команд історичного факультету та інституту 

музичного мистецтва. 

Загальні конкурсні результати проходять комплексне упорядкування. 
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Захист виробничої практики на біолого-природничому факультеті 
 

18 листопада 2021 року на біолого-природничому факультеті відбулася 

підсумкова нарада за результатами проходження виробничої практики здобувачами 

другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітніми програмами: Середня освіта 

(Біологія та здоров’я людини, хімія), Середня освіта (Географія, біологія та здоров’я 

людини), Середня освіта (Хімія, інформатика). 

Нарада відбувалася у присутності 

вчителів-методистів закладів загальної 

середньої освіти І – ІІІ ступенів Львівщини, які 

відзначили високу наукову та методичну 

підготовку практикантів, рівень володіння 

навиками дистанційної роботи з учнями. 

Здобувачі освіти представили свої матеріали 

практики, ділилися враженнями від проходження педагогічної практики у 10 – 11-х 

класах, зазначали, що удосконалили навички, здобули практичний досвід, отримали 

чимало позитивних емоцій. 

Під час наради обговорювалися питання змісту освітніх програм, практичної 

підготовки здобувачів, матеріально-технічного забезпечення шкіл. Здобувачі освіти 

частину педагогічної практики проходили у дистанційному режимі й наголосили, 

що знання і вміння організації навчання за допомогою інноваційних методів їм дуже 

знадобилось у школі. 

Частина здобувачів освіти вже працюють у закладах загальної середньої освіти 

І – ІІІ ступенів Львівщини, зокрема за пілотними програмами Нової української 

школи. 

*** 
 

Дрогобицький університет – співорганізатор Міжнародної наукової 

конференції «Турбота про розвиток і безпеку 

 дитини – соціально-правові аспекти» 

19 листопада 2021 року в режимі онлайн 

відбулася ІV Міжнародна наукова конференція 

«Турбота про розвиток і безпеку дитини – 

соціально-правові аспекти» (Рівне, Україна). 

Дрогобицький університет уже вчетверте є 

співорганізатором цього наукового заходу. 

Відповідальною за конференцію була кафедра 

правознавства, соціології та політології. До 

наукового комітету входили професорки Надія 

Скотна та Світлана Щудло, членкиня 

організаційної ради – доцентка Оксана Зелена. 

Прикметно, що географія проведення 

конференції щороку розширюється (перша 

проходила в Лєгніце, друга – у Дрогобичі, третя – 



311 
 

у Варшаві).  До кола співорганізаторів, серед яких Державна вища професійна школа 

імені Вітелона в Лєгніце, Університет економіки та гуманітарних наук у Варшаві 

(Інститут права), Університет єврорегіональної економіки Альсіде де Гаспері у 

Юзефуві та ін., цьогоріч доєднався Рівненський державний гуманітарний 

університет, який став господарем заходу. 

Конференція проходила у форматі пленарного засідання, дев’ятьох секцій, 

одна з яких студентська, та підбивання підсумків. До наукової дискусії були залучені 

не лише науковці, але й студенти та представники позауніверситетських організацій 

із прав дитини. Модераторами заходу стали: завідувачка кафедри теорії і методики 

виховання, докторка педагогічних наук, професорка Оксана Петренко (Рівненський 

державний гуманітарний університет) та президент оргкомітету, директор Інституту 

права, професор Станіслав Лєшек-

Стадніченко (Університет економіки та 

гуманітарних наук у Варшаві). 

Викладачки кафедри 

правознавства,  соціології та політології 

і їхні студенти були активними 

учасниками заходу. З доповіддю 

«Небезпеки вільного часу у підліткових 

практиках (на матеріалах міжнародного 

соціологічного проєкту)» виступили 

професорка Світлана Щудло 

та доцентки Ірина Мірчук, Оксана 

Зелена. Доцентка Олександра Проць 

разом зі студенткою ІІ курсу історичного 

факультету Тетяною Носилевською 

презентували виступ «Практичні 

проблеми правового захисту дітей від 

домашнього насильства». Під 

керівництвом доценток Олександри 

Проць, Лідії Тиміш, Єлизавети 

Копельців-Левицької студенти-

історики підготували та представили 

доповіді: Роман Гобрей «Дитячий 

омбудсмен як інститут держави і 

громадянського суспільства»; Андрій 

Данч «Діти і війна: правовий захист 

дітей в Україні, які постраждали 

внаслідок воєнних конфліктів»; Христина Марусаж «Міжнародно-правові механізми 

захисту прав дітей під час збройних конфліктів». 

