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2015 рік у фактах, подіях, цифрах
Дата Захід, організатор заходу
5 лютого Засідання вченої ради (ректорат, профком)
8 лютого Святкова літургія у Катедральному соборі Святої Трійці з нагоди початку ІІ семестру у супроводі народної хорової

капели “Гаудеамус” (ректорат, студентський капелан о. О. Кекош)
17 лютого У Народному домі ім. І. Франка відбувся загальноуніверситетський конкурс естрадної пісні “Шанс” (студ. профком)
20 лютого Відкриття меморіальної дошки загиблому учасникові Революції Гідності на Майдані Незалежності в Києві, колишньому

студентові фізико-математичного факультету Роману Варениці
17 березня Літературно-мистецька академія “Пророчі Шевченкові слова” до 201-ої річниці від дня народження Т. Шевченка (інститут

музичного мистецтва, філологічний факультет)
18 березня Конкурс читців поезії Тараса Шевченка (профком студентів, студентське самоврядування)
18 березня

ІІІ Всеукраїнський фестиваль “День українського баяна та акордеона”, присвячений 80-річчю від дня народження Анатолія
Онуфрієнка (інститут музичного мистецтва)

19 березня

Виставка живопису та графіки “Реставрація веселки” проректора з наукової роботи ЛНАМ, професора, члена спілки
художників України Романа Яціва (музей “Дрогобиччина”)

24 березня
Конференція-презентація “Шевченко як...” (історичний факультет, Студентський осередок ім. Ю. Дрогобича)

25 березня Семінар із педагогіки вищої школи “Про особливості організації навчального процесу у 2015 – 2016 н.р. ” (ректорат)

30 березня Щорічний навчально-виховний захід “Юридичний брейн-ринг” (кафедра правознавства, соціології та політології)
1 квітня Літературно-поетичний вечір, присвячений поетесі, громадській діячці Ліні Костенко (біологічний факультет)

6-8 квітня На базі інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій проведено ІІ етап Всеукраїнських студентських
олімпіад зі спеціальності “Фізика” та дисципліни “Фізика” (ІФМЕІТ)

15-16 квітня

18 квітня

(Початок. Продовження на 2-ій ст.)

26-27 березня ІІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених “Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми,
перспективи” (інститут музичного мистецтва)

8 квітня Студентський ярмарок, на якому реалізовувалися вироби, виготовлені власноруч студентами університету (профком
студентів, студентське самоврядування)

15-16 квітня

Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю “Дитинство в соціально-педагогічному дискурсі”
(кафедра загальної педагогіки та дошкільної освіти)
Міжнародна науково-практична конференція “Порівняльна педагогіка в умовах міжнародного співробітництва та
європейської інтеграції” (кафедра загальної педагогіки та дошкільної освіти)
У Львові відбувся Всеукраїнський конкурс танцювального мистецтва “Барви дитинства” (факультет початкової освіти)

20-24 квітня Міжнародний науково-методичний семінар-тренінг “Соціально-педагогічна робота з дітьми з особливими потребами та
їх родинами” (соціально-гуманітарний факультет)

20 квітня Теоретико-методологічний семінар ім. В. Іванишина “Героїчне в літературі і філософії” під патронатом міністра освіти і
науки України С. Квіта, народного депутата України,  лідера ВПР “Правий сектор” Д. Яроша, ректора ДДПУ ім. І. Франка
Н. Скотної (філологічний факультет)

21-22 квітня ХХІІІ студентський  фестиваль. Відбірковий тур – 2015 (профком студентів)
24 квітня Всеукраїнська науково-практична конференція “Український визвольний рух (перша половина ХХ ст.): краєзнавчі контексти”

(до 100-річчя від дня народження Миколи Фриза) (історичний факультет)
26 квітня У соборі Покрови Пресвятої Богородиці (м. Самбір) відбувся Єпархіальний з’їзд молоді з главою УГКЦ блаженнішим

Святославом (студентський капелан, виховний відділ)
29 квітня Відбулася ХVІ Міжнародна фотовиставка “День”. Зустріч із головним редактором газети “День” Л. Івшиною (ректорат)

27-29 квітня На базі австрійської бібліотеки нашого університету відбулися Австрійсько-українські зустрічі “Міжкультурний діалог у
світлі австрійсько-української історії” (інститут іноземних мов)

30 квітня Вшанування пам’яті Українських січових стрільців на горі Маківка у Карпатах (історичний факультет)
30 квітня VІІІ Міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів “Perpetuum mobile” (інститут музичного мистецтва)
8 травня Зустріч ректора університету проф. Н. Скотної та голови профкому доц. О. Куцик з ветеранами війни і праці (ректорат,

профком працівників)
15 травня ХІІ Міжнародна науково-практична конференція “Молодіжна політика: проблеми та перспективи” (історичний факультет)
15 травня Засідання координаторів мережі Східно-європейських університетів України, Польщі, Білорусії та Словаччини з участю

ректорів Дрогобицького університету проф. Н. Скотної, католицького університету у Любліні ксьондза проф.
А. Дембінського, Східноєвропейського університету імені Лесі Українки проф. І. Коцана.

21 травня Творчий звіт студентів факультету початкової освіти та Центру перепідготовки та післядипломної освіти, виставка студент-
ських робіт з образотворчого мистецтва (факультет початкової освіти, Центр перепідготовки та післядипломної  освіти)

21 травня “Боян Дрогобицький” презентував нотні та навчальні  видання (інститут музичного мистецтва)
22 травня Біля пам’ятника Т. Шевченка відбулося міське віче, присвячене 154-ій річниці з дня перепоховання Т. Шевченка у Каневі

(ректорат, міська рада)
В Народному домі ім. І. Франка відбулося відзначення 50-літнього ювілею народного вокально-хореографічного ансамблю
“Пролісок” (інститут музичного мистецтва)

22 травня

27-28 травня Літературно-мистецька академія “Країна Франкіана” на вшанування пам’яті І. Франка до 99-ої річниці від дня смерті
Великого Каменяра (Дрогобич, Нагуєвичі) (ректорат)

4-6 червня Дні Європи (ректорат, міська рада)
25-28 серпня Х Міжнародна математична конференція ім. Віталія Скоробагатька (кафедра математики)

1 вересня Посвячення першокурсників у студенти (ректорат)
Літературні презентації книжок українського письменника А. Любки та польського письменника Б. Задури (Полоністичний
науково-інформаційний центр ім. І. Менька)

9 вересня

1 жовтня Відзначення 75-річчя нашого університету у Львівському академічному обласному театрі імені Юрія Дрогобича (ректорат)
6 жовтня День першокурсника (профком студентів)
8 жовтня Фестиваль “Козацькі забави” (факультет фізичного виховання)

Науково-методичний семінар “Інноваційні технології фізкультурно-оздоровчої роботи у сучасних ДНЗ (кафедра загальної
педагогіки та дошкільної освіти)

9 жовтня

15-16 жовтня ХХVІІ Міжнародні людинознавчі філософські читання. Гуманізм. Людина. Свідомість. (кафедра філософії ім. В.Г. Скотного)
3 листопада Науково-практична конференція на тему “Андрей Шептицький – подвижник Церкви і Народу” (відділ академічного

душпастирства УГКЦ)
11 листопада 50-річчя від дня заснування кафедри психології (кафедра психології)
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Захід, організатор заходуДата

Звіт ректора університету  проф. Н. Скотної про роботу університету у 2015 р. на засіданні конференції трудового
колективу (ректорат, профком працівників університету)

Нагородження переможців конкурсу “Студент року – 2015”, у рамках відзначення Міжнародного дня студентів
(профком студентів)

19-20
листопада

25 листопада

26 листопада
26 листопада

Осінній бал першокурсників (рада студентського самоврядування, виховний відділ)
26 листопада

25-27
листопада

14 грудня
Свято Миколая для дітей  працівників університету (профком працівників університету, виховний відділ)

24 грудня

Студентка IІІ курсу філологічного
факультету (група УА-33Б) Ірина Воло-
щак зайняла І місце у ІІ (обласному) етапі
VІ Міжнародного мовно-літературного
конкурсу учнівської та студентської моло-
ді ім. Т. Шевченка серед студентів ВНЗ ІІІ-
ІV рівнів акредитації (гуманітарного про-
філю).

Студентка IV курсу філологічного фа-
культету Василина  Михайлунів (група
УА-44Б) зайняла ІІ місце у ІІ (обласному)
етапі ХVІ Міжнародного конкурсу з україн-
ської мови ім. Петра Яцика (V рівень завдань).

ВІТАЄМО!

29 грудня 2015 р. у приміщенні творчої
лабораторії “Мистецька Бойківщина” інс-
титуту фізики, математики, інформатики
та інноваційних технологій відбувся вечір
пам’яті Мирослави Кот. Ведучою вечора
була керівник творчої лабораторії “Мис-
тецька Бойківщина” Надія Кузан. До гос-
тей звернувся духовний наставник світлої
пам’яті Мирослави Петрівни отець Іван.
При запаленій поминальній свічі теплими
спогадами про пані Мирославу ділились
її учні-майстрині: Галина Ліщинська, Леся
Савка, Галина Мельник, Ольга Савчин, На-
дія Кузан, вчитель трудового навчання
СШ № 2 Наталія Кулиняк, завуч СШ № 4
Ольга Пруська, яка подарувала лаборато-
рії підручник “Трудове навчання для дів-
чаток (7 клас)”, де згадано Мирославу Кот.

