Звіт про діяльність Наукового товариства студентів та аспірантів імені
професора Василя Надім’янова Дрогобицького державного педагогічного
університету імені Івана Франка
за 2015-2016 н. р.
Наукове товариство студентів та аспірантів імені проф. Василя Надім’янова (далі
НТСА) Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана
Франка (далі ДДПУ ім. Івана Франка) є структурним підрозділом ДДПУ ім. Івана
Франка, робота якого спрямована на розвиток наукового потенціалу студентів.
Щомісяця відбуваються засідання Ради, на якому обговорюються результати
науково-дослідної роботи студентів та аспірантів, питання щодо участі студентів
у наукових конференціях, семінарах та олімпіадах.
НТСА діє спільно з відділом аспірантури, докторантури та наукової роботи
ДДПУ ім. Імені Франка та узгоджує з ним усі проведені заходи. Протягом 20152016 навчального року НТСА брало участь у зборах старостатів, зборах органів
студентського самоврядування та організовувало власні засідання. Метою цієї
участі було доведення до студентів інформації про діяльність НТСА.
Основними напрямками діяльності НТСА ДДПУ ім. Івана Франка у 2015-2016
навчальному році були:
 організація і утворення секцій і осередків по всіх факультетах (інститутах);


проведення практичних
університеті;

конференцій,

семінарів,

круглих

столів

в



інформування студентів, викладачів факультетів (інституту) про проведення
різних наукових заходів в інших університетах;



участь в організації наукових конференцій, олімпіад, конкурсів, що
проводилися в ДДПУ ім. Івана Франка;



участь у всеукраїнських олімпіадах та конференціях, що проводились на базі
інших вищих навчальних закладів;



підготовка наукових статей студентів до друку у збірнику наукових праць
студентів історичного факультету;



активна допомога студентам молодших курсів у написанні творчих та
наукових робіт.

НТСА у 2015-2016 н.р. провела такі заходи на університетському рівні:
 Студентська конференція-презентація «Відомі дрогобичани», 11 – 12 березня
2015 р. Участь взяли представники з усіх навчальних підрозділів нашого
університету. Було представлено 36 презентацій про відомих дрогобичан
(Валерія Скотного, Мауриція Готліба, Івана Боберського, Раймонда Яроша,
Степана Витвицького, Андрія Мельника, Івана Чмолу, Бруно Шульца,
Елізабет Бергнер, Івана Франка, Ярослава Поповича та ін.).


У жовтні 2015 р. з нагоди 73 річниці створення УПА НТСА спільно з
кафедрою нової та новітньої історії України влаштували перегляд фільму про

Українську повстанську армію для студентів перших курсів (фільм
показували на лекціях з історії України).


Студентська конференція-презентація «Митрополит Андрей Шептицький:
погляд молоді», 12 листопада 2015 р., участь взяли представники з 6
навчальних підрозділів нашого університету. Було представлено 7
презентацій, які розкривають постать Андрея Шептицького. Троє студентів
(Бучковська Ірина (5 курс історичного факультету), Вурловська Марія (5
курс історичного факультету) та Волощак Ірина (3 курс філологічного
факультету) взяли участь зі своїми науковими роботами у Всеукраїнській
науково-дослідницькій конференції «Андрей Шептицький – будівничий
держави, князь церкви, лідер нації».



Загальноуніверситетська інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?» (лютийберезень 2016 р.). Участь взяли команди з усіх факультетів (інститутів)
ДДПУ ім. І.Франка. За результатами змагань ІІІ місце посіла команда
Інституту іноземних мов (ІІМ), ІІ місце – команда Інституту фізики,
математики, економіки та інноваційних технологій (ІФМЕІТ), перемогу
здобула команда філологічного факультету.



Конференція-презентація студентів та аспірантів «Світло генія крізь віки:
Кобзар очима студентів» (21 березня 2016 р.), на якій виступало 9 учасників.



У рамках літературно-мистецької академії «Країна Франкіана» працювала
студентська наукова секція на тему «Іван Франко та українська наука і
культура ХІХ – початку ХХ сторіч», 25 травня 2016 р., участь взяли 12
студентів
з
історичного,
філологічного,
соціально-гуманітарного
факультетів та факультету початкової та мистецької освіти. Студентів
підготували викладачі нашого університету – Галик В.М., Калита Н.І.,
Яремко Я.П., Пілько О.С., Спринська З.В., Кравченко-Дзондза О.Е.

Також ціла низка заходів проводиться членами осередками НТСА на
факультетах (інститутах) нашого університету.
Голова НТСА імені проф. Василя Надім’янова
Володимир Петриків

