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Зустріч зі стейкхолдерами 
 

24 листопада 2021 року на кафедрі фізики відбувся попередній захист 

випускових кваліфікаційних робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої 

освіти зі спеціальності 014 Середня освіта (Фізика). Захід був проведений 

дистанційно з використанням платформи Zoom. 

Окрім викладачів кафедри фізики, на попередньому захисті магістерських 

робіт були присутні стейкхолдери: професор кафедри експериментальної фізики 

Львівського національного університету імені Івана Франка Руслан Брезвін та 

директорка ліцею № 16 імені Юрія Дрогобича Дрогобицької міської ради Наталія 

Чайковська. 

Присутні заслухали доповіді студентів за результатами досліджень, 

проведених під час виконання магістерських робіт, та відзначили високий рівень 

їхніх знань, умінь і навичок. Тематика робіт була широкою й стосувалася новітніх 

досліджень у галузі нанофізики та нанотехнологій: процесів синтезу й оптичних 

властивостей наноматеріалів, застосування ультразвукової левітації для допінгу 

активних пористих середовищ, впливу магнітного поля та легування на енергію 

квазічастинок у квантових точках. Були представлені роботи з методики фізики, 

зокрема присвячені застосуванню сучасних комп’ютерних технологій для 

моделювання фізичних процесів і явищ «Механіки». Найбільший інтерес присутніх 

викликала доповідь студентки Марти Слюсар (науковий керівник – доцент 

І. Гадзаман ) щодо впровадження STEM-освіти на уроках фізики у школі для 

створення більш ефективного освітнього середовища та стимулювання процесу 

навчання. Присутні стейкхолдери відзначили актуальність і важливість цієї 

магістерської роботи, оскільки SТЕМ-освіта є одним із головних трендів інноваційної 

освіти, а її розвиток має вирішальне значення для розвитку сучасного суспільства. 

Впровадження системи освіти SТЕМ продиктовано вимогою «Нової української 

школи». 

Прозвучали побажання майбутнім фахівцям не 

зупинятися на досягнутому й продовжувати 

професійно зростати. 

У межах проведеного заходу було обговорено зі 

стейкхолдерами освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) та другого 

(магістерського) рівнів вищої освіти зі спеціальностей 014 Середня освіта (Фізика) і 

104 Фізика та астрономія. Було внесено низку конструктивних пропозицій щодо їх 

удосконалення. Також стейкхолдери зазначили, що гаранти освітньо-професійних 

програм врахували їхнє побажання, висловлене на попередній зустрічі, щодо 

введення до програм підготовки магістрів дисциплін, пов’язаних із використанням 

SТЕМ-технологій у педагогічній роботі. А саме, в освітньо-професійні програми 

другого (магістерського) рівня вищої освіти 2021 року зі спеціальностей 014 Середня 

освіта (Фізика) і 104 Фізика та астрономія введено дисципліну «STEM-технології у 

курсі фізики закладів вищої освіти». 

Наприкінці зустрічі завідувач кафедри фізики професор Ігор Столярчук 

подякував усім присутнім за продуктивну роботу та висловив сподівання про 

подальшу плідну співпрацю. 
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Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика 

 у Франковому університеті 
 

24 листопада 2021 року на філологічному факультеті у форматі 

відеоконференції проведено І етап ХХІІ Міжнародного конкурсу з української мови 

імені Петра Яцика серед студентів Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка за участі 38 студентів (19 – філологічних 

спеціальностей і 19 – нефілологічних). 

Організатори Конкурсу – проректор з науково-педагогічної роботи, голова 

Оргкомітету доцент Володимир Шаран; декан філологічного факультету, заступник 

голови Оргкомітету професор Петро Мацьків; проректор з науково-педагогічної 

роботи доцент Юрій Вовк; завідувач кафедри філологічних дисциплін та методики їх 

викладання у початковій школі професор Марія Федурко; доцент кафедри мовної та 

міжкультурної комунікації Галина Палиця; методист І категорії навчально-

методичного відділу Лілія Савшак. 

З вітальним словом до присутніх звернулася голова журі доцент Уляна Галів. 

Вона, зокрема, зазначила, що цей захід, який традиційно проводиться в рамках Дня 

української писемності та 

мови, вже понад два 

десятиліття об’єднує 

тисячі українців на 

Батьківщині та за її 

межами; наголосила на 

престижі української 

мови і перспективах її 

розвитку як важливому 

показнику 

життєздатності держави. 

Завдання (ІV і V 

рівня складності) 

передбачали знання матеріалу з орфографії, акцентології, лексики, фразеології, 

морфології, синтаксису української мови, а також написання твору-роздуму на 

запропоновану тему. Студенти виявили добрі знання з усіх розділів сучасної 

української літературної мови, зарекомендували себе як творчі особистості. 

Журі визнало переможцями серед філологів таких студентів: І місце – Тетяна 

Хендога (3 курс); ІІ місце – Соломія Марусаж (4 курс); ІІІ місце – Ангеліна Разумна (4 

курс); та Анна Світлозарова (2 курс). 

Серед студентів нефілологічних спеціальностей призові місця посіли: І місце –

 Анастасія-Марія Ониськів (навчально-науковий інститут музичного мистецтва, 1 

курс); ІІ місце – Христина Луців (факультет початкової та мистецької освіти, 4 курс); 

ІІІ місце  – Наталія Драгомирецька (факультет педагогіки, психології та соціальної 

роботи, 3 курс). 

Вітаємо усіх переможців і бажаємо успіхів в обласному етапі Конкурсу! 
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Студентська наукова конференція-презентація на історичному факультеті 
 

24 листопада 2021 року на історичному факультеті відбулася IV студентська 

наукова конференція-презентація «Закордонне українство: історія та сучасність». 

Організаторами заходу виступили доцентки кафедри історії України Руслана Попп 

(модераторка) та Оксана Медвідь. 

Із вітальним словом до учасників конференції звернулися декан історичного 

факультету Микола Галів та завідувач кафедри історії України Василь Ільницький. 

Останній відзначив, що особливістю IV конференції є участь в ній не лише студентів 

історичного факультету, а й здобувачів освіти інституту іноземних мов. Цей 

структурний підрозділ нашого університету представляли студенти І курсу першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти Марія Ращупкіна, Катерина Борисенко, Дмитро 

Савшак, які розповіли про Український вільний університет і відомих закордонних 

українців Сержа Лифаря та Стівена Возняка. 

Студенти другого (магістерського) рівня 

вищої освіти історичного факультету 

Христина Жук та Ірена Ліпецька розкрили 

питання міжвоєнної української 

еміграції, політику радянської системи 

щодо закордонного українства у  50 –        

60-х рр. XX ст. Студентка Ольга Головата 

ґрунтовно охарактеризувала діяльність 

Європейського українського конгресу – 

представницького органу української 

громади у європейських країнах. Роксолана 

Романків проаналізувала феномен 

української діаспори в Австралії. Доповідь 

Петра Кепича була присвячена меценатові 

та організатору міжнародного конкурсу 

знавців української мови Петрові 

Яцику. Зауважимо, що студент-доповідач є 

уродженцем села Верхнє Синьовидне 

Стрийського району, в якому побачив світ і 

визначний українець Петро Яцик. 

Презентацію про одного з перших 

літописців українського життя в Канаді 

Нестора Дмитріва підготувала Роксолана 

Лецик. Студентки Віталія Шомонка 

й Андріана Байкенич присвятили доповіді 

образотворчому і хореографічному 

мистецтвам, розповівши про творчість художника Василя Курилка й українське 

танцювальне мистецтво за кордоном. 

Насамкінець конференції доцентка Руслана Попп подякувала учасникам за 

змістовні і цікаві доповіді. А студенти у відповідь – за можливість взяти участь у 

такому інформаційно-насиченому, пізнавальному заході.  
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Студентський конкурс «Stand Up – 2021» 
 

24 листопада 2021 року у «Франковій світлиці» Народного дому імені Івана 

Франка відбувся фінал студентського конкурсу «STAND UP – 2021», організаторами 

якого виступили профком студентів та студентське самоврядування. Захід відбувався 

у межах святкування Міжнародного дня студентів і мав на меті створити умови для 

творчої самореалізації студентів у 

театрально-естрадному мистецтві. 

Фінальній грі передував відбірковий 

тур, який проходив онлайн 15 листопада в 

телеграм-каналі. Фіналістами за рішенням 

журі стали: студентка філологічного 

факультету Тетяна Пацак, студентки 

факультету початкової та мистецької освіти 

Світлана Марцинюк і Марта Дробчак, 

студентка факультету педагогіки психології 

та соціальної роботи Оксана Дацко, студент 

біолого-природничого факультету Юрій 

Левкович. 

Фінал конкурсу проводився у 

формі монологу на тему «Усі ми були 

дітьми».  

Журі оцінювало виступи за 

такими критеріями: гумор, сценічна 

майстерність і культура, артистизм, 

якість та  вміння подачі матеріалу, 

дотримання регламенту. 

Призерами конкурсу стали: ІІІ 

місце – Марта Дробчак; ІІ місце – Юрій Левкович; І місце – Світлана Марцинюк. 

Приз глядацьких симпатій отримав Петро Кепич. 

Усі призери й учасники фінальної гри були нагороджені спеціальними 

дипломами і грошовими преміями. Організатори конкурсу висловлюють щиру 

подяку всім, хто долучився до заходу.  

*** 
Дрогобицькі студенти – лауреати обласної премії імені В’ячеслава Чорновола 

 

24 листопада 2021 року у Львівському національному університеті імені Івана 

Франка відбулося нагородження студентів закладів фахової передвищої та вищої 

освіти, які брали участь у конкурсі на здобуття премій від Львівської обласної 

державної адміністрації і Львівської обласної ради. 

 Лауреатами цієї престижної для здобувачів освіти премії, що присуджується 

за досягнення успіхів у навчальній і науковій роботі, за активну участь у 

громадському житті університету та міста, стали й студенти нашого закладу освіти. 

Серед них – студент навчально-наукового інституту музичного мистецтва Роман 

Дидик (науковий керівник – завідувач кафедри народних музичних інструментів та 

Фіналісти конкурсу «Stand Up – 2021» 
разом з головою профкому студентів 

Ігорем Гівчаком 

Вітання учасникам 
конкурсу від голови 
профкому студентів  

Ігоря Гівчака 

Призерка 
конкурсу Марта 
Дробчак під час 

виступу 



322 
 

вокалу доцент Андрій Душний), студент історичного 

факультету Богдан Паньків (науковий керівник – 

професор кафедри історії України Юрій Стецик), 

студентка факультету психології, педагогіки та 

дошкільної освіти  Ірина Середяк (наукова керівниця – 

доцентка кафедри  загальної педагогіки та дошкільної 

освіти доцент Світлана Івах), Софія Даниляк, Юлія  

Заплатинська та Галина Галах (науковий керівник – 

Тетяна Пантюк), аспірантка кафедри історії України 

Лілія Гриник (науковий керівник – завідувач кафедри 

проф. Василь Ільницький). 

Студент Богдан Паньків опублікував 12 науково-

методичних статей, зокрема у фахових виданнях 

України. Брав участь у роботі 18 міжнародних та 

всеукраїнських наукових конференцій із питань 

історичного краєзнавства, історії України, 

правознавства, інноваційних технологій навчання і 

виховання. 

Студент Роман Дидик двічі отримував стипендію 

Президента України за виконавські досягнення на 

міжнародних конкурсах в Україні, Литві, Білорусі, 

Чехії, Великій Британії, Латвії та наукову роботу 

(публікації в українських та зарубіжних виданнях, 

перемогу (І місце) в ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу 

наукових робіт зі спеціальності «Музичне мистецтво» у 

Кам’янець-Подільському). 

Аспірантка Лілія Гриник є авторкою багатьох 

наукових праць, зокрема п’яти статей у фахових 

наукових видання України, й досліджує різні аспекти 

повсякденного життя учасників українського 

визвольного руху середини ХХ ст. 

Як стверджують лауреати, у їхній перемозі є й 

частка праці старших наставників, які завжди були поруч, 

підтримували, допомагали, спрямовували науковий 

пошук. Вони одностайно визнали, що премія імені 

В’ячеслава Чорновола дає стимул до нових звершень і 

досягнень та розуміння того, що в сучасному 

швидкоплинному світі наука не перестає відігравати 

важливу роль у житті людини. Змінюються цінності, 

уявлення про світ, але прагнення до його пізнання завжди 

буде зумовлювати бажання використовувати науку у всіх 

сферах життєдіяльності, розум завжди є і буде в тренді, 

активна життєва та громадська позиції сприятимуть суспільному прогресу і 

розвитку України й світу. 

На фото (зліва): студент 
навчально-наукового 
інституту музичного 

мистецтва Роман Дидик  

Під час вручення нагороди 
студентові історичного 

факультету Богдану Паньківу 

Аспірантка Лілія Гриник 

Студентка факультету 
психології, педагогіки та 

дошкільної освіти 
 Ірина Середяк 
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Відбулася науково-практична конференція «Національні стандарти в системі 

захисту прав дитини: сімейні форми виховання дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування»  
 

26 листопада 2021 року на історичному факультеті відбулася науково-

практична конференція «Національні стандарти в системі захисту прав дитини: 

сімейні форми виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування». Співорганізаторами онлайн-заходу виступили доцентка кафедри 

правознавства, соціології та політології Єлизавета Копельців-Левицька та начальник 

відділу-служби у справах дітей виконавчого комітету Дрогобицької міської ради Ігор 

Яким. 

Із вітальним словом до учасників конференції звернувся декан історичного 

факультету Микола Галів, який відзначив, що 

захист прав дитини є одним із 

найважливіших пріоритетів у нашій державі, 

адже ставлення до дітей, рівень їхньої безпеки 

та захищеності у державі, стан їхнього 

всебічного розвитку є показниками 

цивілізованості й гуманності суспільства. 

Начальник відділу-служби у справах 

дітей виконавчого комітету Дрогобицької 

міської ради Ігор Яким розповів про 

практичні аспекти процедури усиновлення 

(удочеріння), закцентував окрему увагу та 

питанні міжнародного усиновлення. 

У конференції взяла участь адвокатка 

ради адвокатів Львівської області Ольга 

Ференц, яка зробила короткий огляд судової 

практики позбавлення батьківських прав. 

Не менш цікавими та ґрунтовними були 

доповіді здобувачів вищої освіти, зокрема: 

А. Поліщук «Право дитини жити і 

виховуватися у родині», І. Мох «Правовий 

аналіз позбавлення батьківських прав як 

заходу захисту прав та інтересів дитини», А. Страшівської «Патронат як форма 

сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування», 

М. Гринців «Проблематика прийомного виховання у сімейному праві України», 

А. Пасічник «Роль інститут опіки та піклування у забезпеченні прав та інтересів дітей 

у сучасних умовах», Ю. Саламін «Правова природа дитячого будинку сімейного 

типу», В. Папірник «Правовий аналіз Конвенції про права дитини 1989 р.». 

Насамкінець організатори поділилися міркуваннями щодо подальших 

перспектив співпраці кафедри правознавства, соціології та політології з відділом-

службою у справах дітей виконавчого комітету Дрогобицької міської ради, 

висловили всім учасникам слова вдячності та побажали міцного здоров’я. 
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На біолого-природничому факультеті вшанували пам’ять жертв голодомору 
 

26 листопада 2021 року на біолого-природничому факультеті у форматі 

онлайн із використанням платформи ZOOM відбувся виховний захід «Вшанування 

пам’яті жертв Голодомору», який підготували і провели студенти ІІІ курсу. 

Модераторка заходу – кураторка академічних груп доцентка Ярослава 

Павлишак. 

Захід розпочали словами: «Голодомор – одне з найстрашніших явищ 

людства. Це був найчорніший час в історії України. У світі не зафіксовано такого 

голоду, як той, що випав на долю народу найродючішої землі. Без стихії, без засухи, 

без війни – в самому центрі Європи, в Україні, яка незадовго перед цим була 

житницею континенту, небачений голод 

забрав у могилу від 7 до 10 мільйонів 

людей». 

Документальні факти, спогади про 

трагічні сторінки нашої історії, віршовані 

рядки про Голодомор та 

продемонстрований відеоролик «Голодний 

Дух» торкнулися душі кожного. 

Хвилиною мовчання та запаленими 

свічками згадали закатованих голодом 

жертв геноциду українського народу.  

Наприкінці заходу деканка 

факультету доцентка Світлана 

Волошанська, доцентка Ярослава 

Павлишак і студентська деканка факультету 

Христина Місяйло висловили слова 

вдячності його організаторам і учасникам, 

які пригадали трагічне минуле нашого 

народу, вшанували пам’ять безвинно 

замучених голодом та політичними 

репресіями людей і побажали, щоб ніхто й 

ніколи не відчув того страху, який 

перетерпів наш український народ. 

Нехай пам’ять про всіх невинно 

убієнних живе в наших серцях і гуртує у 

спільній боротьбі за свободу та гідність 

українського народу! 
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Конференція-презентація «До 30-річчя незалежності України: історія, 

сучасність і перспективи» 
 

30 років Незалежності України – це справді знакова подія, адже  Україна є 

молодою країною з багатовіковою історією. 

29 листопада 2021 року відбулася конференція-презентація «До 30-річчя 

незалежності України: історія, сучасність і перспективи» в онлайн-режимі, яку 

підготувало й провело Наукове товариство студентів та аспірантів імені професора 

Василя Надім’янова. Молоді науковці  університету підготували доповіді, присвячені 

різним аспектам здобуття незалежності та пройденого Україною 30-річного шляху. 

Модератором конференції виступив аспірант 1-го року підготовки Назарій 

Юрчишин. Вітальні слова виголосили проректор з наукової роботи професор 

Микола Пантюк та завідувачка аспірантури і докторантури доцентка Олена Куцик. 

На початку конференції доцентка Руслана Попп розкрила  проблему 

служіння Українського вільного університету Українській державності впродовж ста 

років. Не менш цікавою була й тема доповіді доцентки Мирослави  Іванишин – 

«Проблеми класифікації сучасної української літератури доби незалежності». 

Естафету науково-дослідницької діяльності, присвяченої 30-тиріччю 

незалежності України, прийняли студенти-науковці. Тож Ірина Демко розповіла про 

«Чотирнадцять кроків до встановлення 

незалежності», Руслана Кахновець ознайомила 

учасників конференції з проблемою 

«Революції Гідності на шляху до скрижалей 

історії».  