Зі спогадами звернулися до присутніх
почесний професор університету Юрій
Кишакевич, який поділився спогадами
про спільну роботу із мисткинею і про
перші кроки заснованої лабораторії, та
проректор із науково-педагогічної роботи
Володимир Шаран, котрий розповів про
пані Мирославу як її колишній учень. Ці-
каву розповідь почули гості і від сестри
Мирослави Петрівни Ольги.

Надзвичайно зворушливий вечір був
доповнений відеофрагментами з виступом
Мирослави Кот.

ВЕЧІР ПАМ’ЯТІ
МИРОСЛАВИ КОТ

ВІТАЄМО ІЗ ЮВІЛЕЄМ!

КОНФЕРЕНЦІЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

Найщиріші слова привітань із 50-річчям
шлемо голові студентського профкому

Ігореві Олексійовичу ГІВЧАКУ
Від усієї душі Вам бажаємо міцного здо-

ров’я, великого сімейного і особистого щастя,
довгих років життя, достатку і благополуччя,
успіхів у роботі, мирного і спокійного неба
над Вашою родиною! Нехай усі Ваші почи-
нання супроводжують надія та успіх, а доля
збагачує Вас життєвою мудрістю, енергією,
натхненням і радістю.

РЕКТОРАТ, ПРОФКОМ

В.М. ЛУДИН,
методист навчально-методичного відділу

Відкрив конференцію заступник голови
проф. К. Сятецький. Згідно з порядком ден-
ним конференція заслухала такі питання:

1. Звіт ректора ДДПУ про діяльність
університету за 2015 рік (доповідач – рек-
тор проф. Н. Скотна ).

2. Затвердження Положення про кон-
ференцію трудового колективу (доповідач
– юрисконсульт В. Кісіль).

3. Погодження нової редакції Статуту
університету (доповідач – юрисконсульт
В. Кісіль).

4. Різне.
У доповіді ректора було всебічно проа-

налізовано роботу колективу університету
у звітному періоді з усіх напрямів діяль-
ності – навчання і виховання молоді, нау-
кових досліджень, міжнародної співпраці,
розглянуто розвиток матеріально-техніч-
ної бази.

На завершення свого виступу Н. Скотна
подякувала проректорам, членам ректо-
рату, усім деканам та директорам, завіду-

вачам кафедр, профкому, голові студент-
ської ради, усьому колективу університету,
студентам за плідну працю та побажала
щасливого Нового року та Різдва.

Із аналізом роботи ректора Н. Скотної
виступив голова комісії з перевірки діяль-
ності ректора доктор економічних наук,
професор Б. Кишакевич.

В обговоренні звіту ректора взяли
участь: проф. Р. Пелещак, доц. П. Фещен-
ко, головний бухгалтер С. Черевко, на-
чальник навчально-методичного відділу
Ю. Скварок.

За результатами роботи конференції звіт
ректора було одноголосно затверджено,
а роботу – схвалено.

Проф. С. Щудло представила соціоло-
гічне дослідження “Ефективність діяль-
ності університету у 2015 р.”.

Також конференція розглянула та за-
твердила “Положення про конференцію
трудового колективу” і погодила нову ре-
дакцію Статуту університету.

17 листопада

Круглий  стіл студентського самоврядування з адміністрацією університету (рада студентського самоврядування
університету)

Вечір пам’яті заслуженого майстра народної творчості України Мирослави Кот (творча лабораторія “Мистецька
Бойківщина”)

Міжнародний літературно-мистецький проект “Друга Осінь”, присвячений 73-м роковинам загибелі Бруно Шульца
(Полоністичний науково-інформаційний центр ім. І. Менька)

19 листопада

Концерт, присвячений 150-річчю від дня народження українського композитора, диригента, педагог Дениса
Січинського (кафедра методики музичного  виховання і диригування)
Вечір-реквієм пам’яті жертв голодомору (виховний відділ)
Обласний чемпіонат із брейн-рингу
Науково-практична конференція “Психолого-педагогічні засади освіти та функціонування людини: теорія і практика”
(соціально-гуманітарний факультет)
Вшанування  на території Меморіального комплексу “Тюрма на Стрийській” пам’яті жертв голодомору 1932–
1933 років (виховний відділ)

28 листопада

Розширене засідання ректорату із представниками міської влади Дрогобича (ректорат)
19 грудня

4-6 грудня

23 листопада
- 7 грудня

“Тиждень права” (кафедра правознавства, соціології та політології)

VІІІ Всеукраїнський відкритий конкурс баяністів-акордеоністів “Візерунки Прикарпаття” (інститут музичного
мистецтва)

29 грудня
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Організатором зустрічі випускників
1976 року спеціальності “математика”
Дрогобицького педінституту була одна з
випускниць, а тепер вчителька школи у се-
лі Братківці Стрийського району Оксана
Моцяк (Ріжко). На зустріч, яка відбулася
9 січня ц.р., прийшли пенсіонери: тодіш-
ній заступник декана математичного фа-
культету доц. Л. Дутко (Слонська), курато-
ри двох груп випускників ст. викладач
Р. Дітчук та автор цих рядків, ст. викладач
В. Дзондза.

Хоч випускників прибуло порівняно
небагато, але серед них були:  Президент
Конгресу українців Канади (відділення у
м.Торонто), колишній директор СШ № 14
м. Дрогобич Тарас Багрій, вчителька однієї
зі шкіл Санкт-Петербурга (Росія) Оксана
Шпак, секретар сільської ради у с. Берез-
дівці Жидачівського району із 31-річним
стажем Любов Жукевич (Гулій), яка має 8
онуків, одного правнука.

Левко Прийма, і тепер ще спортивної
статури, працював вчителем на Волині і у
Дрогобицькому районі, певний час був
методистом Дрогобицького райвно, але
тепер став підприємцем, економічні інте-
реси якого сягають Польщі та Чехії. Згаду-
ється, що дівчата академгрупи  М-14 пого-
джувалися йти в похід рідним краєм,
якщо з ними піде штангіст Левко.

Оксана Моцяк (Ріжко) відпрацювала
три роки у Сколівському районі. Після
цього подружжя Ріжків працює незмінно
у школі села Братківці Стрийського райо-
ну, чоловік – директор школи. Наталя Бай-

ЗУСТРІЧ ЧЕРЕЗ СОРОК РОКІВ

ко за скеруванням три роки вчителювала
в с. П’ятничани Стрийського району, по-
тім аж до виходу на пенсію працювала ви-
хователем і вчителькою математики са-
наторію матері та дитини у Моршині. Усіх
здивував кричущий факт безгосподар-
ності: тепер семиповерхова будівля сана-
торію порожня і руйнується. Оздоровлен-
ня матері і дитини залишилося без уваги
владних структур.

Хоч Євгенія Вйонцек (Баран) уже п’ять
років на пенсії, але три дочки, п’ять онуків
не дають бабусі нудьгувати. Спочатку
Євгенія вчителювала в одному з сіл Мос-
тиського району, а потім перебралася у
середню школу Мостиська, де 20 років
виконувала обов’язки заступника дирек-
тора. Є бабусею і вчителька з Нового Роз-
долу, методист Миколаївського район-
ного відділу освіти Надія Корда (Федіс).
Вона захоплено розповідала про свою
педагогічну діяльність, хоч завжди викроює
час для своїх трьох дітей і трьох онуків.

Сонячне Закарпаття представляла Люд-
мила Владика, яка вчителювала у Нижніх
Воротах, Воловецькому профтехучилищі,
працювала інженером із підготовки кадрів
Воловецької філії Львівського заводу “Кі-
нескоп”. Весь свій педагогічний стаж здо-
була у школі, яку закінчила, Марія Банах
(Федюра). Мешканці села Нова Кам’янка
Жовківського району знають односель-
чанку не тільки як учителя математики, але
й як учителя християнської етики. Другу
освіту Марія здобула у Львівському като-
лицькому університеті. 2011 року вона ра-

зом із групою викладачів християнської
етики побувала на Святій землі.

Степанія Мига починала свою учитель-
ську кар’єру в одній із шкіл Мостиського
району, потім була вчителем математики
у СШ № 7 м.Борислав, директором основ-
ної школи № 9 цього ж міста. Зараз Степа-
нія викладає математику  в основній школі
№ 9, має двоє дітей і п’ятеро онуків. На
зустріч Степанія приїхала з Києва після
відвідин своїх онуків.

Сорок років вчителює у Нижанковиць-
кому ліцеї Старосамбірського району пле-
мінниця старшого викладача В. Дзондзи
Любов Дзондза. Вона згадувала окремі
моменти зі студентського побуту, дякувала
присутнім викладачам за здобуті знання
та уроки життя.

Михайлина Тимкович викладає матема-
тику у Дрогобицькій гімназії, Галина Ро-
манець (Цівка) вчителює у СШ відомого
на всю Україну с. Тухля Сколівського ра-
йону. Наталя Пуха спочатку вчителювала
в одній зі шкіл Харківщини (3 км пішки
щодня тільки в одну сторону), зараз –  зас-
тупник директора школи у с. Солонське
на Дрогобиччині (правда на громадських
засадах). Юлія Миронова (Харченко) після
закінчення педінституту працювала спо-
чатку в одній зі шкіл Городоцького району,
потім у вечірній школі м. Львів. Певний
час була інспектором Львівського місь-
кого відділу освіти. Вже 21 рік працює вчи-
телем СШ № 84 м. Львів.

Тарас Багрій цікаво розповів про свою
громадську діяльність на посаді Прези-
дента Конгресу українців Канади (відді-
лення у місті Торонто), про організацію
допомоги Україні під час Революції Гід-
ності й  АТО, про систему освіти в Канаді.

