Студентське самоврядування історичного факультету провело конкурс краси
12 – 15 квітня 2021 р. на історичному факультеті відбувся конкурс «Красуня
історичного факультету», який водночас є відбірковим етапом для конкурсу
«Красуня
університету».
Організаторами
заходу
виступило
студентське
самоврядування (студентський декан Іван Маціборко) та профбюро студентів
історичного факультету (голова профбюро Роман Пелек).
З огляду на карантинні умови, конкурс відбувався в онлайн-режимі. Він
складався
з
трьох
етапів:
1) представлення
(розповідь
учасниці
про
себе,
свої
зацікавлення, навчання, дозвілля
тощо); 2) презентація талантів
(учасниця демонструє свій талант:
танець, спів, декламацію, гру на
музичних інструментах, спортивну
вправність та ін.); 3) інтелектуальні
завдання (учасниця відповідає на
питання журі, спрямовані на
виявлення критичного мислення).
До складу журі увійшли:
переможниці загальноуніверситетських конкурсів краси, студентки
історичного
факультету
Ірина
Остапюк («Красуня університету –
2018»),
Людмила
Базишин
(«Красуня університету – 2019»), а
також студентський декан Іван
Маціборко, голова профбюро студентів історичного
факультету Роман Пелек, заступник студентського декана
Христина Шеменда.
У результаті конкурсу перше місце і титул
«Красуня історичного факультету» здобула студентка
першого курсу бакалаврського рівня вищої освіти
Роксолана Алтуніна. Другу сходинку посіла Христина
Марусаж, третю – Наталя Твардовська, четверту – Уляна
Верещак.
Усі
дівчата-переможниці
отримають
подарунки, підготовлені студентським самоврядуванням
У конкурсі перше місце
і титул «Красуня
та адміністрацією історичного факультету.
історичного факультету»
Вітаємо дівчат-історикинь з успішним конкурсом,
здобула студентка
Роксолана Алтуніна
а
Роксолані
Алтуніній
бажаємо
перемоги
на
загальноуніверситетському турнірі «Красуня університету – 2021».
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VІІІ Міжнародна науково-практична конференція викладачів та студентів
«Актуальні проблеми сучасної науки»
16 квітня 2021 року в Дрогобицькому університеті відбулася VІІІ Міжнародна
науково-практична конференція викладачів та студентів навчально-наукового
інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій «Актуальні
проблеми сучасної науки».
Організатором
заходу
традиційно
є
навчально-науковий інститут фізики, математики,
економіки
та
інноваційних
технологій.
Співорганізаторами конференції цього року стали:
Дрогобицька міська рада, Університет Прикладних
Наук VIVES (Бельгія), Підкарпатська Вища Школа
ім. Вл. Фіндиша в Ясло (Польща), Академія
Полонійна в Ченстохові (Польща), Державна Вища
Школа ім. проф. Станіслава Тарновського в
Тарнобжегу (Польща) та Карпатська Державна
Вища Школа в Кросно (Польща).
У конференції взяли участь понад 100
учасників із Польщі та України. Робочі мови
конференції: українська, польська, англійська.
Матеріали конференції будуть висвітлені в
збірнику тез доповідей.

96

Студентка факультету психології, педагогіки та соціальної роботи Христина
Кретчак – переможниця ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт зі спеціальності «Соціальна робота»
15 – 16 квітня 2021 року в Дрогобицькому університеті в режимі онлайн
відбувся ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі
спеціальності «Соціальна робота».
За результатами конкурсу студентка факультету психології, педагогіки та
соціальної роботи спеціальності «Соціальна робота» Христина Кретчак посіла ІІ
місце і нагороджена Дипломом ІІ ступеня. Тема наукової
роботи – «Підготовка майбутніх соціальних
працівників до супервізії у роботі
волонтерів». Наукова керівниця – доцентка
кафедри
соціальної
педагогіки
та
корекційної освіти Леся Смеречак.
Вітаємо Христину Кретчак та її
наукову керівницю з перемогою і бажаємо
Студентка Христина
нових наукових здобутків!
Кретчак нагороджена
Дипломом ІІ ступеня

***
Учена Дрогобицького університету Ореста Карпенко взяла участь
у вебінарі для редакторів та видавців наукових видань
16 квітня 2021 року відповідальна редакторка наукового журналу
«Людинознавчі студії. Серія: Педагогіка», професорка кафедри загальної педагогіки
та дошкільної освіти Ореста Карпенко взяла участь у вебінарі «Критерії та процес
відбору журналів у Scopus», організатором якого є компанія Elsevier. Робоча мова
вебінару – англійська.
На заході спікерка висвітлила критерії та процес відбору журналів для
індексування в базі даних Scopus, який здійснюється незалежною Консультативною
радою з відбору контенту. Особливу увагу зосередила на якості змісту наукової
продукції, професійному рівні перекладу рефератів на англійську мову, кількості
цитувань публікацій редакторів журналу, так і його авторами праць зарубіжних
колег, дотримання етики публікацій, наявності
іноземних рецензентів у редколегії журналу.
Інформативним було виокремлення недоліків, які
найчастіше виявляються під час відбору журналів, і
запропоновано шляхи їх усунення з метою
успішного індексування в Scopus.
Насамкінець доповідачка надала відповіді на
поставлені запитання та спонукала до подання
наукових видань на реєстрацію у базу Scopus.
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Студентки польської філології на онлайн зустрічі у Клубі вчителів польської
мови при Посольстві Республіки Польща у Києві
На запрошення Посольства Республіки Польща 17 квітня 2021 року відбулася
чергова тематична онлайн зустріч у Клубі вчителів польської мови, що діє при
Посольстві, в якій взяли участь здобувачки першого (бакалаврського) та другого
(магістерського) рівнів вищої освіти польської філології філологічного факультету
Дрогобицького університету. Темою зустрічі цього
разу стала творчість та еміґрантська доля видатних
польських митців – композитора світової слави
Фридерика Шопена та геніального поета Ципріяна
Каміля Норвіда.
У ґроні викладачів та вчителів польської мови з
усієї України наші студентки мали особливу нагоду
збагатити свої знання з польської літератури та
культури, довідатися багато цікавого завдяки
професійним
і
натхненним
розповідям
та
презентаціям наукових працівників польського
Національного Інституту Фридерика Шопена –
доктора Павла Сєховича, Ганни Нап’юрковської та
Марека Лущика.
Норвід та Шопен – виняткові постаті польської
та світової культури, тож поглиблення знань про
їхню творчість і життєві досвіди в еміґраційний
період
у
Парижі
суттєво
розширили
літературознавчі й культурознавчі обрії наших
студенток-полоністок.
Павел Сєхович продемонстрував виконання
музичних творів Шопена сучасними музикантами
на історичному фортепіано самого композитора,
яке було знищене солдатами російського царату 1863 року та реконструйоване лише
2018 року, на 100-річчя здобуття Польщею Незалежності. Про драматичну долю
цього інструмента Норвід написав поетичний твір «Фортепіано Шопена», в якому
йдеться про символічне відродження вічного мистецтва: ідеал знищують фізично,
однак він неодмінно воскресає духовно, як наголосив Павел Сєхович, завершуючи
виступ.
Учасників зустрічі у Клубі вчителів польської мови привітала пані Моніка
Ціхоцька – дружина Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Польща в
Україні.
Кафедра світової літератури та славістики спільно з Полоністичним науковоінформаційним центром ім. Ігоря Менька завдячують пані Еві Матушек-Заґаті –
керівниці відділу з питань науки та освіти Посольства РП у Києві – за запрошення та
блискучу організацію цієї зустрічі. Сподіваємось, що наші польські філологи й
надалі матимуть нагоду брати участь у подіях Клубу вчителів польської мови при
Посольстві РП.
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Відбулося нагородження призерів та учасників онлайн-олімпіади з фізики
19 квітня 2021 року на кафедрі фізики навчально-наукового інституту фізики,
математики, економіки та інноваційних технологій відбулася урочиста онлайнконференція із призерами та учасниками онлайн-олімпіади з фізики серед учнів 9 –
11-х класів закладів загальної середньої освіти, яка попередньо проводилася 19 – 22
березня.
Для проведення олімпіади викладачі кафедри розробили спеціальний сайт, де
кожен учасник зміг створити особистий кабінет та відслідковувати всі етапи: від
розв’язування завдань, ознайомлення із правильними розв’язками до результатів
оцінки їх робіт. Участь у заході взяли 65 учнів із Львівської, Івано-Франківської,
Закарпатської та Донецької областей.
Переможцями олімпіади з фізики стали: з-поміж учнів 9-х класів – Назар
Тиндик (Нагуєвицька СЗШ Дрогобицького району); з-поміж учнів 10-х класів –
Руслан Тиндик (Нагуєвицька СЗШ Дрогобицького району); з-поміж учнів 11-х класів
– Остап Онишків (Дрогобицький ліцей).
Також за результатами змагань ще шість учнів 9 – 11-х класів завоювали
ІІ місце, а вісім – посіли почесне ІІІ. Офіційні результати оприлюднені на сайті
олімпіади.
Усі учасники нагороджені грамотами за активну участь в олімпіаді. За зайняті
призові місця переможці нагороджені цінними призами: USB-флешнакопичувачами, портативними зарядними пристроями Powerbank Bravis,
горнятками, торбинками та ручками з символікою нашого університету, а також
книгами «Цікава Фізика», в яких автор Яків Перельман пробуджує у читачів
діяльність наукової уяви, привчає мислити у дусі фізики і розвиває звичку до
різнобічного застосування своїх знань.

Корпус навчально-наукового інституту
фізики, математики, економіки та
інноваційних технологій

За зайняті призові місця переможці
нагороджені цінними призами: USB-флешнакопичувачами, портативними зарядними
пристроями Powerbank Bravis, горнятками,
торбинками та ручками з символікою нашого
університету, а також книгами «Цікава
Фізика» (автор Я. Перельман)
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Дрогобицький університет підписав угоду про взаємодію та партнерство
19 квітня 2021 року між Дрогобицьким державним педагогічним
університетом імені Івана Франка та Громадською організацією «Відділення
Національного комітету України у Львівській області» підписано угоду про
взаємодію та партнерство. Таку ж угоду підписано із Дрогобицькою міською радою.
Мета підписання угоди: об’єднання зусиль задля розвитку масової фізичної
культури та спорту, популяризація серед студентів здорового способу життя і
систематичного заняття спортом, пропаганда олімпійських цінностей, збереження і
примноження спортивних традицій та олімпійської спадщини регіону, обмін
досвідом в організації спортивних подій із залученням студентської і викладацької
аудиторій, реалізація програм розвитку фізичної культури та спорту в університеті.
Під час зустрічі, присвяченої підписанню угоди, за багаторічну плідну працю з
розвитку олімпійського руху, популяризацію здорового способу життя та з нагоди
50-річчя від дня народження подякою Національного олімпійського комітету був
відзначений заступник директора з навчальної роботи навчально-наукового
інституту фізичної культури та здоров’я доцент Роман Чопик. До вітань долучився і
міський голова Тарас Кучма, який побажав ювіляру козацького здоров’я, наукових
здобутків та продовження співпраці з громадою міста.

У кабінеті міського голови Тараса Кучми
Під час підписання угоди про взаємодію
та партнерство між Дрогобицьким
державним педагогічним університетом
імені Івана Франка та Громадською
організацією «Відділення Національного
комітету України у Львівській області».
Таку ж угоду підписано із Дрогобицькою
міською радою