Студентка 1-го курсу факультету 

початкової та мистецької освіти Анастасія 

Попик проаналізувала питання «Становлення 

України як незалежної держави». Про «Українське державотворення, пріоритети та 

інституціональний вимір зовнішньої політики і дипломатії України у 1991 – 2021 

роках»  розповів студент Богдан Паньків. Студент Маркіян Ковалько описав ті 

процеси і зміни, що відбулися в освіті в Україні впродовж 30-ти років незалежності. 

Зворушливе відео, присвячене етапам становлення Української Державності в ХХ 

столітті, представила Василина Луців. 

Цікавою й змістовною була друга частина конференції, на якій виступили 

аспіранти: Анна-Любов Мафтій, Леся Баранська, Марія Биців, Уляна Куцик, Андрій 

Куцик, Анна Чура, Анна Розлуцька, Мар’яна Пастух, Іванна Токарська, Данута 

Хомош, Мар’яна Ліщота та Лілія Гриник. Теми їхніх доповідей були 

різноаспектними й багатогранними. Вони стосувалися успіхів українського кіно 

періоду незалежності, основних напрямів стимулювання розвитку малого та 

середнього бізнесу в Україні, перекладів Біблії українською мовою як етапу 

формування національної свідомості, культури психічного здоров’я молоді як 

стратегічної проблеми сучасного українського суспільства, рецепції Дж. Р. Р. Толкіна 

українською гуманітаристикою та жанровим трансформаціям скандинавського 

детективу в контексті українського вітчизняного ринку доби незалежності тощо. 

Не менш цікавим було й обговорення доповідей.  
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На біолого-природничому факультеті відбулася лекція щодо використання 

інноваційних технологій навчання біології у Новій українській школі 
 

30 листопада 2021 року на біолого-природничому факультеті за допомогою 

платформи Zoom відбулася лекція завідувачки кафедри природничих наук з 

методиками навчання Рівненського державного гуманітарного університету, 

докторки педагогічних наук, професорки Наталії Грицай «Технологія «майстерня» 

на уроках біології». 

Наталія Грицай є відомою педагогинею-новаторкою, що удосконалює 

методики навчання біології у закладах середньої та вищої освіти, розробляє засади 

впровадження інноваційних технологій навчання біології та основ здоров’я, пропагує 

розвиток натуралістичної роботи в закладах освіти. 

До лекції були залучені здобувачі першого (бакалаврського) і другого 

(магістерського) рівнів вищої освіти за освітніми програмами: Середня освіта 

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

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

інформатика), Середня освіта (Хімія), а також викладачі кафедри біології та хімії. 

Лекторка наголосила, що відповідно до Концепції Нової української школи 

потрібно оновлювати не тільки зміст освіти, а й методи і технології навчання, що 

сприятимуть становленню особистості, розвитку творчого та критичного мислення 

учнів. Одна з таких інноваційних технологій – «майстерня», принципом роботи якої 

є здобуття знань у процесі роботи на уроці, а не передача їх у готовій формі. 

Під час лекції Наталія 

Грицай акцентувала увагу на 

ключових положеннях 

технології «майстерня», 

показала етапи впровадження 

технології на фрагментах 

уроку з біології у 6 класі. 

Колектив біолого-

природничого факультету та 

здобувачі освіти висловлюють 

щиру подяку професорці 

Наталії Грицай за обмін 

досвідом навчання біології й 

цікаву лекцію. 
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Урочисте представлення ректора Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка Валентини Бодак 
 

30 листопада 2021 року в актовій залі головного корпусу університету відбувся 

розширений ректорат з нагоди представлення новообраної ректора, доктора 

філософських наук, професора пані Валентини Бодак. Модератор – проректор з 

наукової роботи професор Микола Пантюк відкрив засідання ректорату та 

відрекомендував гостей. 

Заступниця директора департаменту освіти і 

науки Львівської обласної державної адміністрації, 

начальниця управління дошкільної, загальної 

середньої освіти, позашкільної роботи, кадрового, 

організаційного та інформаційного забезпечення 

Ольга Котовська ознайомила присутніх із наказом 

Міністра освіти і науки України № 475-к від 25 

листопада 2021 року «Про призначення на посаду 

ректора». 

Із вітальними словами виступили: єпископ 

Самбірсько-Дрогобицької єпархії Української Греко-

Католицької Церкви Владика Ярослав Приріз та 

капелан університету отець Олег Кекош, голова 

Дрогобицької об’єднаної територіальної громади 

Тарас Кучма, голова Дрогобицької районної ради 

Андрій Шевкенич, перший заступник голови 

Дрогобицької районної державної 

адміністрації Роман Шлярп, голова Львівської 

обласної ради профспілки працівників освіти 

і науки Марія Яцейко 

та голова профкому 

працівників 

університету Олена 

Куцик. 

Слово було 

надано також ректору 

університету (2012 – 2021 рр.) 

професору Надії Скотній, яка 

висловила вдячність педагогічному 

колективу за багаторічну співпрацю 

та побажала Валентині Анатоліївні виконати поставлені 

завдання і здійснити задумані плани в ім’я розвитку 

університету. 

На завершення пані Валентина Бодак подякувала всім присутнім за щирі 

слова вітань та вкотре наголосила, що Дрогобицький університет розвиватиметься з 

позитивною динамікою лише у згуртованій академічній родині. 

 

Ольга Котовська зачитала 
наказ МОНУ «Про призначення 

на посаду ректора» 

Ректор, доктор 
філософських наук, 

професор 
 Валентина Бодак 

Єпископ Самбірсько-Дрогобицької 
єпархії УГКЦ Владика Ярослав Приріз та 
капелан університету отець Олег Кекош 

виступили з привітаннями 

Привітання прозвучали 
від Марії Яцейко 
 і Олени Куцик 
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На факультеті психології, педагогіки та соціальної роботи  

відбувся навчально-методичний семінар «Педагогіка Марії Монтессорі: 

теоретичний і практичний аспекти» 
 

У межах діяльності Лабораторії педагогічної творчості 1 грудня 2021 року 

студенти ІІІ курсу спеціальності «Дошкільна освіта» на факультеті психології, 

педагогіки та соціальної роботи провели відкрите заняття-семінар «Педагогіка Марії 

Монтессорі: теоретичний і практичний аспекти». 

Учасниками дійства були 

студенти І та ІІІ курсу денної форми 

навчання спеціальності «Дошкільна 

освіта», студенти заочної форми, 

студенти ІІІ курсу навчально-

наукового інституту музичного 

мистецтва, завідувачка ЗДО імені 

о. Кирила Силецького м. Дрогобич 

Лілія Янишин, вихователі ЗДО, викладачі кафедри загальної педагогіки та 

дошкільної освіти (завідувачка професорка Марія Чепіль, професорка Тетяна 

Пантюк, доцентки Ірина Паласевич,. Анна Федорович, Марія Ярушак, Алла Возняк, 

старші викладачки Оксана Яців, Олександра Свйонтик). Модераторка – доцентка 

Надія Дудник. 

Дисципліна «Педагогіка Марії Монтессорі» є вибірковою. За новою освітньою 

програмою її пропонують студентам денної та заочної форм навчання спеціальності 

«Дошкільна освіта». Метою програми є: ознайомити студентів з основними 

ключовими положеннями педагогічної системи, її особливостями, вимогами до 

організації спеціального розвивального середовища, педагогічним підходом у змісті, 

формах, методах виховання дітей дошкільного віку, особливостями використання в 

українській дошкільній освіті; формування у майбутнього вихователя власної 

педагогічної позиції щодо самовиховання на засадах Монтессорі-педагогіки; набуття 

досвіду самостійного і творчого аналізу та оцінки педагогічних явищ і ситуацій з 

використанням Монтессорі-педагогіки. Унаслідок вивчення курсу у студентів 

формуються компетенції: у визначенні основних педагогічних принципів 

використання педагогічної системи Марії Монтессорі; в особливостях організації 

розвивального середовища, психологічних компетенціях діяльності педагога; щодо 

ефективних прийомів, способів і методів проведення групових та індивідуальних 

занять із вихованцями у розвивальному середовищі; у вмінні проводити заняття за 

методикою Марії  Монтессорі з використанням самостійно виготовлених 

дидактичних матеріалів. 

Програма заняття складалася з трьох частин: перша – теоретична – про 

особливості розвитку та становлення педагогічної новації, вплив досліджень відомих 

психіатрів Г. Ітара, Е. Сегена та формування ідей сенсорного розвитку, використання 

наочності та методу самостійного навчання Ф. Фребеля; друга – практичні вправи з 

водою на змішування кольорів фарб, переливання в різні за ємкістю посудини, 

виловлювання ситком предметів, що плавають; третя частина заняття була майстер-

класом, який провела доцентка кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти 
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Надія Дудник. Викладачка продемонструвала учасникам вправи на визначення 

форми, кольору, розміру ґудзиків, викладання за певною схемою послідовності та 

побудову фігури за заданим зразком, обведення ґудзиків і заштриховування тощо. 

Такі вправи важливі у підготовці руки дитини до письма, вчать аналізувати, 

виокремлювати, порівнювати, творчо використовувати дидактичний матеріал для 

розвитку уяви. 

З доповідями на семінарі 

виступили: Мар’яна Макар і Вікторія 

Пітушевська «Практичне 

використання Монтессорі-матеріалу 

в домашніх умовах»; Вероніка 

Дзіндюра «Життєвий та творчий 

шлях М. Монтессорі»; авторський 

вірш прочитала Аліна Шишка про М. Монтессорі; Наталія Драгомирецька й Тетяна 

Половчак «Сензитивні періоди розвитку дитини дошкільного віку»; Василина Гуяр 

та Ольга Пилипів презентували «Сенсорний розвиток дитини у теорії Г. Ітара та 

система М. Монтессорі»; Наталя Драгомирецька зосередила увагу на «Дидактичному 

матеріалі Е. Сегена й обладнанні у математичній зоні»; Марія Янів і Каріна 

Метеньканич представили педагогічну систему Ф. Фребеля та порівняли її з 

системою М. Монтессорі; Олександра Лутак і Божена Івахів виголосили доповідь 

«Організація зони мовлення». Крім того, було продемонстровано добірку віршів про 

тварин та рослин, яка відображає принцип мовленнєвого розвитку у системі 

природовідповідності та наданні наукових знань дитині у доступній формі. 

Результатом наступності та великого інтересу до використання педагогіки 

М. Монтессорі стало запрошення від вихователів та завідувачки ЗДО ім. о. Кирила 

Силецького на проведення навчально-методичного семінару 8 грудня 2021 року. 

Дякуємо всім за небайдужість і бажання популяризації новацій! 
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Відеоконференція до Дня української писемності та мови 
 

1 грудня 2021 року викладачки кафедри філологічних дисциплін та методики 

їх викладання у початковій школі професорки Марія Федурко і Віра Котович, 

доцентка Олена Кравченко-Дзондза взяли участь у 

роботі відеоконференції до Дня української 

писемності й мови. 

Конференція проходила під патронатом 

генерального консульства України в Мюнхені, а її 

організатором став Iнститут слов’янської філології 

Університету Людвіґа-Максиміліана (м. Мюнхен). 

 З вітальним словом виступив Генеральний 

консул України у Мюнхені Юрій Ярмілко. Доповіді 

Уповноваженого із захисту державної мови Тараса 

Креміня, директора Миколаївського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти Василя Шуляра, 

наукової співробітниці Європейського університету Віадріна у 

Франкфурті-на-Одері Олесі Лазаренко та виступи модераторки 

заходу Олени Новікової порушували актуальні питання 

державності української мови, сучасних підходів до вивчення 

української мови та літератури у закладах освіти України й 

зарубіжжя, здійснення процесу дерусифікації географічних назв 

на теренах нашої держави, координації зусиль науковців, 

учителів, громадськості для утвердження державного статусу 

української мови, її побутування в усіх сферах суспільного життя. 
 

*** 
 

  Імплементація спецкурсу «Діяльнісний підхід у початковій школі» 

 на факультеті початкової та мистецької освіти 
 

У межах співпраці між Дрогобицьким державним педагогічним 

університетом імені Івана Франка, Міністерством освіти і науки України і фондом 

The LEGO Foundation (Королівство Данія) на факультеті початкової та мистецької 

освіти проходить імплементація спецкурсу «Діяльнісний підхід у початковій школі» 

для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 

013 «Початкова освіта». Одним із ключових завдань спецкурсу є формування ігрової 

компетентності у майбутніх педагогів.  

2 грудня 2021 року доцентка кафедри 

педагогіки і методики початкової освіти Леся Колток, 

котра здійснює імплементацію спецкурсу, провела 

заняття «Гра: переосмислення концепту». На занятті 

аналізувалася ГРА не у традиційному розумінні як 

п’ятихвилинка на початку уроку чи 

фізкультхвилинка, а як спосіб взаємодії педагога з 

Уповноважений  
із захисту 

державної мови 
Тарас Кремінь  
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дитиною, як спосіб подачі інформації вчителем і спосіб пошуку інформації 

дитиною, як стиль мислення та поведінки педагога і, головне, як спосіб навчання, 

взаємодії з іншими. Заняття проходило у форматі діяльнісного підходу, навчання 

через гру. 

Гостями online-зустрічі були: тренерка педагогічних ініціатив The LEGO 

Foundation в Україні Олена Шуляк, викладачі ЗВО України, які готуються до 

імплементації спецкурсу у 

другому семестрі навчального 

року, та завідувачка кафедри 

педагогіки і методики початкової 

освіти Лілія Стахів. 

На занятті, що об’єднало 

однодумців із різних куточків 

України, панувала тепла, дружня 

атмосфера, наповнена новорічним 

настроєм та передріздвяною 

ейфорією. 

 

*** 
В УкрІНТЕІ відбувся науковий захід,  присвячений Всесвітньому дню науки 

 та Міжнародному тижню відкритого доступу 
 

2 грудня 2021 року в Українському 

інституті науково-технічної експертизи 

(УкрІНТЕІ) відбувся науковий захід «День 

фахівця», присвячений Всесвітньому дню 

науки та Міжнародному тижню 

відкритого доступу. 

У заході взяла участь начальниця 

науково-дослідного сектора університету 

Леся Перхун разом з іншими 

співробітниками УкрІНТЕІ, МОН України, 

науковцями, представниками закладів 

вищої освіти, галузевих інститутів. 

Модераторкою зустрічі виступила 

завідувачка відділу наукових та науково-

дослідних робіт ДНТБ України Сабіна 

Аугунас. Обговорювалися питання 

відкритих публікацій та цитованості 

українських вчених за даними Web of 

Science і InCites, оцінки ефективності 

роботи бібліотек в Інтернеті: оптимізація, 

аналітика й можливості відкритого доступу.  
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На історичному факультеті відбулася франкознавча 

 науково-практична конференція 
 

2 грудня 2021 року на історичному факультеті в режимі онлайн відбулася 

студентсько-викладацька науково-практична конференція «Культурна спадщина 

країн Центрально-Східної Європи у житті й творчих зацікавленнях Івана 

Франка». Організаторами заходу виступили доценти кафедри всесвітньої історії та 

спеціальних історичних дисциплін Володимир Галик (модератор конференції) і 

Світлана Біла. 

Свою роботу конференція розпочала з вітальних слів декана історичного 

факультету професора Миколи Галіва, заступників декана доцентів Світлани Білої та 

Володимира Галика. Вони підкреслили важливість вивчення життя й багатогранної 

діяльності Івана Франка, його внеску у розвиток української культури і освіти, 

піднесення українсько-слов’янських зв’язків. 

Першими свої доповіді виголосили представники науково-педагогічного 

складу факультету. Професор Микола Галів проаналізував студії Івана Франка щодо 

історії освіти в Галичини. Доцентка Світлана Біла охарактеризувала висвітлення 

діяльності Івана Франка на сторінках підручників з історії України. Доцент 

Володимир Галик здійснив різноаспектний огляд способів увіковічення пам’яті Івана 

Франка у країнах Центрально-Східної Європи. 

Надалі робота конференції зосереджувалася навколо презентацій студентів 

історичного факультету другого (магістерського) рівня вищої освіти. Свої доповіді 

представили: Віталія Шомонка – «Білорусистика у творчій спадщині Івана Франка»; 

Петро Кепич – «Сербська та хорватська культурні спадщини у творчих зацікавленнях 

Івана Франка»; Ірена Ліпецька – «Зв’язки Івана Франка із чеськими та словацькими 

фольклористами»; Роксолана Лецик – «Інтелектуальне середовище Російської 

імперії у житті й творчій спадщині Івана Франка»; Андріана Байкенич – 

«Інтелектуальний світ Болгарії у житті і творчих зацікавленнях Івана Франка». 

Проблематика доповідей науково-педагогічних працівників і студентів 

історичного факультету супроводжувалися жвавим обговоренням, у процесі чого 

було з’ясовано актуальність порушених проблем, проаналізовано значимість 

різнобічних аспектів діяльності Івана Франка, визначено подальшу 

тематику наступних франкознавчих студентсько-викладацьких науково-практичних 

конференцій. Загалом скажемо, що 

захід тривав понад дві години, у ньому 

взяли участь майже п’ятдесят учасників. 

Завершуючи роботу конференції, 

її організатори висловили слова 

вдячності всім учасникам, побажали їм 

міцного здоров’я та окреслили 

перспективні напрями подальшого 

вивчення життя і діяльності Івана 

Франка, популяризації творчості 

українського генія. 
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Історія сучасного світу очима студентів нашого університету 
 

3 грудня 2021 року в режимі онлайн відбулася студентська науково-практична 

конференція «Людство на початку ХХІ ст.: досягнення і виклики», в якій взяли участь 

здобувачі освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, що вивчають 

вибіркову навчальну дисципліну «Історія сучасного світу». Організатором і 

модератором конференції виступив професор кафедри історії України Микола 

Галів. 