Присутні хвилиною мовчання вшану-
вали пам’ять випускників та викладачів
педінституту, які відійшли у вічність. Із
великою увагою присутні вислухали вис-
тупи В. Дзондзи, Л. Дутко, автора цих
рядків про розвиток альма-матер у су-
часних умовах.

Ми вважаємо, що на зустрічі випускни-
ків слід запрошувати також і теперішніх
студентів. На жаль, вони перебували на
канікулах і не змогли отримати від своїх
старших досвідчених колег переконливі
уроки життя.

Юрій КИШАКЕВИЧ,
проректор із науково-педагогічної

роботи (1980 – 2015 рр.)

Монографія доц. кафедри музикознав-
ства та фортепіано Уляни Молчко “Публі-
цистична спадщина Нестора Нижанківсь-
кого” презентована в інституті музичного
мистецтва в грудні 2015 року спричинила
неабиякий інтерес музикознавців, істори-
ків, студентів та широкого кола читачів,
що цікавляться мистецьким життям.

Авторка яскраво вирізняє серед творців
національного мистецтва саме постать
композитора, піаніста, педагога, громад-
сько-культурного діяча, музичного крити-
ка Нестора Нижанківського (1893 – 1940).
Наголос здійснюється на публіцистичній
спадщині Нестора Нижанківського, оскіль-
ки це яскраве документальне свідчення
розвитку української культури на початку
ХХ ст. Його нариси, статті, рецензії, му-
зичні огляди, репортажі, спогади друко-
вані в різних періодичних виданнях 30-х
років, завжди висвітлювали найважливіші
культурно-мистецькі проблеми Галичини
та знаходять своє відображення в пода-
ному дослідженні.

Науковець Уляна Молчко метою роботи
виділяє аналізування та синтезування жан-
рового спектру газетних матеріалів, автор-
ського публіцистичного стилю доробку
Н. Нижанківського, що побачив світ у ча-

Науковий аналіз публіцистики Нестора НИЖАНКІВСЬКОГО у монографії Уляни МОЛЧКО
(критичний відгук)

сописах “Діло”, “Назустріч”, “Життя і
знання”, “Українські вісти”, “Світло й
Тінь”, із відгуками наукової, мистецько-
освітньої громадськості.

У праці Уляни Молчко “Публіцистична
спадщина Нестора Нижанківського” пуб-
ліцистика композитора аналізується в п’я-
ти розділах за друком їх в згаданих періо-
дичних виданнях. Авторка використовує
цитати з газетно-журнальних матеріалів
митця, де збережено лексику, правопис,
пунктуацію оригіналів. У завершальній
частині “Матеріали: статті, рецензії Несто-
ра Нижанківського” вперше публікуються
всі музично-критичні праці Н. Нижан-
ківського, які дають змогу сучасникам
ознайомитися в повному обсязі з текстами
статей.

У праці вперше аналізується фотопублі-
цистичний доробок галицького компози-
тора Нестора Нижанківського. Впродовж
1933 – 35 років галицький фотохудожник
співпрацював із мистецьким журналом
“Світло й Тінь”. У цьому виданні сучасник
може ознайомитися з авторськими фото-
роботами: “Різдвяна свічечка”, “Портрет
К.Б.”, “По жнивах”, “Реалістичний крає-
вид”, “Імпресіоністичний краєвид”, “Нова
річевість”, “Реклямова знимка”, “Волин-
ська бабуся”, світлинами до статті “Інфра-

червона фотоґрафія”, які свідчать про ба-
гатогранну талановиту особистість Н.Ни-
жанківського. Працюючи у цій модній на
той час галузі, львівський митець ділиться
своїми практичними напрацюваннями в
дописах “З нашого досвіду”, “Вісті з фото-
промислу” та іншими. Крім того, культур-
но-освітній діяч також залишив нам декілька
фоторобіт на сторінках часопису “Назустріч”.

Враховуючи застосування в друкованих
творах митця газетних скорочень та вжи-
вання тогочасної галицької мови, Уляна
Молчко подає список їх розшифрувань та
словник рідковживаних іншомовних слів.
Зміст монографії містить бібліографічний
показчик публікацій Н. Нижанківського
від 1928р. до 1939р. Список використаних
джерел у кількості 126, з них 2 –  іноземною
мовою, а також 84 опрацьовані та проана-
лізовані авторські статті Н. Нижанківського.

Отож, вихід у світ монографії Уляни
Молчко “Публіцистична спадщина Нес-
тора Нижанківського” заповнить значну
прогалину в історії української музики і
поверне народу унікальний доробок
корифея національної культури.

Вікторія ПОЛЮГА,
канд. філос. наук, доц. кафедри

методики музичного виховання та
диригування
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ВСТУП
Життя не стоїть на місці. І сьогодні –

ми на порозі нового 2016 року. Час склад-
ний, військові провокації (затяжні), мігра-
ційні процеси у світі, тотальне утвер-
дження ринкових відносин на педагогічній
теорії та практиці позначилися не най-
кращим чином. Навчання та виховання
поступово втрачають свій гуманістичний
дух і спрямованість, місце якого замі-
щують вузький прагматизм, вульгарна ді-
ловитість, позірна успішність.

Катастрофічно знизилась роль вчителя
як провідника наукового знання, гуманіс-
тичних цінностей і духовного багатства
особистості.

Проте, не зважаючи на сплеск на-
сильства і міжнародного тероризму, в тому
числі і з боку нинішньої російської влади
у відношенні до України, демократія була,
є і буде загальною мрією цивілізо-ваної
частини людства. Для українського
суспільства, в якому активно декларується
прагнення реформувати всі сфери його
функціонування на демократичних заса-
дах, особливої важливості набуває впро-
вадження демократичної освітньої політи-
ки як основи виховання демократичної
особистості.

Одним із перших завдань, які ми стави-
ли перед собою у 2015 році, було намаган-
ня відійти від застарілих авторитарно-
тоталітарних принципів і стандартів, заста-
рілих стереотипів педагогічної та управ-
лінської діяльності.

Прийняття нового Закону України “Про
вищу освіту” актуалізувало європейський
вектор її розвитку за такими нормами, як
“академічна автономія”, “якість освіти”,
“активізація студентського самоврядуван-
ня”, “оптимізація навчального навантажен-
ня”, “розвиток наукових досліджень” тощо.

Кожна з цих норм поставила перед нами
нові відповідальні завдання, на розв’язання
яких і була націлена діяльність університету.

І. НАВЧАЛЬНА ТА НАВЧАЛЬНО-
МЕТОДИЧНА РОБОТА

1.1 Динаміка контингенту студентів
Станом на 1 листопада 2015 року кон-

тингент студентів Дрогобицького держав-
ного педагогічного університету імені Іва-
на Франка становив 5161 особу, з них сту-
дентів денної форми навчання – 3231. У
порівнянні з цим же терміном 2014 року
контингент студентів зменшився на 290
осіб (81 студент денної форми навчання
та 209 студентів заочної форми навчання).

На першому (бакалаврському) рівні ви-
щої освіти відбулося збільшення кількості
студентів на 83 особи денної та зменшення
на 135 осіб заочної форм навчання.

На ОКР “Спеціаліст” відбулося змен-
шення кількості студентів на 161 особу на
денній формі та 85 осіб на заочній формі
навчання.

На другому (магістерському) рівні вищої
освіти на денній формі навчання кількість
студентів зменшилась на 3 особи, а на за-
очній формі навчання відбулося збільшен-
ня чисельності студентів на 11 осіб.

Кількість студентів, які навчаються за
рахунок державного фінансування змен-
шилася на 77 осіб денної формі навчання
та на 140 осіб заочної.

Кількість студентів, котрі навчаються за
рахунок коштів фізичних та юридичних

ЗВІТ
ректора Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

Надії Володимирівни  СКОТНОЇ  про роботу за 2015 рік
осіб зменшилася на 4 особи денної та 69
осіб заочної форм навчання.

У 2015 році на навчання до Дрогобиць-
кого державного педагогічного універ-
ситету імені Івана Франка за освітньо-про-
фесійною програмою бакалавра денної
форми навчання зараховано 673 особи
(385 – на місця, що фінансуються за раху-
нок коштів державного бюджету і 288 –
на місця, що фінансуються за рахунок
коштів фізичних (юридичних) осіб) що на
61 менше, ніж у 2014 році. Кількість осіб,
які зараховані на навчання за освітньо-
професійною програмою бакалавра ден-
ної форми навчання за кошти державного
бюджету зменшилася на 87, а за кошти
фізичних або юридичних осіб збільши-
лася на 26.

На навчання за освітньо-професійною
програмою бакалавра заочної форми нав-
чання зараховано 412 осіб (75 – на місця,
що фінансуються за рахунок коштів дер-
жавного бюджету і 337 – на місця, що фі-
нансуються за рахунок коштів фізичних
або юридичних осіб), що на 136 менше,
ніж у 2014 році. Кількість осіб, які зарахо-
вані на навчання за освітньо-професійною
програмою бакалавра заочної форми нав-
чання за кошти державного бюджету
зменшилася на 101 особу, а за кошти фізич-
них або юридичних осіб зменшилася на 35.

На навчання за освітньо-професійною
програмою спеціаліста денної форми
навчання зараховано 413 особи (310 – на
місця, що фінансуються за рахунок коштів
державного бюджету, 103 – на місця, що
фінансуються за рахунок коштів фізичних
або юридичних осіб), що на 161 менше,
ніж у 2014 році. Кількість осіб, які зарахо-
вані на навчання за освітньо-професійною
програмою спеціаліста денної форми
навчання за кошти державного бюджету
зменшилася на 61, а за кошти фізичних
або юридичних осіб зменшилася на 100.