На

На фото (справа наліво): міський голова
Тарас Кучма, ректор професор Надія Скотна,
доцент Роман Чопик, голова відділення
Національного комітету України у Львівській
області Юрій Турянський, професор Микола
Лук’янченко
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Студент навчально-наукового інституту музичного мистецтва Роман Дидик –
переможець ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
зі спеціальності «Музичне мистецтво»
19 квітня 2021 року у Кам’янець-Подільському національному університеті
імені Івана Огієнка вперше відбувся ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт зі спеціальності «Музичне мистецтво». Другий тур складався із двох
етапів: І – подано 30 студентських наукових робіт із різних закладів вищої освіти
України; ІІ – 8 робіт, які були відібрані шляхом рецензування, перевірки на
академічну доброчесність й отримали найвищу кількість балів, а їхні автори були
запрошені для участі у підсумковій відеоконференції на платформі Zoom для
унаочнення наукових доповідей та захисту робіт.
Галузеву конкурсну комісію очолила професорка Алла Козир (НПУ
ім. М. Драгоманова). До складу комісії увійшли професори Майя Печенюк, Віктор
Лабунець, Наталія Бахмат (Кам’янець-Подільський НУ ім. І. Огієнка), Наталія Сегеда
(Мелітопольський ДПУ ім. Б. Хмельницького), Наталія Мозгальова (Вінницький
ДПУ ім. М. Коцюбинського), Ярослав Сверлюк (Рівненський ДГУ) та доценти Олена
Аліксійчук, Тетяна Борисова (Кам’янець-Подільський НУ ім. І. Огієнка), Андрій
Душний (Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка).
Від навчально-наукового інституту музичного мистецтва Дрогобицького
університету були подані дві роботи: «Проблеми творчості для баяна-акордеона
композиторів України на зламі століть: фольклорна та естрадно-джазова традиція»
(Роман Дидик, науковий керівник – доцент Андрій Душний); «Навчальний предмет
«Музичне мистецтво» та його роль в естетичному розвитку школярів» (Ірина Куцик,
наукова керівниця – доцентка Тетяна Медвідь).
За підсумками першого туру лідером (92 бали зі 100) стала робота Романа
Дидика, котрий під час її захисту в другому турі отримав 25 балів із 25 (!) можливих й
у підсумковому рейтингу здобув І місце (117 балів). Отже, першу позицію розділили
Роман Дидик (117 балів) та студентка із НПУ ім. М. Драгоманова Марія
Тяжельникова (107,5 бала). ІІ та ІІІ місця посіли представники Кам’янецьПодільського
НУ
ім. І. Огієнка,
Київського
університету
ім. Б. Грінченка,
Мелітопольського
ДПУ
ім. Б. Хмельницького,
Вінницького
ДПУ
ім. М. Коцюбинського, Криворізького ДПУ, ДЗ
«Південноукраїнський НПУ ім. К. Ушинського».
Варто відзначити, що в архіві перемог Романа
Дидика – звання лауреата й перемоги на
виконавських конкурсах як соліста-акордеоніста, так
і у складі дуету із Вікторією Мазурик в Україні
(Київ, Дрогобич), Чехії (Прага), Великобританії
(Лондон). Серед наукових напрацювань – три
публікації (дві з яких надруковані у Словаччині),
виступи на науково-практичних конференціях всеукраїнського та міжнародного
рівнів.
Вітаємо Романа Дидика та його наукового керівника доцента Андрія Душного
із блискучою перемогою, бажаємо подальших наукових і творчих досягнень.
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Факультет початкової та мистецької освіти
долучився до роботи в онлайн-вебінарі
20 квітня 2021 року професорсько-викладацький склад факультету початкової
та мистецької освіти Дрогобицького університету взяв участь в онлайн-вебінарі
«Впровадження Стандарту вищої освіти зі спеціальності 013 «Початкова освіта» в
практичну діяльність ЗВО України», який організував ДВНЗ
«Прикарпатський національний університет імені Василя
Стефаника» спільно із закладами вищої освіти України.
Учасники вебінару мали можливість отримати важливу
інформацію щодо напрямів впровадження та реалізації
Галузевого Стандарту 013 «Початкова освіта» як основи
формування освітньо-професійних програм у практичну
діяльність
із
метою
підготовки
здобувачів
першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти та ознайомитися з проєктом
Стандарту ВО, розробленого фахівцями, для другого
(магістерського) рівня вищої освіти цієї ж спеціальності.
Особливості проєкту представила декан факультету початкової,
технологічної та професійної освіти вищого навчального закладу
«Донбаський державний педагогічний університет» професор
Інна
Хижняк.
Доповідач
акцентувала
на
кореляції
компетентностей та програмних результатів навчання у
Стандарт вищої освіти, необхідних для якісної підготовки
майбутніх учителів початкових класів закладу загальної
середньої освіти. З метою оновлення Стандартів ВО доповідачі
вебінару
також
простудіювали
питання
у
контексті
розроблених та запропонованих Міністерством освіти і науки
України відповідних інструкцій та рекомендацій.
Дякуємо
модераторові
заходу
завідувачеві кафедри фахових методик і
технологій початкової освіти ДВНЗ
«Прикарпатський
національний
університет імені Василя Стефаника»
професору Надії Лупан та доповідачамспіворганізаторам
вебінару:
І. Шапошніковій, професору кафедри
педагогіки і методики початкового навчання Національного
педагогічного
університету
імені
М.П. Драгоманова;
Т. Федірчик, професору, декану факультету педагогіки,
психології та соціальної роботи Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича; Л. Бірюк, професору,
завідувачеві кафедри педагогіки і психології початкової освіти
Глухівського національного педагогічного університету імені
Олександра Довженка за цінні та слушні поради.
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В університеті відбувся інтелектуальний конкурс «Що? Де? Коли?»
20 – 21 квітня 2021 року профком студентів та студентське самоврядування
організували традиційний конкурс «Що? Де? Коли?», який відбувся в онлайнрежимі.
Конкурс проходив у два етапи: три півфінали, в кожному з яких брали участь
три учасники (по одному з кожного навчально-наукового інституту та факультету (20
квітня)), і фінал, де вже змагалася трійка переможців півфіналів (21 квітня).
Модератором та ведучим конкурсу був студентський ректор Святослав Музичка.
Навчально-наукові інститути та факультети представляли учасники: Ольга
Думич (філологічний факультет, Вікторія Костирко (факультет початкової та
мистецької освіти), Вікторія Сторонська (навчально-науковий інститут іноземних
мов), Богдан Паньків (історичний факультет), Юлія Ключник (навчально-науковий
інститут фізичної культури і
здоров’я),
Віра
Хопта
(факультет
психології,
педагогіки та соціальної
роботи),
Марія
Цицик
(навчально-науковий
інститут
музичного
мистецтва),
Михайло
Ільницький
(біологоприродничий факультет).
Усі конкурсні ігри
транслювались у прямому
ефірі на платформі twitch.tv за
посиланням:
https://twitch.tv/dspu_franko
У
фінальній
грі
перемогу здобула студентка
навчально-наукового інституту
іноземних
мов
Вікторія
Сторонська, ІІ місце – студент
історичного
факультету
Богдан Паньків, а ІІІ місце –
студентка навчально-наукового
інституту фізичної культури та
здоров‘я Юлія Ключник.
Для тих, хто пропустив саму гру, відео прямої трансляції фіналу доступне за
посиланням: https://www.twitch.tv/videos/995411472
Організатори щиро вітають переможців та учасників і дякують усім
спостерігачам за активність під час трансляції!
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Звітна наукова конференція кафедри всесвітньої історії та спеціальних
історичних дисциплін
21 квітня 2021 року на історичному факультеті в онлайн-режимі кафедра
всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін провела звітну наукову
конференцію
викладачів,
здобувачів
першого
(бакалаврського),
другого
(магістерського) та третього (аспірантського) рівнів вищої освіти.
Конференція проходила у форматі великої секції «Всесвітня історія та
спеціальні історичні дисципліни», яка складалася із двох підсекцій: «Всесвітня
історія» (модератори – професор Олег Петречко і доцент Олександр Козій);
«Спеціальні історичні дисципліни та методика навчання історії» (модератори –
професор Ігор Смуток і доцент Володимир Галик). Загалом у заході взяли участь 55
осіб.
Відкрили конференцію професор Олег Петречко і доцент Володимир Галик,
котрі акцентували на особливостях наукової роботи кафедри та її здобутках за 2020
рік, відрекомендували учасників, ознайомили присутніх із проблематикою
доповідей, які вказані у програмі конференції.
Робота підсекцій супроводжувалася цікавими доповідями і змістовними
презентаціями, які представляли викладачі, студенти й аспіранти факультету. Під
час роботи заходу було обговорено ключові проблеми античної, середньовічної,
ранньомодерної, нової і новітньої історій, методики викладання історії в школі. Крім
того, учасники конференції висвітлили окремі проблемні аспекти з історичного
краєзнавства, генеалогії, нумізматики,
франкознавства,
славістики,
міждержавних відносин тощо.
Насамкінець члени оргкомітету
конференції, підсумовуючи роботу,
висловили вдячність усім учасникам
заходу та побажали їм подальших
плідних
здобутків
у
царині
дослідження
актуальних
питань
всесвітньої і вітчизняної історії.
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На біолого-природничому факультеті відбулася студентська
онлайн-конференція здобувачів вищої освіти «Актуальні проблеми біології,
географії, екології, хімії та валеології»
20 – 21 квітня 2021 року на біолого-природничому факультеті в режимі онлайн
із використанням платформи ZOOM відбулася звітна науково-практична
конференція здобувачів вищої освіти «Актуальні проблеми біології, географії,
екології,
хімії
та
валеології».
Робота
конференції проходила у чотирьох секціях:
«Методика викладання біології та хімії»
(модератор – доцент Григорій Коссак);
«Біологія та хімія» (модераторка – доцентка
Галина Клепач); «Екологія та географія»
(модераторка – доцентка Оксана Микитчин);
«Валеологія» (модераторка – доцентка Галина
Ковальчук).
На
початку
секційних
засідань
модератори
привітали
всіх
учасників,
акцентуючи на доцільності проведення таких
заходів у науково-дослідницькій роботі
студентів.
Під час конференції студенти виступали
з цікавими доповідями та презентаціями,
представляючи
результати
пошуководослідницької роботи різноманітної тематики.
До
роботи
науково-практичної
конференції
здобувачів
вищої
освіти
долучилися і викладачі факультету: доценти
Світлана Волошанська, Василь Стахів, Віталій
Філь, Ірина Бриндзя, Ярослава Павлишак,
Галина Ковальчук, викладачка Оксана Лупак.
У невимушеній атмосфері проходила
дискусія та прозвучали цікаві думки, пов’язані
із науковою діяльністю студентів.
Насамкінець модератори наголосили на
актуальності й вагомості наукових досліджень
та висловили вдячність всім учасникам.
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Нагородження переможниці конкурсу «Красуня історичного факультету»
Роксолани Алтуніної
21 квітня 2021 року на історичному факультеті у позанавчальний час відбулося
нагородження переможниці конкурсу «Красуня історичного факультету» студентки І
курсу Роксолани Алтуніної. З вітальним словом до Роксолани звернулися
студентський декан Іван Маціборко, декан історичного факультету професор Микола
Галів та заступниця декана з молодіжної політики доцентка Єлизавета КопельцівЛевицька.
Володарку
титулу
«Красуня
історичного
факультету»
відзначили
дипломом та нагородили подарунками:
грошовою премією від спонсорів, цінними
сережками від переможниці конкурсу
«Красуня університету – 2018» Ірини
Остапюк і футболкою з логотипом
університету від керівництва факультету.

***
Студентка історичного факультету Роксолана Лецик– переможниця ІІ етапу
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки»
21 – 22 квітня 2021 року на базі Криворізького державного педагогічного
університету в режимі онлайн відбувався ІІ етап Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки». Цього
року на конкурс було подано понад 80 наукових робіт, які представляли заклади
вищої освіти всієї України. Двадцять одну кращу роботу було винесено на особистий
захист студентами перед комісією, яка складалася з висококваліфікованих
спеціалістів.
Дрогобицький університет представляла студентка історичного факультету
Роксолана Лецик, яка здобула диплом І ступеня. Наукова робота «QR-коди як засоби
мотивації навчання» була написана під керівництвом викладачки кафедри загальної
педагогіки та дошкільної освіти Олександри Свйонтик. Під час конференції
Роксолана Лецик захистила своє
дослідження і переконливо довела
необхідність
використання
інноваційних засобів навчання для
підвищення мотивації учнів до
процесу вивчення історії України в
школі.
Радіємо за успіхи студентки
та
її
керівниці!
Бажаємо
подальших наукових успіхів!
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Вебінар «Здорова людина – Щаслива людина – Успішна людина:
практичні рекомендації»
22 квітня 2021 року на завершення місяця психології у Дрогобицькому
університеті відбувся вебінар «Здорова людина – Щаслива людина – Успішна
людина: практичні рекомендації», який був присвячений
Всеукраїнському дню психолога.
Здоров’я, щастя та успіх – ось двері, в які кожен із нас
намагається увійти протягом всього життя. Однак чи багато
хто з нас може підібрати правильний ключик? Тож
зрозуміло, що кожен шукає свій ключик і по-своєму
витлумачуватиме здоров’я, щастя, успіх.
Учасниками
вебінару
були:
професор
Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника В. Москалець;
професор Національного університету ім. І. Франка Н. Жигайло; декан факультету
психології, педагогіки та соціальної роботи доцент І. Гриник; завідувач кафедри
психології професор М. Савчин; викладачі кафедри психології; практичні психологи
і студенти. Гості та викладачі кафедри подали практичні рекомендації як жити, щоб
досягти щастя, бути здоровим і успішним.
На початку заходу професор М. Савчин привітав гостей і студентів, нагородив
переможців студентської олімпіади з психології та відзначив найкращі студентські
програми особистісно-професійного розвитку. Автор монографії «Здоров’я людини:
духовний, особистісний і тілесний виміри» Мирослав Савчин наголосив: «Здоров’я –
це відчуття щастя, а щастя дає сильний імунітет та веде до успіху. Здоров’я – це,
перш за все, іскристий оптимізм, сильний дух, фізична, соціальна, психологічна,
морально-духовна гармонія людини, доброзичливі стосунки з людьми, з природою і
з самим собою, а не тільки здорове тіло».
Насамкінець було проведено ділову гру, де кожен учасник міг скласти власну
формулу здоров’я, щастя та успіху, в основі яких є повнота та осмисленість життя,
здійснення свого людського призначення.
Усі присутні дійшли переконання, що здоров’я, успіх та щастя не існують
незалежно від нас, а передумови їх реалізації лежать у нас самих, у наших зусиллях.
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Викладач Дрогобицького університету Олександр Ткаченко
взяв участь у вебінарах для редакторів наукових видань та науковців
22 квітня 2021 року доцент кафедри філософії імені професора В.Г. Скотного
Олександр Ткаченко, використовуючи контент BrightTALK, взяв участь у вебінарі
«Здійснюйте нові відкриття, поєднуючи можливості Scopus та ScienceDirect».
На заході PhD тренер Elsevier Марина Назаровець розповіла про можливості
та охоплення Scopus та ScienceDirect і пояснила, як ці дві платформи доповнюють
одна одну, ілюструючи найбільш ефективні можливості використання їх разом.
Доповідь Марини Назаровець супроводжувалася цікавими і корисними таблицями
та діаграмами. Насамкінець доповідачка відповіла на поставлені запитання про
редагування свого профілю, якщо дані представлені некоректно. Вона порадила
використати
такий
інструмент,
як
Author
Feedback
Wizard
(https://www.scopus.com/feedback/author/fecyt.uri).
22 квітня доцент Олександр Ткаченко як відповідальний редактор наукового
збірника «Людинознавчі студії. Серія: Філософія», взяв участь у вебінарі «Критерії та
процес відбору журналів у Scopus».
Катаржина Гака-Заяц (Katarzyna Gaca-Zając), кандидат технічних наук,
старший консультант із роботи з клієнтами в Центральній та Східній Європі,
розповіла про процес відбору журналів для індексування в базі даних Scopus, який
здійснюється незалежною Консультативною радою з відбору контенту. Цікавою була
інформація про недоліки, які найчастіше виявляються під час відбору журналів на
індексування в Scopus.
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Викладачі історичного факультету – учасники програми вебінарів Elsevier
22 квітня 2021 року науково-педагогічні працівники історичного факультету
Олег Петречко, Володимир Галик, Василь Ільницький, Лідія Лазурко та Юрій
Стецик взяли участь у програмі вебінарів, які організувала компанія Elsevier.
Упродовж першої половини дня було проведено три вебінари. Перед
початком кожного учасники мали пройти реєстрацію (головна умова участі).
Перший вебінар «Здійснюйте нові відкриття, поєднуючи можливості Scopus
та Science Direct» (мова проведення – українська) розпочався у прямому ефірі о 10.00
год. Учасники мали змогу детально ознайомитися із можливостями та
особливостями використання баз даних Scopus і ScienceDirect, їх робочими
інструментами.
Також
акцентувалося
на
відмінностях та подібностях двох платформ і
способах їх ефективного використання у парі.
Крім того, слухачам було представлено майстеркласи щодо роботи з базами, особливостями
ознайомлення
з
індексами
цитування,
науковими
публікаціями,
статусами
періодичних видань тощо.
О 12.00 год розпочався другий вебінар «SciVal для дослідників – гранти. Як
використовувати бібліометричні дані з метою пошуку грантів?» (мова спілкування –
англійська). Під час його проведення слухачі мали можливість детально
ознайомитися із процесом подачі заявки на грант, особливостями порівняльної
характеристики своїх досягнень зі здобутками людей, котрі уже його отримували.
Також учасники вебінару дізналися, як шукати наукові центри для співпраці задля
отримання гранту в Україні і за кордоном, а також актуальні наукові проблеми, які є
перспективними для отримання гранту, тощо.
Останній вебінар присвячувався проблемі «Критерії та процес відбору
журналів у Scopus: семінари для редакторів та видавців наукових видань» (мова
проведення – англійська). Вебінар розпочався о 14.00 год. Спочатку учасникам
розповіли про специфіку функціонування бази Scopus, акцентувавши на тому, що
вона є найбільшою реферативною базою даних, яка уміщує в собі матеріали про
рецензовану літературу понад п’яти тисяч видавництв. Цей вебінар був актуальним
передусім для редакторів та видавців наукових періодичних видань, котрі дізналися
про критерії й процес вибору журналів для індексування у Scopus. Окрім того, було
наголошено на хибах, які трапляються під час
відбору журналів, та на моментах їх ліквідації
задля збільшення шансів того чи того журналу
отримати індексування в базі Scopus.
Загалом учасники вебінарів отримали
корисну інформацію щодо функціонування баз
даних Scopus та ScienceDirect та особливостей
співпраці з ними. У підсумку учасники отримали
сертифікати про участь у згаданих заходах.
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Дрогобицький університет долучився до роботи Міжрегіонального
науково-методичного семінару
22 квітня 2021 року на основі угоди про співпрацю № 3ст-21 від 15.03.2021 р.
між Дрогобицьким державним педагогічним університетом імені Івана Франка та
Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника відбувся
Міжрегіональний науково-методичний семінар «Проблеми та перспективи
підготовки магістрів і докторів філософії зі спеціальності 011 «Освітні і педагогічні
науки»» з питань розвитку вищої педагогічної освіти за участю КВНЗ «Херсонська
академія неперервної освіти» та Херсонського державного університету. На заході
були присутні 53 науковці.
З вітальним словом виступила
деканка педагогічного факультету
професорка Оксана Кондур, яка
привітала учасників семінару та
побажала їм успіхів в обговоренні
основних проблем і перспектив
розвитку спеціальності 011 «Освітні,
педагогічні науки».
Модераторка
семінару
завідувачка кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти професорка Марія
Чепіль наголосила на важливості розробки єдиної стратегії щодо підходу до
акредитації освітньо-професійних та освітньо-наукових програм. Доповідачка
презентувала регіональний проєкт підготовки магістрів, окреслила основні аспекти
освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
«Педагогіка вищої школи». Вона акцентувала на потребі творчого підходу до
побудови освітніх програм, зокрема орієнтації вибіркових дисциплін на поглиблене
вивчення спеціальності та застосування своїх знань на практиці.
Основні напрями процесу формування освітньо-професійних програм
підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 011 «Освітні,
педагогічні науки» окреслила професорка Тетяна Завгородня.
Завідувачка
кафедри
педагогіки
та
освітнього
менеджменту
імені
Богдана
Ступарика
Любов
Прокопів
проаналізувала особливості роботи
ОПП «Освітні, педагогічні науки»,
визначила
основні
напрями
інформатизації,
особливості
вивчення предметів за вибором в
університеті.
Завідувач кафедри педагогіки, менеджменту освіти й інноваційної діяльності
професор Василь Кузьменко (КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»)
наголосив, що необхідно змінювати підходи до вибіркового циклу дисциплін.
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Професорка Олена Невмержицька, гарант ОПП доцентка Оксана Гевко
висвітлили питання впровадження професійного стандарту на групу професій
«Викладачі
вищої
освіти»,
затвердженого
23.03.2021 р.,
та
врахування
компетентнісного підходу щодо підготовки магістрів за спеціальністю 011 «Освітні,
педагогічні науки».
У обговоренні взяли участь:
професорка Тетяна Пантюк, яка
акцентувала увагу на формуванні
вибіркових дисциплін; професорка
Ореста Карпенко, котра поділилася
австрійським
досвідом
вибору
студентами вибіркових дисциплін.
Проблему
вдосконалення
ОНП спеціальності 011 «Освітні,
педагогічні науки» висвітлив професор Василь Кузьменко. Особливості реалізації
права аспірантів на вибір навчальних дисциплін розкрила перша проректорка КВНЗ
«Херсонська академія неперервної освіти» професорка Ірина Жорова. Організацію
освітнього процесу в аспірантурі зі застосуванням дистанційних технологій
представила професорка кафедри педагогіки й менеджменту освіти цього ж
університету Олена Кохановська. Про необхідність наближення освітнього процесу в
аспірантурі до тематики наукових досліджень молодих учених розкрила професорка
кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені проф. Є. Петухова
Ніна Слюсаренко (КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти).
Спікери семінару акцентували увагу на необхідності реалізації професійного
Стандарту
спеціальності
«Освітні,
педагогічні науки» та єдиного підходу
до формування компетентностей на
освітніх
рівнях.
Чимало
тез
обговорювалося з приводу «Soft skills».
Гарант
освітньо-наукової
програми
«Освітні, педагогічні науки» третього
(PHD) рівня професорка Вікторія
Стинська проаналізувала можливість
вільного вибору дисциплін у межах
кількох освітніх програм.
Учасники семінару наголосили на
актуальності
сучасних
проблем
розвитку вищої педагогічної освіти та
ухвалили рішення щодо подальшої
співпраці
і
проведення
таких
міждисциплінарних
зустрічей
у
плановому режимі.
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Звітна наукова конференція кафедри правознавства, соціології та політології
22 квітня 2021 року в межах щорічної звітної наукової конференції викладачів
та здобувачів вищої освіти кафедри правознавства, соціології та політології
історичного факультету в режимі онлайн із використанням платформи ZOOM
відбулося засідання секцій «Правознавство», «Політологія та соціологія».
Модерували роботу у секціях доценти Олександра Проць та Ярослав Комарницький.
До роботи конференції долучилися викладачі кафедри: професорка Світлана
Щудло, доцентки Оксана Зелена, Ірина Мірчук, Богдана Гвоздецька, Лідія Тиміш,
Єлизавета Копельців-Левицька, Наталія Кантор.
Із науковими доповідями і презентаціями, представивши результати
дослідницької роботи різноманітної тематики, виступили студенти: Оксана Яртим
(«Апробація нового Виборчого кодексу на місцевих виборах 2020 року»); Анна
Страшівська («Двопалатний парламент в Україні: за і проти»); Оксана Комарницька
(«Захист авторського права в Україні: окремі аспекти»);
Христина Марусаж («Правовий аналіз умов, що
перешкоджають
укладенню
шлюбу»);
Тетяна
Носилевська («Правові аспекти усиновлення в Україні»);
Вікторія Коробкова («Реформа освіти в умовах
децентралізації»); Іванна Кіт («Простій чи дистанційна
робота: як діяти роботодавцю в умовах карантину»);
Роксолана Лецик («Парламентська діяльність Мілени
Рудницької (1928 – 1935 рр.)»); Мар’яна Гриньо
(«Динаміка ставлення до школи та зв’язку з нею в умовах
пандемії»); Валерій Лалабеков («Динаміка ставлення
підлітків Дрогобиччини до вживання психоактивних
речовин: гендерний аналіз»); Марія Футиш («Підлітки
Дрогобиччини у період карантину: соціологічний аналіз»); Тарас Драчевич
(«Перспективи трансформації освітнього права у самостійну галузь законодавства»);
Ольга Курнат («Динаміка проявів булінгу серед підлітків Дрогобиччини: гендерний
аналіз»); Ірина Дмитрів («Вільний час у контексті стилю життя підлітків
Дрогобиччини: гендерний аналіз»).
Загалом тематика цьогорічних доповідей охоплює питання розвитку правових
політичних та соціальних процесів, зокрема в умовах пандемії COVID-19. Виступи
студентів правничої секції розкривали проблеми захисту прав дитини в Україні,
правових аспектів протидії торгівлі органами й тканинами людини, особливостей
захисту трудових прав і надомної роботи в умовах карантину під час всесвітньої
пандемії, захисту авторського права в Україні, реформування національної виборчої
системи. Обговорення стосувалися правових аспектів трудових відносин і
працевлаштування молоді.
Низка студентських наукових доповідей із соціологічного блоку базується на
емпіричних матеріалах другого етапу міжнародного соціологічного дослідження
серед учнів закладів середньої освіти Дрогобича і Дрогобицького району на тему
«Здоровий спосіб життя та ризикована поведінка молоді», яке провела кафедра
правознавства, соціології та політології у жовтні – грудні 2020 року.
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Науково-практичний семінар «Книга як основа розвитку духовної та
інтелектуальної культури сучасного студента»
на кафедрі загальної педагогіки та дошкільної освіти
22 квітня 2021 року на кафедрі загальної педагогіки та дошкільної освіти
відбувся науково-практичний семінар «Книга як основа розвитку духовної та
інтелектуальної культури сучасного студента», в якому взяли участь студенти ІІ курсу
навчально-наукового інституту іноземних мов та
викладачі кафедри.
Модераторкою семінару виступила доцентка
Марія
Ярушак.
Вітальне
слово
виголосила
завідувачка кафедри загальної педагогіки та
дошкільної освіти професорка Марія Чепіль. На
семінарі був представлений «Відеоролик про книгу»
(музика – Ольга Шира, монтаж – Ірина Липак,
учасники відео – студенти ІІ курсу навчальнонаукового інституту іноземних мов). Марія Куцик
презентувала доповідь «Цікаві факти про книгу».
Дарина Чалбаєва підготувала пізнавальну вікторину
«Відгадай книгу за її екранізацією». Студентки групи
Ірина Луців, Анастасія Шабаранська, Валентина
Полєвік підготували доповіді «Важливість книги у
сучасному суспільстві» та «Структурні елементи
книги».
Інтерв’ю
«Улюблена
книга»
продемонстрували Марія Куцик, Ірина Липак,
Вероніка Зубаль, Юлія Пилат, Соломія Сенечин.
Юлія Пилат підготувала доповідь «Цінні книги
наших студентів». Гру «Поетичні рядки у творчості
сучасних виконавців» провела Іванна Касій. Соломія
Сенечин презентувала доповідь «Процес створення
книг». Марія Куцик та Анна Гентош перевірили
уважність слухачів за допомогою інтерактивної гри
«Перевіримо твою уважність». Завершили семінар
авторським віршем Ірини Луців «Гортаю сторінки
пожовклих книг….», який продекламувала Анастасія
Шабаранська.
Із
завершальним
словом
виступили:
професорка Марія Чепіль, доцентки Алла Ревть,
Оксана Гевко, Віолета Городиська, Леся Перхун, Анна
Федорович.
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Завідувачки кафедр факультету початкової та мистецької освіти – учасниці
програми вебінару Elsevier
22 квітня 2021 року завідувачка кафедри філологічних дисциплін та методики
їх викладання у початковій школі професорка Марія Федурко і завідувачка кафедри
культурології та мистецької освіти доцентка Валентина Дротенко взяли участь у
програмі вебінару «Здійснюйте нові відкриття, поєднуючи можливості Scopus та
ScienceDirect», який організувала компанія Elsevier.
Вебінар розпочався у прямому ефірі о 10.00 год.
Учасниці мали змогу дізнатися про використання баз
даних Scopus і ScienceDirect, про можливості і охоплення
кожного інструменту, яку мету виконує кожен із них і як
вони перекривають один одного. Мова йшла про
відмінності та подібності двох платформ і способи їх
ефективного використання разом. Окрім того, учасницям
вебінару було представлено майстер-класи щодо роботи з
базами, особливостями ознайомлення з індексами
цитування,
науковими
публікаціями,
статусами
періодичних видань.
У підсумку учасниці отримали сертифікати про
участь у згаданому вебінарі.