Упродовж   першого   семестру  

2021/22 н.р. студенти навчально-наукового 

інституту іноземних мов, факультетів 

історичного, біолого-природничого, 

початкової та мистецької освіти, психології, 

педагогіки та соціальної роботи успішно 

опанували навчальний матеріал зазначеної 

дисципліни, а відтак підготували доповіді-

презентації на різноманітну тематику, 

покликану оприявнити найважливіші 

досягнення і проблемні аспекти розвитку 

людства впродовж перших двох десятиліть 

ХХІ ст. Так, студенти вели мову про 

передові наукові технології (Соломія 

Сенечин, Христина Стасишин), сучасну 

світову гуманітаристику (Назар 

Бощенко), ІТ-технології (Валентина 

Полєвік), освоєння космосу (Марʼян 

Плесканка, Анастасія Глеба), досягнення у 

сфері медицини (Юлія Пилат), біології 

(Вікторія Шеменда), українського і 

зарубіжного кіномистецтва (Володимир 

Андрейко, Вероніка Зубаль), індустрії моди 

(Вероніка Костенко), театрального 

мистецтва (Дарина Чалбаєва), живопису 

(Ірена Липак), світової та української 

літератури (Богдана Чиковська, Ольга Солтис), спорту, зокрема футболу (Ірина 

Яцинич), автомобілебудування (Катерина Климко). Крім того, студенти обговорили 

проблеми міжнародного тероризму (Оксана Іваник), сучасної коронавірусної 

пандемії (Ігор Досяк, Марта Бреньо) та фінансових інновацій, у т. ч. дилему 

«біткоїна» (Вікторія Трущак). Загалом у конференції взяв участь 21 студент. 

Доповіді і яскраві презентації студентів засвідчили їхнє уміння віднаходити, 

аналізувати й узагальнювати інформацію, осмислювати складні розвиткові процеси 

у різних сферах діяльності людства. Відзначимо, що студентська науково-практична 

конференція мала на меті ще й популяризацію вибіркової навчальної дисципліни 

«Історія сучасного світу» серед здобувачів освіти нашого університету. 
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Ліцензійна експертиза освітньої програми «Ерготерапія» 
 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 23.11.2021 р. 

№ 246-Л, в період з 2 грудня до 3 грудня 2021 року в Дрогобицькому державному 

педагогічному університеті імені Івана Франка працювала експертна комісія з метою 

проведення виїзної ліцензійної експертизи з отримання ліцензії на розширення 

провадження освітньої діяльності за освітньою програмою «Ерготерапія» зі 

спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія на першому (бакалаврському) рівні 

вищої освіти. Виїзна експертна комісія 

працювала в складі: голова комісії –

 заступниця директора департаменту 

атестації кадрів вищої кваліфікації, 

начальниця відділу ліцензування освітньої 

діяльності Міністерства освіти і науки України 

Євгенія Баляснікова; експертка – головна 

спеціалістка відділу ліцензування освітньої діяльності департаменту атестації кадрів 

вищої кваліфікації Міністерства освіти і науки України Олена Орлюк. 

Керівництво 

навчально-наукового 

інституту фізичної 

культури і здоров’я 

професор Микола 

Лук’янченко та доцент 

Роман Чопик створили 

належні умови для 

роботи експертної 

комісії. На вимогу 

експертів були 

представлені матеріали 

ліцензійної справи, а 

також всі необхідні документи, які підтверджували інформацію, наведену в 

електронній справі з ліцензування, сформованій в ЄДЕБО. Експертна комісія 

оглянула заявлені в ліцензійній справі матеріально-технічну базу і засоби 

провадження освітньої діяльності за освітньою програмою «Ерготерапія», серед яких 

була ерготерапевтична лабораторія, обладнана в межах реалізації Міжнародного 

проєкту Еразмус+ «UKROTHE». Також експертна комісія відвідала бази практик для 

здобувачів спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія, зокрема Міжнародну 

реабілітаційну клініку Козявкіна та Центр реабілітації «Модричі» у  м. Трускавець. 

За результатами виїзної ліцензійної експертизи експертна комісія склала 

висновок про стан дотримання ліцензіатом – Дрогобицьким державним 

педагогічним університетом імені Івана Франка  –  вимог на рівні вищої освіти 

чинних Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, який буде розглянуто на 

засіданні Ліцензійної комісії МОН України.  

 
 

У Міжнародній реабілітаційній клініці Козявкіна м. Трускавець 



335 
 

Міжуніверситетська студентська конференція з історії українського 

визвольного руху першої половини ХХ ст. 
 

3 грудня 2021 року у режимі онлайн за допомогою платформи ZOOM 

відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Український визвольний 

рух 1920 – 1950 рр.: події та люди» за участю студентів Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка та Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 

Організаторами конференції виступили завідувач кафедри історії України 

професор Василь Ільницький і доцент кафедри історії України, археології та 

спеціальних галузей історичних наук Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка Володимир Старка. 

 У конференції взяли участь 21 студент із Дрогобича і Тернополя. З доповідями 

та презентаціями від ДДПУ імені  І. Франка виступили: студентки інституту фізичної 

культури і здоров’я Аліна Сарай («Передумови створення ОУН»), Наталія Маханець 

(«Ставлення ОУН до проголошення незалежності 

Карпатської України»), Божена Онисько («Створення 

та діяльність Похідних груп ОУН»), Ксенія 

Дрошинець («Українські збройні формування у 

німецьких збройних силах»), Наталія Федоришин 

(«Національні формування у складі УПА»), Іванна 

Мицак («Тактика УПА»), Марина Комарницька («Причини та форми проведення 

акції «Буря»), Тетяна Шуптар («Ставлення ОУН і УПА до колективізації»); студенти 

інституту іноземних мов Христина Зубрицька і Наталія Мисечко («Українсько-

польський конфлікт 1943 – 1944 рр. та спроби порозуміння»), Ірина Луців («Жінки у 

національно-визвольному русі 1940 – 1950-і рр.»), Віра Лесюк («Генерал Микола 

Арсенич: життя і діяльність»); Жанна Врублевська («Історичний портрет Степана 

Бандери»), Святослав Болеста («Історичний портрет Андрія Мельника»); студентка 

філологічного факультету Оксана Івасів («Історичний портрет Євгена Коновальця»); 

студентка біолого-природничого факультету Уляна Савіцька («Історичний портрет 

Романа Шухевича»); студентка історичного факультету Марія Плоскодняк 

(«Історичний портрет Ярослава Стецька»). 

Від Тернопільського національного педагогічного університету імені 

Володимира Гнатюка доповіді виголосили студенти історичного факультету: Тарас 

Якимчук («Пацифікація як каталізатор пришвидшеної української реакції»), 

Світлана Цвид («Галицький ресентимент та єврейська спадщина»), Олександр 

Журавльов («Ліквідація неписьменності у Східній Галичині міжвоєнного періоду, як 

елемент піднесення національної свідомості українського селянства»), Євгенія 

Якобчук («Роль Степана Барана в українському визвольному русі 1920 – 1950-х рр.»). 

 Під час конференції було обговорено актуальні питання з історії визвольної 

боротьби українського народу у першій половині ХХ ст. Учасники мали можливість 

не лише подискутувати й важливі й актуальні теми, але і налагодити контакти із 

колегами із Тернопільського національного педагогічного університету імені 

Володимира Гнатюка. 
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Студенти спеціальності «Дошкільна освіта»  

долучилися до Всеукраїнської кампанії «16 днів проти насильства» 
 

Щорічно з 25 листопада до 10 грудня проводиться Всеукраїнська кампанія «16 

днів проти насильства» з метою привернення уваги до проблем подолання 

насильства в сім’ях, жорстокого поводження з дітьми. 

6 грудня 2021 року студенти спеціальності «Дошкільна освіта» у межах 

кампанії взяли участь у панельній дискусії «Насильство над дітьми». Модераторка 

зустрічі доцентка Алла Ревть зазначила, що нагальною потребою є формування 

нульової толерантності до насильства стосовно дітей у суспільстві, коли б кожен із 

нас відповідно реагував на факти насильства та не замовчував проблему створюючи 

тим самим для дитини середовище довіри.  

Студенти другого (магістерського) рівня вищої освіти групи ДО-14М Софія 

Даниляк, Олена-Анна Кайдан та Анна Луців у своїх доповідях наголосили, що 

насильство над дітьми є загальносвітовою проблемою, і Україна не – виняток. 

На запрошення організаторів панельної дискусії до зустрічі приєдналися 

стейкхолдери: ЗДО № 13 «Казка» (м. Самбір) – Надія Хом’як (директорка), Наталія 

Гойчик (психологиня), Марія Мулега (вихователька-методистка); ЗДО № 30 

«Волошка» (м. Дрогобич) – Наталія Кручкевич (вихователька); ЗДО № 20 

(м. Борислав) – Надія Тарновецька (вихователька); дізнавачка сектору дізнання, пані 

капітан поліції Самбірського РВП ГУНП у Львівській області Юлія Бура; фахівчиня 

відділу інформаційної діяльності та молодіжної політики Дрогобицького 

університету Наталія Бучковська; 

головна спеціалістка відділу сім’ї та 

молоді виконавчого комітету 

Дрогобицької міської ради Оксана 

Павловська. 

Доповідачі презентували 

практичний досвід роботи 

щодо попередження та усунення 

негативних явищ, пов’язаних із 

жорстоким поводженням з дітьми. 

Лейтмотив зустрічі – 

насильству над дитиною можна 

запобігти лише тоді, коли буде 

налагоджено тісну взаємодію і 

співпрацю між фахівцями сфери 

освіти, центрів соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді, служб у 

справах дітей, відділів у справах сім’ї 

та молоді, правоохоронних органів і 

медичними працівниками. 
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Викладачки Ірина Садова і Леся Колток взяли участь у координаційній 

зустрічі-тренінгу для ЗВО 
 

8 грудня 2021 року в межах співпраці між 

Міністерством освіти і науки України та Тhe LEGO 

Foundation (Королівство Данія) у форматі online було 

проведено координаційну зустріч-тренінг для ЗВО. 

У зустрічі взяли участь представники закладів 

вищої освіти, що здійснили імплементацію спецкурсу 

«Діяльнісний підхід у початковій школі» в першому 

семестрі 2021 – 2022 н.р., та вишів, що планують 

впроваджувати спецкурс у другому семестрі навчального 

року. В online-зустрічі брали участь доцентки Леся Садова і Ірина Колток. 

Леся Богданівна здійснювала імплементацію спецкурсу «Діяльнісний підхід у 

початковій школі» на факультеті початкової та мистецької освіти. Вона ділилася 

досвідом реалізації спецкурсу в умовах дистанційного навчання; лайфхаками 

ефективної взаємодії студентів у групах, парах; демонструвала студентські плей-

портфоліо. А крім того, презентувала колегам світлини сучасного освітнього 

простору, створеного на факультеті, – аудиторію НУШ.  

Зустріч із колегами-однодумцями та командою тренерів The LEGO Foundation, 

безцінний довід, натхнення і яскраві емоції – те, чим запам’яталася ця незабутня 

зустріч. 

*** 
На факультеті психології, педагогіки та соціальної роботи відбулася 

студентська науково-практична конференція 
 

8 грудня 2021 року в режимі онлайн відбулася 

студентська науково-практична конференція «Науково-

педагогічні засади інклюзивної освіти та соціальної 

педагогіки в сучасних умовах». 

У заході взяли участь студенти спеціальностей 

«Соціальна педагогіка» та «Інклюзивна освіта» першого (бакалаврського) та другого 

(магістерського) рівнів вищої освіти і викладачі. Пленарне засідання відкрила 

завідувачка кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти професорка Тетяна 

Логвиненко, яка привітала учасників та побажала всім цікавої й результативної 

роботи. 

Робота конференції відбувалася за двома секціями, на яких обговорювали 

актуальні питання соціальної педагогіки та розвитку інклюзивної освіти. Велике 

зацікавлення учасників конференції викликали доповіді студенток: Оксани Живчин 

(«Арт-терапія в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами»), Злати Мигович 

(«Деонтологія інклюзивної освіти»), Олександри Шипки («Проблеми та перспективи 

розвитку інклюзії в закладах освіти»), Христини Кретчак («Робота соціального 

педагога з сім’ями, що опинилися в складних життєвих обставинах»), Віри Хопти 

(«Соціалізація дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами») та інші. 

 

https://dspu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/12/222.jpg
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Навчально-методичний семінар 

«Педагогіка Марії Монтессорі у практичному використанні» 
 

8 грудня 2021 року як процес реалізації співпраці й діяльності лабораторії 

Педагогічної творчості на базі закладу дошкільної освіти № 2 ім. отця Кирила 

Силецького (м. Дрогобич) відбувся навчально-методичний семінар, в якому взяли 

участь викладачки кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Надія Дудник, 

Анна Федорович, Олександра Свйонтик, а також завідувачка закладу дошкільної 

освіти Лілія Янишин, методистки Зоряна Сосяк і Світлана Владика, корекційна 

педагогиня Лілія Ліснича та 27 вихователів дитячого садка. 

У тісному колі в передноворічному залі керівниця закладу дошкільної освіти 

Лілія Янишин представила викладачок кафедри, з 

якими тісно співпрацює вже впродовж трьох 

років як стейкхолдерка і як голова екзаменаційної 

комісії під час випускових іспитів студентів. Із 

доповідями «Основні педагогічні ідеї 

М. Монтессорі», «Сенсорна зона розвитку 

дитини», «Практичне використання дидактичного 

монтессорі-матеріалу» у теоретичній частині 

семінару виступили науковиці кафедри. 

Друга частина була присвячена 

демонстрації вправ на сенсорику для дітей 

дошкільного віку. Цікавими для виконання 

виявилися завдання з ґудзиками, які вихователі 

переглянули як добре відомий, проте 

мало використовуваний у практиці дидактичний 

матеріал. Учасники пригадували поняття 

точки, викладали лінії криві, ламані, прямі, 

шукали різні за формою й кількістю отворів ґудзики. Методика 

М. Монтессорі передбачає номенклатурні уроки, коли схема 

виконання вправи демонструється глядачам, а учасники семінару 

без зайвих коментарів та зауважень з боку ведучого, але з 

поясненням власної логіки, виконують завдання і презентують 

роботу. Вправа з побудовою башти показала, якими творчими є 

вихователі. Башти були об’ємні у висоту, послідовні на аркуші, 

трикутні, одноколірні, багатоколірні, адже уява у педагогів-

практиків постійно тренується  з дітьми. Сподобався учасникам і 

ґудзиковий диктант із завданнями домалювати об’єкт, якого не вистачає. 

Завідувачка ЗДО провела гостям екскурсію до кімнати-музею отця Кирила 

Силецького, до спеціально обладнаної компенсуючої кімнати для індивідуальних 

занять із дітьми з особливими потребами. 

Науковиці та вихователі завершили зустріч в емоційному піднесенні та з 

бажанням реалізовувати нові ідеї, які сприяють розвитку дошкільників, вивченню 

кращого інноваційного досвіду для творчого натхнення.    
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Презентація результатів соціологічного дослідження учнівської молоді на 

міжнародній конференції 
 

8 – 9 грудня 2021 року викладачки кафедри правознавства, соціології та 

політології професорка Світлана Щудло та доцентки Ірина Мірчук і Оксана Зелена 

взяли участь у представленні результатів дослідження Українсько-польського 

соціологічного проєкту «Соціальне здоров’я та ризики стилю життя учнівської 

молоді Львівщини» (Інститут психіатрії та неврології (Варшава, Польща), 

Національний університет «Львівська політехніка», Дрогобицький державний 

педагогічний університет імені Івана Франка), за фінансової підтримки Державної 

агенції розв’язання алкогольних проблем (PARPA, Польща). Керувала групою з 

українського боку професорка Світлана Щудло. Дрогобицькі дослідниці виголосили 

доповідь «Роль сімейних факторів у вживанні українською молоддю психоактивних 

речовин». Разом із професором Кшиштофом Осташевським (Інститут психіатрії і 

неврології в Варшаві, Польща), доценткою Маріною Климанською (Львівський 

національний університет імені Івана Франка) Світлана Щудло була також 

співавторкою презентації «Міжкультурне польсько-українське порівняння вживання 

психоактивних речовин молоддю у Варшаві, Львові та Дрогобичі». 

Усе відбулося під час Міжнародної науково-

практичної конференції «Представлення результатів 

досліджень поширення залежностей у Польщі та Україні, 

обмін досвідом у сфері місцевих стратегій профілактики і 

вирішення проблем залежностей», яка проходила в 

готельному комплексі «Таурус» (м. Львів). Це своєрідна 

експертна дискусія, на яку зібралися очільники 

Львівщини, відповідальні за реалізацію соціальної політики, а також польські та 

українські науковці. Серед організаторів: Фонд «Праестерно», Національний 

університет «Львівська Політехніка», Благодійний фонд «Карітас» Самбірсько-

Дрогобицької Єпархії УГКЦ та Львівська обласна державна адміністрація за 

фінансової підтримки Державної агенції з 

вирішення алкогольних проблем 

Республіки Польща (PARPA). Модерували 

захід голова правління Фундації 

«Праестерно» Томаш Ковалевич і 

заступник директора Львівського 

обласного центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді Юрій Микитка. 

Організаційною координаторкою 

конференції була Галина Герасим 

(Національний університет «Львівська 

політехніка»). 

Науковий захід відбувався в очному 

форматі. Велася пряма трансляція, тому 

всі охочі могли долучитися чи 

переглянути його у записі. 

Виступ доцентки 
Оксани Зеленої 
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Моніторинг і перегляд освітніх програм спеціальностей 023 Образотворче 

мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація та 024 Хореографія 
 

9 грудня 2021 року на кафедрі культурології та мистецької освіти факультету 

початкової та мистецької освіти відбулася відеоконференція на платформі ZOOM за 

участю НПП кафедри, здобувачів вищої освіти за освітніми програмами 

«Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво» та «Хореографія» першого 

(бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти. До роботи 

концеренції долучилися: викладачка циклової комісії хореографічних дисциплін 

Львівського фахового коледжу культури і мистецтва Єлизавета Гуршал; завідувачка 

відділення «Образотворче мистецтво», старша викладачка Самбірського фахового 

педагогічного коледжу імені Івана Филипчака Галина Мількович, старша викладачка 

циклової комісії образотворчого мистецтва Самбірського фахового педагогічного 

коледжу імені Івана Филипчака Людмила Заріцька; випускниця магістратури 

Дрогобицького університету 2020 року за спеціальністю 024 Хореографія, завідувачка 

відділу народної хореографії в Центрі творчості дітей та юнацтва Галичини Наталія 

Бондарчук. 