На навчання за освітньо-професійною
програмою спеціаліста заочної форми
навчання зараховано 427 осіб (23 – на
місця, що фінансуються за рахунок коштів
державного бюджету і 404 – на місця, що
фінансуються за рахунок коштів фізичних
або юридичних осіб), що на 85 менше,
ніж у 2014 році. Кількість осіб, які зарахо-
вані на навчання за освітньо-професійною
програмою спеціаліста заочної форми
навчання за кошти державного бюджету
зменшилася на 110, а за кошти фізичних
або юридичних осіб збільшилася на 25.

На навчання за освітньо-професійною
програмою магістра денної форми нав-
чання зараховано 180 осіб (67 – на місця,
що фінансуються за рахунок коштів дер-
жавного бюджету і 113 – на місця, що фі-
нансуються за рахунок коштів фізичних
або юридичних осіб), що на 11 менше,
ніж у 2014 році. Кількість осіб, які зарахо-
вані на навчання за освітньо-професійною
програмою магістра денної форми нав-
чання за кошти державного бюджету
зменшилася на 11, а за кошти фізичних
або юридичних осіб збільшилася на 7.

На навчання за освітньо-професійною
програмою магістра заочної форми нав-
чання зараховано 93 особи (25 – на місця,
що фінансуються за рахунок коштів дер-
жавного бюджету і 68 – на місця, що
фінансуються за рахунок коштів фізичних

або юридичних осіб), що на 11 більше, ніж
у 2014 році. Кількість осіб, які зарахо-вані
на навчання за освітньо-професійною
програмою магістра заочної форми нав-
чання за кошти державного бюджету
збільшилася на 1, а за кошти фізичних або
юридичних осіб збільшилася на 10.

Кількість студентів, які у 2015 році
зараховані на навчання до університету,
зменшилася на 233 на денній формі нав-
чання і зменшилася на 210 на заочній
формі навмання. Кількість студентів, які
зараховані на навчання на місця держав-
ного замовлення, зменшилася на 166 на
денній формі навмання і зменшилася на
210 на заочній формі навчання. Кількість
студентів, які зараховані на навчання на
місця, що фінансуються за рахунок коштів
фізичних або юридичних осіб, зменши-
лася на 67 на денній формі навчання і не
змінилася на заочній формі навчання.

У 2015 році вперше здійснено набір на
такі напрями підготовки денної форми
навчання: 6.030101 Соціологія (на основі
повної загальної середньої освіти) – 3 сту-
денти; 6.020202 Хореографія (на основі
повної загальної середньої освіти) – 8 сту-
дентів; 6.020205 Образотворче мистецтво
(на основі повної загальної середньої
освіти) – 7 студентів, 6.020303 Філологія
(польська мова і література) (на основі
повної загальної середньої освіти) – 7
студентів, 6.020303 Філологія (російська
мова і література) (на основі повної за-
гальної середньої освіти) – 4 студенти.

У 2015 році вперше здійснено набір на
такі напрями підготовки заочної форми
навчання: 6.010104 Професійна освіта (еко-
номіка) мистецтво (на основі освітньо-
кваліфікаційного рівня молодшого спеціа-
ліста) – 1 студент; 6.020205 Образотворче
мистецтво (на основі освітньо-кваліфі-
каційного рівня молодшого спеціаліста) –
4 студенти.

1.1 Динаміка кадрового складу
університету

Динаміка зміни кадрового складу
професорсько-викладацького корпусу
01.12.2014 р.  Разом – 455. Ставок за

рахунок загального державного фонду –
264,4; ставок за рахунок спеціального
державного фонду – 190,6.

01.12.2015 р.  Разом – 441,7. Ставок за
рахунок загального державного фонду –
249,2; ставок за рахунок спеціального
державного фонду – 192,5.

Динаміка зміни кадрового складу
навчально-допоміжного персоналу
01.12.2014 р.  Разом – 410,1. Ставок за

рахунок загального державного фонду –
283; ставок за рахунок спеціального дер-
жавного фонду – 127,1.

01.12.2015 р.  Разом – 394,25. Ставок за
рахунок загального державного фонду –
274,65; ставок за рахунок спеціального
державного фонду – 119,6.

Динаміка зміни кадрового складу
обслуговуючого персоналу

01.12.2014 р.  Разом – 265,1. Ставок за
рахунок загального державного фонду –
170; ставок за рахунок спеціального дер-
жавного фонду – 95,1.

01.12.2015 р.  Разом – 255,85. Ставок за
рахунок загального державного фонду –
164,35; ставок за рахунок спеціального
державного фонду – 91,5.
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Станом на 01.12.2015 р.:
Професорсько-викладацький склад

(всього – 600): штатних працівників – 560;
сумісників – 40.

Докторів наук, професорів  (всього – 61):
штатних працівників – 50; сумісників – 11.

Кандидатів наук, доцентів (всього –
336): штатних працівників – 307;
сумісників – 29.

Доцентів без наукового ступеня (всього
– 15): штатних працівників – 14; сумісників
– 1.

За 2015 рік скоротили 38,4 ставок:
(01.01.2015 р. – 1145,2 ставок, 01.12.2015

р. – 1106,8 ставок)
1.3 Організація та науково-

методичне забезпечення навчально-
виховного процесу

У 2015 році викладачі кафедр універ-
ситету виконували основні види мето-
дичної роботи відповідно до планів робо-
ти кафедр та індивідуальних планів роботи
викладача.

Науково-методичною і вченою радами
університету у 2015 році затверджено і ре-
комендовано до друку, із використанням
у навчальному процесі, 287 програм.

Науково-методична рада університету у
2015 році рекомендувала до друку 279
навчальних і навчально-методичних посіб-
ників. Серед них: методичні рекомендації
до самостійної роботи з дисциплін кафедр
– 45, до практичних (семінарських) занять
– 88, тексти лекцій – 30.

На засіданнях науково-методичної ради
заслухано і обговорено звіти завідувачів
кафедр: нової та новітньої історії України
(“Про виконання планів методичної робо-
ти викладачами кафедри”), музикознав-
ства та фортепіано (“Про виконання планів
методичної роботи викладачами кафед-
ри”), біології та хімії (“Про організацію
самостійної роботи студентів дисциплін
кафедри”), теоретичної і прикладної фізи-
ки та комп’ютерного моделювання (“Про
виконання індивідуальних планів роботи
викладачами кафедри”), а також звіт зас-
тупника директора інституту фізики, ма-
тематики, економіки та інноваційних тех-
нологій (“Про роботу кафедр інституту
над пропозиціями та зауваженнями голів
ДЕК”) та заступника декана історичного
факультету (“Про організацію роботи з
обдарованими студентами на історичному
факультеті”).

У зв’язку з набранням чинності Закону
України “Про вищу освіту”, навчально-
методичний відділ здійснює перегляд нор-
мативних документів університету з метою
приведення їх у відповідність вимогам
Закону та підготовку нових положень, що
регламентують навчальний процес в уні-
верситеті.

Підготовлено проекти оновлених поло-
жень “Про організацію освітнього про-
цесу у Дрогобицькому державному педа-
гогічному університеті імені Івана Фран-
ка”, “Про атестацію здобувачів вищої осві-
ти”, “Про кваліфікаційну роботу”, “Про
контроль і оцінювання навчальних досяг-
нень студентів”, “Про кафедру”, “Про по-
рядок переведення, відрахування та по-
новлення студентів”, нові положення
“Про робочу програму навчальної дис-
ципліни”, “Про повторне вивчення дис-
циплін”.

Під час розробки освітніх програм вра-
ховуються вимоги Закону України “Про
вищу освіту” та рекомендації щодо запро-
вадження Європейської кредитної транс-
ферно-накопичувальної системи, зокрема

щодо розроблення профілів та описів
освітніх програм, укладання навчальних
планів, описів окремих одиниць освітньої
програми.

З метою вироблення підходів до форму-
вання навчальних планів підготовки фахів-
ців прийому 2016 року, створено комісію
з експертизи діючих навчальних планів, до
складу якої  входять представники кожно-
го інституту та факультету, студентського
самоврядування, а також кафедр, які
забезпечують гуманітарну та психолого-
педагогічну підготовку.

За новими підходами формується внут-
рішня система забезпечення якості освіт-
ньої діяльності та якості вищої освіти.

Питання організації навчального про-
цесу обговорювалися зі студентським
активом університету під час круглого
столу за участю ректорату та студент-
ського самоврядування, зустрічей зі
студентським активом проректора з нав-
чально-педагогічної роботи В.Л. Шарана
та начальника навчально-методичного
відділу Ю.Ю. Скварка.

Маємо надію, що і викладачі, і студенти
відповідально віднесуться до вимог нових
нормативних документів. Розраховуємо на
співпрацю і взаєморозуміння усіх учасни-
ків навчального процесу в університеті.

1.4 Стипендіальне забезпечення
Проекти наказів про призначення сти-

пендій, премій і їх нарахування готує нав-
чально-методичний відділ згідно з “По-
рядком призначення і виплати стипендій”,
затвердженого Постановою Кабінету Мі-
ністрів України № 882 від 12 липня 2004
року. Останні зміни до названої постанови
внесені Постановою Кабінету Міністрів
України № 797 від 8 жовтня 2015 року і
набули чинності з 1 вересня 2015 року.
Згідно з цією постановою:

– збільшено розмір мінімальної орди-
нарної (звичайної) академічної стипендії
з 730 гривень на місяць до 825 гривень;

– збільшено розмір соціальної стипендії
для студентів з числа дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, а
також студентів, які в період навчання у
віці 18 – 23 роки залишилися без батьків з
1760 гривень на місяць до 1989 гривень;

– збільшено розмір академічної стипен-
дії Президента України з 1200 гривень на
місяць до 1356 гривень.