На підсумковому засіданні було не лише сформовано практичні рекомендації, 

але й погоджено необхідність організації чергової, уже ювілейної, наукової зустрічі зі 

сподіванням, що  проводитиметься у форматі живого спілкування. За матеріалами 

конференції польські партнери планують опублікувати колективну монографію. 
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Обговорення освітньо-професійних програм на кафедрі соціальної педагогіки 

та корекційної освіти за участі закордонних стейкхолдерів 
 

19 листопада 2021 року на кафедрі соціальної педагогіки та корекційної освіти 

в режимі онлайн-конференції відбулося обговорення освітньо-професійних програм 

зі спеціальностей 011 Освітні, педагогічні науки (ОПП «Інклюзивна освіта») та 231 

Соціальна робота (ОПП «Соціальна педагогіка») другого (магістерського) рівня 

вищої освіти. У зустрічі взяли участь науково-педагогічні працівники кафедри 

соціальної педагогіки та корекційної освіти; викладачі факультету прикладних 

соціальних наук Університету прикладних наук ВІВЕС (Бельгія) Евелін Леруа, Ізабель 

Стеверлінк, Воутер Лепле, Елс Каленс, Сабін Полейн; викладачі Університетського 

коледжу ВІА (Данія) Флемінг Остербі, Лерке Боруп, Сорен Бо Вестрінг; науково-

педагогічні працівники Люблінського католицького університету (Республіка 

Польща) Агнєжка Лінка-Цвікла, Пйотр Магіер; фахівець інклюзивного центру 

«Крістал» (Румунія) Шаболкс Герман; фахівці реабілітаційного центу «Зевенберген» 

(Бельгія) Франк Ван ден Ейндер, Ілсе Хелшоехт та представники неприбуткової 

організації «Орадеа» (Бельгія) Патрік Белінк, Лютгарде Багю, Іван Ван Хулле. 

Під час зустрічі було представлено 

оновлені освітньо-професійні програми із 

врахуванням пропозицій, поданих 

стейкхолдерами на попередніх зустрічах, 

обговорено можливості участі закордонних 

колег як лекторів для студентів, котрі 

навчаються на згаданих освітніх програмах, а 

також особливості практичної підготовки 

здобувачів вищої освіти. Також відбулося обговорення організаційних питань 

навчання у наступному семестрі студентів – майбутніх соціальних педагогів – за 

програмою академічної мобільності Еразмус+ в Університеті прикладних наук ВІВЕС 

(Бельгія). Зі свого боку, закордонні колеги висловили бажання скерувати у 

наступному семестрі цього навчального року своїх студентів для проходження 

практики на базі соціальних й освітніх установ нашого регіону, які є партнерами 

кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти. Окрім того, було обговорено 

можливості проведення бельгійськими та румунськими колегами навесні наступного 

року семінарів-тренінгів і лекційних занять із питань інклюзивної освіти для 

студентів, викладачів факультету психології, педагогіки та соціальної роботи, 

працівників закладів освіти і фахівців інклюзивно-ресурсних центрів. 

На завершення зустрічі декан 

факультету психології, педагогіки та 

соціальної роботи доцент Ігор Гриник і 

завідувачка кафедри соціальної педагогіки 

та корекційної освіти професорка Тетяна 

Логвиненко подякували присутнім за 

плідну роботу, конструктивні пропозиції і 

висловили сподівання на подальшу 

співпрацю. 
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Підсумки педагогічної практики студентів-істориків 
 

19 листопада 2021 року на історичному факультеті відбулася підсумкова 

конференція з питань проходження педагогічної практики студентами історичного 

факультету другого (магістерського) рівня вищої освіти. На початку заходу 

керівниця відділу забезпечення якості освіти доцентка Ірина Мірчук провела з 

випускниками анкетування, яке стосувалося оцінювання якості освітньо-професійної 

програми «014 Середня освіта (Історія) спеціалізація правознавство», 

результативності проходження педагогічної практики студентами-магістрами, 

уподобань студентської молоді. 