Обговорення відбулося у 

контексті «Критеріїв оцінювання 

освітніх програм», що визначені 

Положенням про акредитацію 

освітніх програм, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів 

вищої освіти. Зокрема, 

стейкхолдерки Галина Мількович, Людмила Заріцька, Єлизавета Гуршал та Наталія 

Бондарчук відзначили відповідність освітніх програм стандартам вищої освіти, 

чіткість сформульованих цілей та їх взаємозв’язку зі стратегією університету, 

врахування позицій роботодавців, здобувачів вищої освіти та професійної спільноти, 

а особливо – регіонального контексту у підготовці фахівців галузі «Культура і 

мистецтво». Зауважень щодо змісту і структури освітніх програм стейкхолдери не 

висловили, оскільки, на їхню думку, обов’язкові та вибіркові освітні компоненти ОП 

складають логічну впорядковану систему, дозволяють досягти визначених 

програмних результатів навчання, а отримані здобувачами під час практик 

компетентності будуть корисними у подальшій професійній діяльності. 

Активну участь в обговоренні ОП щодо можливості формування 

індивідуальних освітніх траєкторій та форм і методів навчання взяли студентки 

Ірина Стечкевич, Каміла Лазурко та Вікторія Приходько. 

Також до обговорення долучилися гаранти ОП: завідувачка кафедри 

культурології та мистецької освіти Валентина Дротенко, доценти Михайло Сидор, 

Петро Фриз; члени робочих груп старші викладачки Жанна Ясеницька, Галина 

Савчин, Магдалина Марушка та викладачка Ольга Мартинів. Присутніми на 

відеоконференції були НПП кафедри доцентки Тетяна Білан, Лариса Костюк, Оксана 

Петрів. Як зацікавлені представниці академічної спільноти, вони висловили 

сподівання на подальше розширення тісної співпраці регіональних закладів фахової 

передвищої освіти з кафедрою культурології та мистецької освіти. 
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Україна і Європа: на історичному факультеті обговорили актуальні проблеми 

відносин України із європейськими державами 
 

9 грудня 2021 року на історичному факультеті в режимі онлайн відбулася 

студентсько-викладацька науково-практична конференція «Україні і Європа: 

актуальні питання міждержавних відносин на рубежі ХХ – ХХІ ст.». Організаторами 

заходу виступили викладачі кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних 

дисциплін доценти Світлана Біла і Володимир Галик. 

Сама ж конференція, за задумом організаторів та учасників, стала підсумком 

вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Україна в Європі і світі» й мала на меті 

закріплення певних знань, умінь та навичок, а також з’ясування актуальності її 

вивчення для студентства загалом. У роботі заходу взяли участь понад 60 науково-

педагогічних працівників і студентів І – IV курсів бакалаврського рівня вищої світи 

історичного факультету. 

Модераторка – доцентка Світлана Біла. У вступному слові організатори 

акцентували на актуальності й значимості проведення заходу, привітали учасників. 

На початку конференції викладачі факультету виступили із низкою доповідей, 

у яких торкнулися аналізу вибраних аспектів у площині зовнішньополітичної 

діяльності української держави та її різноплановій участі у системі міждержавних 

відносин на рубежі ХХ – ХХІ ст. Зокрема, професор Микола Галів розкрив проблеми 

глобалізації та антиглобалізаційного руху у сучасному світі та Україні; доцентка 

Світлана Біла акцентувала на теоретико-методичних засадах вивчення дискусій 

навколо геополітичного вибору незалежної України; доцент Володимир Галик 

проаналізував відносини хорватського Липика та українського Дрогобича у контексті 

хорватсько-українського співробітництва у добу незалежності України; доцентка 

Ірина Лозинська ознайомила присутніх із різноплановою співпрацею історичного 

факультету ДДПУ імені Івана Франка із вищими закладами освіти Республіки 

Польща. 

Не менш цікавими були і доповіді-презентації студентів факультету: Вікторія 

Коробкова висвітлила проблему «Україна і Білорусь – до історії дипломатичних 

взаємин та співробітництва»; Марія Панів представила презентацію «Історія 

українсько-болгарських дипломатичних взаємин та співробітництва: вибрані 

аспекти»; Марія Саф’яник продемонструвала доповідь-презентацію «Україна – 

Російська Федерація: особливості співпраці та проблеми у відносинах»; Віталія 

Стегняк і Богдан Войтанівський охарактеризували українсько-угорські та українсько-

молдавські відносини в період початку 90-х  рр. ХХ – початку ХХІ століття. 

Не обійшлися без дискусій щодо інших питань, задекларованих у програмі 

заходу. Насамкінець організатори висловили слова вдячності всім учасникам 

конференції, проанонсували можливості 

подальшого розгортання конференційної роботи 

щодо характеристики зовнішньополітичного 

курсу нашої держави, зокрема її двох важливих 

пріоритетів у цьому напрямі – європейської та 

євроатлантичної інтеграції України. 
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Зустріч зі стейкхолдерами та «круглий стіл» «Особливості роботи тренера в 

сучасних умовах в час пандемії» 
 

9 грудня 2021 року на кафедрі спортивних дисциплін 

і туризму відбулася зустріч зі стейкхолдерами та «круглий 

стіл» «Особливості роботи тренера в сучасних умовах в час 

пандемії». 

Учасників «круглого столу» привітав доцент Роман 

Чопик. Модераторка – професор Галина Кондрацька. На 

заході з доповіддю виступила доцентка Анна Чепелюк. У обговоренні взяли участь: 

директори Дрогобицької ДЮСШ ім. І. Боберського Михайло Городинський, 

Судововишнянської ДЮСШ Мар’яна Павлик, СДЮШОР із велоспорту «Медик» 

Павло Попович; керівник відокремленого підрозділу Всеукраїнської федерації 

рукопашного бою Івано-Франківської обл. Андрій Шевчук; директор спортивного 

клубу «Титан» Петро Ярошко. 

У «круглому столі» взяли участь тренери : Андрій Сливка, Світлана 

Будинкевич, Анастасія Дуб; викладачі Роман Проць, Роман Федорищак та Наталія 

Кізло; професорка Ірина Турчик. Також до роботи заходу долучилися: тренери-

викладачі ДЮСШ і клубів із видів спорту, судді, представники федерацій та вчителі 

фізичної культури ЗЗСО, викладачі коледжів і ліцеїв, викладачі та студенти. 
 

*** 
Зустріч викладачів та студентів 

із кращою вчителькою фізичної культури 2021 року 
 

10 грудня 2021 року на платформі Zoom відбулася 

зустріч студентів першого (бакалаврського) та другого 

(магістерського) рівнів вищої освіти, які навчаються за 

спеціальністю 014 «Середня освіта (Фізична культура)», з 

кращою вчителькою фізкультури 2021 року (за версією 

національної премії Global Teacher Prize Ukraine) Оксаною Юрків (Тернопільська 

обл., Козівська гімназія ім. В. Ґерети.). 

Вона розповіла про свої студентські роки, вибір професії та про шлях до 

звання кращого вчителя України: «Основна моя мета, щоб діти були здоровими, щоб 

вони розуміли, що таке фізична активність. Я не можу навчити їх професійно 

всіх видів спорту, але хочу, щоб вони йшли у доросле життя і розуміли, що таке 

волейбол, корфбол, петанк та інші види. Я живу фізкультурою, люблю спорт, а ще 

більше люблю дітей. Перш за все хочу сформувати в них звичку здорового способу 

життя». Такі основні меседжі вчительки. 

Студенти та викладачі інституту взяли активну участь у зустрічі, поставили 

багато запитань. Велику увагу приділили обговоренню модельної програми з 

фізичної культури для учнів 5 – 6 класів пілотного проєкту нової української школи 

(НУШ). 

Успіх Оксани Юрків мотивує педагогів усієї України бути найкращими та 

досягати нових вершин!.  
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Науково-практична конференція 

«Боротьба з дискримінацією у сучасному світі» 
 

10 грудня 2021 року в межах тижня права кафедра правознавства, соціології та 

політології провела науково-практичну конференцію «Боротьба з дискримінацією у 

сучасному світі». Дискримінація є найбільш поширеним порушенням прав людини, 

наслідком якого стає зневага до людей, які належать до певної групи, нетолерантне 

ставлення до людини як до найвищої соціальної цінності та деякі інші порушення. 

У заході взяли участь студенти всіх спеціальностей нашого університету 

першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти. З 

вітальним словом виступив декан історичного факультету професор Микола Галів, 

побажавши учасникам цікавої дискусії. 

Робота конференції відбувалася у двох секціях, на яких обговорювали 

актуальні питання понять, форм і проявів дискримінації в Україні та сучасному світі. 

На пленарному засіданні виступила медіаторка професорка кафедри морського 

права Національного університету «Одеська морська академія» Наталя Крестовська, 

яка окреслила окремі аспекти протидії дискримінації дітей у межах реалізації 

ювенальної політики в Україні. 

Наукові доповіді з вказаної проблематики презентували доцентки Олександра 

Проць, Єлизавета Копельців-Левицька, Наталія Кантор, Лідія Тиміш та викладач 

Назар Задорожний. Зокрема, жваву дискусію викликали проблеми дискримінації 

жінок і чоловіків, дискримінація у галузі праці та інші. 

Із доповідями-презентаціями виступили студентки: Тетяна Носилевська 

«Правозахисна діяльність Василя Стуса»; Роксолана Романків «Впровадження 

міжнародних стандартів, спрямованих на протидію дискримінації осіб з 

інвалідністю в Україні» та н.  

Насамкінець заходу студенти 

озвучили цитату із Декларації прав 

людини 1948 р.: «Всі люди 

народилися вільними й рівними за 

своєю гідністю та правами. Вони 

наділені розумом і совістю та 

повинні діяти один стосовно 

іншого в дусі братерства». 
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«Круглий стіл» на факультеті початкової та мистецької освіти 
 

10 грудня 2021 року на факультеті початкової та мистецької освіти доцентка 

Наталія Муляр провела засідання «круглого столу» з нагоди відзначення 

Міжнародного дня прав людини. 

Захід на тему «Захист прав дитини в 

системі освіти України» відбувся у режимі онлайн 

за допомогою платформи ZOOM. У роботі 

засідання взяли участь студенти ІV курсу денної 

форми навчання. 

Доцентка Наталія Муляр висвітлила роль 

Міжнародних організацій, що займаються 

освітою у сфері прав людини; проаналізувала 

міжнародні нормативні документи про права 

людини, дитини; структуру ДСПО щодо 

дотримання прав дитини; особливості організації 

освітнього процесу у Новій українській школі 

крізь призму прав дитини. Під час засідання 

студенти брали активну участь у дискусії, виконували інтерактивні вправи «Долоня 

прав дитини», «Візуалізація прав дитини», «Права, обов’язки та правила у класі». 

Підсумувала результати роботи заходу заступниця декана із соціальної роботи 

доцентка Оксана Жигайло. 

*** 
Професор Микола Галів  взяв участь у заходах щодо вшанування пам’яті 

полковника Армії УНР Андрія Мельника 
 

12 грудня 2021 року у с. Воля Якубова Дрогобицького району відбулися 

меморіальні заходи з нагоди 131-ї річниці від дня народження визначного 

українського військово-політичного діяча, борця за українську державність Андрія 

Мельника.  

У заходах взяв участь декан історичного факультету нашого 

університету професор Микола Галів, який виголосив біографічну 

довідку про А. Мельника. Розповівши про життєвий шлях воїна і 

патріота, професор наголосив на ролі Андрія Мельника в історії 

українського державотворення, незміну націленість на визволення 

української нації з-під влади окупаційних режимів, окреслив 

і шляхетні особистісні риси полковника. 

Представники влади і громадськості Євгеній Гірник, Орест 

Каракевич, Степан Кулиняк говорили про високе служіння 

українському народові славного вихідця із Дрогобиччини, а 

муніципальний камерний хор «Легенда» виконав низку 

патріотичних пісень. Ведучою заходу була знана на Дрогобиччині 

волонтерка, депутат Дрогобицької міської ради пані Марія 

Головкевич. 
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На біолого-природничому факультеті відбувся правовий захід 
 

10 грудня 2021 року на біолого-природничому факультеті з використанням 

платформи Zoom студенти ІІ курсу підготували і провели захід «Міжнародний день 

захисту прав людини». Модераторка – доцентка Оксана Лупак. 

Мета заходу: звернути увагу студентів на права й свободи людини, визначені 

Загальною декларацією прав людини та Конвенцією про права дитини; з’ясувати 

суть поняття «права людини», розкрити історію їх виникнення, ознайомити 

студентів iз міжнародно-правовими стандартами прав людини, розвивати в них 

впевненість у захищеності їхніх прав, виховувати правову свідомість і активну 

громадянську позицію. 

Саме цього дня у 1948 році Генеральна Асамблея ООН прийняла Загальну 

декларацію прав людини – перший універсальний міжнародний акт з прав людини. 

Це видатний документ в історії людства, яким закріплено, що права людини – 

невід’ємний елемент людської особистості і людського буття. Загальною 

декларацією прав людини 

започатковано процес створення 

системи міжнародних стандартів у 

галузі прав людини, набуття ними 

універсального характеру. 

Україна, будучи державою-

членом Ради Європи, 17 

липня 1997 року ратифікувала 

Конвенцію про захист прав людини і 

основоположних свобод та Протоколи 

до неї. Згідно з преамбулою Конвенції, 

вона має на меті забезпечити загальне 

й ефективне визнання прав людини, 

проголошених    Генеральною 

Асамблеєю ООН у Загальній 

декларації прав людини. 

Студенти продемонстрували два 

відеоролики «Права людини» і «Дії на 

захист прав людини та прав дитини».  

Для учасників заходу було 

проведено бліцтурнір «Ти і закон», на 

якому з’ясували обізнаність кожного  з 

них щодо прав людини. Пам’ятаймо, 

що всі люди від народження мають 

рівні права, які гарантовані і 

захищаються державою. Ми повинні 

знати не лише свої конституційні права, 

а й поводитися так, щоб своєю 

поведінкою не порушувати прав іншої людини. Незнання закону не звільняє від 

відповідальності за вчинки, дії або бездіяльність.   
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Обговорення із роботодавцями та студентами освітніх програм за 

спеціальностями 051 «Економіка» та 073 «Менеджмент» 
 

13 грудня 2021 року на засіданні кафедри економіки та менеджменту із 

використанням платформи Zoom відбулося обговорення освітніх програм першого 

(бакалаврського), другого (магістерського) і третього (аспірантського) рівнів вищої 

освіти за спеціальностями 051 «Економіка» та 073 «Менеджмент», у якому взяли 

участь роботодавці (зовнішні стейкхолдери), студенти. Завідувач кафедри професор 

Богдан Кишакевич ознайомив учасників зустрічі з практикою моніторингу і 

перегляду освітніх програм на кафедрі економіки та менеджменту, розказав цілі 

освітньої програми і програмні результати навчання визначаються з урахуванням 

тенденцій розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого та регіонального 

контексту, а також досвіду аналогічних вітчизняних й іноземних освітніх програм. 

Гаранти освітніх програм професор Богдан Кишакевич, доценти Павло 

Скотний, Оксана Солтисік і Любов Квасній поінформували стейкхолдерів стосовно 

того, які пропозиції та рекомендації роботодавців і студентів, висловлені на 

попередніх зустрічах, було враховано кафедрою під час перегляду освітніх програм. 

Зокрема було наголошено на збільшенні з двох до трьох дисциплін блоку вільного 

вибору студентів у навчальних планах на спеціальності 073 «Менеджмент» та з двох 

до чотирьох – на третьому (аспірантському) рівні вищої освіти за спеціальністю 051 

«Економіка».  

Активну участь в обговоренні освітніх програм кафедри взяли роботодавці. 

Директор КУ «Інститут міста Дрогобича» Володимир Кондзьолка відзначив високий 

рівень підготовки здобувачів освітніх програм кафедри, які проходили виробничу 

практику в  Інституті та наголосив на актуальності проблеми нестачі в Україні 

фахівців, які б забезпечили ефективне становлення цифрової економіки. Керівник 

ТзОВ науково-промислова компанія «Східно-європейський енергетичний союз» 

Василь Процишин відзначив, що його компанія має багаторічний досвід співпраці із 

кафедрою економіки та менеджменту стосовно проходження практики і 

працевлаштування випускників за спеціальностями 051 «Економіка» та 073 

«Менеджмент». З метою підвищення рівня практичної підготовки здобувачів вищої  

освіти, яка б дозволила здобути компетентності, необхідні для їх 

подальшої  професійної діяльності, керівниця Дрогобицького відділення Банку 

«Львів» Тетяна Ільїна запропонувала проходити виробничу практику в банківських 

установах. 

У обговоренні освітніх програм взяли участь 

також колишні випускники, а сьогодні відомі 

підприємці та представники органів влади різного 

рівня. Зокрема, староста міста Стебник, сіл Болехівці та 

Нове Село Тарас Городиський, фінансовий Консультант 

ТОВ ОВБ «Алфінанц Україна» Руслан Томенчук наголосили на необхідності 

підвищення рівня фінансової грамотності населення. Участь у дискусії взяли: голова 

циклової комісії з економіки Дрогобицького коледжу нафти і газу Юрій Хомош та 

комерційний директор ПРАТ ТЕК «Західукртранс» Тарас Павець. 
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Презентація видання «Талант, офіруваний Україні: Любомир Рихтицький у 

дослідженнях і публіцистиці» 
 

15 грудня 2021 року в Дрогобицькій міській бібліотеці ім. В. Чорновола 

відбулася презентація видання «Талант, офіруваний Україні: Любомир Рихтицький у 

дослідженнях і публіцистиці», присвяченого 100-річчю від дня народження 

письменника, художника, редактора, журналіста, публіциста, видавця, 

кіносценариста, кіноактора, музиканта Любомира Рихтицького (21 квітня 1921 – 16 

липня 1983), псевдо Степан Любомирський), уродженця Дрогобича, який залишив 

чималу творчу спадщину, сьогодні ще маловідому в Україні, але добре знану в 

українській діаспорі. Ювілейне видання представили упорядники – доцентка 

Дрогобицького університету Олександра Німилович та відомий дрогобицький 

журналіст, поет і краєзнавець Роман Пастух. 

Захід відкрила вітальним словом провідна 

бібліотекарка Центральної міської бібліотеки ім. 