У осінньому семестрі 2015 – 2016 н.р.
стипендію загалом отримують 87% сту-
дентів, які навчаються на місцях держав-
ного замовлення (разом із пільговими сти-
пендіями). За підсумками заліково-екза-
менаційної сесії стипендію отримують
72% студентів.

ІІ. НАУКОВА ТА НАУКОВО-
ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

У Дрогобицькому державному педаго-
гічному університеті проводяться наукові
дослідження за такими пріоритетними те-
матичними напрямами:

- дослідження в галузі теорії наближен-
ня і функціональних просторів;

- фізика магнітних явищ, магнітні сен-
сори;

- напівпровідникове матеріалознавство
та сенсорні системи;

- фізика  низьковимірних систем, мікро-
та мікроелектроніка;

- філософія культури та сучасні стра-
тегії гуманітарного знання (методологія,
політика, етика, естетика);

- стале використання, збереження та
збагачення біоресурсів, екологія людини;

- українська освіта в контексті транс-
формаційних суспільних процесів;

- соціально-перцептивні основи профе-
сійної діяльності практичних психологів;

- проблеми математичного моделюван-
ня фізико-механічних процесів;

- дослідження фізичних процесів у на-
півпровідниках і діелектриках та нано-
гетероструктурах на їх основі.

На сьогодні ведеться робота з оновлен-
ня основних напрямів наукової та науково-
технічної діяльності відповідно до сус-
пільних потреб та актуальних вимог щодо
діяльності сучасного університету.

У 2015 р. в університеті виконувалось
57 НДР, з них:

- 51 кафедральна НДР (виконуються в
межах другої половини робочого дня вик-
ладачів);

- 6 НДР (3 фундаментальні та 3 прик-
ладні дослідження), що фінансувалися
МОН України із загального фонду дер-
жавного бюджету, на загальну суму 138,5
тис. грн. Усі НДР для отримання фінан-
сування проходили відповідні конкурсні
процедури і включені до тематичного пла-
ну НДР ДДПУ імені Івана Франка, по-
годженого з МОН України. Обсяги фінан-
сування щорічно визначаються МОН
України і значною мірою залежать від
загальної економічної ситуації у країні.
Впродовж останніх років загальний обсяг
фінансування постійно зменшується.
Статистика  зменшення обсягів фінансу-
вання виглядає так (у % до попереднього
року): 2013 рік – -19,7%, 2014 рік – -43,5%,
2015 рік – -9,5%. У 2014 році, з метою хоча
б мінімальної фінансової підтримки акту-
альних досліджень, за погодженням із нау-
ковими керівниками НДР та згодою МОН
України було прийнято рішення викону-
вати ці НДР до їх завершення, незважаючи
на недостатнє фінансування.

Цього року працівниками біологічного
факультету спільно з науковцями Жешув-
ського університету продовжувалось ви-
конання проекту Європейського Союзу
“Інтеграція наукових середовищ польсько-
української прикордонної території”.
Обсяг фінансування цього проекту у 2015
році склав близько 600,5 тис. грн.

Окрім цього, університетом цього року
надано науково-технічних послуг на суму
близько 70,0 тис. грн. (тренінги з інозем-
ної мови, Інтернет-послуги, редакційно-
видавнича діяльність).

Незважаючи на значне зменшення обся-
гів фінансування МОН України із загаль-
ного фонду державного бюджету, завдяки
використанню принципу багатоканально-
го фінансування ННТД, загальний обсяг
фінансування ННТД та наданих послуг у
2015 р. складає близько 800,0 тис. грн. і
перевищує фінансові показники минулих
років.

У 2015 р. науковці університету брали
активну участь у конкурсах проектів та
грантів на виконання відповідних робіт.
Так, на конкурс проектів, що можуть
рекомендуватися для фінансування з 2016
р., із загального фонду державного бю-
джету МОН України, було підготовлено 8
проектів (3 фундаментальні та 5 приклад-
них). Проте, зважаючи на скрутну фінан-
сово-економічну ситуацію в Україні, МОН
допустило до конкурсу лише 2 проекти,
які мають важливе значення для підвищен-
ня обороноздатності та національної без-
пеки держави, мають прикладні результа-
ти подвійного використання, а також кон-
курентоспроможні на світовому ринку та
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спрямовані на використання у соціальній
сфері, виробництві, навчальному процесі.

Слід зазначити, що цього року універ-
ситет зареєстрований учасником у “Про-
грамі “Горизонт – 2020”. І на сьогоднішній
день уже подано декілька проектів для
участі в оголошених конкурсах Програми.

У вересні цього року на ХІІ Міжна-
родній спеціалізованій виставці “Зброя та
безпека – 2015” успішно були представлені
“Оптоелектронні пристрої реєстрації інф-
рачервоного випромінювання на основі
органічних сполук”, розроблені в НДЛ не-
лінійних давачів імені проф. П.М.  Коваль-
ського.

ННТД в університеті здійснюється нау-
ково-педагогічними працівниками на ка-
федрах та науковими працівниками нау-
ково-дослідного сектору (НДС). Усього
в університеті сьогодні є 42 кафедри, лабо-
раторія Франкознавства та славістики,
НДС об’єднує 2 науково-дослідні центри,
регіональний еколого-просвітницький
центр, 12 науково-дослідних лабораторій
та 1 наукову групу.

Університет має такі фахові видання:
- наукові записки “Проблеми гумані-

тарних наук”;
- збірник наукових праць “Людино-

знавчі студії”;
- журнал “Молодь і ринок”;
- “Дрогобицький краєзнавчий збірник”;
- Науковий вісник Дрогобицького

державного педагогічного університету ім.
Івана Франка. Серія: філологічні науки.
Мовознавство.

Проведена значна робота з включення
зазначених видань у наукометричні бази,
усі збірники включено у веб-ресурс
“Українські наукові журнали”. Крім того,
науковий електронний журнал “Молодь у
Центральній та Східній Європі. Со-
ціологічні студії” (кафедра правознавства,
соціології та політології) включено до
Index Copernicus.

У 2015 році працівниками університету
успішно захищено 1 докторську та 24 кан-
дидатські дисертації.

Впродовж 2015 року в університеті
функціонувала спеціалізована вчена рада
Д 36.053.01 зі захисту докторських та кан-
дидатських дисертацій за спеціальністю
13.00.01 Загальна педагогіка та історія
педагогіки. У цій раді за звітний період
було захищено 1 докторську та 8 канди-
датських дисертацій (3 працівниками
ДДПУ, 5 – НПП з інших установ).

Продовжувалася підготовка докторан-
тів, аспірантів та здобувачів за 19 спеці-
альностями (2014 р.  –  18 спеціальностей;
2013 р. – 18;  2012 р. – 15; 2011 р. – 13).

У докторантурі університету навчається
6 докторантів. В аспірантурі – 95 осіб (за
державним замовленням – 71 особа, на
контрактній основі – 24; з відривом від
виробництва – 64 особи, без відриву від
виробництва – 31). 33 особи проходять
підготовку як здобувачі наукового ступеня.

У 2015 році вступило на навчання у
докторантуру 2 особи. В аспірантуру за-
раховано 34 особи, з них 15 на платну
форму навчання.

Докторантами, аспірантами та здобу-
вачами університету цього року захищено
1 докторську, 13 кандидатських дисерта-
цій. 5 випускників аспірантури 2015 року
вже подали свої дисертаційні дослідження
на розгляд у спеціалізовані вчені ради.

Майже незмінною впродовж останніх
років є кількість молодих науковців, які
отримують стипендії та премії. У 2015 році

стипендію Кабінету Міністрів України для
молодих учених (у 2013 – 2, у 2012 – 4, у
2010 – 4), 2 – премії Львівської облдерж-
адміністрації та обласної ради для талано-
витих молодих вчених та спеціалістів (2014
р. – 3, 2013 р. – 2). Одному аспіранту при-
значено академічну стипендію Президента
України.

Працівниками університету у 2015 році
опубліковано усього 2284 роботи, у тому
числі:

- монографій – 62 (з них – 34 відповідно
до вимог МОН України; 22 – за
кордоном);

- підручників – 2;
- навчальних посібників – 285;
- збірників наукових праць – 68;
- статей – 1867, з них у зарубіжних ви-

даннях – 313, у міжнародних науково-
метричних базах даних – 248, з імпакт-
фактором – 34; у фахових виданнях – 569.

За звітний період проведено 48 наукових
заходів (конференції, семінари, симпо-
зіуми), з них: 18 міжнародних, 11
всеукраїнських, 19 регіональних.

Щодо показників студентської НДР, то
у 2015 році до неї було залучено:

- 1998 студентів (61,9 % від загальної
кількості студентів денної форми навчан-
ня, яка становить 3230 осіб);

- діє 51 науковий гурток та 73 проблемні
групи, 9 студентських науково-дослідних
лабораторій,  5 творчих колективів;

- до виконання вітчизняного наукового
проекту залучено 2 студенти;

- за участю студентів опубліковано 401
наукову працю, з них – 238 самостійно;

- 3 студенти отримують стипендію Пре-
зидента України, 3 – Верховної Ради
України;

- 7 студентів отримували інші стипендії
та премії (5 – премії ЛОДА та облради, 2
– Львівську обласну премію імені В.Чор-
новола);

- 15 студентів отримують персональні
іменні стипендії Дрогобицького державно-
го педагогічного університету  ім. І. Франка;

- для участі у ІІ турі Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт
було подано 18 робіт студентів, з них 1
робота отримала диплом І ступеня, 2 –
диплом ІІ ступеня, 1 – диплом ІІІ ступеня.