Відтак модераторка конференції, 

керівниця педагогічної практики історичного 

факультету доцентка Світлана Біла запросила до 

слова студентів, які мали змогу поділитися 

враженнями про проходження педагогічної 

практики у старших класах закладів загальної 

середньої освіти. Вони проводили уроки з історії 

України, всесвітньої історії, правознавства та 

громадянської освіти. Відрадно, що багато студентів 

цього курсу (Наталя Блажко, Тарас Драчевич, Анна 

Пурій, Ярина Бліда, Оксана Яртим, Аліна Клевець, 

Діана Завадка) вже працюють вчителями у школах 

Львівщини. Вони, безумовно, є гордістю історичного 

факультету Дрогобицького університету. 

Майбутні вчителі зауважили, що під час 

педагогічної практики мали змогу працювати з 

учнями у звичайному режимі і дистанційно. У 

процесі роботи вони застосовували як традиційний лекційний виклад, так                                

і проблемні, інтерактивні методи та інформаційні технології. Магістри провели і 

цікаві виховні та позакласні заходи, присвячені Дню Захисника Вітчизни, 

«Козацькі забави», «Права і свободи людини», «Вплив Берестейської унії на розвиток 

церковного життя в Україні», «ООН: перспективи та виклики», «Листопадовий 

зрив». Важливо, що згідно з індивідуальними завданнями, в одинадцятих класах 

шкіл наші студенти провели і профорієнтаційні заходи на тему «Моя майбутня 

професія». Під час цих заходів вони розповсюджували профагітаційні буклети та 

демонстрували фільм і презентації про університет загалом та історичний факультет 

зокрема. 

Студенти зазначили, що практика у старших класах показала реальні 

відмінності в освітньому процесі у класах різних профілів. Цікавими і критичними 

були зауваження випускників щодо найбільш типових труднощів, з якими вони 

зустрілися під час проведення уроків: недостатній рівень позитивної мотивації до 

вивчення історії новітнього періоду, надмірна зорієнтованість старшокласників на 

підготовку до ЗНО, недостатній рівень вмінь школярів здійснювати індивідуальну 

роботу з картами і першоджерелами, низька відвідуваність уроків під час 
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дистанційного навчання. Вони також констатували, що значно легше їм вдавалося 

зацікавити учнів на уроках правознавства, ніж всесвітньої історії. 

Схвально відгукнулися про наших студентів їхні методисти, зокрема Леся 

Василенко, Микола Галів, Олександр Козій, Єлизавета Копельців-Левицька, Оксана 

Медвідь, Ірина Мірчук, Руслана Попп. Наприкінці заходу декан історичного 

факультету Микола Галів та заступниця декана Світлана Біла подякували студентам 

за належне проходження педагогічної практики і проведену профагітаційну роботу, 

констатувавши, що загалом вони впоралися з основними завданнями практики та 

готові до професійної діяльності. 

*** 
Тренінгова робота у межах проєкту «Невідкладна допомога – BLS» 

продовжується 

Уже не перший рік доценти кафедри анатомії, фізіології 

та валеології біолого-природничого факультету Віталій Філь, 

Олена Волошин, Ірина Копко й Оксана Лупак активно 

працюють у складі робочої групи проєкту «Невідкладна 

допомога – BLS», який було організовано спільно з 

Університетом прикладних наук VIVES за підтримки 

неурядової організації VZW «ORADEA». Одним із важливих 

завдань проєкту є проведення виїзних тренінгів у закладах 

загальної середньої освіти Дрогобицької територіальної 

громади з метою формування в учнів навичок проведення 

серцево-легеневої реанімації, пізнавального інтересу до 

надання невідкладної допомоги. 