***
Майстер-клас для студентів-біологів
23 квітня 2021 року студенти-біологи І курсу разом із кураторкою викладачкою
кафедри анатомії, фізіології та валеології Оксаною Лупак взяли участь у майстеркласі «Розпис писанки». Захід відбувся онлайн із використанням платформи Zoom.
Майстер-клас провів викладач відділу образотворчого
мистецтва Стебницької ДМШ Володимир Маник.
Учасники мали змогу ознайомитися із техніками
писанкарства, символікою кольорів та орнаментів у писанці, а
також
особливостями
її
виготовлення
у
різних
етнокультурних регіонах України. Майстер продемонстрував
процес розпису писанки, виконаний за допомогою воскової
техніки з використанням писачка; зробив акцент на
труднощах, з якими найчастіше зустрічаються початківці та
надав рекомендації, як їх уникнути. Учасники майстер-класу
оволоділи навичками нанесення деяких елементів оберегової
символіки, проте кожен вибрав для своєї писанки той
орнамент, який найбільше йому припав до душі. Під час
роботи панувала особлива атмосфера – було відчуття
піднесення і спокою водночас. Усі були натхненні магією «народження» писанки –
феноменального артефакту української культури.
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Відбувся ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
зі спеціальності «Соціальна робота»
Протягом лютого – квітня 2021 року на факультеті психології, педагогіки та
соціальної роботи Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана
Франка проходив ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із
галузі знань «Соціальна робота» спеціальності «Соціальна робота». Базовою з
проведення конкурсу було визначено кафедру соціальної педагогіки та корекційної
освіти нашого університету.
На конкурс було подано 64 наукові
роботи від 71 студента із 39 закладів вищої
освіти України. Впродовж лютого –
березня 2021 року галузева конкурсна
комісія
здійснювала
рецензування
студентських наукових робіт. Склад комісії:
проректор з наукової роботи професор
Микола
Пантюк
(голова
комісії),
професорка Тетяна Логвинеко, доценти
Леся Смеречак, Ігор Зубрицький, Орест
Гук (ДДПУ), професорка Ренате Вайнола
(Національний педагогічний університет
ім. М.П. Драгоманова), професорка Оксана
Повідайчик (Ужгородський національний
університет), професорка Віра Поліщук
(Тернопільський національний університет
ім. В. Гнатюка), професорка Наталія
Сейко (Житомирський
державний
університет ім. І. Франка), доцентка Олена
Маловічко (Запорізький національний
університет).
15 – 16
квітня
2021
року
в
Дрогобицькому університеті у режимі
онлайн відбулася підсумкова науковопрактична
конференція
ІІ
туру
Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт.
У конференції взяли участь студенти-фіналісти конкурсу із закладів вищої
освіти різних регіонів України, які захищали свої наукові роботи. Були представлені
цікаві доповіді і презентації, які викликали активне обговорення, дискусії та обмін
думками з різних аспектів актуальних соціально-педагогічних проблем. На основі
рецензування робіт та їх захисту було визначено переможців ІІ туру Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт, яких нагороджено Дипломами І, ІІ та
ІІІ ступенів. Студентка факультету психології, педагогіки та соціальної роботи
Дрогобицького університету Христина Кретчак посіла ІІ місце і нагороджена
Дипломом ІІ ступеня.
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Поповнення бібліотеки для польських філологів на кафедрі світової
літератури та славістики
Кафедра світової літератури та славістики успішно формує бібліотеку
спеціальної літератури для студентів польської філології. Книжки словниковоенциклопедичного і навчально-методичного характеру, періодичні видання та тексти
творів із польської літератури надходять на кафедру з різних польських урядових
інституцій і фондів.
Сьогодні суттєві книжкові надходження кафедра отримала завдяки сприянню
Товариства Допомога Полякам на Сході «Креси» та Фонду Родини Мєшковських із
Кракова. Наша книгозбірня збагатилася чималим переліком видань із польської
літератури та польського літературознавства, серед іншого: твори Юліуша
Словацького, Стефана Жеромського, Болеслава Пруса, Владислава Реймонта,
Вітольда Ґомбровича, Тадеуша Боровського, Єжи Анджеєвського, Чеслава Мілоша,
Віслави Шимборської, Тадеуша Ружевича, Збіґнєва Герберта, Ганни Кралль, а також
словники польської мови.
Подаровані книги привезла з Польщі і передала кафедрі пані Ілона Лясота з
Кракова (див. світлину), яка працює у Всеукраїнському координаційно-методичному
центрі викладання польської мови та культури у Дрогобичі.
Кафедра світової літератури та славістики спільно з Полоністичним науковоінформаційним центром висловлює щиру вдячність пані Ілоні Лясоті й польським
інституціям-доброчинцям за подаровані книжки, які активно слугуватимуть у
процесі навчання нашим студентам польської філології.