Ефективною та плідною залишається
співпраця університету з науковими уста-
новами НАНУ, галузевими АН. Так, у 2015
році університетом здійснювалась науко-
во-технічна діяльність спільно з 22 інсти-
тутами НАН та НАПН України. Ре-
зультатами співпраці було проведення
спільних наукових досліджень, публікації
наукових праць, участь та організація
конференцій та семінарів тощо.

У 2015 році в університеті функціону-
вало 14 наукових шкіл (у 2014 р. – 14, 2013
– 15,  2012 – 15; 2011 – 16).

Упродовж звітного періоду продов-
жувала свою діяльність рада молодих
учених у складі 9 осіб (всього – 135). Члени
ради молодих учених були співорганіза-
торами та учасниками наукових конфе-
ренцій, семінарів різного рівня, опублі-
кували низку наукових праць. Зокрема,
радою було проведено ІІІ Міжнародну
науково-практичну конференцію молодих
учених “Розвиток сучасної освіти і науки:
результати, проблеми, перспективи” (26 –
27 березня 2015 р.), за матеріалами якої
опубліковано збірник тез (20,9 др. арк.).
У 2015 році видано ХІ (20,7 др.арк.), ХІІ
(20 др.арк.), ХІІІ (17,9 др.арк.), XIV (20,8
др.арк.) випуски збірника “Актуальні

питання гуманітарних наук: міжвузівський
збірник наукових праць молодих вчених
Дрогобицького державного педагогічно-
го університету імені Івана Франка”. Окрім
цього, вказаний збірник праць вдалося
включити до міжнародних наукометрич-
них баз даних Index Copernicus
International, Polish Scholarly Bibliography,
Info Base Index, Research Bible, Open
Academic Journals Index, Scientific Indexing
Services, Inno Space, Cite Factor.

Робота вченої ради Дрогобицького
державного педагогічного

університету  імені Івана Франка
Протягом 2015 н.р. було проведено 16

засідань вченої ради, на яких, відповідно
до плану засідань вченої ради, розглянуто
25 питань, зокрема:

1. Заслухано підсумки комплексної пе-
ревірки департаменту управління та стра-
тегії розвитку, лабораторії франкознав-
ства та славістики.

2. Пройшов атестацію історичний фа-
культет.

3. Підведено підсумки державних екза-
менів, прийому студентів 2015 р. і проф-
орієнтаційної роботи, науково-дослідної
роботи, міжнародного співробітництва
університету, діяльності спеціалізованої
вченої ради Д 36.053.01 та ін.

4. Обговорено питання навчально-ви-
ховного процесу:

а) методичне забезпечення навчального
процесу на філологічному  факультеті;

б) викладання фахових методик в інс-
титуті іноземних мов;

в) соціально-гуманітарного циклу на
факультеті фізичного виховання та ін.

5. Присвоєно три почесні звання док-
торів НONORIS CAUSA:

– лікареві відділу радіології лікарні
Г. Гарт-Зікенгус, президенту неприбут-
кової організації “Орадеа” (Бельгія),
доктору медицини Патріку Беллінку;

– академіку Національної академії пе-
дагогічних наук України, професору, док-
торові педагогічних наук Миколі Євтуху;

– проректору Університету Яна Ко-
хановського в Кельцах (Республіка Поль-
ща), професору Янушові Крулю.

6. Присвоєно почесне звання “Заслу-
жений професор Дрогобицького держав-
ного педагогічного університету  імені Івана
Франка” професору Юрію Кишакевичу та
професору Мирославові Савчину.

7. Нагороджено Відзнакою вченої ради
кафедру загальної педагогіки та дошкіль-
ної освіти і двох працівників нашого уні-
верситету: Володимира Возняка, Петра
Фещенка.

Крім того, за окреслений період вченою
радою рекомендовано до друку 67 найме-
нувань наукової літератури (монографії,
збірники матеріалів конференцій, збірники
наукових праць та ін.), що на 10 позицій
більше, ніж у попередньому календарному
році.

Протягом 2015 р., відповідно до рішень
вченої ради, вчене звання професора здо-
були чотири науково-педагогічні праців-
ники нашого університету (Світлана Щуд-
ло, Ольга Кобрій, Віра Лімонченко, Леся-
Рома Кравченко), а вчене звання доцента
– 39 науково-педагогічних працівників.

ІІІ. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ
Міжнародні зв’язки ДДПУ охоплюють

20 країн, такі як: Польща (38 інституцій),
Росія (6), Білорусь (5), Бельгія (3), Литва
(3), Німеччина (3), Словаччина (3), Чехія
(2), Японія (2), Казахстан (2), Австрія (1),
Азербайджан (1), Великобританія (1), Єги-

1 науковець віком до 35 років отримував
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пет (1), Італія (1), США (1), Угорщина (1),
Болгарія (1), Молдова (1), Румунія (1).

Чинними є 40 міжнародних угод, зо-
крема у 2015 році було підписано 3 нові
угоди з:

1) Міжнародною неурядовою орга-
нізацією з проектів розвитку (Брюссель,
Бельгія);

2) Факультетом фізичного виховання
Жешувського університету (Польща);

3) Варшавським університетом
(Польща).

У 2015 році також проводилась робота
із залучення нашого університету  до
програми мобільності “ERASMUS+”.
Опрацьовано проекти співпраці “Нав-
чальна мобільність індивідуальних сту-
дентів та викладацького складу ВНЗ між
країнами-учасниками програми та країна-
ми-партнерами” (“Erasmus + KA1”) та
підписано відповідні угоди з Люблінсь-
ким католицьким університетом ім. Івана
Павла ІІ та Жешувським університетом
(Республіка Польща). Проект із Люблін-
ським католицьким університетом переміг
у конкурсі на 2015 – 2016 навчальний рік,
отримавши високу кількість балів – 95 зі
100 максимальних. У ІІ семестрі до поль-
ського ВНЗ за програмою поїдуть три
представники університету: 1 студент, 1
викладач, 1 працівник адміністрації. Про-
ект з Жешувським університетом у 2015 –
2016 році не отримав підтримки ЄС, але
вже розпочато спільну працю над про-
ектом на 2016 – 2017 н.р. Також в рамках
програми “Erasmus+ KA 107” підписано
угоду про співпрацю з Вищою школою
КАТНО, м. Котрейк (Бельгія), яка успішно
реалізується.

Виконувався 1 спільний Міжнародний
проект з Євросоюзом (Жешувський уні-
верситет, агробіологічний факультет
(Польща), Дрогобицький державний пе-
дагогічний університет, біологічний фа-
культет (Україна)) “Інтеграція наукових
середовищ польсько-української прикор-
донної території (Польща – Білорусія –
Україна)”  у 2015 році на суму близько
600,5 тис грн.

В результаті співпраці з партнерськими
інституціями та особистих контактів у
2015 році було прийнято участь у понад
120 міжнародних заходів. Зокрема:

- 64 НПП виступили на міжнародних
конференціях за кордоном;

- понад 130 осіб прийняли участь у різ-
номанітних заходах (робочих зустрічах, на-
радах, наукових дослідженнях, інавгу-
раціях тощо);

- більш як 380 іноземців відвідали уні-
верситет з метою участі у міжнародних
конференціях, круглих столах, семінарах,
робочих зустрічах, науково-технічному
співробітництві;

- стажування за кордоном проходили 9
НПП (Словаччина, Польща, Франція);

- спільно із зарубіжними партнерами за
результатами з різних напрямів дослі-
джень вийшли друком понад 80 публікацій
(монографії, посібники, підручники,
статті).

Загалом понад 300 НПП прийняли
участь у різних видах співпраці із зару-
біжними інституціями.

У рамках спільного проекту “Подвійний
диплом” із Полонійною Академією (Поль-
ща) цього року на навчання до Ченсто-
хови вирушили 3 студенти, двоє з них
здобуватимуть освітньо-кваліфікаційний
рівень “Магістр”.

рія, Польща, Бельгія) – 25 студентів.
Студенти нашого університету взяли

участь у 16 міжнародних мистецьких та
творчих конкурсах, національних спор-
тивних змаганнях.

Також 78 студентів взяли участь у між-
народних конкурсах, фестивалях, зма-
ганнях та  освітніх проектах.

Загалом  понад 100 студентів і магістрів
було залучено до різних форм співпраці
із зарубіжними партнерами.
Діяльність Полоністичного науково-
інформаційного центру ім. І. Менька

Основні проекти
Полоністичного центру:

 1. Дні Європи у Дрогобичі (5 – 6 черв-
ня 2015). Співорганізація: Посольство ЄС
в Україні, Посольство РП в Україні, Гене-
ральне Консульство РП у Львові. У про-
грамі, зокрема: інавґураційна лекція
проф. Малґожати Фушари – уповноваже-
ної Уряду РП з питань рівного ставлення;
міжнародна соціологічно-історична дис-
кусія “Конфлікти та їх вирішення у Чер-
воній Русі в минулому й сьогодні”; лекції
та презентації; дискусія з духовними пред-
ставниками трьох релігійних конфесій
Дрогобича (греко-католицької, право-
славної та римо-католицької); Ярмарок
партнерських міст Дрогобича – відкриття
Ярмарку Послом ЄС в Україні Яном
Томбінським; концерт музичного гурту
“Тарака” (Познань, Польща). Учасники та
гості проекту з України, Польщі, Австрії,
Бельгії, Нідерландів, Чехії, Угорщини,
Румунії, Литви – 59 осіб.