В. Чорновола Галина Михайляк. Презентація 

розпочалася натхненним звучанням музичного твору 

«Прометеїв вогонь» з музикою і на вірші 

С. Любомирського в аранжуванні Дзвенислави 

Василик у виконанні вокального 

квартету в складі Ольги 

Білінської, Оксани Копко, 

Святослава Нестера і Тараса Каблаша з фортепіанним 

супроводом Олександри Німилович. 

 Зі вступним словом про значні творчі здобутки 

Л. Рихтицького до присутніх звернувся голова Дрогобицького 

осередку Національної спілки композиторів України 

музикознавець Володимир Грабовський. 

  У своєму виступі декан історичного факультету 

професор Микола Галів охарактеризував об’ємну 

публіцистичну спадщину Любомира Рихтицького,  підкреслив 

актуальність нового видання і важливість досліджень 

мистецької діяльності нашого краянина. Роман Пастух 

зосередив увагу на цікавих фактах із життєпису письменника і 

публіциста. Про видавничу працю та зусилля над випусками 

Підпільної Пошти України, творцем і натхненником якої був 

Л. Рихтицький, розповів професор кафедри технологічної та 

професійної освіти Роман Яким. Літературний доробок 

Степана Любомирського окреслила доцентка кафедри 

української мови Марія Стецик. 

Директор навчально-наукового інституту музичного 

мистецтва, заслужений працівник культури України, професор 

Степан Дацюк і завідувач кафедри музикознавства та 

фортепіано доцент Людомир Філоненко розповіли присутнім про широкий спектр 

видань, зокрема і про презентоване видання, авторами й упорядниками яких є 

Голова Дрогобицького 
осередку Національної спілки 

композиторів України 
музикознавець Володимир 

Грабовський розпочав 
презентацiю 

Літературний 
доробок Степана 
Любомирського 

окреслила доцентка 
Марія Стецик 

Виступив декан 
історичного  
факультету 

професор Микола 
Галів 
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викладачі навчально-наукового інституту 

музичного мистецтва. О. Німилович 

зазначила, що ювілейне видання вийшло 

в світ у дрогобицькому видавництві 

«Посвіт» і ввібрало наукові статті про 

життєпис і мистецьку спадщину 

Л. Рихтицького, а також спогади і рецензії 

на його літературні твори авторства 

В. Грабовського, Р. Пастуха, О. Керч, 

В. Гоцького, В. Мацька, О. Малицького,  

Т. Денисової, а окремі науково-

публіцистичні статті Л. Рихтицького 

висвітлюють патріотичну настроєність 

автора та його любов до України, широку обізнаність, 

осмислення і відтворення цілісної картини історичної й 

політичної дійсності. Просвітянин Костянтин Федьків 

зосередив увагу на великому значенні літературних і  

публіцистичних творів Л. Рихтицького, які розкривають 

історію українського визвольного руху першої половини             

ХХ ст., активним учасником та співцем якого був митець. 

Пройшовши шлях військового вишколу, Л. Рихтицький 

цілковито розумів значення глибоких культурних традицій 

українського народу, які зберегли нашу ідентичність, проте 

наголошував, що в боротьбі з ворогом «ми мусимо зброєю 

вирізати на мапі кордони нашої Батьківщини і зелений 

столик не дасть нам нічого, якщо за 

нашими дипломатами не стоятиме 

вишколена, здисциплінована 

українська армія». Так важливо, щоб 

цей заповіт нашого земляка був 

почутий сучасниками. 

 Насамкінець презентації 

прозвучав вірш Л. Рихтицького 

«Рідна хата» у чутливому виконанні 

аспірантки навчально-наукового 

інституту музичного мистецтва 

Юлії Осмачко. 

Усі виступи пронизувала 

спільна думка про те, що дрогобичани відкривають для 

себе ім’я і творчість Любомира Рихтицького, а такі 

презентації варто проводити у різних куточках України 

задля поглиблення вивчення спадщини митця у різних 

галузях та її популяризації.  

 

Пiд час презентацiї  у Дрогобицькій 
 міській бібліотеці  

імені  В᾿ячеслава Чорновола 

Доцент Олександра 
Німилович 

Роман Пастух 
зосередив увагу на 
цікавих фактах із 

життєпису 
письменника і 

публіциста 

Вірш Л. Рихтицького 
«Рідна хата» прозвучав 
у виконанні аспірантки 

мистецтва Юлії 
Осмачко 

Декан  навчально-
наукового інституту 

професор 
Степан Дацюк 
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Співпраця історичного факультету зі школами 
 

16 грудня 2021 року на історичному факультеті проведено зустріч із учнями 

випускних класів шкіл Самбора, Меденицької і Сколівської територіальних громад. 

Захід, який організувала кафедра правознавства, соціології та політології, відбувся у 

режимі онлайн у форматі «круглого столу» на тему «Боротьба з дискримінацією: 

історія та сучасність». 

Із вітальним словом до учасників заходу звернувся декан історичного 

факультету професор Микола Галів, який побажав цікавої дискусії та запросив учнів 

здобувати освіту на історичному факультеті нашого університету. 

Із доповідями виступили доцентка кафедри правознавства, соціології та 

політології Єлизавета Копельців-Левицька та викладач цієї ж кафедри Назар 

Задорожний, які проаналізували різні аспекти дискримінації жінок і чоловіків в 

українському суспільстві. 

Здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти історичного факультету 

представили цікаві доповіді-презентації: «Дискримінація за ознакою віку» 

(Роксолана Лецик); «Боротьба з расовою, національною та етнічною дискримінацією 

в Україні» (Петро Кепич); «Дискримінація осіб з інвалідністю: окремі аспекти» 

(Роксолана Романків); «Єйджизм як проблема сучасності» (Віра Папірник). 

Обговорювана проблематика викликала багато думок і питань у педагогів та 

учнів. Крім того, учні шкіл цікавилися умовами вступу на бакалаврську освітню 

програму історичного факультету. Заступниця декана історичного факультету із 

соціальної роботи Єлизавета Копельців-Левицька розповіла про можливості 

здобуття освіти в Дрогобицькому університеті, наукове та студентське життя на 

історичному факультеті. Відтак побажала учням обрати майбутню професію, яка б 

приносила не тільки матеріальне, а й моральне задоволення! 
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У навчально-науковому інституті фізичної культури і здоров’я відбулося 

обговорення освітньо-професійних програм зі стейкхолдерами 
 

16 – 17 грудня 2021 року в режимі відеоконференції на платформі «Zoom» 

відбулося обговорення освітньо-професійних програм за спеціальністю 014 «Середня 

освіта (Фізична культура)» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) 

рівнів вищої освіти. 

Заступник директора навчально-

наукового інституту з навчальної роботи доцент 

Роман Чопик ознайомив учасників зустрічі з 

практикою моніторингу і перегляду освітніх 

програм на кафедрі теорії та методики 

фізичного виховання, з особливостями освітньо-

професійних програм за спеціальністю 014 

«Середня освіта (Фізична культура)», основними 

цілями, освітніми компонентами, які сприяють 

формуванню загальних і фахових компетентностей та очікуваних результатів 

навчання. Доповідач розповів, як цілі освітньої програми і програмні результати 

навчання визначаються з урахуванням тенденцій розвитку спеціальності, ринку 

праці, галузевого та регіонального контексту, а також досвіду аналогічних 

вітчизняних й іноземних освітніх програм. 

Гаранти освітніх програм професорка Ірина Турчик, доцентка Світлана 

Герасименко проінформували стейкхолдерів стосовно того, які пропозиції та 

рекомендації роботодавців і студентів, висловлені на попередніх зустрічах, було 

враховано кафедрою під час перегляду освітніх програм. 

В обговоренні освітньо-професійних програм взяли участь стейкхолдери: 

учителька-методистка Дрогобицького ліцею № 4 імені Лесі Українки Наталія 

Стеценко, вчителька ліцею № 16 (м. Дрогобич) Світлана Будинкевич, вчитель 

Унятицького НВК І – ІІ ст. Дрогобицької міської ради Львівської області Лев 

Тустанівський, вчитель ЗЗСО І – ІІ ступенів с. Ясениця-Замкова Стрілківської 

сільської ради Самбірського району Іван Шарга, вчитель ЗЗСО І – ІІ ст. № 9 

(м. Борислав) Орест Тарнавський; випускники інституту фізичної культури і здоров’я 

вчителька ліцею № 3 імені В’ячеслава Чорновола (м. Дрогобич) Вікторія 

Врублєвська, вчителька НВК «СЗШ № 2 – гімназія» (м. Трускавець) Марія Гурелич. 

Стейкхолдери загалом позитивно оцінили освітні програми, відзначивши їх 

відповідність сучасним завданням підготовки майбутніх учителів. 

Позитивні відгуки про освітньо-професійні програми висловили і випускники, 

які завершили навчання за спеціальністю 014 «Середня освіта (Фізична культура)» та 

працюють учителями фізичної культури. 

Завідувачка кафедри теорії та методики фізичного виховання доцентка 

Світлана Герасименко висловила вдячність усім присутнім за участь в обговоренні 

освітньо-професійних програм за спеціальністю 014 «Середня освіта (Фізична 

культура)» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти і 

запевнила стейкхолдерів, що всі слушні зауваження, пропозиції та рекомендації 

обов’язково будуть враховані під час коригування навчального плану у майбутньому. 
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Національний тиждень читання 

на факультеті початкової та мистецької освіти 
 

З 13 до 19 грудня 2021 року в Україні вперше відбувся  Національний тиждень 

читання. Тиждень проходить під егідою Українського інституту книги спільно з 

Міністерством культури та інформаційної політики України. Студенти 3 курсу 

факультету початкової та мистецької освіти за ініціативи доцента кафедри 

філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі Олени 

Кравченко-Дзондзи підтримали цю подію 

і організували онлайн-презентацію улюблених 

книжок під слоганом «Знайди свою книгу». 

Метою цього заходу було залучення 

студентської аудиторії до читання сучасної 

літератури. Кожен із учасників заходу мав 

змогу поділитися свіжими читацькими 

враженнями і, зрештою, додати читання до 

своєї життєвої стратегії. 
 

*** 
«Благодійна акція студентського активу до дня Святого Миколая» 

 

Студентський актив нашого університету має гарну традицію завершувати 

календарний рік доброю справою. Цей рік також не став винятком. Профком 

студентів та студентське самоврядування організували до дня Святого Миколая 

благодійну акцію «Допоможи дітям-сиротам». Серед студентів університету було 

організовано збір коштів для дітей дитячого будинку «Оріана», що в місті Борислав. 

Приємно, що до акції, долучились і працівники та викладачі університету, які 

загалом зібрали 5200 грн. Для потреб вихованців сиротинцю було придбано мийні 

засоби, іграшки, настільні та розвивальні ігри. Крім того, студентський актив 

підготував для 12 дітей-сиріт індивідуальні пакунки, які складались з канцелярських 

товарів, засобів особистої гігієни, солодощів та фруктів. 

17 грудня 2021 року  студентський актив на чолі з 

головою профкому студентів Ігорем Гівчаком та 

студентським ректором Святославом Музичкою 

відвідали дитячий будинок «Оріана». У зв’язку з 

карантинними обмеженнями провести святкове дійство 

для  вихованців не вдалося, проте тепла зустріч все-таки 

відбулася та  усі подарунки було передано 

кожній дитині особисто. 

Працівники дитячого будинку «Оріана» 

висловили подяку студентському колективу 

університету за надану допомогу, а 

студентський актив, і собі, висловив щиру 

подяку усім, хто долучився до благодійного 

заходу.  
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Благодійна акція «Різдвяна казка» 

 на факультеті початкової та мистецької освіти 
 

Напередодні Різдвяних свят (17 грудня 2021 року) студентське самоврядування 

факультету початкової та мистецької освіти, а також доцентки Соломія Ілляш і 

Наталія Муляр подарували вихованцям Дрогобицького дитячого будинку «Оранта» 

справжню «Різдвяну казку». 

Завдяки спільним зусиллям організаторам вдалося зібрати 10000 грн., за які 

придбали подарунки для дітей: компресорний небулайзер, солодощі, іграшки, одяг 

та інші необхідні речі. Також було запрошено аніматорів із «Дитячого кварталу» – 

Соломію і Софію, котрі проявили чудову ініціативу й розважали діток безкоштовно. 

Щиро дякуємо «Дитячому кварталу» та Лілії Мацьків за участь і підтримку. А також 

дякуємо кожному, хто долучився до акції. Робити добро так просто і надзвичайно 

приємно! 
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Участь викладачів факультету початкової та мистецької освіти 

в українсько-фінському проєкті «Навчаємось разом» 
 

Упродовж вересня – грудня 2021 року викладачі факультету початкової та 

мистецької освіти брали участь в українсько-фінському проєкті «Навчаємось разом». 

Метою проєкту є професійний розвиток та надання підтримки викладачам 

ЗВО у розробленні освітніх програм зі спеціальності 013 «Початкова освіта» в 

контексті освітньої реформи. 

У результаті проведення відкритого конкурсу 

до участі у проєкті були відібрані пілотні заклади 

вищої та фахової передвищої освіти, які готують 

педагогічних працівників. У заході взяли участь 

ЗВО/ЗФПО з усієї України. Кожен заклад був 

представлений тренерами для тренерів та 

командами розробників. 

До команди тренерів для тренерів-

розробників освітніх програм спеціальності 013 

«Початкова освіта» ввійшли викладачки факультету 

початкової та мистецької освіти доцентки Світлана 

Луців, Леся Колток, Оксана Жигайло. 

Програма підготовки тренерів для тренерів 

складалася із модульних онлайн-тренінгів 

(вебінарів), які були проведені впродовж вересня – 

грудня 2021 року. Модульні навчальні вебінари 

покликані збагатити українську практику 

розроблення програм відповідними фінськими 

підходом та передовими практиками підготовки 

педагогічних працівників; поглибити розуміння 

циклу, підходу та найкращих практик, пов’язаних із 

плануванням, впровадженням та оцінюванням 

освітніх програм підготовки педагогічних 

працівників у ЗВО/ЗФПО шляхом знайомства з 

фінським досвідом. 
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Перші результати співпраці з університетом м. Лінц (Австрія) 
 

Однією з переваг Дрогобицького університету є можливість семестрового 

навчання студентів за кордоном на умовах програми академічної мобільності 

Еразмус+. Лише торік наш університет уклав договір про співпрацю з Приватним 

педагогічним університетом Лінцської єпархії, а уже маємо вагомий результат. 

Першими, які отримали можливість провести навчальний семестр у Верхній Австрії, 

стали студентки ІV курсу інституту іноземних мов Анастасія Камінська і Марія 

Цанько. Вони діляться своїми враженнями. 

«Це був неймовірний семестр. Я 

здобула величезний досвід, поліпшила 

рівень знання мов, познайомилася з 

багатьма чудовими людьми і студентами з 

різних країн, – розповідає Анастасія.   

Також я змогла порівняти освіту в Україні з 

освітою у Європі, адже пройшла практику в 

австрійській школі. Я значно розширила 

кругозір й удосконалила підходи до 

навчання дітей. Цей зарубіжний досвід 

викладання безперечно допоможе мені в 

майбутньому. 

А тепер трохи про життя в Австрії. 

Це була дуже хороша практика англійської 

та німецької мов, адже немає нічого 

кращого, ніж опинитися в середовищі 

носіїв мови. Так я позбулася мовного 

бар’єру. Часто ми проводили час з 

австрійськими й іноземними студентами, 

спілкуючись про різні країни. Це було 

чудовою можливістю розповісти 

іноземцям, яка чудова Україна. 

Неймовірно зворушливим моментом 

стало те, коли ми показували презентацію 

про Україну австрійським школярам, діти 

та вчителі були так вражені побаченим і 

почутим, що в кінці аплодували. У такий 

момент відчуваєш національну гордість. 

Багато хто з дітей після цього почав 

дивитися на Україну, як на країну, 

яку неодмінно варто відвідати». 

«Крім того, ми мали чудову 

можливість подорожувати Австрією та відвідати сусідні країни, – долучається до 

розмови Марія. – Бувало так, що вранці я прокидалася, наче у звичайний будень, 

а вже ввечері була в Угорщині чи Словаччині. Просто придбав квиток на потяг і за 

декілька годин насолоджуєшся краєвидами й архітектурою абсолютно нової для 
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тебе країни. Ще раз переконалася, як добре спілкуватися іноземною мовою. Їдеш в 

чужу країну і почуваєшся повністю вільним: немає кордонів, немає меж. 

Для всіх іноземних студентів проводилися екскурсії Лінцем та подорожі до 

інших міст, проте найбільше мене вразила екскурсія в гори. Ми побували на одній з 

гір біля підніжжя Альп. Це було здійснення моєї мрії. Я люблю гори і 

найбільше хотіла побувати в Альпах. Стояти на вершині гори і усвідомлювати, що 

твоя мрія здійснилася, – це почуття, що неможливо передати словами. Зараз мене 

переповнює щира вдячність тим, хто організував цю екскурсію та зробив її 

безкоштовною для нас, як і всі інші поїздки. А ще тим, хто підтримував нас під час 

всього навчання абсолютно у всьому (саме тому ми 

почувалися за кордоном настільки своїми, наскільки 

це можливо)». 

Наші студентки висловлюють подяку 

університетам Дрогобича і Лінца та передусім 

куратору академічних обмінів з Австрією доценту 

Ярославу Лопушанському і його помічникам за 

неймовірний шанс розширити свої лінгвокультурні 

горизонти завдяки здобутому зарубіжному досвіду. 

 

*** 
Студентка філологічного факультету Ірина Мицак – переможниця обласного 

етапу XІІ Міжнародного мовно-літературного  

конкурсу імені Тараса Шевченка 
 

27 листопада 2021 року у Львівському фаховому коледжі 

будівництва, архітектури та дизайну відбувся обласний етап XІІ 

Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса 

Шевченка серед студентів та курсантів у 2021 – 2022 навчальному 

році. 

21 грудня 2021 року Міністерство освіти і науки України 

підбило підсумки фінального етапу Конкурсу. Переможницею 

серед студентів закладів вищої освіти (гуманітарний профіль) 

стала студентка філологічного факультету Ірина Мицак, яка 

виборола Диплом І ступеня. До участі в Конкурсі студентку 

підготувала доцентка кафедри української мови Марія Стецик. 