Подаровані книги привезла з Польщі і передала кафедрі пані Ілона Лясота з Кракова,
яка працює у Всеукраїнському координаційно-методичному центрі
викладання польської мови та культури у Дрогобичі
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Студентка Ірина Cередяк – переможниця ІІ туру Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт зі спеціальності «Дошкільна освіта»
Студентка факультету психології, педагогіки та соціальної роботи Ірина
Cередяк взяла участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
зі спеціальності «Дошкільна освіта», який відбувся 23 квітня 2021 року у
Бердянському державному педагогічному університеті. Наукова керівниця –
доцентка кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Світлана Івах.
Метою конкурсу є створення умов для розвитку інтелектуального потенціалу
талановитої молоді, підтримки наукової та творчої роботи студентів, стимулювання
їх інтересу до дослідницької роботи, оволодіння ними інноваційними технологіями.
Цього року конкурсанти зі закладів вищої освіти різних регіонів України
надіслали понад 70 робіт, в яких досліджувалися актуальні проблеми дошкільної
освіти. Галузева конкурсна комісія, затверджена Міністерством освіти і науки
України, уважно вивчила, обговорила та прорецензувала всі роботи й рекомендувала
до захисту у II турі 18 наукових робіт, які набрали найбільшу кількість балів.
Захист наукових робіт проходив за
встановленим регламентом. Відповідаючи на
запитання від високоповажних членів журі,
конкурсанти мали змогу продемонструвати
рівень розуміння досліджуваної проблеми,
сформованість аналітичного та творчокритичного мислення, вміння логічно
викладати свої судження, розкривати власне
ставлення до теми наукового пошуку. Після
завершення
доповідей
учасників
проводилася нарада конкурсного журі. На
підставі
відкритого
обговорення
студентських наукових робіт та оцінки
наукових доповідей учасників конференції
галузева конкурсна комісія визначила
переможців конкурсу.
За результатами ІІ туру студентка
Ірина Середяк за роботу «Формування основ
полікультурної вихованості дітей старшого
дошкільного віку» нагороджена Дипломом ІІІ ступеня.
Викладачі та студенти факультету психології, педагогіки та соціальної роботи
вітають Ірину Середяк і її наукову керівницю доцентку Світлану Івах із цим
досягненням, бажають подальших успіхів і нових перемог на стежині професійного
зростання!
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Фестиваль науки на кафедрі загальної педагогіки та дошкільної освіти
У межах Днів науки на кафедрі загальної педагогіки та дошкільної освіти
відбувся віртуальний круглий стіл «Проблеми сучасної освіти та шляхи їх
розв’язання».
У ньому взяли участь: Віктор Галух,
директор Павлоградської загальноосвітньої
школи І – ІІІ ступенів № 1 Павлоградської
міської ради Дніпропетровської області;
Тетяна Гресько, учителька St. Catherine of
Alexandria catholic elementary school
(Католицька школа в провінції Онтаріо)
(Канада, Торонто); Тетяна Дороніна,
професорка,
завідувачка
кафедри
педагогіки
Криворізького
державного
педагогічного університету; Олена Кірдан,
професорка
кафедри
педагогіки
та
освітнього
менеджменту
Уманського
державного педагогічного університету
імені Павла Тичини; Іван Коновальчук,
професор, завідувач кафедри дошкільної
освіти
та
педагогічних
інновацій
Житомирського державного університету
імені Івана Франка; Наталія Мачинська,
професорка, завідувачка кафедри початкової
та
дошкільної
освіти
Львівського
національного університету імені Івана
Франка; Христина Шапаренко, професорка,
деканка факультету дошкільної і спеціальної
освіти та історії Комунального закладу
«Харківська
гуманітарно-педагогічна
академія»
Харківської
обласної
ради;
Микола Пантюк, професор, проректор з
наукової роботи Дрогобицького державного
педагогічного університету імені Івана
Франка;
Марія
Чепіль,
професорка,
завідувачка кафедри загальної педагогіки та
дошкільної освіти; члени кафедри загальної
педагогіки
та
дошкільної
освіти
Дрогобицького університету.
Науковці та педагоги-практики розглянули питання розвитку сучасної освіти
крізь призму суспільних умов, визначили перспективи і завдання її розвитку,
проблеми, які потребують розв’язання.
Модерувала захід професорка Тетяна Пантюк.
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Співпраця з науковцями Полтавського національного педагогічного
університету імені В.Г. Короленка
26 квітня 2021 року професорсько-викладацький склад факультету початкової
та мистецької освіти Дрогобицького університету взяв участь у засіданні кафедри
початкової освіти, природничих та математичних дисциплін та методик їх
викладання психолого-педагогічного факультету Полтавського національного
педагогічного університету імені В.Г. Короленка з метою обговорення Стандарту
вищої освіти зі спеціальності 013 «Початкова освіта» першого (бакалаврського) рівня
вищої освіти і його реалізації в проєктах освітньо-професійних програм. Завідувачка
кафедри професорка Ольга Федій окреслила мету та завдання заходу. В обговоренні
взяли участь запрошені стейкхолдери: директори, заступники директорів, учителі
початкових класів закладів загальної середньої освіти.
До дискусії долучилися і викладачі кафедри педагогіки і методики початкової
освіти. Завідувачка кафедри доцентка Лілія Стахів зосередила увагу на важливості
проведення таких зустрічей як вимоги часу, оскільки, відповідно до Положення «Про
акредитацію освітніх програм», затвердженого наказом МОН України в 2019 р.,
забезпечується дотримання прозорості та публічності як одного із дев’яти критеріїв
оцінювання якості освіти у ЗВО; акцентувала увагу на кореляції загальних та фахових
компетентностей і програмних результатів навчання Стандарту, необхідних для
якісної підготовки майбутніх учителів початкової школи, а також питаннях,
пов’язаних у документі зі зміною в обсязі освітньої програми 013 «Початкова освіта»
(240 кредитів): 65 % – забезпечення загальних і фахових компетентностей та 15 % (36
кредитів) – мінімального обсягу практик.
Доцентка Ірина Садова зосередила
увагу на унікальності кожної освітньої
програми, її регіональному контексті та
затребуваності суспільства у сучасних,
творчих та креативних учителях Нової
української початкової школи.
Керівниця студентської практики
доцентка
Леся
Колток
поділилася
досвідом проведення цього виду навчання на факультеті початкової та мистецької
освіти. Спільно зі стейкхолдерами було запропоновано проходження різних видів
практик здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, а саме:
психолого-педагогічної, навчально-польової, практики в оздоровчих таборах та
практики студентів як тьюторів, асистентів учителя початкової школи в умовах
інклюзивного середовища.
Дякуємо
модераторці
заходу
професорці
Ользі
Федій,
усьому
професорсько-викладацькому
складу
психолого-педагогічного
факультету
Полтавського національного педагогічного
університету імені В. Г. Короленка за цікаву
зустріч та обмін досвідом.
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У навчально-науковому інституті музичного мистецтва
вшанували 35-ту річницю вибуху на Чорнобильській АЕС
Пам’ять болем людським наповнена,
Час з тремтінням вперед іде,
Дзвонять чорні дзвони Чорнобиля,
Входять в душу, в серця людей.

26 квітня 2021 року у навчально-науковому
інституті
музичного мистецтва в режимі онлайн за використання
платформи ZOOM було проведено зустріч студентів та
викладачів, присвячену 35-й річниці Чорнобильської трагедії.
Захід організували студентська директорка Марія Цицик та
голова профбюро Степан Фіцак.
Студенти мали змогу переглянути інформативні відео та
згадати катастрофу, яка відбулася 26 квітня 1986 року. Це – день
найбільшої в історії людства техногенної катастрофи, відлуння
якої відчуваються і досі. Адже внаслідок чорнобильського вибуху
в Україні було радіаційно забруднено понад 2300 населених
пунктів, розташованих на території 12 областей. Чорнобильська катастрофа
порушила нормальну життєдіяльність і виробництво в багатьох регіонах, призвела
до зниження виробництва електроенергії для потреб економіки. Істотні збитки було
завдано сільськогосподарським і промисловим об’єктам, постраждали лісові масиви
і водне господарство. Але ніякими фінансовими розрахунками не виміряти людське
горе, пов’язане зі смертю чи втратою здоров’я ліквідаторів аварії, із хворобами дітей,
зі страхом згубних наслідків катастрофи.
Насамкінець зустрічі виступили директор інституту професор Степан Дацюк
та заступниця директора з навчальної роботи Марія Каралюс, які розповіли про ті
події з власного досвіду.
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Історичний факультет вшанував пам’ять жертв Чорнобильської катастрофи
26 квітня 2021 року з нагоди 35-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС на
історичному факультеті у форматі онлайн було проведено студентськовикладацький науково-практичний лекторій «Чорнобиль. Без права на забуття».
Захід організовано деканатом, кафедрою історії України і кафедрою всесвітньої
історії та спеціальних історичних дисциплін. До роботи лекторію долучилися понад
50 учасників – викладачів і студентів першого (бакалаврського) й другого
(магістерського) рівнів вищої освіти.
Лекторій розпочався
вітальними
словами
до
учасників
від
членів
оргкомітету.
Модераторка
заходу – заступниця декана
доцентка
Світлана
Біла.
Програма
науковопрактичного
лекторію
включала
сім
доповідей
викладачів та 13 презентацій
студентів.
Захід розпочався із презентації відеоколажу сюжетів художніх фільмів, які
висвітлювали ті чи ті аспекти Чорнобильської катастрофи, під назвою «Чорнобиль –
без права на забуття. Художня фільмографія». Цю презентацію озвучували здобувачі
другого (магістерського) рівня вищої освіти Тарас Драчевич, Наталія Калька, Ярина
Кіт, Ірина Остапюк, Христина Жук.
Не менш цікавими виявилися й інші презентації студентів. Зокрема, низку з
них побудовано на матеріалах усної історії: Іван Яремчук «Аварія на Чорнобильській
АЕС: спогади ліквідаторів та очевидців»; Христина Марусаж «Спогади ліквідаторів
аварії на Чорнобильській АЕС Василя Куцимиди та Ярослава Дяківа (с. Надії
Долинського району)» та ін. Крім того, у студентських презентаціях Романа Пелека,
Оксани Яртим, Андріани Байкенич, Роксолани Лецик, Ольги Головатої, Віталії
Шомонки, Віри Папірник, Марти Стецик було розкрито: процес будівництва
Чорнобильської АЕС; причини Чорнобильської катастрофи; наслідки аварії для
України та інших держав і шляхи їх ліквідації; внесок окремих особистостей-героїв,
які
ліквідовували
аварію на ЧАЕС й
віддали
життя
за
безпечне
майбутнє
наступних
поколінь
тощо.
Водночас
студенти акцентували
на політиці тогочасної
радянської
влади
щодо оприлюднення
наслідків
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Чорнобильської трагедії, висловлювали міркування щодо можливих найбільш
оптимальних варіантів ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, торкнулися теми
мародерства у Чорнобильській зоні відчуження й охарактеризували проблеми
«Чорнобильського туризму» в сучасних умовах.
Варто зазначити, що студенти ґрунтовно підготувалися до лекторію, про що
засвідчили їхні презентації та аргументовані судження й висновки. Презентації
містили численний ілюстративний матеріал: різного роду фотоілюстрації та
фотодокументи,
світлини
героїв-ліквідаторів
і
безпосередніх
очевидців
Чорнобильських подій 1986 р., ілюстрації розсекречених документів КДБ,
радянського уряду та компартії, схем, планів, графіків й інших наочних матеріалів.
Насамкінець декан історичного факультету професор Микола Галів,
заступники декана доценти Світлана Біла та Володимир Галик висловили слова
вдячності учасникам лекторію й закликали всіх пам’ятати про Чорнобильську
катастрофу, вшановувати пам’ять жертв аварії задля уникнення у майбутньому
таких трагедій. Вони також побажали студентам міцного здоров’я й подальших
успіхів.
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День пам’яті Чорнобильської трагедії
26 квітня 2021 року відділ інформаційної діяльності та молодіжної політики
організував онлайн-зустріч зі студентами та викладачами університету, присвячену
35-й річниці Чорнобильської трагедії. Модераторка заходу – фахівчиня відділу
Наталія Бучковська – розповіла про найбільшу в історії людства техногенну
катастрофу, відлуння якої відчуваємо і досі.
Уже 35 років Україна
живе з болем Чорнобиля. Це
проблема,
що
торкнулася
майже кожної української сім’ї
та всього світу. А ще –
найбільша світова катастрофа з
епіцентром за 100 км від Києва.
Учасники зустрічі обговорили,
що
вони
знають
про
Чорнобиль,
його
минуле,
сучасне і майбутнє.
Поділився своїми спогадами про трагедію працівник служби охорони праці
Михайло Губіцький, який у 1986 році був ліквідатором на Чорнобильській АЕС.
Михайло Антонович розповів, як потрапив до Чорнобиля, перші враження від
масштабу трагедії, що там насправді відбувалося.

***
Звітна наукова конференція кафедри романської філології
та компаративістики
У межах XV Всеукраїнського фестивалю науки на кафедрі романської філології
та компаративістики навчально-наукового інституту іноземних мов в онлайн-режимі
із використанням платформи ZOOM 27 квітня 2021 року відбулася щорічна звітна
наукова конференція.
На засіданні з цікавими та ґрунтовними доповідями виступили науковопедагогічні працівники кафедри, а також здобувачі другого (магістерського) рівня
вищої освіти за освітньою програмою «Середня освіта (Мова і література
(французька, англійська))», які презентували проміжні результати своїх
магістерських досліджень.
Тематика
конференції
охопила
широке
поле
актуальних
проблем
мовознавства,
літературознавства,
педагогіки і методики навчання іноземної
(французької) мови. Крім виголошення
доповідей, учасники також взяли активну
участь в обговореннях і дискусіях,
обмінялися
думками
стосовно
перспективних
напрямів
сучасної
гуманітарної науки.
123

У Дрогобицькому університеті відбувся захист
докторської дисертації Галини Лялюк
27 квітня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 36.053.01
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (голова
ради – професорка Олена Невмержицька, заступниця голови – ректорка професорка
Надія Скотна) відбувся захист докторської дисертації зі спеціальності 13.00.01 –
загальна педагогіка та історія педагогіки.
Докторську дисертацію на тему «Теорія і практика виховання дітей-сиріт у
контексті особистісної парадигми в Україні (ХХ – початок ХХІ століття)» захистила
випускниця нашого університету доцентка кафедри психології і діяльності в
особливих умовах Львівського державного університету внутрішніх справ Галина
Лялюк. Наукова консультантка дисертації – професорка Надія Скотна. Опонентами
дисертації виступили: завідувач кафедри української мови Тернопільського
національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського професор Анатолій
Вихрущ; професорка кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені
проф. Є. Петухова Херсонського державного університету Ніна Слюсаренко;
завідувачка кафедри теорії та методики початкової освіти Мукачівського державного
університету професорка Ганна Товканець.
Члени спецради відзначили високий науковий рівень дисертаційного
дослідження й одноголосно підтримали рішення про присудження відповідного
наукового ступеня.
Вітаємо Галину Лялюк та її наукову консультантку професорку Надію Скотну
й бажаємо подальших успіхів на науковій ниві.

Професорка
Ніна Слюсаренко (м. Херсон)

Професорка
Ганна Товканець (м. Мукачів)
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Правознавча конференція на історичному факультеті
27 квітня 2021 року на історичному факультеті відбулася конференція «Правові
аспекти реалізації права на працю в Україні», організована в рамках співпраці
нашого факультету із ліцеями № 3 ім. В’ячеслава Чорновола, № 4 ім. Лесі Українки,
гімназією № 8 Дрогобицької міської ради.
Захід відбувся з нагоди відзначення професійного свята – Дня кадровика. Саме
цього дня у 1993 р. Кабінет Міністрів України затвердив форму трудової книжки –
основного документа обліку трудової діяльності громадян України.
Метою конференції було привернути
увагу школярів до правильного оформлення
найманих працівників, укладення трудових
договорів,
законодавчих
змін
щодо
легалізації ринку праці, а також проведення
комплексних заходів, спрямованих на
детінізацію ринку праці та вдосконалення
контролю за оформленням трудових
відносин із найманими працівниками.
З вітальним словом до учасників звернувся декан історичного факультету
доцент Микола Галів. Доцентка Наталія Кантор виголосила доповідь «Особливості
роботи в умовах карантину, спричиненого пандемією COVID-19».
Із науковими доповідями і презентаціями, представивши результати
дослідницької роботи, виступили студенти історичного факультету: Аліна Золотюк
(«Працівники як суб’єкти трудових правовідносин»), Оксана Репетівська («Праця
неповнолітніх: особливості та обмеження»), Іван Яремчук («Відпустки та порядок їх
надання»), Іванна Кіт «Простій чи дистанційна робота: як діяти роботодавцю в
умовах карантину», Андрій Данч («Правове регулювання діяльності професійних
спілок та їх участь у захисті прав працівників»).
Гості конференції, зокрема вчителька історії та правознавства гімназії № 8
Дрогобицької міської ради Наталія Калька, висловила побажання продовжити
зустрічі учнів із викладачами і студентами історичного факультету. На завершення
заходу доцентка кафедри правознавства, соціології та політології Єлизавета
Копельців-Левицька подякувала за плідну співпрацю і привітала всіх з
прийдешніми Великодніми святами.