2. Міжнародний літературно-мистець-
кий проект “Друга Осінь – 2015”, при-
свячений 73-м роковинам загибелі Бруно
Шульца (19 – 20 листопада 2015): спільна
молитва на місці загибелі Бруно Шульца;
зустріч із дрогобицькими істориками
“Acta Schulziana”; показ документально-
фабулярного фільму “Бруно Шульц”
(Польща, 2014); концерт гітарної музики
Віктора Паламарчука; театральний пер-
форманс “Маски листопадової смерті”
Пйотра Луціана (Люблін) та Андрія Юрке-
вича; виставка “Мости часу” Александри
Зінчук (Люблін) та Сергія Гладищука
(Ковель); презентація інтернет-часопису
“Kultura Enter” (Люблін); перформативний
кіно-проекти Ольги Чигрик; перформанс
“Без назви” Олександра Максимова та Єви
Райської; фотовиставка Павла Юркевича.
Учасники проекту з України та Польщі –
28 осіб.

3. Основні лекції та екскурсії у Кім-
наті-Музеї Бруно Шульца:

1) для делегації з Держави Ізраїль (18
квітня 2015);

2) для дітей із соціально незахищених
категорій населення (21 квітня 2015);

3) для дітей зі східних областей України
(24 червня 2015);

4) для вчителів-філологів із середніх за-
гальноосвітніх шкіл міст Дрогобича, Стеб-
ника та Львова (21 жовтня 2015) та ін.

4. Літературні зустрічі та книжкові пре-
зентації:

1) авторські зустрічі з Богданом Заду-
рою (Варшава, Польща) та Андрієм Люб-
кою, презентації книжок “Найгірше по-
заду” Богдана Задури та “Карбід” Андрія
Любки (9 вересня 2015);

2)  презентація мистецької книги “Мас-
ки” Пйотра Луціана (Люблін, Польща)  (19
вересня 2015);

3) плануються літературні зустрічі з
Юрієм Андруховичем та Юрієм Вин-
ничуком (25 – 26 грудня 2015).

“Фестиваль Бруно Шульца” у Любліні
(Польща, Люблін, 12 – 14 липня 2015).

Основні проекти студентського театру
“Альтер”:

1. Спектаклі, перформативні проекти,
театральні прем’єри:

- Спектакль “Сценарій на трьох акторів”
(17 січня 2015);

- Вуличний перформанс “Люстро”
Олександра Максимова, актора сту-
дентського театру “Альтер” (20 лютого
2015);

- Спектакль “Квартет на чотирьох акто-
рів”, присвячений пам’яті Ігоря Менька
(7 березня 2015);

- Прем’єра спектаклю “Мертвий клас”
нового складу студентського театру “Аль-
тер”, присвячений 100-річчю від дня на-
родження польського режисера-новатора
Тадеуша Кантора (16 квітня 2015);

- Вуличний перформанс “Поінформо-
ваний – значить захищений”, у рамках
проекту “Протидія торгівлі людьми та без-
печна міграція”, організованого благо-
дійним фондом “Карітас Самбірсько-
Дрогобицької Єпархії УГКЦ” (9 червня
2015);

- Міжнародна театральна акція
“Sanatorium”: режисер Андрій Юркевич,
художній керівник студентського театру
“Альтер” (Centrum Kultury, Люблін,
Польща, 12 липня 2015).

2. Участь у фестивалях:
- Участь у Міжнародному Фестивалі

Вуличних Театрів (Краків, Польща, 9 – 12
липня 2015);

- Участь у Полонійному Фестивалі Мис-
тецтв (Самбір, 12 – 13 вересня 2015);

- Участь у міжнародному проекті “Ніч
театру” (Музей ідей, Львів, 25 – 26 вересня
2015).

3. Міжнародні зустрічі, лекції, пре-
зентації:

- Лекція-презентація Кшиштофа Жвір-
бліса (Варшава, Польща) – історика мис-
тецтва, театрального критика, актора,
режисера, співзасновника театру “Ака-
демія Руху” (16 – 19 квітня 2015);

- Зустріч із бельгійським режисером
Томасом Беллінком (The Royal Flemish
Theatre, Брюссель, Бельгія) (22 квітня
2015);

- Презентація-концерт струнного квар-
тету “Тетквартет” (Дрогобич) (3 жовтня
2015).

Провідні партнери проектів Полоніс-
тичного науково-інформаційного центру
ім. Ігоря Менька, реалізованих упродовж
2015 року:

1. Інститут Книжки у Кракові (Польща)
2. Польський Інститут у Києві (Польща

– Україна)
3. Генеральне Консульство РП у Львові
4. Товариство “Фестиваль Бруно Шуль-

ца” в Любліні (Польща)
5. Фонд “Збережімо Спадщину” (Люб-

лін, Польща)
6. ГО “Варштати Культури” (Люблін,

Польща)
7. Театр “Академія Руху” (Варшава,

Польща)
IV. ВИХОВНА РОБОТА

Серед пріоритетних напрямків діяль-
ності університету – виховна робота зі сту-
дентською молоддю.

“Концепцією національного виховання
студентської молоді”, схваленою колегією
МОН України (протокол № 7/2 – 4 від
25.06.2009 р.) визначено, що головною

5. Співорганізація Міжнародного
проекту “Bruno4ever-2015” Товариства

Проводився обмін студентами з закор-
донними навчальними закладами (Авст-
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метою національного виховання студент-
ської молоді є формування свідомого гро-
мадянина – патріота Української держави,
активного провідника національної ідеї,
представника української національної
еліти через набуття молодим поколінням
національної свідомості, активної грома-
дянської позиції, високих моральних
якостей та духовних запитів.

Із метою забезпечення реалізації цієї
Концепції, розроблено “Заходи Дрого-
бицького державного педагогічного уні-
верситету імені Івана Франка”.

У 2015 році на загальноуніверситетсь-
кому рівні підрозділами університету було
заплановано, організовано та проведено
таку виховну роботу:

І. Культурно-масові заходи:
- 18.02.2015 року студенти та працівники

університету взяли участь у загально-
міській акції покладання квітів та запаленні
свічок пам’яті “Небесної сотні”;

- 20.02.2015 року, вшановуючи пам’ять
воїнів “Небесної сотні”, на навчальному
корпусі інституту фізики, математики, еко-
номіки та інноваційних технологій було
встановлено меморіальну дошку колиш-
ньому студенту фізико-математичного фа-
культету Роману Варениці;

- Підтвердження художніми колекти-
вами університету звань “Народний”
(12.05);

- 99-а річниця пам’яті І.Я. Франка
(28.05);

- Урочисті збори з нагоди Дня Консти-
туції України (25.06.);

- Святкові привітання з нагоди Дня
Незалежності України (21.08.);

- Урочиста посвята першокурсників у
студенти ДДПУ імені Івана Франка (01.09);

- Відзначення 73-річчя створення УПА
(15.10);

- Урочиста Академія та святковий кон-
церт з нагоди 75-літнього ювілею Дрого-
бицького державного педагогічного уні-
верситету імені Івана Франка (01.10);

У рамках святкування міжнародного
Дня студента організовано та проведено:

- Загальноуніверситетський конкурс
естрадної пісні “Шанс” (15.11);

- “Осінній бал першокурсників” (25.11).
ІІ. Студентський лекторій. Протягом

звітного періоду викладачами універ-
ситету та запрошеними фахівцями із Дро-
гобицького міського центру соціальної
служби сім’ї, дітей і молоді організовано
та проведено 83 лекції для студентів уні-
верситету на різноманітні актуальні теми,
серед яких 78 лекцій проведено вик-
ладачами в інститутах та на факультетах.
та 5 лекцій іншими структурними під-
розділами, а саме:

- 24.03.2015 року та 14.04.2015 року
виховним відділом організовано та прове-
дено зустрічі із представниками Все-
церковного реабілітаційного центру “На-
зарет”.

- 9 – 15 листопада 2015 року в рамках
проведення Всеукраїнського “Тижня з
безпеки дорожнього руху” відділом охо-
рони праці, виховним відділом а також
Дрогобицьким МВ УМВС України у
Львівській обл. організовано та проведено
3 зустрічі зі студентами університету, в
яких взяло участь близько 275 осіб.

ІІІ. Відеолекторій “Світло й тінь”. З
метою допомогти нашим студентам –
майбутнім учителям у проведенні вихов-
ної роботи серед учнів ЗОШ чи інших
навчальних закладів, на факультетах про-
довжуються презентації відеолекторію

“Світло й тінь”. На сьогодні налічується
понад 120 одиниць фільмів, котрі розпов-
сюджуються серед студентської молоді за
допомогою CD, DVD та інших електрон-
них носіїв.

ІV. Духовне виховання (студентський
капелан). Велику допомогу у духовному
виховані молоді надає студентський ка-
пелан о. Олег Кекош. Протягом цілого
навчального року, відвідуючи духовні світ-
лиці у гуртожитках № 3 (щопонеділка о
18.00 год.) та № 5 (щочетверга о 18.00 год.,
а сюди приходять і мешканці гуртожитку
№1), наші студенти мають змогу спілкува-
тися із о. Олегом Кекошем, розширюючи
свій світогляд та збагачуючи свої знання
духовною інформацією, а душі молитвами,
які конче необхідні для позитивного роз-
витку людини.