19 листопада 2021 року проведено тренінг «Серцево-

легенева реанімація» для учнів початкових класів ліцею № 4 

імені Лесі Українки Дрогобицької міської ради. З вітальним 

словом перед учасниками заходу виступили директорка ліцею 

Наталія Гук та доцентка кафедри Оксана Лупак. Активну участь у проведенні цього 

тренінгу взяли студенти ІІ курсу біолого-природничого факультету, які входять до 

складу робочої групи проєкту: Олена Сторонська, Анна Савшак, Павло Гроздов та 

Богдан Лучечко. Вони розкрили значення серцево-легеневої реанімації, розповіли як 

правильно оцінити стан потерпілого та як діяти дітям, якщо вони побачать 

непритомну людину на вулиці; продемонстрували методику серцево-легеневої 

реанімації із використанням тренажерів Lilly і Little Anne та вперше виступили у 

ролі тренерів, перейнявши естафету від студентів-старшокурсників. Під час тренінгу 

учні й педагоги відпрацьовували навички проведення серцево-легеневої реанімації. 

Юні учасники заходу були надзвичайно активними, сміливо дискутували і з 

величезною цікавістю спостерігали за технікою СЛР, яку демонстрували студенти. 

У межах тренінгу завідувач кафедри анатомії, фізіології та валеології 

Віталій Філь та директорка ліцею Наталія Гук обговорили подальшу співпрацю між 

закладами освіти. Зокрема планується проведення тренінгів із надання невідкладної 

допомоги для учнів старших класів. 
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Доцент Володимир Галик  взяв участь у Другій українсько-хорватській 

 «Бесіді про важливе» 
 

21 листопада 2021 року, у День Свободи і Гідності, доцент історичного 

факультету Володимир Галик взяв участь у роботі другої «Бесіди про важливе», яка 

проходила впродовж двох годин у столиці Хорватії – Загребі. Захід відбувався у 

форматі online за допомогою платформи ZOOM. Ініціатором та організатором 

проведення «Бесіди» виступив 

Надзвичайний і Повноважний Посол 

України в Республіці Хорватія Василь 

Кирилич. 

Гостем бесіди був Мирослав 

Маринович – визначний український 

громадсько-політичний діяч, 

публіцист, правозахисник, 

релігієзнавець, проректор із 

призначення та місії Українського 

католицького університету, один із 

засновників Української Гельсінської групи, 

автор п’яти книг та численних публікацій. 

У своїй доповіді на тему «Свобода 

Гідності в сучасному світі» Мирослав 

Мартинович розкрив сутність поняття 

«Свобода Гідності», акцентувавши на духовних 

принципах моралі людини, значенні гідності 

на «Євромайдані», поділився спогадами про 

часи свого ув’язнення, розкрив феномен 

гідності у політичному житті держави тощо. 

У форматі діалогу із запрошеними 

гостями кожен учасник мав змогу поставити 

запитання Мирославові Мартиновичу та 

отримати відповідь. Під час дискусії учасники 

обговорили низку проблем, які стосувалися 

«Революції Гідності», зокрема питання 

можливого розгортання подій в Україні у разі 

підписання Угоди про асоціацію між 

Україною та Євросоюзом ще в листопаді 

2013 р., вели мову про роль інтуїції у гідності 

людини, гідні і негідні вчинки чиновників та їх 

значення для життя суспільства, про гідність 

як необхідну максиму людського буття тощо. 

Насамкінець Посол Василь Кирилич подякував Мирославові Мариновичу за 

глибокі міркування і розлогі роздуми щодо трактування поняття «Свобода Гідності» 

та висловив сподівання на подальші зустрічі-бесіди такого формату. 