125

На факультеті психології, педагогіки та соціальної роботи відбулася
науково-практична конференція «Знай, люби, бережи своє рідне!»
27 квітня 2021 року на факультеті психології, педагогіки та соціальної роботи
відбулася науково-практична конференція «Знай, люби, бережи своє рідне!»,
організована в рамках діяльності лабораторії Педагогічної творчості.
Захід відбувся з нагоди відзначення днів пам’яті отця Кирила Селецького,
засновника перших дитячих садочків (захоронки) на теренах Галичини.
Метою конференції було привернути увагу громадськості до процесу
краєзнавства у відновленні історичної справедливості; висвітлення забутих сторінок
української педагогіки: ознайомити з життєвим та творчим шляхом духовного
провідника, просвітителя, громадського
діяча, письменника о. К. Селецького, а
також пригадати історію розвитку
українського писанкарства. Учасники
заходу: викладачі кафедри загальної
педагогіки
та
дошкільної
освіти,
завідувачі
і
вихователі
закладів
дошкільної
освіти,
студенти
спеціальності «Дошкільна освіта» та
навчально-наукового
інституту
музичного мистецтва.
З вітальним словом до учасників
звернулася завідувачка
кафедри
загальної
педагогіки
та
дошкільної
освіти
професорка
Марія
Чепіль, яка привітала
широке коло науковців,
педагогів-практиків,
студентів, побажавши
учасникам поглибити
знання і здобути нові
вміння у народознавчій
справі. Доцентка Надія
Дудник
презентувала
доповідь «Просвітницький подвиг отця Кирила Селецького». Студентки ІІІ курсу
Ірина Середяк і Діана Дерев’янко ознайомили присутніх із писанкарством
Львівщини, Юліана Янишин та Діана Бабій окреслили особливості розпису писанок
на всій території України, Марія Мах виступила з доповіддю про звичаєву культуру
зображень на писанках. Студентки ІІ курсу Марія Янів, Божена Івахів, Каріна
Метеньканич підготували повідомлення про особливості змісту кольорів і символіки,
яка зображена на давніх українських писанках.
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Практичною складовою конференції було проведення майстер-класів із
виготовлення писанок різними техніками: традиційна техніка писачком (Наталія
Драгомирецька), квілінг (Вероніка Дзіндюра), мозаїка (Ольга Коваль), бісерування
(Юлія Шемеляк), декупаж (Вероніка Гуяр), ниткоплетіння (Оксана Процайло),
зернівка (Мар’яна Макар). Учасники конференції об’єдналися у творчі групи й
натхненні вміннями студенток-майстринь взялися до роботи. Самостійно виконані
писанки продемонстрували на екрані. Доцентка Анна Федорович подякувала
студентам за виявлені творчі вміння, детальні майстер-класи і побажала всім у дорозі
духовного саморозвитку популяризувати народну культуру і традиції.
Гості конференції, зокрема, завідувачка ЗДО № 2 м. Дрогобич імені отця
Кирила Селецького Лілія Янишин висловила побажання продовжити творчі зустрічі
вихователів із викладачами і студентами кафедри загальної педагогіки та дошкільної
освіти, доцентка Алла Ревть подякувала за здобуті нові вміння у писанкарстві і
побажала всім гарного передвеликоднього настрою. Студенти висловили вдячність
за нову історико-педагогічну мандрівку та отриманні навички самостійного
виконання робіт із декоративно-ужиткового мистецтва.
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Відбувся студентський онлайн-флешмоб «Гігієна рук –
профілактика багатьох захворювань»
5 травня 2021 року викладачі кафедри анатомії, фізіології та валеології
організували студентський онлайн-флешмоб «Гігієна рук – профілактика багатьох
захворювань». Цей захід було приурочено до Всесвітнього дня гігієни рук, який
відзначається у світовому масштабі за підтримки World Health
Organization (WHO) саме на п’ятий день п’ятого місяця кожного року.
До участі у флешмобі долучилися здобувачі вищої освіти не
лише біолого-природничого факультету, а й інституту іноземних мов,
факультету педагогіки, психології та соціальної роботи, а також
інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій.
У коротких відеочеленджах студенти висловили своє бачення
гостроти проблеми у часи пандемії; вкотре нагадали про важливість
дотримання гігієни рук задля збереження здоров’я, а інколи й життя;
продемонстрували, як правильно мити руки, обробляти їх
антисептиком, не забруднюючи водночас довкілля і бережливо
витрачаючи воду.
Приємно, що під час підготовки заходу студенти різних
навчальних підрозділів університету виявили вміння працювати у
команді, переконливо пропагувати засади здорового способу життя,
креативно розв’язувати поставлені завдання.
Бажаємо всім дотримуватися правил гігієни і бути здоровими!

***
Зустріч студентів-філологів з о. Степаном Угрином
«Хто здобуває мудрість, любить свою душу» (Прип. 19, 8), − каже Святе
Письмо. Навчаючись на філологічному факультеті, студенти мають змогу здобувати
не лише знання, потрібні для їхнього фаху, а й розвивати надзвичайно важливу
чесноту – мудрість. Цьому сприяють цікаві зустрічі з надзвичайними та
непересічними особистостями, з великим життєвим досвідом, поважними
набутками в різноманітних галузях.
6 травня 2021 року першокурсники філологічного факультету мали змогу
черпати мудрість зі слів о. Степана Угрина, священника УГКЦ, нашого земляка.
Після закінчення Львівської духовної семінарії та рукоположення він душпастирював
у Казахстані. Здобувши ліценціат у Папському Східному Інституті в Римі, викладав у
Дрогобицькій духовній семінарії. Зараз служить капеланом українців у провінціях
Астурія та Кастилія і Леон в Іспанії. Читає лекції в Інституті Університету Саламанки
в Ов’єдо. Перекладач з італійської та іспанської мов.
Отець Степан радо ділився зі студентами
роздумами про духовне життя, знайомив їх із
твором
першої
жінки-богослова
св. Терези
Авільської «Внутрішній замок», який вважають
геніальним свідченням її духовного досвіду в
прагненні до досконалості й містичного життя.
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У Дрогобицькому університеті відбувся
захист кандидатської дисертації Людмили Смєнової
6 травня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 36.053.02
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (голова
ради – професор Петро Мацьків) відбувся захист кандидатської дисертації зі
спеціальності 10.01.02. – українська мова.
Кандидатську дисертацію на тему «Лексико-словотвірні процеси в системі
дієслів-термінів сфери комп’ютерних технологій»» захистила Людмила Смєнова,
фахівчиня Лиманської філії Українського державного університету залізничного
транспорту. Наукова керівниця – професорка кафедри української мови
Дрогобицького університету Оксана Кушлик. Офіційні опоненти: завідувачка відділу
граматики та наукової термінології Інституту української мови НАН України
професорка Катерина Городенська та доцентка кафедри українського мовознавства і
прикладної лінгвістики Черкаського національного університету імені Богдана
Хмельницького Алла Таран.
Для
проведення
засідання
спеціалізованої
вченої
ради
було
використано
засіб
відеозв’язку Zoom Meetings,
а для таємного голосування
щодо
присудження
наукового ступеня – засіб
Google
Forms,
який
забезпечив
анонімність,
таємність та верифікованість такого голосування.
Відгуки на автореферат дисертації надійшли від представників багатьох
наукових шкіл України: Києва, Львова, Одеси, Луцька, Харкова, Білої Церкви,
Кривого Рогу, Слов’янська. Члени спеціалізованої вченої ради наголосили на
високому рівні дисертаційної праці та одностайно проголосували за присудження
здобувачці наукового ступеня кандидата філологічних наук.
Вітаємо Людмилу Смєнову та її наукову керівницю професорку Оксану
Кушлик із вагомим науковим досягненням!
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Відбувся захист кандидатської дисертації Максима Мартина

6 травня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 36.053.03
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (голова
ради – професор Віталій Тельвак, заступник голови – професор Василь Футала)
відбувся захист кандидатської дисертації зі спеціальності 07.00.06 – історіографія,
джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.
Кандидатську дисертацію на тему ««Хозарський міф» в історичній думці та
національному дискурсі кримських караїмів (кінець XVIII – початок ХХІ ст.)»
захистив випускник історичного факультету Львівського національного університету
імені Івана Франка, науковий співробітник Львівського музею історії релігії Максим
Мартин. Науковий керівник дисертації – старший науковий співробітник відділу
фонду
юдаїки
Інституту
рукопису
Національної
бібліотеки
України
ім. В.І. Вернадського Віталій Черноіваненко. Опонентами дисертації виступили:
завідувач відділу Євразійського степу Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського
НАН України професор Олег Бубенок та старший науковий співробітник Державної
наукової установи «Енциклопедичне видавництво» Сергій Гірік.
На засіданні були присутні знані українські дослідники: Ярослав Грицак,
Йосиф Зісельс, Мар’яна Долинська, Андрій Ясіновський.
Члени спецради відзначили високий науковий рівень дисертаційного
дослідження й одноголосно підтримали рішення про присудження відповідного
наукового ступеня.
Вітаємо
Максима
Мартина
та
його
наукового
керівника
професора
Віталія
Черноіваненка й бажаємо
подальших
успіхів
на
науковій ниві.
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Відбулися захисти кандидатських дисертацій Ігоря Чави і Василя Менька
7 травня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 36.053.03
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (голова
ради – професор Віталій Тельвак, заступник голови – професор Василь Футала)
відбулися захисти кандидатських дисертацій зі спеціальності 07.00.06 Історіографія,
джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.
Кандидатську дисертацію на тему «Національно-визвольна війна під
проводом Богдана Хмельницького у польській історіографії кінця ХІХ ст. – 1939 р.»
захистив випускник історичного факультету Дрогобицького університету, директор
КП «Туристично-інформаційний центр м. Дрогобича» Дрогобицької міської ради
Ігор Чава. Науковий керівник – професор Віталій Тельвак. Опонентами дисертації
виступили: провідний науковий співробітник відділу української історіографії
Інституту історії України НАН України Дмитро Вирський і старший науковий
співробітник
Інституту
української
археографії
та
джерелознавства
ім. М.С. Грушевського НАН України, завідувач відділу джерелознавства нової історії
України Ігор Гирич.

Кандидатську дисертацію на тему «Православні церковні братства України в
історіографії
XIX – XXI ст.»
захистив
випускник
історичного
факультету
Дрогобицького університету, начальник відділу охорони та обслуговування будівель
та споруд Василь Менько. Науковий керівник – доцентка кафедри історії України
Лідія Лазурко. Опонентами дисертації виступили: професор кафедри історії і
культури України та спеціальних історичних дисциплін Університету Григорія
Сковороди в Переяславі Григорій Казьмирчук та кандидат історичних наук Тарас
Гриневич.
Члени спеціалізованої ради відзначили високий науковий рівень
дисертаційних досліджень й одноголосно підтримали рішення про присудження
відповідних наукових ступенів.
Вітаємо Ігоря Чаву і Василя Менька та їх наукових керівників й бажаємо
подальших успіхів на науковій ниві.
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Вітаємо з успішним захистом!
7 травня 2021 року на засіданні разової спеціалізованої вченої ради ДФ
36.053.008 у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана
Франка відбувся захист дисертаційної роботи здобувача Комунального вищого
навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної
ради Володимира Сушка на тему «Українізація загальноосвітньої школи в
Південному регіоні України (1920 – 1938 рр.)» на здобуття наукового ступеня доктора
філософії з галузі знань 01 Освіта. Педагогіка зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні
науки.
Вітаємо шановного Володимира Сушка та його
наукового керівника – першого проректора КВНЗ
«Херсонська
академія
неперервної
освіти»
Херсонської обласної ради професора Ірину Жорову з
успішним захистом дисертації!

***
7 травня 2021 року на засіданні разової спеціалізованої вченої ради ДФ
36.053.005 у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана
Франка відбувся захист дисертаційної роботи здобувачки Комунального вищого
навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної
ради Наталі Галицької на тему «Розвиток дослідницьких умінь учнів на уроках
природничо-математичних дисциплін у закладах загальної середньої освіти (кінець
50-х – початок 90-х рр. ХХ століття)» на здобуття наукового ступеня доктора
філософії з галузі знань 01 Освіта. Педагогіка зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні
науки.
Вітаємо шановну Наталю Галицьку та її наукового
керівника – доцента кафедри теорії й методики викладання
навчальних дисциплін КВНЗ «Херсонська академія
неперервної освіти» Херсонської обласної ради Людмилу
Марецьку з успішним захистом дисертації!

***
7 травня 2021 року на засіданні разової спеціалізованої вченої
ради ДФ 36.053.004 у Дрогобицькому державному педагогічному
університеті імені Івана Франка відбувся захист дисертаційної
роботи здобувачки Комунального вищого навчального закладу
«Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної
ради Ганни Чух на тему «Розвиток післядипломної освіти вчителів
філологічних дисциплін у південних областях України (1940-ві рр. XX – початок
XXI ст .)» на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта.
Педагогіка зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки.
Вітаємо шановну Ганну Чух та її наукового керівника – завідувача кафедри
педагогіки й менеджменту освіти КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»
Херсонської обласної ради професора Василя Кузьменка з успішним захистом
дисертації! !
132

ХІІІ Міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів «PERPETUUM MOBILE»
7 травня 2021 року на базі кафедри народних музичних інструментів та вокалу
навчально-наукового інституту музичного мистецтва відбулося урочисте відкриття
ХІІІ Міжнародного конкурсу баяністів-акордеоністів «PERPETUUM MOBILE».
Унікальність цьогорічного конкурсу полягала в тому, що на його базі відбувся
Національний відбір на «Trophée Mondial De L’accordéon», який вперше в історії
відбудеться у листопаді цього року у Трускавці – Дрогобичі – Львові, а організатором
такого світового дійства виступає Дрогобицький університет.
Традиційно конкурс має декілька складових, які підкреслюють його
унікальність і вирізняють серед інших конкурсів України та світу. Цьогорічний
конкурс відбувся на платформі ZOOM із прямою трансляцією на Facebook й
об’єднав учасників мистецького форуму із України, Білорусі, Польщі, Литви, Латвії,
Словаччини, Чехії, Франції, Великої Британії, Іспанії, Італії, Сербії, Боснії та
Герцоговини, Австралії, Ізраїлю, В’єтнаму, Таїланду, Казахстану, Башкортостану,
о. Ямал у сплетінні науково-творчого дискурсу та виконавства. Самі конкурсні
прослуховування відбувались у відеоформаті у запису.
Передувало відкриттю конкурсу ранкове
інтерв’ю Андрія Душного на Радіо «Культура» (6
травня, 08:35 – 08:55) із ведучою Катериною
Толокольніковою
Варто
нагадати
–
інформаційним партнером конкурсу виступає
«Українське радіо».
7 травня о 10.00 год стартувало урочисте
відкриття конкурсу за участі голови оргкомітету,
ректорки
професорки
Надії
Скотної
та
Майстер-клас Фредеріка Дешампа
високоповажного журі: Фредеріка Дешампа
(Франція), Раймонда Боделла (Велика Британія),
Едуардаса Габніса (Литва), Сподріса Качанса (Латвія), Єжи
Мондравського (Польща), Ігоря Влаха (Словаччина),
Тетяни Маркс (Австралія); представників України –
Володимира
Рунчака та Ігоря
Саєнка (Київ), Андрія
Сташевського (Харків), Володимира Мурзи (Одеса), Юрія
Чумака (Дрогобич), Віктора Губанова (Житомир).
Водночас, до складу цьогорічного журі ввійшли:
Володимир Зубицький (Італія – Україна), Горка Хермоса
Нгуен Тай Хинг (В′єтнам)
(Іспанія), Марселла
Кусова-Халмова
(Чехія), Данієла
Ракіч (Сербія), Ярослав Олексів (Львів).
10:30 – 12:30 год – пленарне
засідання
VI
Міжнародної науково-практичної конференції «Музичне
мистецтво XXІ століття – історія, теорія, практика», яка
внесена до переліку наукових конференцій із проблем
вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки
України на 2021 рік та планових заходів з нагоди
Тіє Танате (Таїланд)
проведення
Фестивалю
науки
у
Дрогобицькому
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університеті. Відкрив конференцію директор навчально-наукового інституту
музичного мистецтва професор Степан Дацюк.
Серед
співорганізаторів
конференції:
Академія
мистецтв у Банській Бистриці (Словаччина); Інститут
музичної освіти Університету імені Яна Кохановського
(Кєльце, Польща); Музична академія Університету Вітовта
Великого
(Каунас,
Литва);
Казахська
національна
консерваторія
імені
Курмангази
(Казахстан).
Серед
доповідачів: здобувач другого (магістерського) рівня вищої
освіти інституту музичного мистецтва Дрогобицького
університету,
переможець
Всеукраїнського
конкурсу
Асія Барангулова
(Казахстан)
студентських наукових робіт зі спеціальності «Музичне
мистецтво» Роман Дидик («Проблеми творчості для баяна-акордеона композиторів
України на зламі століть: фольклорна та естрадно-джазова традиція»); здобувач
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» Ігор
Євенкота; конструктор-винахідник із
Бангкоку
(Таїланд) Тієн
Танате
(«Симбіоз
традиційного
та
електронного
інструментарію»);
кандидат мистецтвознавства, доцент
кафедри
загального
та
спеціалізованого фортепіано НМАУ
імені П. Чайковського Ігор Рябов
(«Репертуарний
план
у
класі
фортепіано
як
основа
розвитку
виконавської майстерності піаніста»);
здобувачка другого (магістерського)
рівня
вищої
освіти
факультету
народних
інструментів
НМАУ
ім. П. Чайковського Аліна Подлипенська («С.Є. Струтинський: напрями творчої
реалізації музиканта-домриста»); професор Академії Північного Сараєво,
педагогічний радник Міністерства Республіки Сербія Данієлла Ракіч («Рівні музичної
освіти у Сербії та Боснії і Герцоговині»); викладачка Кизилординського музичного
коледжу ім. Казангапа (Казахстан) Асія Борангулова («Етапи роботи над музичним
твором у класі інструментальної підготовки»); завідувач кафедри акордеона
В’єтнамської національної академії музики у м. Ханой Нгуен Тай Хинг («Особливості
виконання поліфонії на акордеоні»).
12:30 – 13:15 год – лекція-практикум заслуженого працівника культури
України Надії Качор (Черкаси) на тему «Вплив сучасних тенденцій баянноакордеонного виконавства на формування виконавських компетентностей здобувача
мистецької освіти: на прикладі педагогічного досвіду Надії Качор». Яка постала
унаочненням типової навчальної програми з навчальної дисципліни «Музичний
інструмент БАЯН» елементарного підрівня початкової мистецької освіти
Державного науково-методичного центру змісту культурно-мистецької освіти
Міністерства культури, молоді і спорту України. До слова, координував групу із
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розробки навчальних програм завідувач кафедри народних музичних інструментів
та вокалу Андрій Душний.
13:15-15.15 год
– майстер-клас
президента
Всесвітньої
конфедерації
акордеоністів «Confédération Mondiale Del’Accordéon», професора Фредеріка
Дешампа (Франція) із учнями закладів освіти Львова, Хмельницького, Запоріжжя.
15:30 год – академія-концерт із нагоди 20-річчя кафедри народних музичних
інструментів та вокалу інституту музичного мистецтва Дрогобицького університету.
У концерті взяли участь викладачі, концертмейстери, студенти та випускники
кафедри (сьогодні – солісти театрів і колективів регіону, аспіранти інституту).
Новизною впровадження, стало поєднання навчання з педагогічною діяльністю
здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти кафедри Мар’яни Когут,
котра запропонувала слухачам виступ Ансамблю бандуристів із Старосамбірської
ДМШ під власним керівництвом, та Миколи Головчака з інструментальним
ансамблем Самбірського фахового коледжу культури та мистецтв під його орудою.
Вітали кафедру представники:
 міжнародних інституцій: Фредерік Дешамп (Франція), Раймонд
Бодел (директор Британського коледжу акордеоністів), Едуардас Габніс (професор
Литовської академії музики і театру, художній керівник Асоціації акордеоністів
Литви), Микола Сєврюков (заслужений артист Білорусі, голова Асоціації
білоруських баяністів і акордеоністів, професор Білоруської державної академії
музики), Єжи Мондравскі (доктор габілітований, професор, директор Інституту
музичної освіти Університету ім. Яна Кохановського в Кєльцах);
 державних
і освітніх установ України: Марина Бриль (директорка
Державного науково-методичного центру змісту культурно-мистецької освіти,
заслужена працівниця культури), Олександр Пірієв (засновник та головний редактор
національного порталу академічної музики «Musik-review Ukraine»), Олег
Паска (директор Департаменту освіти і науки ЛОДА), Андрій Кульчинський міський
очільник
Трускавця), Василь Федоришин (декан
факультету
мистецтв
ім. А. Авдієвського НПУ ім. М. Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор,
заслужений діяч мистецтв України), Володимир Мурза (народний артист України,
професор, завідувач кафедри народних інструментів), Віктор Власов (заслужений
діяч мистецтв України, професор Одеської НМА ім. А. Нєжданової), Андрій
Сташевський (завідувач кафедри народних інструментів Харківської державної
академії культури, доктор мистецтвознавства, професор, заслужений діяч мистецтв
України), Віталій Заєць (заступник декана факультету народних інструментів НМАУ
ім. П. Чайковського,
кандидат
мистецтвознавства), Олена
УстименкоКосоріч (директорка Інституту культури та мистецтва Сумського ДПУ
ім. А. Макаренка, доктор педагогічних наук, професор), Ярослав Олексів (декан
Теоретико-композиторського, диригентського та вокального факультету Львівської
НМА ім. М. Лисенка, кандидат мистецтвознавства), Федір Стригун (завідувач
кафедри режисури та хореографії Львівського НУ ім. І. Франка, народний артист
України, академік НАН України), Юрій Чумак (директор Дрогобицького музичного
фахового коледжу ім. В. Барвінського, кандидат мистецтвознавства), Галина
Петрівська (директорка Самбірського фахового коледжу культури і мистецтв),
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професорсько-викладацький склад кафедри музичного мистецтва Кам’янецьПодільського НУ ім. І. Огієнка.