Вітаємо Ірину Мицак і її наукову наставницю із високою 

нагородою! Бажаємо невичерпної творчої енергії, нових 

досягнень у науковій роботі та невпинного професійного зростання! 

Зазначимо, що проведення Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка започатковане з метою 

стимулювання учнівської та студентської молоді до вивчення української мови і 

літератури, розвитку інших рідних мов в Україні. 
  

Студентка 
філологічного 

факультету Ірина 
Мицак 

https://dspu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/12/zobrazhennya_viber_2021-12-24_13-05-26-931.jpg
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Відбулося засідання вченої ради університету 
 

28 грудня 2021 року відбулося засідання вченої ради університету. Вчена рада 

розглянула питання про комплексну перевірку науково-дослідних лабораторій 

університету, затвердила Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 

Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка у 

2022 році, розглянула атестаційні справи доцентки кафедри екології та географії 

Ірини Бриндзі, доцентки кафедри спортивних дисциплін та туризму Анни Чепелюк 

і 30 конкурсних справ; ухвалила рішення про нагородження Відзнакою вченої ради 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 

професора Василя Футали; заслухала звіти наукових керівників про завершення 

виконання фундаментальної науково-дослідної роботи «Формування надгратки 

адсорбованих атомів у напівпровідниках із структурою цинкової обманки в 

електричному та механічному полях» (керівник роботи – доцент Олег Кузик) і 

прикладної науково-дослідної роботи «Нові нанокомпозитні полімерні матриці для 

конструювання прототипів біореакторів і біосенсорів для усунення та моніторингу 

ксеноестрогенів» (керівник роботи – доцент Тарас Кавецький), про виконання ІI 

етапу фундаментальної науково-дослідної роботи «Архітектоніка активних 

середовищ елементів світловипромінюючих систем: властивості, ієрархічна та 

інтерфейсна самоорганізація» (керівник роботи – доцент Іван Гадзаман) та ІI етапу 

прикладної науково-дослідної роботи «Залежність операційних параметрів 

амперометричних біосенсорів від структурно-морфологічних характеристик нових 

полімерних композитів в якості біоселективних мембран» (керівниця роботи –

 доцентка Людмила Паньків), про виконання І етапу фундаментальної науково-

дослідної роботи «Фотополімерні матриці та наноносії при конструюванні 

біосенсорів для моніторингу стану довкілля та якості питної води» (керівник роботи 

– доцент Роман Лешко) і І етапу прикладної науково-дослідної роботи «Керована 

модифікація карбонізованої целюлози для підвищення ефективності іммобілізації 

ферментів у біорозпізнаючому шарі безмедіаторних амперометричних біосенсорів» 

(керівниця роботи – доцентка Світлана Волошанська). 

Вчена рада також заслухала питання про якість управлінського та освітнього 

процесу в Університеті у 2021 році, затвердила перспективні плани наукових робіт 

кафедр Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 

Крім того, рекомендувала до друку 2 навчально-методичні посібники, 1 

монографічне видання та 1 методичні рекомендації. 
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Спільний науково-методичний семінар кафедр загальної педагогіки та 

дошкільної освіти і практичної психології 
 

29 грудня 2021 року на базі Грушівської гімназії кафедра загальної педагогіки 

та дошкільної освіти спільно з кафедрою практичної психології провели науково-

методичний семінар «Тімбілдінг (TEAM BUILDING): інноваційний погляд на 

стандартні завдання». Модератор – доцент Юрій Калічак. 

У семінарі взяли участь учителі Грушівської гімназії, викладачі факультету 

психології, педагогіки та соціальної роботи Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка.  

Із вітальним 

словом до учасників 

звернувся Голова 

Меденицької селищної 

ради Михайло Живчин. 

З доповідями 

виступили: начальник 

відділу освіти, культури, 

молоді та спорту 

Меденицької селищної 

ради Ярослав Куцик 

(«Тімбілдінг як один із 

ефективних методів управління персоналом»); доцент Юрій Калічак («Шляхи 

налагодження співпраці науковців педагогічного вишу та педагогічного колективу 

гімназії»); доцент Олександр Посацький («Психологічний тренінг як один із методів 

тімбілдінгу»); директорка Грушівської гімназії Руслана Грицюта («Формування 

корпоративної культури у практиці роботи НУШ»), заступниця директора з 

навчально-виховної роботи Грушівської гімназії Ірина Летнянчин («Використання 

елементів тімбілдінгу в 

соціально-педагогічному 

супроводі освітнього 

процесу»). 

Насамкінець 

керівник місцевої ОТГ 

Михайло Живчин 

узагальнив результати 

проведеного заходу та 

подякував присутнім за 

активність і творчий 

підхід, а також привітав 

усіх із Новим Роком та 

Різдвом Христовим. 
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Список наших колег, 

 які 2021 року відійшли у вічність 
 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я 

та по-батькові 
Посада 

Дата 

народження 
Дата смерті 

1.  Флюнт 

Богдана 

Вікторівна 

Старший лаборант 

кафедри української 

літератури та теорії 

літератури 

 12.01.1938 р. 03.02.2021 р. 

2.  Волошин 

Микола 

Іванович 

Заступник декана 

філологічного 

факультету, доцент 

кафедри педагогіки 

 04.02.1935 р. 29.03.2021 р. 

3.  Родіонова 

Ірина (Ніна) 

Михайлівна 

Старший інспектор 

 відділу кадрів 02.10.1951 р. 11.03.2021 р. 

4. Фільц Богдана 

Михайлівна 

Кафедра  музикознавства 

та фортепіано 
14.10.1932 р. 05.05.2021  р. 

5.  Возняк Зеновій 

Степанович 

Комірник господарського 

управління 
09.01.1959 р. 18.08.2021 р. 

6. Сеньків 

Людмила 

Григорівна 

Бібліотекар 06.06.1958 р. 14.12.2021 р. 

7. Михайлівський 

Юрій 

Григорович 

Доцент кафедри 

методики трудового і 

професійного навчання 

та ДУМ 

08.07.1949 р. 18.11.2021 р. 

8. Проць Роман 

Іванович 

Начальник науково-

дослідного сектору 
23.05.1958 р. 18.12.2021 р. 

9. Добрянський 

Боган 

Васильович 

Доцент кафедри 

педагогіки 27.10.1935 р. 18.12.2021 р.  

 

 

Чому нас залишають 

Кращі із хороших, 

Але ми розумієм – це закон життя.  

Ми були всі минулим,  

А станемо майбутнім 

І тільки вічна пам’ять 

Не прагне забуття. 
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ЗМІСТ 

 

Вступ 3 

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка у 

2020 році 

 

5 

Зустріч з архімандритом Макарієм – випускником історичного факультету 

(11 січня 2020 р.) 

 

15 

І етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із галузі 

знань «Освітні, педагогічні науки»  (15 січня 2020 р.) 

 

16 

 Конкурс студентських наукових робіт на історичному факультеті з нагоди 

Дня Соборності України  (22 січня 2020 р.) 
17 

На факультеті психології, педагогіки та соціальної роботи відбувся  

І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

 (27 січня 2020 р.) 

 

 

19 

Історичний факультет долучився до відзначення Дня героїв Крут  

(29 січня 2021 р.) 

 

20 

Співпраця Україна-Бельгія триває… Проєкт «Невідкладна допомога»  (1 

лютого 2021 р.) 

 

21 

Професор Віталій Тельвак– лауреат премії імені М.С. Грушевського (лютий 

2021 р. ) 

 

21 

Звітна наукова конференція викладачів кафедри психології за 2020 рік (11 

лютого 2021 р.)  

 

22 

Клінічна практика студентів навчально-наукового інституту фізичної 

культури і здоров’я з фізичної терапії та ерготерапії (з 15 лютого 2021 р.) 

 

23 

Вручення дипломів магістрам філологічного факультету (16 лютого 2021 р.) 24 

Живе психологічне знання. Методологічні, теоретичні, прикладні та 

практичні дослідження Мирослава Савчина (лютий 2021 р.) 

 

24 

Відбулося засідання вченої ради університету (18 лютого 2021 р.) 25 

Нове наукове досягнення професора історичного факультету Ігоря Смутка 

(18 лютого 2021 р.) 

 

26 

Зустріч представників навчальної мережі (19 лютого 2021 р.) 27 

Пам’яті Воїнів Світла (20 лютого 2021 р.) 28 

Урочисте вручення дипломів магістрам-випускникам навчально-наукового 

інституту музичного мистецтва (21 лютого 2021 р.) 

 

29 

Відзначення  Міжнародного дня рідної мови (22 лютого 2021 р.) 30 

Вручення дипломів магістра випускникам історичного факультету  

(26 лютого 2021 р.) 

 

31 

Дрогобицький університет поповнився новими нагородами 

 студентів-баяністів (акордеоністів) (14 – 28 лютого 2021 р.) 

 

32 

Ефективність використання віртуального середовища в організації 

підвищення кваліфікації педагогів (лютий 2021 р.) 

 

33 

Відбулася презентація монографії професора Леоніда Тимошенка  

(3 березня 2021 р.) 

 

34 

Участь студентів факультету початкової та мистецької освіти у V 

Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «Волинська 
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Весна: перші паростки науки»  (3 березня 2021 р.) 35 

Зустріч представників історичного факультету з учнями шкіл Самбора 

(3 березня 2021 р.) 

 

36 

Відбулася відкрита лекція професора Ігоря Сердюка (5 березня 2021 р.) 37 

Шевченківські дні у педагогічній практиці студентів факультету 

початкової та мистецької освіти (початок березня 2021 р.) 

 

38 

VІІ загальноуніверситетський конкурс читців поезії Тараса Шевченка 

(10 березня 2021 р.) 

 

39 

Виступ викладачів факультету початкової та мистецької освіти на 

міжнародній платформі для науковців ELER2021 (10 – 11 березня 2021 р.) 

 

40 

Щорічна олімпіада з психології для студентів усіх спеціальностей 

(не психологічних) (11 березня 2021 р.) 

 

40 

Вручення дипломів магістра випускникам біолого-природничого 

факультету (11 березня 2021 р.) 

 

41 

На історичному факультеті лунали поезії Тараса Шевченка і Лесі Українки 

(11 березня 2021 р.) 

 

42 

Семінар гарантів освітньо-професійних програм «Педагогіка вищої 

школи» (16 березня 2021 р.) 

 

43 

Міжрегіональний «круглий стіл» «Забезпечення якості освітньо-наукових 

програм у галузі 01 Освіта «Педагогіка» (16 березня 2021 р.) 

 

44 

Дрогобицький університет взяв участь у звітній конференції МОН України 

(17 березня 2021 р.) 

 

45 

Студентське самоврядування історичного факультету обговорило проєкти 

освітньо-професійних програм (17 березня 2021 р.) 

 

46 

Викладачі факультету початкової та мистецької освіти взяли участь у 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Навчання через гру в 

освітньому просторі України: досвід, виклики, ідеї та рішення» (18 – 19 

березня 2021 р.)  

 

 

 

47 

Звітна конференція за результатами проходження клінічної практики 

з фізичної терапії та ерготерапії (19 березня 2021 р.) 

 

48 

Обговорення проєктів освітніх програм зі спеціальності «Дошкільна 

освіта» (19 березня 2021 р.) 

 

50 

Участь студентів факультету психології, педагогіки та соціальної роботи у 

ІІІ Всеукраїнській студентській науково-практичній інтернет-конференції 

«Дошкільна освіта України в контексті інтеграції до європейського 

освітнього простору» (18 – 19 березня 2021 р.) 

 

 

  

51 

Участь викладачів кафедри фізичної терапії, ерготерапії в Міжнародній 

програмі з дитячої реабілітації (з 22 березня 2021 р.) 

 

52 

Науковці Дрогобицького університету взяли участь у першій сесії 

Українсько-хорватського академічного форуму (23 березня 2021 р.) 

 

53 

Студентка навчально-наукового інституту музичного мистецтва Софія 

Пучковська – володарка Гран-Прі Міжнародного фестивалю-конкурсу (13 – 

23 березня 2021 р.) 

 

 

54 

Вітаємо колектив історичного факультету з першим місцем у науковій 

роботі! (25 березня 2021 р.) 

 

55 
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Продовжується робота над проєктом Erasmus+ KA2 «UKROTHE» (25 березня 

2021 р.) 

 

56 

Гордість факультету початкової та мистецької освіти (27 березня 2021 р.) 57 

На історичному факультеті відбулася звітна науково-практична 

конференція викладачів та студентів (30 березня 2021 р.) 

 

58 

На факультеті психології, педагогіки та соціальної роботи відбулася 

студентська наукова конференція (30 березня 2021 р.) 

 

59 

На кафедрі культурології та мистецької освіти відбувся звіт виробничої 

практики (31 березня 2021 р.) 

 

61 

Звіт про проходження виконавської (хореографічної) практики 

 на факультеті початкової та мистецької освіти (31 березня 2021 р.) 

 

62 

Дистанційне навчання студентів-соціальних педагогів в Університеті 

прикладних наук ВІВЕС (квітень 2021 р.) 

 

63 

На факультеті початкової та мистецької освіти відбулася звітна online-

конференція «Педагогічна практика: результати та перспективи»         

 (1 квітня 2021 р.) 

 

 

64 

Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Соціологія» за 

спеціальністю 054 Соціологія (31 березня – 2 квітня 2021 р.) 

 

65 

Підсумки участі викладачів університету в Міжнародній програмі                        

з дитячої реабілітації  (2 квітня 2021 р.) 

 

66 

Плідна співпраця факультету початкової та мистецької освіти                             

з професором Григорієм Васяновичем (квітень 2021 р.) 

 

67 

Викладацька онлайн-конференція на факультеті початкової та мистецької 

освіти (5 квітня 2021 р.) 

 

69 

На кафедрі практичної психології відбулося обговорення освітньо-

професійних програм (5 квітня 2021 р.) 

 

70 

Участь викладачів кафедри фізичної терапії, ерготерапії у тренінгах для 

складання тестових завдань іспиту «Крок 2» (5 – 7 квітня 2021 р.) 

 

71 

На факультеті початкової та мистецької освіти відбулася студентська 

науково-практична конференція «Молоді паростки науки – 2021» (6 квітня 

2021 р.) 

 

 

72 

На факультеті психології, педагогіки та соціальної роботи відбулося 

обговорення освітньо-професійних програм (6 квітня 2021 р.) 

 

73 

Онлайн-дискусія на кафедрі психології (6 квітня 2021 р.) 74 

Студентська онлайн-конференція на факультеті початкової та мистецької 

освіти (6 квітня 2021 р.) 

 

75 

На кафедрі анатомії, фізіології та валеології відбулася онлайн-конференція 

«Здоров’я – це ще не все, але без здоров’я все – ніщо»        (7 квітня 2021 р.) 

 

76 

Представники Дрогобицького університету взяли участь у Міжнародній 

науково-практичній конференції «Якубинська наукова сесія» «Соціологія і 

освіта: сучасні виклики» (7 квітня 2021 р.) 

 

 

77 

Студентки факультету психології, педагогіки та соціальної роботи – 

переможниці ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських творчих 

робіт (7 квітня 2021 року) 

 

 

78 

Онлайн-зустріч студентів-філологів із доктором біблійного богослов’я  
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о. Юрієм Щурком (8 квітня 2021 р.)  79 

Студенти-соціологи обговорили результати опитування з питань 

академічної доброчесності та якості освіти (8 квітня 2021 р.) 

 

80 

Професор Мирослав Савчин провів майстер-клас для освітян (9 квітня  

2021 р.) 

 

81 

Дистанційне навчання студентів-соціальних педагогів в Університеті 

прикладних наук ВІВЕС (квітень 2021 р.) 

 

81 

Лауреатський дебют студента навчально-наукового інституту  музичного 

мистецтва Нікіти Коцурова (6 – 9 квітня 2021 р.) 

 

82 

До фестивалю науки на філологічному факультеті (12 квітня 2021 р.) 83 

Французька весна у навчально-науковому інституті іноземних мов (13 

квітня 2021 р.) 

 

83 

Відбулася студентська науково-практична конференція «Психологічні 

засади позитивної педагогічної взаємодії» (13 квітня 2021 р.) 

 

84 

Відбулася презентація студентських програм особистісно-професійного 

розвитку (14 квітня 2021 р.) 

 

85 

Вітаємо з успішним захистом здобувачку Херсонського державного 

університету Олену Кан (14 квітня 2021 р.) 

 

86 

На біолого-природничому факультеті відбулася викладацька онлайн-

конференція (14 квітня 2021 р.) 

 

87 

Студент історичного факультету Богдан Паньків – переможець ІІ етапу 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 

«Історія та археологія» (14 квітня 2021 р.) 

 

 

87 

Науково-практична конференція до 300-річчя від дня народження  

Григорія Сковороди (14 квітня 2021 р.) 

 

88 

Вітаємо з успішним захистом докторської дисертації професора Леоніда 

Тимошенка (15 квітня 2021 р.) 

 

89 

У навчально-науковому інституті фізичної культури і здоров’я  

відбулася ІІІ регіональна науково-практична онлайн-конференція «Шляхи 

розвитку рухової активності молоді України» (15 квітня 2021 р.) 

 

 

89 

Відділ забезпечення якості освіти провів вебінар для гарантів освітніх 

програм (15 квітня 2021 р.) 

 

91 

Перемога команди студентів-соціологів у дебатному турнірі з політичних 

реформ для молоді (15 квітня 2021 р.) 

 

92 

Студентка факультету початкової та мистецької освіти Наталія Негід – 

переможниця ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт зі спеціальності «Початкова освіта» (15 квітня 2021 р.) 

 

 

93 

Студентська науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

дошкільної освіти» (15 квітня 2021 р.) 

 

94 

Студентське самоврядування історичного факультету провело конкурс 

краси (12 – 15 квітня 2021 р.) 

 

95 

VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

сучасної науки»  викладачів та студентів (16 квітня 2021 р.) 

 

96 

Студентка факультету психології, педагогіки та соціальної роботи 

Христина Кретчак – переможниця ІІ туру Всеукраїнського конкурсу 
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студентських наукових робіт зі спеціальності «Соціальна робота» (15 – 16 

квітня 2021  р.) 

 

97 

Учена Дрогобицького університету Ореста Карпенко взяла участь  у 

вебінарі для редакторів та видавців наукових видань (16 квітня 2021 р.) 