   

Надзвичайний і Повноважний Посол 
України в Республіці Хорватія  

Василь Кирилич 

Мирослав Маринович – визначний 
український громадсько-політичний 

діяч, публіцист, правозахисник 
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Звітна online-конференція за результатами проходження педагогічної 

практики на факультеті початкової та мистецької освіти 
 

24 листопада 2021 року на факультеті початкової та 

мистецької освіти відбулася звітна online-конференція 

«Педагогічна практика: результати та перспективи», на 

якій здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти 

презентували результати проходження педагогічної 

практики, під час якої змогли удосконалити систему 

педагогічних умінь і навичок, розвинути фахові та 

методичні здібності залежно від особистісно-

індивідуального стилю поведінки. Вони випробували себе 

у ролі вчителя, відчули всі радощі та труднощі 

педагогічної професії, мали можливість визначити власні 

професійні інтереси, переконатись у своїй психологічній 

готовності до педагогічної діяльності, поглибити психолого-педагогічні знання, 

удосконалити організаторські здібності та вміння. 

На підсумковій конференції обговорювалися важливі питання пошуку 

взаємодії зі сучасними школярами, впровадження новітніх технологій навчання, 

формування іміджу вчителя початкових класів. Студенти 

презентували перший досвід у ролі вчителя, свої 

досягнення, демонстрували презентації, фото- та 

відеозвіти, осмислили труднощі, над подоланням яких ще 

треба працювати, що засвідчує їхню готовність до роботи 

у Новій українській школі. 

*** 
 

На історичному факультеті вшанували памʼять Михайла Грушевського 
 

 

24 листопада 2021 року на історичному факультеті у режимі онлайн відбулася 

студентсько-викладацька науково-практична конференція «Михайло Грушевський – 

визначний український історик і громадсько-політичний діяч», приурочена до 155- 

річчя від дня народження М. Грушевського (29 вересня 1866 р. – 24 листопада 1934 р.). 

Організаторами заходу виступили деканат факультету й викладачі кафедри 

всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін. 

На початку заходу професор Віталій Тельвак, декан історичного факультету 

професор Микола Галів, заступники декана доценти Світлана Біла та Володимир 

Галик (модератор конференції) звернулися до учасників із вітальними словами, 

наголосивши на винятковій значимості діяльності і творчої спадщини Михайла 

Грушевського для українського націє- та державотворення, й підкресливши 

необхідність вшанування пам’яті видатного українського вченого та громадсько-

політичного діяча. 

Доповіді, присвячені актуальним питанням сучасного грушевськознавства, 

виголосили науково-педагогічні працівники історичного факультету: професор 

Віталій Тельвак –  «Рецепція суспільно-політичної діяльності Михайла Грушевського 
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в історіографії кінця ХІХ – 80-х років ХХ століття»; професор Микола Галів – 

«Михайло Грушевський як історик освіти України»; доцентка Світлана Біла – 

«Михайло Грушевський на сторінках підручників з історії України»; доцент 

Володимир Галик – «Увіковічення пам’яті М. Грушевського на поштових та 

непоштових марках в Україні та за кордоном». 

Відтак свої презентації 

представили студенти ІV курсу 

історичного факультету першого 

(бакалаврського) рівня вищої 

освіти: Роман Пелек – «Дитинство 

та юність Михайла Грушевського»; 

Іван Яремчук – «Михайло 

Грушевський і Львівський 

університет»; Іванна Кіт – 

«Михайло Грушевський і Наукове 

Товариство імені Шевченка»; 

Оксана Репетівська – «Михайло 

Грушевський і Іван Франко: до 

історії взаємин та 

співробітництва»; Тетяна Кузан –

 «Діяльність Михайла 

Грушевського в еміграції»; 

Галина Глех  –   «Вшанування 

пам’яті Михайла Грушевського». 

Згадані доповіді та 

презентації супроводжувалися 

глибокими дискусіями, під час 

яких було уточнено і спростовано 

деякі спірні твердження щодо 

діяльності М. Грушевського. 

Загалом у заході взяли участь 

майже  30 учасників (викладачі та 

студенти історичного 

факультету). 

Насамкінець організатори 

поділилися міркуваннями щодо 

подальших перспектив у плані 

проведення різносторонніх 

заходів на тему 

грушевськознавства, висловили 

всім учасникам слова вдячності, 

побажали міцного здоров’я. 