Вітання від Василя Федоришина (м. Київ) слухають викладачі кафедри народних
музичних інструментів та вокалу

Дружному колективу нашої кафедри бажаємо невичерпного джерела творчої
енергії, нових звершень і подальшого процвітання!
8 – 10 травня відбувалися відеопрослуховування на каналі You Tube. Серед
цьогорічних учасників: 57 солістів різних вікових категорій, 14 ансамблів баяністівакордеоністів, 5 ансамблів та 4 оркестри народних інструментів.
За рішенням Всесвітньої Конфедерації акордеоністів («Confederation Mondiale
De L’Accordeon»), низка переможців отримають рекомендації на конкурс з
акордеону «Трофей світу – 2021».
Наші результати: (студенти класу доцента Андрія Душного) І премія – Микола
Головчак у номінації «Композитори-виконавці»; ІІ премія – Микола Головчак у
номінації «Виконавці народної, естрадної та джазової музики»; ІІ премія –
дует баяністівакордеоністів: Вікторія
Мазурик та Роман
Дидик; І премія – Етногурт
«Джерела
Карпат» за
участі
виконавців Львівщини,
зокрема,
старших
викладачів
кафедри
Валерія
Шафети
та
Андрія Боженського.
Музичне вітання прозвучало у виконанні
професора Корнелія Сятецького
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На кафедрі загальної педагогіки та дошкільної освіти відбувся
навчально-методичний семінар
11 травня 2021 року на кафедрі загальної педагогіки та дошкільної освіти
відбувся навчально-методичний семінар «Педагогічні ідеї Василя Сухомлинського
(1918 – 1970 рр.)».
У роботі семінару взяли участь науковопедагогічні працівники кафедри загальної педагогіки
та дошкільної освіти: професорка Ольга Кобрій;
доценти Олександра Шаран, Анна Федорович, Марія
Ярушак, Юрій Калічак; кандидатки педагогічних
наук Лілія Вовк, Оксана Яців; студенти IІ курсу
спеціальності «Середня освіта (Історія)».
Модераторкою семінару виступила Оксана
Модераторка Оксана Яців
Яців. З вітальним словом звернулася професорка
Ольга Кобрій, зазначивши важливість й актуальність педагогічних ідей Василя
Сухомлинського в гуманізації та демократизації освітнього процесу закладів освіти і
побажавши успіхів учасникам семінару.
Студенти другого курсу виголосили доповіді та презентували праці Василя
Сухомлинського:
Руслана
Кахновець
«Педагогіка
гуманізму
Василя
Сухомлинського»; Ірина Луців «Серце віддаю дітям»; Ольга Шеремета «Ідея
розвитку особистості у спадщині Василя Сухомлинського»; Михайло Тимчишак
«Павлиська середня школа»; Діана Павелкевич «Василь Сухомлинський про
естетичне виховання»; Роман Брухт «Василь Сухомлинський про розумове
виховання»; Богдан Голінка «Василь
Сухомлинський
про
вчителя»;
Олена Бачинська «Сто порад
учителеві»; Андріана Шимко «Ідея
батьківського виховання у творчості
Василя Сухомлинського»; Марія
Плоскодняк
«Батьківська
педагогіка».
Насамкінець
модераторка
Оксана Яців подякувала всім
учасникам за змістовні доповіді,
цікаві презентації та творчу атмосферу.
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Захист дисертаційної роботи викладача
навчально-наукового інституту музичного мистецтва Валерія Шафети
11 травня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 55.053.04 у
Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка відбувся
захист дисертаційної роботи старшого викладача кафедри народних музичних
інструментів та вокалу Валерія Шафети на тему «Еволюція колективного баянноакордеонного виконавства Львівщини у контексті музичних національних традицій
України XX століття» за спеціальністю 17.00.03 – музичне мистецтво на здобуття
наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Науковий керівник – завідувач
кафедри народних музичних інструментів та вокалу доцент Андрій Душний.
Офіційні опоненти: доктор мистецтвознавства, народний артист України,
професор кафедри народних інструментів Одеської ншаціональної музичної
академії імені А.В. Нежданової Іван Єргієв і
кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри
режисури та хореографії факультету культури і
мистецтв
Львівського
національного
університету імені І. Франка Руслан Кундис.
Щиро вітаємо з успішним захистом
дисертанта та його наукового керівника!
Бажаємо нових наукових і творчих здобутків та
успіхів на освітянській ниві!
***
Вітаємо з успішним захистом дисертації Христину Соломчак
12 травня 2021 року на засіданні
разової спеціалізованої вченої ради ДФ
36.053.007 у Дрогобицькому державному
педагогічному університеті імені Івана
Франка відбувся захист дисертаційної
роботи Христини Соломчак на тему
«Формування у підлітків інтересу до занять
туризмом в умовах літнього оздоровчого
табору» на здобуття ступеня доктора
філософії з галузі знань 01 Освіта.
Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні,
педагогічні науки.
Христина Соломчак і професор Микола
Лук′янченко
Дисертація
виконана
під
керівництвом директора навчально-наукового інституту фізичної культури і здоров’я
професора Миколи Лук’янченка.
Щиро вітаємо з успішним захистом дисертантку та наукового керівника!
Бажаємо успішного втілення всіх творчих і наукових задумів, наснаги в
професійному зростанні й у майбутніх наукових пошуках!
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На кафедрі загальної педагогіки та дошкільної освіти відбувся
науково-практичний семінар «Таємничий Сковорода»
13 травня 2021 року на кафедрі загальної педагогіки та дошкільної освіти
відбувся науково-практичний семінар «Таємничий Сковорода», в якому взяли участь
студенти ІІ курсу інституту іноземних мов та викладачі кафедри.
Модераторкою семінару виступила доцентка Марія Ярушак. Із вітальним
словом до учасників звернулася доцентка кафедри загальної педагогіки та
дошкільної освіти Надія Дудник. Студенти творчо підійшли до презентації біографії
Григорії Сковороди, взявши інтерв’ю у самого філософа. Учасники інсценізації:
Сковорода – Назар Борщенко, Єлизавета – Наталія Хандоняк, Вишневські – Юлія
Пилат та Соломія Сенечин, Михайло Коваленський – Ольга Шира, автор – Дарина
Чалбаєва.
«Маловідомі
сторінки
життя
Григорія
Сковороди»
представила
студентка
Наталія
Хандоняк.
З інтерактивною грою «Відгадай байку»
виступили студентки Юлія Пилат та Соломія
Сенечин.
Студентки
Анастасія
Шабаранська,
Валентина
Полєвік
та
Ірина
Луців
продемонстрували презентацію «Григорій
Сковорода у сучасному контексті».
Студентка Ірина Липак підготувала
вікторину «Відгадай вислів».
Також був представлений авторський вірш студентки Анастасії Щур «Сіяч
думок, важливих афоризмів….», який продекламувала Анастасія Шабаранська.
Студентка Вероніка Мачоган продекламувала байку «Бджола та Шершень».
Із завершальним словом виступила завідувачка
кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти
професорка Марія Чепіль.
На семінарі студенти змогли відкрити нові
сторінки життя про Григорія Сковороду.
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Відбувся захист дисертаційної роботи Мар′яни Кекош
13 травня 2021 року на засіданні разової
спеціалізованої
вченої
ради
ДФ 36.053.006
у
Дрогобицькому державному педагогічному університеті
імені Івана Франка відбувся захист дисертаційної роботи
здобувачки Дрогобицького державного педагогічного
університету імені Івана Франка Мар’яни Кекош на тему
«Педагогічна комунікація у навчанні іноземних мов дітей
молодшого шкільного віку» на здобуття наукового
ступеня доктора філософії з галузі знань 01
Освіта. Педагогіка зі спеціальності 011 Освітні,
педагогічні науки.
Вітаємо шановну Мар’яну Кекош та її
наукового керівника – доктора педагогічних наук,
професора Володимира Кеміня з успішним
захистом дисертації! Зичимо міцного здоров’я, професійного злету, натхнення та
наснаги! Нових цікавих проєктів, реалізації професійної майстерності, яка
цілеспрямована на розвиток національної освіти!