 

97 

Студентки польської філології на онлайн-зустрічі у Клубі вчителів 

польської мови при Посольстві Республіки Польща у Києві (17 квітня 2021 р.) 

 

98 

Відбулося нагородження призерів та учасників онлайн-олімпіади з фізики 

(19 квітня 2021 р.)   

 

99 

Дрогобицький університет підписав угоду про взаємодію та партнерство 

(19 квітня 2021 р.)  

 

100 

Студент навчально-наукового інституту музичного мистецтва Роман 

Дидик – переможець ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт зі спеціальності «Музичне мистецтво» (19 квітня 2021 р.) 

 

 

101 

Факультет початкової та мистецької освіти долучився до роботи в онлайн-

вебінарі (20 квітня 2021 р.) 

 

102 

В університеті відбувся інтелектуальний конкурс «Що? Де? Коли?» (20 – 21 

квітня 2021 р.) 

 

103 

Звітна наукова конференція кафедри всесвітньої історії та спеціальних 

історичних дисциплін (21 квітня 2021 р.) 

 

104 

На біолого-природничому факультеті відбулася студентська онлайн-

конференція здобувачів вищої освіти «Актуальні проблеми біології, 

географії, екології, хімії та валеології»  (20 – 21 квітня 2021 р.) 

 

 

105 

Нагородження переможниці конкурсу «Красуня історичного факультету»  

Роксолани Алтуніної (21 квітня 2021 р.) 

 

106 

Студентка історичного факультету Роксолана Лецик– переможниця ІІ 

етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

 зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» (21– 22  квітня 2021 р.) 

 

 

106 

Вебінар «Здорова людина – Щаслива людина – Успішна людина: 

практичні рекомендації» (22 квітня 2021 р.) 

 

107 

Викладач Дрогобицького університету Олександр Ткаченко взяв участь у 

вебінарі для редакторів наукових видань та науковців (22 квітня 2021 р.) 

 

108 

Викладачі історичного факультету – учасники програми вебінарів Elsevier 

(22 квітня 2021 р.) 

 

109 

Дрогобицький університет долучився до роботи Міжрегіонального  

науково-методичного семінару (22 квітня 2021 р.) 

 

110 

Звітна наукова конференція кафедри правознавства, соціології та 

політології (22 квітня 2021 р.)  

 

112 

Науково-практичний семінар «Книга як основа розвитку духовної та 

інтелектуальної культури сучасного студента» на кафедрі загальної 

педагогіки та дошкільної освіти (22 квітня 2021 р.) 

 

 

113 

Завідувачки кафедр факультету початкової та мистецької освіти – 

учасниці програми вебінару Elsevier (22 квітня 2021 р.) 

 

114 

Майстер-клас для студентів-біологів (23 квітня 2021 р.) 114 

Відбувся ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 

спеціальності «Соціальна робота» (протягом лютого – квітня) 

 

115 
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Поповнення бібліотеки для польських філологів на кафедрі світової 

літератури та славістики (квітень) 

 

116 

Студентка Ірина Cередяк – переможниця ІІ туру Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт зі спеціальності «Дошкільна освіта» (23 квітня 

2021 року) 

 

 

117 

Фестиваль науки на кафедрі загальної педагогіки та дошкільної освіти 

(квітень) 

 

118 

Співпраця з науковцями Полтавського національного педагогічного 

університету імені В.Г. Короленка (26 квітня 2021 р.) 

 

119 

У навчально-науковому інституті музичного мистецтва вшанували     35-ту 

річницю вибуху на Чорнобильській АЕС (26 квітня 2021 р.) 

 

120 

Історичний факультет вшанував пам’ять жертв Чорнобильської 

катастрофи (26 квітня 2021 р.) 

 

121 

День пам’яті Чорнобильської трагедії (26 квітня 2021 р.) 123 

Звітна наукова конференція кафедри романської філології та 

компаративістики (27 квітня 2021 р.) 

 

123 

У Дрогобицькому університеті відбувся захист докторської дисертації 

Галини Лялюк (27 квітня 2021 р.) 

 

124 

Правознавча конференція на історичному факультеті (27 квітня                  

2021 р.) 

 

125 

На факультеті психології, педагогіки та соціальної роботи відбулася 

науково-практична конференція  «Знай, люби, бережи своє рідне!» (27 

квітня 2021 р.) 

 

 

126 

Відбувся студентський онлайн-флешмоб «Гігієна рук –  профілактика 

багатьох захворювань»   (5 травня 2021 р.) 

 

128 

Зустріч студентів-філологів з о. Степаном Угрином (6 травня 2021 р.) 128 

У Дрогобицькому університеті відбувся захист кандидатської дисертації 

Людмили Смєнової (6 травня 2021 р.) 

 

129 

Відбувся захист кандидатської дисертації Максима Мартина 

 (6 травня 2021 р.) 

 

130 

Відбулися захисти кандидатських дисертацій Ігоря Чави і Василя Менька  

(7 травня 2021 р.) 

 

131 

Вітаємо з успішним захистом! (7 травня 2021 р.) 132 

ХІІІ Міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів «PERPETUUM MOBILE» 

(7 травня 2021 р.) 

 

133 

На кафедрі загальної педагогіки та дошкільної освіти відбувся навчально-

методичний семінар (11 травня 2021 р.) 

 

137 

Захист дисертаційної роботи викладача навчально-наукового інституту 

музичного мистецтва Валерія Шафети (11 травня 2021 р.) 

 

138 

Вітаємо з успішним захистом дисертації Христину Соломчак (12 травня              

2021 р.) 

 

138 

На кафедрі загальної педагогіки та дошкільної освіти відбувся 

науково-практичний семінар «Таємничий Сковорода» (13 травня  2021 р.) 

 

139 

Відбувся захист дисертаційної роботи Мар′яни Кекош (13 травня 2021 р.) 140 

Cтуденти-біологи на польовій практиці  (10 – 16  травня 2021 р.) 140 
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Міжнародна конференція International Conference on «Scientific Advances and 

Challenges in Biology» (14 травня 2021 р.) 

 

141 

На історичному факультеті відбулася студентська конференція 

«Відродження Української Держави» (17 травня 2021 р.) 

 

143 

На факультеті початкової та мистецької освіти відбулася наукова 

конференція «Проблеми та перспективи впровадження  інклюзивної 

освіти в Україні» (17 травня 2021 р.) 

 

 

144 

Світлій пам’яті професора Омеляна Вишневського (17 травня 2021 р.) 145 

Відбувся навчально-методичний семінар «Творчий розвиток особистості у 

навчально-виховних закладах» (18 травня 2021 р.) 

 

147 

Нові спортивні досягнення наших випускників (17 – 18 травня 2021 р.) 149 

На факультеті початкової та мистецької освіти відбувся семінар 

«Особливості підготовки педагогічних кадрів в умовах модернізації вищої 

освіти» (19 травня 2021 р.) 

 

 

149 

Фестиваль науки – 2021 на факультеті початкової та мистецької освіти (19 

травня 2021 р.) 

 

150 

На історичному факультеті відбувся захист педагогічної практики 

студентів (20 травня 2021 р.) 

 

151 

Відбувся «круглий стіл» «Показ автентичної ноші у Дрогобичі ХХ – ХХІ ст.» 

(20 травня 2021 р.) 

 

152 

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 

приєднався до флешмобу на підтримку випускників #ЩастиНаЗНО!  (20 

травня 2021 р.) 

 

 

153 

#БережиУкраїнське–НосиВишиванку! (20 травня 2021 р.) 153 

Дрогобицьким досвідом із перепідготовки військовослужбовців викладачі 

університету ділилися під час конференції у Харкові (20 травня 2021 р.) 

 

155 

«Круглий стіл» кафедри правознавства, соціології та політології 

до 25-річчя прийняття Конституції України (20 травня 2021 р.) 

 

156 

На кафедрі соціальної педагогіки та корекційної освіти відбулася  

студентська науково-практична онлайн-конференція (20 травня 2021 р.) 

 

157 

Участь ученої Дрогобицького університету Валентини Дротенко 

у вебінарах компанії Elsevier (20 травня 2021 р.) 

 

158 

Науковці кафедри педагогіки та методики початкової освіти долучилися 

до роботи Міжнародної онлайн-конференції «Україно моя вишивана» (20 

травня 2021 р.) 

 

 

158 

Феєричне шоу «Красуня Університету – 2021» (17 – 20 травня 2021 р.) 159 

ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Реалізація здорового 

способу життя – сучасні підходи» (20 травня 2021 р.) 

 

160 

Всеукраїнська науково-практична конференція на історичному 

факультеті (21 травня 2021 р.) 

 

162 

Онлайн-зустріч щодо екологічних проблем Дрогобича (21 травня                

2021 р.) 

 

163 

Продовжується співпраця Дрогобицького університету в межах Програми 

НАТО-Україна з перепідготовки військовослужбовців (травень 2021 р.) 

 

164 

Викладачі Дрогобицького університету долучилися до вшанування  
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Провідника ОУН Євгена Коновальця (20 – 21 травня 2021 р.) 166 

Мистецькі досягнення піаністок Наталії Касинець і Діани Гомзюк (квітень – 

травень 2021 р.) 

 

166 

Команда «Соціологині» здобула перемогу в Національному дебатному 

турнірі (21 травня 2021 р.) 

 

167 

Розвиток двосторонньої співпраці з Пізанським університетом (21 травня 

2021 р.) 

 

167 

Студенти навчально-наукового інституту фізичної культури і здоров’я 

взяли участь у Міжнародних змаганнях з легкої атлетики (23 травня 2021 р.) 

 

168 

Вітаємо чемпіонів України! (15 – 24 травня 2021 р.) 168 

До Дрогобицького університету завітали учні Володимир-Волинського 

педагогічного коледжу імені А.Ю. Кримського (24 травня 2021 р.) 

 

169 

Відкриття ІX Літературно-мистецької академії «Країна Франкіана» (25 

травня 2021 р.) 

 

170 

Історія конституціоналізму в Україні очима студентів-істориків (25 травня 

20021 р.) 

 

171 

Відбувся науково-методичний семінар кафедри загальної педагогіки та 

дошкільної освіти з нагоди 25-річчя прийняття Конституції України (25 

травня 2021 р.) 

 

 

172 

Просвітницький захід на біолого-природничому факультеті (25 травня    

2021 р.) 

 

172 

Відбувся науково-практичний семінар «Мойсей сучасності і майбутнього 

Франка» (26 травня 2021 р.) 

 

173 

ІX Літературно-мистецька академія «Країна Франкіана» триває (26 травня 

2021 р.) 

 

174 

На історичному факультеті відбулася франкознавча конференція (26 

травня 20021 р.) 

 

175 

Участь викладачів історичного факультету у вебінарі від НРЕН України 

Асоціації УРАН (26 травня 2021 р.) 

 

176 

Науково-педагогічні працівники факультету початкової та мистецької 

освіти – учасники вебінару (26 травня 2021 р.) 

 

176 

Конференція кафедри правознавства, соціології та політології (27 травня 

2021 р.) 

 

177 

Участь науковців історичного факультету у ІІ Міжнародному з’їзді 

архівістів та хранителів музеїв (27 травня 2021 р.) 

 

177 

«Країна Франкіана»: просто неба і в онлайн (27 травня 2021 р.) 178 

«Країна Франкіана»: вшанування 105-х роковин від часу смерті визначного 

Українця (28 травня 2021 р.) 

 

180 

Країна Франкіана : «Поетична стежка Івана Франка в Нагуєвичах» (28 

травня 2021 р.) 

 

182 

Конференція на біолого-природничому факультеті (28 травня 2021 р.) 182 

Семінар на факультеті початкової та мистецької освіти (28 травня 2021 р.) 183 

Переможець Всеукраїнської олімпіади «Юні знавці Біблії – 2021» –  

Соломія Баумкетнер (28 травня 2021 р.) 

 

183 

Науковці кафедри філософії імені професора В.Г. Скотного долучилися до  
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роботи Міжнародного науково-педагогічного «круглого столу» (29 травня 

2021 р.) 

 

184 

Онлайн-лекція Володимира Микитюка, професора Львівського 

національного університету імені Івана Франка (28 травня 2021 р.) 

 

184 

Навчальна ознайомлювальна практика студентів І курсу спеціальності 

«Фізична терапія, ерготерапія» (17 – 30  травня 2021 р.) 

 

185 

Закриття ІX Літературно-мистецької академії «Країна Франкіана» (31 

травня 2021 р.) 

 

188 

Виставка «Франкіана у поштовій і непоштовій марці в Україні та за 

кордоном» (31 травня 2021 р.) 

 

190 

Участь студентів біолого-природничого факультету в акції «Нехай життя 

дітей буде барвистим» (1 червня 2021 р.) 

 

192 

На біолого-природничому факультеті відбувся Фестиваль STEM-проєктів 

(1 червня 2021 р.) 

 

193 

Реалізація міжнародної співпраці з питань розвитку інклюзивної освіти на 

факультеті психології, педагогіки та соціальної роботи 

(3 червня 2021 р.) 

 

 

194 

Співпраця Дрогобицького університету з Львівським обласним Будинком 

вчителя  (3 червня 2021 р.) 

 

195 

Онлайн-семінар «Олімпійський рух в Україні: історія і сучасність»  

(3 червня 2021 р.) 

 

196 

Кафедра фізичної терапії, ерготерапії отримала фахову літературу в 

рамках реалізації проєкту Erasmus + KA2 «UKROTHE» (4 червня 2021 р.) 

 

196 

Співпраця Дрогобицького університету з фондом The LEGO Foundation 

(4 червня 2021 р.) 

 

197 

На факультеті початкової та мистецької освіти відбувся тренінг «Гра і 

діяльнісний підхід в освіті сьогодні» (4 червня 2021 р.) 

 

198 

Перемоги студентів навчально-наукового інституту музичного мистецтва 

на ІІІ Міжнародному музичному конкурсі «Talents of the World» (31 травня – 

4 червня 2021 р.) 

 

 

199 

В єдності наша сила! (8 червня 2021 р.) 201 

Активність волонтерів у співпраці із друзями консультативно-

валеологічної групи «Паросток» (8 червня 2021 р.) 

 

202 

Дрогобицький університет в «Топ-200 Україна 2021» (червень 2021 р.) 202 

Зустріч «One on one progress meeting» у межах реалізації проєкту 

«UKROTHE» (9 червня 2021 р.) 

 

203 

Науковці Дрогобицького університету долучилися до роботи «круглого 

столу» в Благодійному Фонді «Карітас Самбірсько-Дрогобицької Єпархії 

УГКЦ» (9 червня 2021 р.) 

 

 

203 

Завершення міжнародного проєкту «Sustainability and Loneliness»  

(11 червня 2021 р.) 

 

204 

Засідання робочої групи та стейкхолдерів із обговорення освітньо-

професійної програми 101 Екологія (14 червня 2021 р.) 

 

205 

У Дрогобицькому університет відбувся перший етап вакцинації (17 червня 

2021 р.) 

 

206 
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Віталій Войтів – срібний призер Чемпіонату України зі стрибків на 

акробатичній доріжці (16 – 20 червня 2021 р.) 

 

207 

Ректор Надія Скотна – доктор Honoris Causa (21 червня 2021 р.) 207 

Робота над реалізацією проєкту Erasmus+KA2 UKROTHE триває  (22 червня 

2021 р.) 

 

208 

На історичному факультеті відбулася конференція з нагоди Дня скорботи 

і пам’яті (23 червня 2021 р.) 

 

209 

Хорове свято в університеті (23 червня 2021 р.) 210 

Участь викладачок Дрогобицького університету у конференції Української 

асоціації дослідників освіти (24 червня 2021 р.) 

 

211 

Обговорення освітніх програм спеціальності 013 «Початкова освіта» (25 

червня 2021 р.) 

 

212 

Історичний факультет відвідала вчена з Харкова (25 червня 2021 р.) 213 

Практика на біолого-природничому факультеті триває (25 червня                 

2021 р.) 

 

214 

Відбулося засідання вченої ради (29 червня 2021 р.) 215 

Підкорення гори «Героїв Небесної сотні» працівниками біолого-

природничого факультету присвячено 25-річниці Конституції України (30 

червня 2021 р.) 

 

 

216 

Пізнавальна екскурсія студентів біолого-природничого факультету (30 

червня 2021 р.) 

 

217 

Міжнародний науково-практичний семінар «Актуальні питання 

управління та стану водних ресурсів Дрогобицької територіальної 

громади»  на біолого-природничому факультеті (1 липня 2021 р.) 

 

 

218 

Лабораторно-хімічна практика на біолого-природничому факультеті 

(з 21 червня до 4 липня 2021 р.) 

 

219 

Дослідження студентів біолого-природничого факультету (3 – 6 липня  

2021 р.) 

 

219 

На історичному факультеті завершилася археологічна практика 

(упродовж 21 червня – 4 липня 2021 р.) 

 

220 

Навчально-польова практика студентів біолого-природничого факультету 

( 7 липня 2021 р.) 

 

221 

Нове досягнення Дрогобицького педагогічного університету (липень           

2021 р.) 

 

222 

День біолога-першокурсника на біолого-природничому факультеті (7 

липня 2021 р.) 

 

222 

Літо – можливість відпочинку та педагогічної практики (липень 2021 р.) 223 

Багатогранний досвід та крок до здійснення мрій студенток навчально-

наукового інституту іноземних мов разом з Еразмус+ (Австрія) (липень          

2021 р.) 

 

 

224 

Перепоховання останків жертв НКВД (14 липня 2021 р.) 225 

Участь доцентки Вікторії Лучкевич у Світовому конгресі викладачів 

французької мови (з 9 до 14 липня 2021 р.) 

 

226 

Завершення навчально-польової практики на біолого-природничому 

факультеті (15 липня 2021 р.) 

 

227 
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У зеніті липня…  (16 липня 2021 р.) 228 

Урочисте вручення дипломів випускникам факультету психології, 

педагогіки та соціальної роботи (16 липня 2021 р.) 

 

228 

У навчально-науковому інституті фізики, математики, економіки та 

інноваційних технологій відбулося вручення дипломів  (16 липня                   

2021 р.) 

 

 

229 

На історичному факультеті відбулося вручення бакалаврських дипломів   

(19 липня 2021 р.) 

 

229 

Засідання комісії соціального страхування (19 липня 2021 р.) 230 

Візит делегації Дрогобицького університету до Пізанського університету 

(упродовж 19 – 21 липня 2021 р.) 