***
Cтуденти-біологи на польовій практиці
Відповідно до чинних навчальних планів, студенти І курсу біологоприродничого факультету проходять польову практику з ботаніки та зоології зі
спеціальностей 014 Середня освіта (Біологія) та 091 Біологія.
Польова практика для студентів-біологів розпочалася 10 травня 2021 року і
тривала до 16 травня за місцем проживання у зв’язку із карантином. Керівниками
практики є доценти Василь Стахів та Ярослава Павлишак.
Під час проходження практики зі студентами проведено онлайн-заняття за
допомогою програми ZOOM відповідно до завдань навчально-польової практики з
ботаніки і зоології, графіка проходження, методів роботи (методики виготовлення і
оформлення гербаріїв, виготовлення колекцій членистоногих (комах, павуків),
вологих препаратів безхребетних і хребетних тварин, опудал птахів, ссавців,
оформлення звітних матеріалів про виконану роботу.
На практиці студенти ознайомлюються з методикою роботи із визначниками,
атласами, ідентифікують види тварин і рослин, збиратимуть зоологічні об’єкти
безхребетних і хребетних тварин
своєї місцевості, з яких будуть
готувати колекції, вологі препарати,
опудала, монтувати і оформляти
гербарій, проводити систематичне
визначення
представників
і
морфологічний опис як рослин, так
і тварин, вчити видову систематику
представників флори і фауни.
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Міжнародна конференція International Conference
on «Scientific Advances and Challenges in Biology»
14 травня 2021 року вперше на базі біолого-природничого факультету
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (Україна),
біологічного факультету Бакинського державного університету (Азербайджан) та
спільного українсько-азербайджанського міжнародного науково-освітнього центру
нанобіотехнологій і функціональних наносистем (Україна, Азербайджан) було
проведено Міжнародну конференцію International Conference on «Scientific Advances
and Challenges in Biology».
З вітальним словом на
відкритті
Міжнародної
конференції виступили: ректор
професор
Надія
Скотна,
проректор з науково-педагогічної
роботи та міжнародних зв′язків
доцент Юрій Вовк та
декан
біолого-природничого
факультету
доцент
Світлана
Волошанська.
Модераторами конференції були: керівник українсько-азербайджанського
центру доцент Тарас Кавецький (Україна), директор українсько-азербайджанського
центру професор Ровшан Халілов (Азербайджан) та координатор українськоазербайджанського центру доктор Азіз Ефтехарі (Іран).
На конференції було заслухано 14 пленарних доповідей, які підготували
науковці
від
Азербайджану,
Ірану,
Туреччини та України. Під час роботи
конференції було відзначено три доповіді:
1) професора Судабех Даваран, лауреата
медалі ЮНЕСКО в області нанотехнологій
(Prof. Soodabeh DAVARAN «Engineered
magnetic nanoparticles for enhanced vaccine
delivery», Tabriz University of Medical
Science, Health Acceleration and Innovation
Centre, Iran), яка доповіла про створені
магнітні наночастинки для посиленої
доставки
вакцин;
2) професора
Махбуби Валієвої, першої жінкипрофесора в галузі фармацевтики
(Prof. Mahbuba VALIYEVA «Creation of
pharmaceutical products based on
licorice», Department of Pharmaceutical
Technology
and
Management,
Azerbaijan
Medical
University,
Azerbaijan),
яка
доповіла
про
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створення
фармацевтичної
продукції
на
основі
солодки,
захищеної
численними
Євразійськими
патентами
і
підтриманої особисто Президентом
Азербайджану Ільхамом Алієвим
для впровадження у виробництво;
3) доцента Тараса Кавецького (Dr.
Taras KAVETSKYY «Highly sensitive
amperometric
enzyme
biosensors
based on novel polymer matrixes and nanocarriers for environmental applications»,
Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, Ukraine), який доповів про
створення високочутливих амперметричних ензимних біосенсорів на основі нових
полімерних матриць та наноносіїв для екологічних застосувань.
Після
закінчення
роботи
конференції
учасники отримали сертифікати, що засвідчують їх
участь за підписами деканів обох факультетів та
представників
спільного
українськоазербайджанського
міжнародного
науковоосвітнього
центру
нанобіотехнологій
і
функціональних наносистем.
Бажаємо учасникам Міжнародної конференції
International Conference on «Scientific Advances and Challenges in Biology»
подальшої плідної співпраці та продовження започаткованої традиції між
біологічними факультетами двох закладів вищої освіти України та Азербайджану.
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На історичному факультеті відбулася студентська конференція
«Відродження Української Держави»
17 травня 2021 року на історичному факультеті відбулася студентська
конференція «Відродження Української Держави» (до 80-річчя проголошення Акту
відновлення Української Держави). Організаторами заходу виступили завідувач
кафедри історії України професор Василь Ільницький, доцентка кафедри історії
України Руслана Попп, декан історичного факультету професор Микола Галів та
заступник декана з наукової роботи доцент Володимир Галик.
Конференцію модерував професор Василь Ільницький, який у вступному слові
підкреслив тяглість боротьби за українську державність упродовж усього ХХ ст. і
особливо у роки Другої світової війни. Активну участь у роботі конференції взяли
студенти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: Ірена Ліпецька («Визначення
державності в програмних засадах ОУН»), Ірина Луців і Руслана Кахновець («ОУН на
початку Другої світової війни»), Наталія Якубів («Створення та діяльність похідних
груп ОУН»), Олена Бачинська та Анастасія Гавура («Проголошення Акту відновлення
Української державності»), Ольга Шеремета
(«Ярослав Стецько – голова Українського
державного правління»), Михайло Тимчишак і
Богдан Голінка («Степан Бандера – ідеолог і
теоретик українського націоналістичного руху»),
Ольга Головата («Акт відновлення Української
державності 30 червня 1941 р. очима учасників та
очевидців»),
Роксолана
Романків
(«Проголошення акту відновлення Української державності в сучасній українській
історіографії»). Доповіді студентів містили цікаві факти, порівняння, узагальнення,
документальні матеріали, викликавши жваве обговорення та історичні рефлексії.
Насамкінець декан історичного факультету Микола Галів подякував студентам
за цікаві доповіді і презентації, відзначив важливість Акту 30 червня 1941 р. для усієї
політичної історії України ХХ ст. як події, що вкотре продемонструвала
цілеспрямоване прагнення українського народу та його провідних громадськополітичних сил відновити, утвердити і розбудовувати власну національну державу.
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На факультеті початкової та мистецької освіти відбулася наукова
конференція «Проблеми та перспективи впровадження
інклюзивної освіти в Україні»
17 травня 2021 року в межах Фестивалю науки – 2021, приуроченого до Дня
науки в Україні, на факультеті початкової та мистецької освіти в режимі онлайн із
використанням платформи ZOOM відбулася наукова конференція «Проблеми та
перспективи впровадження інклюзивної освіти в Україні».
Модераторка заходу доцентка Ірина Садова наголосила на важливості
формування інклюзивної культури українського соціуму та розробленні
інноваційних технологій інклюзивного навчання у закладах загальної середньої
освіти.
У роботі наукової конференції взяли участь здобувачі першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності «Початкова освіта». Студенти за
допомогою презентаційних матеріалів окреслили проблемні аспекти інклюзивної
освіти, розкрили досвід шкіл в організації інклюзивного навчання та застосуванні
ефективних методик роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, визначили
ефективні шляхи включення батьків до освітнього процесу як активних суб’єктів
інклюзії. Особливо детально зупинилися на
головних завданнях щодо забезпечення дітям з
особливими потребами всіх можливостей для
повноцінного навчання і виховання.
Науковий захід викликав неабияке
зацікавлення студентів, активну дискусію та
обмін думками.
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Світлій пам’яті професора Омеляна Вишневського
17 травня 2021 року відбулася науково-практична конференція «Професор
О. Вишневський – науковець, педагог, громадський діяч», яку організували науковці
кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти факультету психології, педагогіки
та соціальної роботи у межах діяльності лабораторії Педагогічної творчості.
Конференція приурочена святкуванню 90-річчя з дня народження нашого
земляка, відомого освітянина, науковця, громадського діяча, професора Омеляна
Вишневського. Відповідно до програми конференції, було запропоновано низку
доповідей, які дали змогу студентам, викладачам, громаді заглибитися у зміст
педагогічного доробку відомого педагога, пригадати історико-біографічні умови
становлення та розвитку поглядів вченого, виокремити важливість для сучасної
освіти прогресивних ідей науковця.
Ректорка професорка Надія Скотна
презентувала доповідь «О. Вишневський як
предтеча сучасної педагогіки вищої школи»,
підкресливши важливість новацій організації
освітнього процесу, які реалізовувалися в
нашому університеті, а також окреслила
Ректорка професорка презентувала
інноваційність
поглядів
щодо
цінностей
доповідь «О. Вишневський як
українського виховання, визначених Омеляном
предтеча сучасної педагогіки
вищої школи»
Івановичем. Завідувачка кафедри загальної
педагогіки та дошкільної освіти професорка
Марія
Чепіль
у
доповіді
«Професор
О. Вишневський та його роль у відродженні
української педагогіки» звернулася до процесу
становлення та вироблення стратегічних засад
діяльності кафедри педагогіки під керівництвом
професора Омеляна Вишневського, наповнення
Про історико-педагогічний аналіз
національними та християнськими засадами
концепції сучасного українського
змістового компоненту освіти. Професорка
виховання за теорією
Тетяна
Пантюк
у
доповіді
«Професор
О. Вишневського розповів
доцент Микола Галів
О. Вишневський – погляд крізь час» приділила
увагу питанням важливості засадничих принципів організації освіти в педагогіці на
основі праць Омеляна Івановича, поділилася спогадами і відзначила особисті
шляхетні риси характеру педагога. Доповідь професорки Ольги Кобрій «Професор
О. Вишневський про організацію освітнього процесу» була присвячена авангардності
поглядів та вироблення стратегії, завдань на шляху становлення філософії освітнього
процесу в період дев’яностих років, яку Омелян Іванович декларував і застосовував
як очільник кафедри. У доповіді про історико-педагогічний аналіз концепції
сучасного українського виховання за теорією О. Вишневського, національній
складовій у визначенні стратегії виховання була презентована доповідь декана
історичного факультету доцента Миколи Галіва «Реалізація ідей національної
автентичності української педагогіки у творчості Омеляна Вишневського».
Професорка Олена Невмержицька у доповіді «Зміст українського виховання у
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педагогічному доробку професора О. Вишневського» виокремила духовну основу в
ментальності українців, звернулася до спогадів про свій науковий шлях розвитку у
співпраці з «великим учителем». У біографічному дискурсі «Сторінки біографії
українського педагога, науковця і громадського діяча О. Вишневського», який
презентували доцентки кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Надія
Дудник і Анна Федорович, було зібрано
документальний матеріал, який допоміг
студентам зрозуміти умови становлення та
розвитку педагога як вчителя і науковця,
вагомість громадянського подвигу Омеляна
Івановича.
Велика аудиторія учасників науковопрактичної конференції (науковці, родина
професора Омеляна Вишневського, студенти історичного факультету, навчальнонаукового інституту музичного мистецтва, факультету психології, педагогіки та
соціальної роботи) підкреслює високу зацікавленість питаннями української
педагогіки, персоналіями, які її творили. Вважаємо значимими слова відомого
українського громадського діяча, академіка А. Погрібного про Омеляна
Івановича: «Він читає лекції у Дрогобицькому педагогічному університеті, але чує
його вся Україна. Учений, який творить не тільки для потреб тієї України, якою вона
є нині, але, певно, ще більше – для тієї повносилої, повноцінної, національно
зорієнтованої європейської держави, якою вона неодмінно буде!».
Дякуємо учасникам за виявлений
інтерес і бажаємо подальших успіхів на
шляху здобуття педагогічної професії,
яка послужить розбудові української
освіти, та пам’ятати про нетлінний
доробок кращих педагогів, серед яких є
наш
земляк,
професор
Омелян
Іванович Вишневський.

Завідувачка кафедри загальної
педагогіки та дошкільної освіти
професорка Марія Чепіль
виступила з доповіддю
«Професор О. Вишневський
та його роль у відродженні
української педагогіки»
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Відбувся навчально-методичний семінар «Творчий розвиток
особистості у навчально-виховних закладах»
18 травня 2021 року у межах Фестивалю науки в Дрогобицькому університеті
відбувся навчально-методичний семінар «Творчий розвиток особистості у навчальновиховних закладах». Модераторка заходу –
доцентка кафедри загальної педагогіки та
дошкільної освіти Оксана Гевко.
У семінарі взяли участь викладачі і студенти
факультету психології, педагогіки та соціальної
роботи й інституту фізики, математики, економіки
та інноваційних технологій.
Творче проведення лекцій та
З
вітальним
словом
виступив
декан
семінарів студентами
факультету психології, педагогіки та соціальної
роботи доцент Ігор Гриник, який наголосив на
актуальності
проблеми
творчого
розвитку
особистості, а також відзначив творчі успіхи
наших студентів у конкурсах різних рівнів і
напрямів.
Семінар розпочала доцентка Оксана Гевко,
Учасники семінару діляться
вказавши на важливості розвитку творчих
листівками, які власноруч
здібностей особистості протягом усього життя.
виготовили на майстер-класі
Доповідачка наголосила на потребі активізації
творчої діяльності підростаючого покоління від
дошкільного віку до формування творчих
здібностей у педагогів освіти різного рівня та у
різних напрямах розвитку особистості. Також
вона запропонувала слухачам доповідь «Творчий
розвиток особистості дошкільника засобами
Фрагмент театралізації
драматичного
твору підготувала
народної казки».
Олена Кайдан
Основи «Психології дитячої творчості»
розкрила
студентка
Оксана
Винник.
Особливості
та
відмінності
розвитку
особистості у різні вікові періоди та в різних
закладах освіти (від дошкільного віку до
студентства) було розглянуто у доповідях
студентів: «Розвиток творчих здібностей у
дітей дошкільного віку» (Софія Даниляк),
«Розвиток творчих здібностей у школярів»
(Ірина Цмоканич), «Творчий розвиток студентської особистості» (Анна Луців),
«Розвиток творчої особистості у позашкільній діяльності» (Мар’яна Зубик).
Також на семінарі розглянули різноманітні засоби, які сприяють творчому
розвитку особистості: «Впровадження технології розвитку творчих здібностей дітей
дошкільного віку в образотворчій діяльності» (Анна Мотика, Уляна Маделик,
«Нетрадиційні техніки малювання як засіб творчого розвитку особистості» (Ірина
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Заневич, «Творчий розвиток дошкільників
засобами театру» (Наталія Пасемко, «Творчий
розвиток особистості засобами художнього
конструювання» (Діана Стельмах, Діана
Сенек, Андріана Саган, «Музично-творчий
розвиток
особистості
дошкільника
як
педагогічна проблема» (Катерина Рожак,
«Творчий розвиток особистості засобами
природи» (Леся Мальгівська).
На семінарі було наголошено, що для
творчого розвитку підростаючого покоління
дуже важливим є формування творчого
педагога – вихователя та вчителя. Для
вивчення цієї проблеми доречними були
доповіді: «Розвиток творчої індивідуальності
майбутнього педагога дошкільної освіти»
(Василина Слюсар) «Творче мислення як
основа для розвитку креативності майбутнього
педагога» (Любов Білоган).
Цікавими також були доповіді студентів
навчально-наукового
інституту
фізики,
математики, економіки та інноваційних
технологій: «Розвиток творчості на уроках
математики» (Діана Павлишин, Лілія Лабай),
Тетяна Ільницька) та «Розвиток творчої
особистості на уроках фізики» (Анна Щомак,
Вікторія Качмар). Для учасників семінару
також було продемонстровано добірку
малюнків студентів факультету психології,
педагогіки та соціальної роботи.
Між змістовними презентаційними
доповідями учасники брали участь у вікторині
«Як ми знаємо мистецтво?», яку провели
студентки Анна Мотика та Уляна Маделик.
Родзинкою семінару став майстер-клас
«Творче створення 3-Д листівки», яку провела
студентка Анна Мотика. До виготовлення
листівки долучилися учасники заходу.
На завершення науково-методичного семінару доцентка Оксана Гевко
підсумувала результати презентованих досліджень, а учасники виявили бажання
частіше проводити такі творчі заходи.
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Нові спортивні досягнення наших випускників
17 – 18 травня 2021 року в Івано-Франківську відбулися «золоті» матчі Фінальної
серії плей-офф Чемпіонату України з футзалу серед команд Favbet Екстра-ліги
сезону 2020/2021 рр. Відразу три випускники інституту фізичної культури і здоров’я
Дрогобицького університету вийшли на паркет манежу «КФВ», де відбулася головна
футзальна подія країни.
Роман Колток захищав ворота місцевого НФК
«Ураган», а здійснити арбітраж матчів за звання Чемпіона
України довірили магістру Оресту Дуцяку – одному з
найкращих вихованців Школи футзального арбітра. У
результаті видовищного і драматичного протистояння,
вдруге в історії, золоті нагороди дісталися іванофранківському «Урагану».
Отож, цьогорічний футзальний сезон в Україні
завершився, і ми вітаємо наших випускників та колег із
новими спортивними досягненнями за його підсумками: Роман Колток уперше став
Чемпіоном України; Михайло Зварич уперше здобув Кубок України; Орест Дуцяк
уперше провів Фінальну стадію плей-офф Екстра-ліги і став наймолодшим арбітром,
який судив матчі за звання Чемпіона України.

***
На факультеті початкової та мистецької освіти відбувся семінар «Особливості
підготовки педагогічних кадрів в умовах модернізації вищої освіти»
19 травня 2021 року в
межах Фестивалю науки –
2021, приуроченого до Дня
науки в Україні, кафедра
математики, інформатики та
методики їх викладання у
початковій школі в режимі
онлайн із використанням
платформи ZOOM провела
семінар
«Особливості
підготовки
педагогічних
кадрів в умовах модернізації
вищої освіти».
Керівник семінару професор Володимир Ковальчук окреслив теоретичні та
методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи в
умовах модернізації вищої освіти. Учасниками семінару були як викладачі кафедри,
так і здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм
навчання, магістерські роботи яких присвячені актуальним питанням методології і
принципів організації освітнього процесу на уроках математики та інформатики в
початковій школі.
149

Фестиваль науки – 2021 на факультеті початкової та мистецької освіти
19 травня 2021 року на факультеті початкової та мистецької освіти в межах
Фестивалю науки – 2021 відбулося засідання «круглого столу» «Культура народу і світ
власної назви», який організувала кафедра філологічних дисциплін та методики їх
викладання у початковій школі.
Власна назва наділена величезним культурологічним потенціалом, тож
сьогодні важливо не тільки задекларувати факт її культуроємності, але й
відшукувати та правильно прочитувати його. Сьогоднішній захід – це один із кроків
на шляху до реалізації цього завдання.
На засіданні заслухано та обговорено доповідь доцентки Віри Котович, у якій
наголошено, що ономастика все впевненіше торує собі дорогу до кожного закладу
освіти. Тож ще 2006 року при кафедрі філологічних дисциплін та методики їх
викладання у початковій школі факультету початкової та мистецької освіти створено
проблемну групу «Українська ономастика». На заняттях проблемної групи виклад
фактичного матеріалу поєднується з практичним дослідженням власних назв, які
репрезентують назовничу культуру Дрогобича та Дрогобиччини. Гуртківці
залучаються до збору ономастичного матеріалу, створення картотек, списків онімів,
випуску альманахів, бюлетенів, альбомів, словників власних назв тощо.
На
завершення
роботи
«круглого
столу»
відбулася
презентація
наукових
доробків
доповідачки
–
монографії
«Ойконімія
України,
як
лінгвокультурний феномен» та
словника, який уже зверстано й на
днях побачить світ у видавництві
«Посвіт» – «Назви міст України:
лінгвокультурологічний словник».
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На історичному факультеті відбувся захист педагогічної практики студентів
20 травня 2021 року на історичному факультеті відбувся захист педагогічної
практики студентів IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Практику
студенти проходили з 29 березня до 7 травня 2021 року і мали змогу спробувати себе
у професії вчителя й наставника.
В умовах карантинних обмежень
навчання у школах з 29 березня до 23
квітня
відбувалося
дистанційно.
Звітуючи, студенти вказали на недоліки
онлайн-навчання: відсутність живого
спілкування, незначна кількість учнів на
уроці, великий відсоток тих, хто не
вмикав камеру або ж виходив на
зв’язок, використовуючи нікнейми.
Водночас відзначили, що
дистанційне навчання все ж є
беззаперечним
освітнім
досвідом для вчителів та
учнів.
Під
час
захисту
практики студенти розповіли
про свої враження від роботи
з учнями різного віку і різного
рівня
знань,
підготували
короткі доповіді та презентації про проведені уроки історії і правознавства. Для
виховних і позакласних заходів практиканти обирали найбільш актуальну тематику,
серед якої домінували проблематики булінгу та історії Чорнобильської катастрофи.
Також студентами-практикантами проводилася профагітаційна робота з учнями 9 –
11 класів на тему «Чекаємо в сім’ї істориків».
Звітуючи про результати проходження педагогічної практики, студентка
Роксолана Лецик виступила з презентацією на тему «QR-коди як засоби мотивації
навчання». Відзначимо, що у квітні 2021 р. вона здобула перемогу у ІІ етапі
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 011 «Освітні,
педагогічні
науки».
«Одним
з
педагогічних
ноу-хау
є
використання QR-кодів як ефективного
методу
залучення
до
пошукової,
активної, самостійної праці учнів на
уроці», – зазначила Р. Лецик.
Учитель-методист
ліцею
№4
ім. Лесі Українки (м. Дрогобич) Ганна
Мідик відзначила, що практиканти у
повному обсязі відпрацювали заняття, використовували наочний матеріал,
знаходили цікаві інтернет-ресурси для урізноманітнення роботи учнів на уроках
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тощо. Викладачі-методисти Світлана Біла, Олександр Козій, Вікторія Тельвак, Лідія
Лазурко, Оксана Яців наголосили, що студенти, попри дистанційні форми праці,
сумлінно та відповідально ставилися до педагогічної практики, набуваючи
безцінного досвіду.
А ось і враження самих студентів від педагогічної практики:
«Без сумніву, були й помилки, спроби, розчарування. Одне із них – навчання у
дистанційному режимі, брак живого спілкування. Та попри все це, не здавалась і
невпинно трудилась!» (Роксолана Романків);
«За шість тижнів педагогічної практики відчула себе у ролі вчителя,
налагоджувала взаємодію з учнями, використовувала різноманітні методи у подачі
матеріалу,
домашніх
завдань,
оформленні
виховних
та
позакласних
заходів, працювала зі школярами як класний
керівник, вкладала усі знання, натхнення, час,
ідеї у те, щоб вкласти у дитячі серця, душі і
розум, і отримала бажаний результат» (Ольга
Головата);
«Зрозуміла, яким має бути вчитель і як
здійснювати процес навчання, розподіляти час
на уроці. Зрозуміла, що бути вчителем – це,
безсумнівно, моє!».

***
Відбувся «круглий стіл» «Показ автентичної ноші у Дрогобичі ХХ – ХХІ ст.»
20 травня 2021 року у навчально-науковому інституті фізики, математики,
економіки та інноваційних технологій з нагоди Міжнародного дня вишиванки
відбувся «круглий стіл» «Показ автентичної ноші у Дрогобичі ХХ ст. – ХХІ ст.». Захід
відбувся за участю керівника творчої лабораторії «Мистецька Бойківська», вчителів
трудового навчання та технології Дрогобича, студентів ІФМЕІТ, керівника творчої
майстерні «Леся».
Керівник лабораторії Надія Кузан
розповіла про історію показу автентичного
одягу, яка розпочалася в 30-х роках ХХ ст. саме
в Дрогобичі, і була відновлена лише у 1991
році,
завдяки
співпраці
музею
«Дрогобиччина» і кафедри методики та історії
народних
художніх
промислів.
Метою
організованих показів була популяризація народного автентичного костюма,
народних промислів свого краю. З метою відродження бойківського костюма
студенти спеціальності «Середня освіта (Трудове навчання та технології)» разом із
випускниками нашого інституту підготували колекцію вишитих сорочок за
бойківськими мотивами, які продемонстрували на заході.
Леся Яворська, керівник творчої майстерні «Леся», розповіла про аксесуари
українського костюма та продемонструвала нашийні прикраси з бісеру із власної
колекції (ґердани, силянки), виконані за бойківськими мотивами.
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Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
приєднався до флешмобу на підтримку випускників #ЩастиНаЗНО!
20 травня 2021 року Дрогобицький університет уже вдруге долучається до
флешмобу на підтримку випускників #ЩастиНаЗНО!
Знову тому, що зовнішнє незалежне оцінювання відбувається щороку! В
останні два роки через пандемію Covid-19 процес складання ЗНО супроводжується
спеціальними протиепідемічними заходами, що лише додає хвилювання. Часто
зайвий тиск створює близьке оточення, батьки та вчителі, постійно наголошуючи на
важливості майбутніх іспитів. Надмірний стрес не приносить користі ні іспитам, ні
здоров’ю підлітків.
Всеукраїнський щорічний флешмоб #ЩастиНаЗНО має на меті знизити тиск
напруги, підбадьорити, мотивувати випускників та всіх, хто складатиме ЗНО цього
року. В соціальних мережах активні громадяни викладають відео, фото та
розповідають про свій досвід випускних іспитів, показують лайфхаки підготовки та
бажають молоді: «Щасти на ЗНО!».

***
#БережиУкраїнське–НосиВишиванку!
Щороку
в
третій
четвер
травня
відзначають
Міжнародний день вишиванки. Це особливе свято, адже для
кожного з нас вона є національною святинею, яка символізує
зв’язок поколінь.
Вишиванка – це генетичний код українського народу, що
закладений у нас від народження та відображає нашу
національну приналежність, неповторну ідентичність і
самобутність. Це наша історія: міфологія, релігія, давнє мистецтво наших предків,
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душа нашого народу. В усі часи з любов’ю вишиті матусею складні візерунки
служили оберегом від негараздів, притягували удачу, з теплотою нагадували про
рідну домівку, де б ми не були.
Сьогодні українці у всьому світі одягають вишиті сорочки, відчуваючи
піднесення та урочистість. Спостерігаючи кількість працівників, викладачів та
студентів у вишиванках, можна зробити висновок, що це свято ще більше зблизило й
об’єднало нашу університетську спільноту. Це дуже важливо в наш час, адже
потрібно спільними зусиллями долати проблеми, рухатися вперед та робити все
можливе для розквіту своєї Альма-матер.
Бажаю всім нам пам’ятати та примножувати добрі традиції, передавати їх
нашим нащадкам. Зичу здоров’я і радості, натхнення та позитивних емоцій – і в цей
святковий день, і щодня!
Шануймо історію України, зберігаймо її духовні цінності!
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Дрогобицьким досвідом із перепідготовки військовослужбовців викладачі
університету ділилися під час конференції у Харкові
20 травня 2021 року завідувач кафедри правознавства, соціології та політології
професор Світлана Щудло і директор центру післядипломної освіти та
доуніверситетської підготовки професор Світлана Гірняк були учасниками І
Міжнародної науково-практичної конференції «Соціальні аспекти військовопрофесійної діяльності сектора безпеки і оборони: виклики сьогодення», що
відбулася в Національній академії Національної гвардії України (Харків). Серед
численних авторитетних інституційорганізаторів:
ООН
Жінки,
Міністерство
внутрішніх
справ
України, Університет третього віку
м. Громадка (Польща), Європейський
інститут
подальшої
освіти
(Словаччина) й інші. Знаково, що з
вітальним словом до учасників
конференції звернулися: начальник
Національної академії Національної
гвардії України Сергій Соколовський; урядова уповноважена з питань ґендерної
рівності, доктор юридичних наук, професор Катерина Левченко; голова Офісу ООН
Жінки в Україні Еріка Квапілова й інші.
На запрошення модератора конференції, відомого фахівця у сфері соціальної
роботи, професора кафедри соціально-гуманітарних дисциплін НА НГУ Ірини
Трубавіної викладачі Дрогобицького державного педагогічного університету імені
Івана Франка Світлана Щудло та Світлана Гірняк представили доповідь на тему
«Досвід і виклики перепідготовки військовослужбовців, що звільняються у запас:
кейс Дрогобича», яка ввійде до збірника
матеріалів конференції.
Учасники конференції обговорили
проблеми стану і перспектив соціального
розвитку сектора безпеки й оборони
України внаслідок змін у суспільстві, пошук
шляхів їхнього розв′язання, впровадження
передового міжнародного та вітчизняного
досвіду,
поліпшення
соціального
управління і військово-соціальної роботи,
підвищення
якості
соціальної
та
гуманітарної
підготовки
майбутніх
військовослужбовців,
запровадження
державних
соціальних
стандартів
і
соціальних гарантій військовослужбовцям
та членам їхніх сімей.
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«Круглий стіл» кафедри правознавства, соціології та політології
до 25-річчя прийняття Конституції України
20 травня 2021 р. кафедра правознавства, соціології та політології історичного
факультету провела «круглий стіл» «Права, свободи та обов’язки людини та
громадянина в Україні та їх реалізація», яким розпочала низку заходів,
присвячених 25-й річниці ухвалення Конституції України.
У ньому взяли участь викладачі кафедри, студенти історичного факультету та
учні закладів середньої освіти Дрогобича, а саме: ліцею № 3 ім. В’ячеслава
Чорновола, ліцею № 4 ім. Лесі Українки, гімназії № 8 Дрогобицької міської ради.
З вітальним словом до учасників звернувся декан історичного факультету
Микола Галів. Вітання учасникам передала завідувач кафедри професор Світлана
Щудло. Доцент кафедри правознавства, соціології та політології Олександра Проць,
яка впродовж багатьох років викладає дисципліну «Конституційне право України»,
наголосила на важливій ролі Конституції України у житті держави та суспільства.
Доповіді і презентації представили учні: Олексій Нагірний, Яна Пістун
(«Історія розвитку прав людини в Україні»), Юлія Меленчук («Політичні права та
свободи людини і громадянина в Україні: поняття, види, характеристика»), Діана
Фещак («Визначення поняття «Право на гідність»), Анастасія Остапчук («Механізм
реалізації прав та свобод людини та громадянина») та студенти першого курсу
історичного факультету Андрій Данч («Класифікаційна і структурна характеристика
Конституції України»), Анжеліка Пенгрин («Конституційний процес в Україні після
проголошення незалежності, підготовка і прийняття Конституції 1996 року»).
Модерувала «круглий стіл» доцент кафедри правознавства, соціології та
політології, заступник декана історичного факультету з соціальної роботи Єлизавета
Копельців-Левицька, яка подякувала учасникам «круглого столу» за плідну
співпрацю і привітала всіх з днем вишиванки!
Захід відбувся у рамках Фестивалю науки в нашому університеті!
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На кафедрі соціальної педагогіки та корекційної освіти відбулася
студентська науково-практична онлайн-конференція
20 травня 2021 року у межах проведення Фестивалю науки у Дрогобицькому
університеті на кафедрі соціальної педагогіки та корекційної освіти відбулася
студентська науково-практична онлайн-конференція «Соціально-педагогічна робота
з дітьми, молоддю та дорослими: сучасні проблеми та шляхи розв’язання».
Пленарне засідання конференції вітальними словами відкрила завідувач
кафедри професор Тетяна Логвиненко. Головною метою заходу було допомогти
молодим дослідникам зорієнтуватись у сучасному науково-педагогічному просторі,
віднайти ефективні стратегії та тактики реалізації завдань дослідження, розв’язати
складні наукові питання.
Модератори конференції: доценти Мар’яна Клим і Леся Смеречак, кандидат
психологічних наук Мар’яна Гринців.
На заході заслухано та обговорено доповіді студентів першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти: Аліни Іванчук («Особливості формування
мотивації підлітків до здорового способу життя»); Христини Дубовської («Соціальнопедагогічні умови виховання особистості школяра у сучасній сім’ї»); Ярини Саган
(«Соціально-педагогічна робота в дитячих будинках сімейного типу в Україні»); Віри
Хопти («Соціалізація дітей з особливими освітніми потребами засобами гри»);
Уляни Юрків («Соціально-педагогічна корекція особистості школярів з девіантною
поведінкою»).
Із
доповідями
також
виступили
здобувачі другого (магістерського) рівня
вищої освіти денної та заочної форм
навчання, роботи яких присвячені як
актуальним питанням технологій соціальнопедагогічної роботи з дітьми та молоддю, так
і технологіям соціально-педагогічної роботи з
різними категоріями населення у сучасних умовах: Ірина Лиха («Соціальне
обслуговування дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування»); Надія
Гришковець («Особливості роботи соціального педагога зі старшокласниками,
схильними до агресії»); Наталія Зуброва («Особливості роботи соціального педагога
з підлітками, схильними до тривожності»); Ірина Лапташинська-Черничук
(«Соціально-педагогічна реабілітація дітей з особливими освітніми потребами
засобами арт-педагогіки та арт-терапії»); Христина Мороз («Теорія і практика
протидії жорстокому поводженню з дітьми в
діяльності соціального педагога»); Катерина
Тусик («Організації волонтерської діяльності
у соціальній сфері в сучасних умовах») та ін.
Учасники
конференції
активно
долучилися
до
обміну
думками
та
обговорення проблемних соціальних питань
розвитку наукових соціально-педагогічних
досліджень.
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Участь ученої Дрогобицького університету Валентини Дротенко
у вебінарах компанії Elsevier
Завідувачка кафедри культурології та мистецької освіти факультету
початкової та мистецької освіти доцент Валентина Дротенко взяла участь у вебінарах
«Здійснюйте відкриття, поєднуючи можливості Scopus та ScienceDirect» (22 квітня
2021 р.), «Профілі автора та установи у Scopus» (6 травня 2021 р.) та «Пошук
інформації в Scopus» (20 травня 2021 р.), які провела компанія Elsevier.
Вебінари були присвячені проблемам взаємодії з базами даних ScienceDirect і
Scopus, зокрема висвітлювалося питання про критерії, за якими здійснюється відбір
видань для індексування, аналізувалася робота з
профілями вчених і установ у ScienceDirect та Scopus,
розглядалися
можливості
й
залучення
кожного
з інструментів для пошуку авторських та інституційних
профілів у базі даних Scopus.
Після проходження вебінарів на платформі
BrightTALK учасниця отримала електронні сертифікати
про участь.

***
Науковці кафедри педагогіки та методики початкової освіти долучилися
до роботи Міжнародної онлайн-конференції «Україно моя вишивана»
20 травня 2021 року у Всесвітній день вишиванки професорсько-викладацький
склад кафедри педагогіки та методики початкової освіти взяв участь у ІІ
Міжнародній онлайн-конференції «Україно моя вишивана», яку організували
Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України спільно з
Державним вищим навчальним закладом «Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника» та Асоціацією науково-дослідних, навчальнометодичних лабораторій педагогічних закладів вищої освіти України. Модератори:
професор Наталія Богданець-Білоскаленко і доцент Інна Червінська.
На заході наукова спільнота України разом із представниками США, Канади,
Італії, Польщі студіювала етнокультурний та освітньо-виховний потенціали
української вишиванки, акцентуючи на проблемі культури, вишивання і традицій як
невід’ємних елементах української національної ідентичності, особливостях
вишиванки різних регіонів України у контексті традицій та сучасності.
Проблему патріотичного виховання студентської молоді як майбутніх учителів
початкових класів закладу загальної середньої освіти на прикладі проведення
виховних заходів, які є на
факультеті
початкової
та
мистецької освіти, зокрема
«Чарівний світ вишиванки»,
представляла доцент Лілія
Стахів.
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