 

230 

Професор Ровшан Халілов завітав до Дрогобицького університету  (10 

серпня 2021 р.) 

 

231 

Перший досвід студентського обміну між навчально-науковим інститутом 

іноземних мов та Ґрайфсвальдським університетом (Німеччина) (серпень 

2021 р.) 

 

 

232 

Подяка за цінний подарунок! (17 серпня 2021 р.) 233 

Дрогобицьке товариство «Просвіта» передало свою бібліотеку 

університетові  (18 серпня 2021 р.) 

 

233 

Дрогобицький університет долучився до роботи Всеукраїнського 

серпневого форуму «Освіта України 30 без бар’єрів: вектори якості та 

успіху» (19 серпня 2021 р.) 

 

 

234 

Доцентка навчально-наукового інституту музичного мистецтва – 

лауреатка музичної премії імені  Остапа Нижанківського (26 серпня             

2021 р.) 

 

 

235 

VI Міжнародна премія імені Івана Франка (27 серпня 2021 р.) 236 

Вшанування великого Каменяра (27 серпня 2021 р.) 237 

Координаційна зустріч-тренінг для закладів вищої освіти (27 серпня 2021 р.) 238 

Активна участь у Франко-етнофесті (28  серпня 2021 р.) 238 

Діалог полоністок філологічного факультету з полоністами з Німеччини 

(26 – 28 серпня 2021 р.) 

 

239 

Відбулося засідання вченої ради (2 вересня 2021 р.) 240 

Посвята першокурсників  – 2021 (5 вересня 2021 р.) 243 

Аспірантське життя – це не лише навчання, але й формування активної 

громадянської позиції (7 вересня 2021 р.) 

 

245 

Викладачі історичного факультету долучилися до роботи наукового 

семінару (7 вересня 2021 р.) 

 

246 

Вітаємо з перемогами! (4 –  8 вересня 2021 р.) 247 

«Археологічна виставка» на історичному факультеті (упродовж серпня і до 

середини вересня 2021 року) 

 

247 

Леся Перхун долучилася до роботи освітнього форуму 

«Інтернаціоналізація українських закладів вищої освіти 2021: німецько-

український досвід» (9 вересня 2021 р.) 

 

 

248 
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Участь викладачів факультету початкової та мистецької освіти у 

Фінському проєкті «Навчаємось разом» (14 вересня 2021 р.) 

 

248 

Авторська зустріч із Ґжеґожем Ґауденом (14 вересня 2021 р.) 249 

Виробнича  практика  на  біолого-природничому  факультеті  (15 вересня 

 2021 р.) 

 

251 

Легенди Дрогобича для першокурсників  факультету початкової та 

мистецької освіти (15 вересня 2021 р.) 

 

252 

Студент Віталій Войтів – призер Кубку України зі стрибків на 

акробатичній доріжці (14 – 18  вересня 2021 р.) 

 

253 

Відбулися вибори органів студентського самоврядування  (20  вересня 2021 р.) 253 

Науковці Дрогобицького університету взяли участь у Міжнародній 

науковій конференції та партнерській зустрічі (16 – 18 вересня 2021 р.) 

 

254 

У Дрогобицькій міській бібліотеці імені В’ячеслава Чорновола відбулася 

лекція Леоніда Тимошенка «Відомі і невідомі дрогобичани ХV – XIX ст: від 

Юрія Дрогобича до Івана Франка» (20  вересня 2021 р.) 

 

 

256 

ІХ Рекреаційний фестиваль «СпАрт»  (21 –  22 вересня 2021 р.) 256 

Університет долучився до святкування 930-річчя Дрогобича (21  вересня                  

2021 р.) 

 

257 

Співпраця із закладами вищої освіти України (22 вересня 2021 р.) 258 

Студенти факультету початкової та мистецької освіти відвідали Центр для 

дітей та осіб з інвалідністю (22 вересня 2021 р.) 

 

259 

Підсумки Міжнародної конференції «Мультикультурний Дрогобич 

австрійського періоду» (21 – 23 вересня 2021 р.) 

 

260  

Урочисте засідання профкому працівників університету (23  вересня 2021 р.) 261 

Майстрині Надія Кузан і Галина Гром взяли участь у фестивалі  

«В гості до Бойків та о. Михайла Зубрицького» (26 вересня 2021 р.) 

 

262 

Всеукраїнський день дошкілля у базових закладах дошкільної освіти 

(27 вересня 2021 р.) 

 

262 

Зустріч кандидатів на посаду ректора Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка з виборцями (28 – 29  вересня 

2021 р.) 

 

 

263 

Відбулося засідання вченої ради університету (30 вересня 2021 р.)  264 

В університеті стартував проєкт «Від землі Вітелона до землі Івана Франка 

– пізнаємо себе та наших Партнерів» (4 жовтня 2021 р.) 

 

265 

Участь у вебінарах та майстер-класах «Використання постійних 

ідентифікаторів учених та установ, їх роль у науковій екосистемі. 

Інструменти ORCID для науковців»  (29 вересня до 4 жовтня 2021 р.) 

 

 

265 

Науковці Дрогобицького університету долучилися до роботи Першого 

обласного дидактико-педагогічного форуму (6 жовтня 2021 р.) 

 

266 

Завершилася перша частина Міжнародного проєкту  (8 жовтня 2021 р.) 267 

Доцентка Валентина Стець взяла участь у Національній дискусії  «За 

психічне здоров’я у світі нерівних» (11 жовтня 2021 р.) 

 

268 

Відбулися вибори ректора університету (12 жовтня 2021 р.) 268 

Фахівчині відділу забезпечення якості освіти – учасниці серії вебінарів 

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

 

269 
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Теоретико-практичний онлайн-семінар «Сертифікація вчителя початкової 

школи: виклики та здобутки» (13 жовтня 2021 р.) 

 

270 

Викладачки кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти – учасниці 

міжнародного проєкту «Зміни педагогічних факультетів та університетів у 

ХХІ столітті» (10 – 15 жовтня 2021 р.) 

 

 

271 

Друга частина Міжнародного проєкту «Від землі Вітелона до землі Івана 

Франка – пізнаємо себе та наших партнерів» (11 – 15 жовтня 2021 р.) 

 

272 

Дрогобицькі історики взяли участь у роботі історико-мистецького 

проєкту «Великий Трускавець. Ретроспектива-перспектива» (17 жовтня            

2021 р.) 

 

 

273 

Професорка Світлана Щудло – учасниця Міжнародного проєкту  «Коли 

наука – ЖІНКА» (18 жовтня 2021 р.) 

 

274 

Доцентка  Валентина  Стець  взяла  участь  у  громадському обговоренні 

 проєкту обласного плану заходів (19 жовтня 2021 р.) 

 

274 

Осмислення феномену Галичини (19 жовтня 2021 р.) 275 

Відбувся онлайн-семінар «Технології організації просвітницької  

роботи з батьками» (21 жовтня 2021 р.) 

 

276 

Міжнародний науковий конгрес на біолого-природничому факультеті 

(21 жовтня 2021 р.) 

 

277 

Дрогобицький університет долучився до роботи ІІІ Міжнародної науково-

практичної конференції (21 – 22 жовтня 2021 р.) 

 

278 

Чергова зустріч «Learning net» в межах реалізації проєкту Erasmus + KA2 

«UKROTHE» (26 жовтня 2021 р.) 

 

280 

«Круглий стіл» на біолого-природничому факультеті за участю 

міжнародних партнерів (27 жовтня 2021 р.) 

 

281 

Науковиця Дрогобицького університету Валентина Стець взяла участь у 

засіданні Ради безбарʼєрності  (27 жовтня 2021 р.) 

 

282 

На історичному факультеті відбулася зустріч  з краєзнавцем Романом 

Пастухом (28  жовтня 2021 р.) 

 

283 

Новий етап у реалізації напрямів міжнародної співпраці Університету  

з бельгійськими партнерами  (24 – 29 жовтня 2021 р.) 

 

284 

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 р.) 

 

 

 

285 

Міжнародна співпраця у сфері соціальної роботи та інклюзивної освіти 

триває (25 – 29 жовтня 2021 р.) 

 

286 

Участь викладачок Дрогобицького університету в XІV Міжнародному 

економічному форумі (27 – 29 жовтня 2021 р.) 

 

288 

Знайомство з можливостями повнотекстової платформи ScienceDirect 

(29 жовтня 2021 р.) 

 

288 

Участь представниць кафедри правознавства, соціології та політології у ІV 

Конгресі Соціологічної асоціації України (28 – 29 жовтня 2021 р.) 

 

289 

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна початкова освіта в 

умовах її реформування: проблеми та перспективи» (28 – 29 жовтня     2021 р.) 

 

290 
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Конкурс місцевих ініціатив – мікропроєкти в дії! (жовтень 2021 р.) 292 

Участь команди UKROTHE в онлайн-семінарі  «Cardiac rehabilitation» 

(REHAB project) (29 жовтня 2021 р.) 

 

293 

На історичному факультеті відбулася конференція  студентів заочної 

форми навчання (1 листопада 2021 р.) 

 

294 

Відкрита онлайн-лекція «Фізичне виховання в умовах Нової української 

школи» (5 листопада 2021 р.) 

 

295 

Презентація та обговорення досвіду (5 листопада 2021 р.) 296 

Науковий семінар «Інтернаціоналізація у середовищі педагогічних 

університетів: чеський досвід»  (10 листопада 2021 р.) 

 

296 

Науково-методичний семінар до Дня української писемності і мови на 

факультеті початкової та мистецької освіти (10 листопада 2021 р.) 

 

297 

Осіння школа «Трансфер технологій та інновацій: європейський та 

український досвід» (3 – 10 листопада 2021 р.) 

 

297 

XІV Всеукраїнська учнівська науково-практична конференція 

 (10 листопада 2021 р.) 

  

298 

Співпраця історичного факультету із педагогами Закарпаття (10 листопада 

2021 р.) 

 

299 

Зустріч зі стейкхолдерами на біолого-природничому факультеті (10 

листопада 2021 р.) 

 

300 

Студенти університету – учасники виставки «Експо – 2020» (10 – 11 листопада 

2021 р.) 

 

300 

Науково-педагогічні працівники університету – лауреати премії ЛОДА (12 

листопада 2021 р.) 

 

301 

Співпраця факультету початкової та мистецької освіти з Львівським 

обласним Будинком вчителя (12 листопада 2021 р.) 

 

302 

Студенти-історики взяли участь в історико-архітектурній розвідці 

фундаменту церкви Воздвиження Чесного Хреста у Дрогобичі (12 – 13 

листопада 2021 р.) 

 

 

303 

Студенти факультету початкової та мистецької освіти – переможці 

Міжнародного інклюзивного конкурсу (14 листопада 2021 р.) 

 

304 

Співпраця кафедри педагогіки та методики початкової освіти  з 

Львівським обласним Будинком вчителя (16 листопада 2021 р.) 

 

305 

Церемонія нагородження переможців конкурсу «Студент року – 2021» 

(17 листопада 2021 р.) 

 

306 

І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни 

«Педагогіка» (18 листопада 2021 р.) 

 

308 

Захист виробничої практики на біолого-природничому факультеті (18 

листопада 2021 р.) 

 

310 

Дрогобицький університет – співорганізатор Міжнародної наукової 

конференції «Турбота про розвиток і безпеку дитини – соціально-правові 

аспекти»  (19 листопада 2021 р.) 

 

 

310 

Обговорення освітньо-професійних програм на кафедрі соціальної 

педагогіки та корекційної освіти за участі закордонних стейкхолдерів 

(19 листопада 2021 р.) 

 

 

312 



373 
 

Підсумки педагогічної практики студентів-істориків (19 листопада               

2021 р.) 

 

313 

Тренінгова робота у межах проєкту «Невідкладна допомога – BLS» 

продовжується (19 листопада 2021 р.) 

 

314 

Доцент Володимир Галик  взяв участь у Другій українсько-хорватській 

 «Бесіді про важливе» (21 листопада 2021 р.) 

 

315 

Звітна online-конференція за результатами проходження педагогічної 

практики на факультеті початкової та мистецької освіти (24 листопада                  

2021 р.) 

 

 

316 

На історичному факультеті вшанували памʼять Михайла Грушевського (24 

листопада 2021 р.)  

 

316 

Зустріч зі стейкхолдерами (24 листопада  2021 р.) 318 

Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика у 

Франковому університеті (24 листопада  2021 р.) 

 

319 

Студентська наукова конференція-презентація на історичному факультеті 

(24 листопада  2021 р.) 

 

320 

Студентський конкурс «Stand Up – 2021» (24 листопада  2021 р.) 321 

Дрогобицькі студенти – лауреати обласної премії імені В’ячеслава 

Чорновола  (24 листопада  2021 р.) 

 

321 

Відбулася науково-практична конференція «Національні стандарти в 

системі захисту прав дитини: сімейні форми виховання дітей сиріт та дітей 

позбавлених батьківського піклування» (26 листопада  2021 р.) 

 

 

323 

На біолого-природничому факультеті вшанували пам’ять жертв 

голодомору  (26 листопада  2021 р.) 

 

324 

Конференція-презентація «До 30-річчя незалежності України: історія, 

сучасність і перспективи» (29 листопада 2021 р.) 

 

325 

На біолого-природничому факультеті відбулася лекція щодо 

використання інноваційних технологій навчання біології у Новій 

українській школі (30 листопада 2021 р.) 

 

 

326 

Урочисте представлення ректора Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка Валентини Бодак (30 

листопада 2021 р.) 

 

 

327 

На факультеті психології, педагогіки та соціальної роботи відбувся 

навчально-методичний семінар «Педагогіка Марії Монтессорі: 

теоретичний і практичний аспекти» (1 грудня 2021 р.) 

 

 

328 

Відеоконференція до Дня української писемності та мови (1 грудня             

2021 р.) 

 

330 

Імплементація спецкурсу «Діяльнісний підхід у початковій школі» на 

факультеті початкової та мистецької освіти (2 грудня 2021 р.) 

 

330 

В УкрІНТЕІ відбувся науковий захід, присвячений Всесвітньому дню науки 

та Міжнародному тижню відкритого доступу (2 грудня 2021 р.) 

 

331 

На історичному факультеті відбулася франкознавча науково-практична 

конференція (2 грудня 2021 р.) 

 

332 

Історія сучасного світу очима студентів нашого університету (3 грудня            

2021 р.) 

 

333 



374 
 

Ліцензійна експертиза освітньої програми «Ерготерапія» 

 (2 – 3 грудня   2021 р.) 

 

334 

Міжуніверситетська студентська конференція з історії українського 

визвольного руху першої половини ХХ ст. (3 грудня 2021 р.) 

 

335 

Студенти спеціальності «Дошкільна освіта» долучилися до Всеукраїнської 

кампанії «16 днів проти насильства»  (6 грудня 2021 р.) 

 

336 

Викладачки Ірина Садова і Леся Колток взяли участь у координаційній 

зустрічі-тренінгу для ЗВО (8 грудня 2021 р.) 

 

337 

На факультеті психології, педагогіки та соціальної роботи відбулася 

студентська науково-практична конференція (8 грудня 2021 р.) 

 

337 

Навчально-методичний семінар «Педагогіка Марії Монтессорі у 

практичному використанні» (8 грудня 2021 р.) 

 

338 

Презентація результатів соціологічного дослідження учнівської молоді на 

міжнародній конференції  (8 – 9 грудня 2021 р.) 

 

339 

Моніторинг і перегляд освітніх програм спеціальностей 023 Образотворче 

мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація та 024 Хореографія  

(9 грудня 2021 р.) 

 

 

340 

Україна і Європа: на історичному факультеті обговорили актуальні 

проблеми відносин України із європейськими державами (9 грудня 2021 р.) 

 

341 

Зустріч зі стейкхолдерами та «круглий стіл» «Особливості роботи тренера 

в сучасних умовах в час пандемії» (9 грудня 2021 р.) 

 

342 

Зустріч викладачів та студентів із кращою вчителькою фізичної культури 

2021 року (10 грудня 2021 р.) 

 

342 

Науково-практична конференція «Боротьба з дискримінацією у сучасному 

світі» (10 грудня 2021 р.) 

 

343 

«Круглий стіл» на факультеті початкової та мистецької освіти (10 грудня 

2021 р.) 

 

344 

Професор Микола Галів взяв участь у заходах щодо вшанування пам’яті 

полковника Армії УНР Андрія Мельника (12 грудня 2021 р.) 

 

344 

На біолого-природничому факультеті відбувся правовий захід 

 (10 грудня 2021 р.) 

 

345 

Обговорення із роботодавцями та студентами освітніх програм за 

спеціальностями 051 «Економіка» та 073 «Менеджмент»  (13 грудня                 

2021 р.) 

 

 

346 

Презентація видання «Талант, офіруваний Україні: Любомир Рихтицький у 

дослідженнях і публіцистиці» (15 грудня 2021 р.) 

 

347 

Співпраця історичного факультету зі школами (16 грудня   2021 р.) 349 

У навчально-науковому інституті фізичної культури і здоров’я відбулося 

обговорення освітньо-професійних програм зі стейкхолдерами (16 – 17 

грудня   2021 р.) 

 

 

350 

Національний тиждень читання на факультеті початкової та мистецької 

освіти (13 – 19 грудня   2021 р.) 

 

351 

«Благодійна акція студентського активу до дня Святого Миколая» (17 грудня   

2021 р.) 

 

351 

Благодійна акція «Різдвяна казка»  на факультеті початкової та мистецької  



375 
 

освіти (17 грудня   2021 р.) 352 

Участь викладачів факультету початкової та мистецької освіти в 

українсько-фінському проєкті «Навчаємось разом» (упродовж вересня – грудня 

2021 року) 

 

 

353 

Перші результати співпраці з університетом м. Лінц (Австрія) 354 

Студентка філологічного факультету Ірина Мицак – переможниця 

обласного етапу XІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені 

Тараса Шевченка (21 грудня   2021 р.) 

 

 

355 

Відбулося засідання вченої ради університету (28 грудня   2021 р.) 356 

Спільний науково-методичний семінар кафедр загальної педагогіки та 

дошкільної освіти і практичної психології (29 грудня   2021 р.) 

 

357 

Список наших колег,  які 2021 року відійшли у вічність 358 

Зміст 359 
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Довідкове електронне видання 
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