За звітний період студентським капе-
ланом о. Олегом Кекошем та духовними
братами було проведено катехизацію, ре-
колекції з нагоди Великодня та духовні
інформаційні години. У 2015 році відбуло-
ся по 27 зустрічей у гуртожитках № 3 та
№ 5. Загальна кількість студентів, котрі
були присутні на зустрічах, становить
близько 1420 осіб в рік. Складено спіль-
ний план заходів, у якому – Великопосні
реколекції, студіювання зі студентами
катехизму та Святого Писання, а також
наукові конференції для християнської
молоді, прощі до Гошева, Крехова, Зар-
ваниці, який успішно реалізовується.

V. Співпраця з іншими організаціями та
службами м. Дрогобич. На належному
рівні налагоджена співпраця між нашим
університетом та іншими організаціями та
службами м. Дрогобич, а саме:

- Центром душпастирства молоді Сам-
бірсько-Дрогобицької Єпархії УГКЦ
(о.Олег Кекош);

- відділом у справах молоді, спорту та
туризму Дрогобицької міської ради (на-
чальник – п. Олександра Пашко);

- Дрогобицьким міським відділом кри-
мінальної міліції у справах дітей (на-
чальник – капітан міліції п. Михайло Сту-
дент);

- Всецерковним реабілітаційним цент-
ром “Назарет” (керівник програми – п. Та-
рас Потурай);

- Дрогобицьким регіональним відділом
поліції.

За звітній період викладачі нашого уні-
верситету неодноразово входили в орг-
комітет при Міському відділі у справах
сім’ї, молоді та спорту з питань організації
підготовки та проведення різноманітних
загальноміських свят (Дні вшанування
пам’яті видатних українських діячів
(Т.Г. Шевченка, І.Я. Франка та ін.), прово-
дили спільні круглі столи із питань про-
філактики алкоголізму, облаштування
дозвілля молоді.

Також 28.01. – 28.02.2015 року вик-
ладачі, працівники та студенти нашого
університету (155 осіб) спільно із пра-
цівниками правоохоронних органів
Дрогобицького міського відділу ГУМВС
України у Львівській області брали актив-
ну участь у патрулюванні нашого міста в
нічний час (з 22.00 до 05.00 год.).

VІ. Екскурсійні та мистецькі поїздки. Із
метою ознайомлення з історичними міс-
цями й архітектурними перлинами обо-
ронного зодчества України та на вико-
нання плану культурно-масових заходів у
2015 році виховним відділом спільно із
кураторами академічних груп організо-
вано і проведено 19 поїздок, в яких взяли

участь 495 студентів, з них: 16 поїздок
Україною (у с. Нагуєвичі, смт. Меденичі,
в освітні дошкільні навчальні заклади
Львова, Львівський театр опери та балету
ім. Соломії Крушельницької, у замки, мо-
настирі та музеї та інші заклади культури
та духовні центри міст: Кам’янець-По-
дільський, Хотин, Почаїв, Збараж,
Яремче, Борислав, Самбір, а також с. Гаї
Верхні), в яких взяли участь 428 студентів
та 3 поїздки за кордон (67 студентів), а
саме:

- 27.05.2015 року народна хорова капела
“Gaudeamus”, у складі 34 осіб (художній
керівник та диригент професор С.Я. Да-
цюк), взяла участь у Х Міжнародному
фестивалі хорової музики у м. Люблін
(Польща);

- 13 – 18.08.2015 року Народний во-
кально-хореографічний ансамбль “Про-
лісок”, у складі 22 студентів, прийняв
участь у “Днях української культури в
Латвії” м. Рига. Художній керівник та
диригент, доцент Добуш Юрій Ва-
сильович, балетмейстер – Анастасія  Грин-
чишин;

- 05 – 13.12.2015 року лінгвокраєзнавча
поїздка викладачів та студентів універ-
ситету у складі 11 осіб за маршрутом Прага
– Відень – Будапешт.

VІІ. Виховна робота в студентських
гуртожитках. Із метою безпеки життє-
діяльності, для студентів та аспірантів усіх
гуртожитків 9 – 10 лютого 2015 року та
7 – 9 жовтня 2015 року керівники відділів:
охорони праці (М.А. Губицький), вихов-
ного (М.Г. Сипа) та студентського проф-
кому (І.О. Гівчак) провели інструктажі з
попередження побутового та дорожнього
травматизму, як діяти у випадку пожежної
чи радіаційної небезпеки та пригадали
студентам-мешканцям гуртожитків “Пра-
вила внутрішнього розпорядку у сту-
дентських гуртожитках”.

В рамках проекту “Міжнародного Дня
студентів” вже традиційно ректорат,
навчальний і виховний відділи та студент-
ський профком університету проводять
зустрічі із студентським самоврядуванням
на тему “Студенте, знай свої права”.

VІІ. Художні колективи. У 2015 нав-
чальному році в штаті студентського клу-
бу реально функціонувало 9 художніх
колективів, з них 8 – зі званням “народ-
ний”. Усі ці колективи виступили 71 раз
на сценах різного мистецького рівня.

СПОРТИВНО-МАСОВА РОБОТА
Спортивно-масова робота займає знач-

не місце у житті студентів, професорсько-
викладацького складу ДДПУ і спрямована
на широке залучення до самостійних сис-
тематичних занять фізичною культурою,
виховання потреби у здоровому способі
життя, зміцнення здоров’я, формуванню
фізичних і духовних цінностей особистос-
ті, підвищення рівня фізичної підготовле-
ності, навчальної та трудової активності.

Для вирішення цих важливих завдань в
університеті діють секції з таких видів
спорту: футбол, міні-футбол, баскетбол,
волейбол, настільний теніс, бадмінтон,
гирьовий спорт, атлетизм, туризм, вільна
боротьба, ритмічна гімнастика, легка
атлетика, акробатика, армрестлінг, що
дозволяє понад 500 студентам та викла-
дачам вдосконалювати рівень своєї спор-
тивної майстерності.

Кафедра фізичного виховання спільно
зі спортивним клубом університету про-
водить щорічну спартакіаду “Здоров’я”
серед студентів університету з 11 видів
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спорту для чоловіків і 7 видів для жінок.

Переможцями спартакіади університету
2014 – 2015 н.р. стали команди інститутів
та факультетів:

серед чоловіків
І місце – інститут фізики, математики,

економіки та інноваційних технологій;
ІІ місце – біологічний факультет;
ІІІ місце – музично-педагогічний факуль-

тет;
серед жінок:

І – місце інститут іноземних мов;
ІІ – соціально-гуманітарний факультет;
ІІІ – факультет початкової та мистецької

освіти.
Двічі на рік для студентів університету

проводиться осінньо-весняний туристич-
ний зліт в урочищі Помірки – Трускавець,
а також “Козацькі забави” до свята Пок-
рови, турнір “Найсильніший” з армрес-
лінгу, присвячений Дню студента.

У 2015 році студенти нашого універ-
ситету ставали переможцями змагань, які
проводились в м. Дрогобич:

- Легкоатлетична естафета “Дрогобиць-
ка Сіль”;

- Легкоатлетична естафета, присвячена
річниці УПА;

- Легкоатлетичний турнір, пам’яті Ана-
толія Коцковича;

- Турнір із гирьового спорту, пам’яті
Бориса Подскоцького.

Але головними змаганнями для наших
студентів є “Універсіада” вищих навчаль-
них закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. У
змаганнях беруть участь команди 26 ви-
щих навчальних закладів. Студенти уні-
верситету, основу яких складають пред-
ставники факультету фізичного вихо-
вання, беруть участь у змаганнях із 16-ти
видів спорту.

Переможцями та призерами ставали
команди та окремі студенти з таких видів
спорту:

- міні-футбол (жінки), міні-футбол (чо-
ловіки), футбол (чоловіки),

- легка атлетика, легкоатлетичний крос,
- армрестлінг, гирьовий спорт, греко-

римська боротьба.
Команда ДДПУ (чоловіки) бере участь

у чемпіонаті області з волейболу.
Жіноча команда ДДПУ з міні-футболу

є учасником розіграшу Кубка України.
Хочемо відмітити команди та студентів,

які перемагали в змаганнях у 2015 році:
- головний здобуток 2015 року – ко-

манда ДДПУ стала чемпіоном України з
міні-футболу серед ВНЗ;

- студенти факультету фізичного вихо-
вання Остап Саламін, Анатолій Гнатків,
Андрій Яцик та Христина Пиць стали
чемпіонами світу з Хортингу;

- переможцем XІV Міжнародного  Кра-
ківського марафону  став  магістр  Тарас
Сало;

- студентки Юлія Пилипяк та Ольга
Шутяк стали переможцями та призерами
Міжнародних змагань зі спортивної
акробатики “VII GRANDPRIX of  Poland”,
м. Жешув;

- Андрій Фегецин Чемпіон України з
УШУ, брав участь Чемпіонаті світу з УШУ
у столиці Індонезії місті Джакарта, де
посів 8 місце (960 учасників з 85 країн
світу);

- студенти Юрій Шевченко та Олег Те-
рехов стали срібним та бронзовим при-
зерами Чемпіонату України зі стрибків на
акробатичній доріжці;

- студентка Юлія Пилипяк стала брон-
зовим призером Чемпіонату України та

срібним призером Кубку України зі
спортивної акробатики;

- студенти Ігор Желем та Михайло
Шостак стали призерами Чемпіонату та
Кубку України з легкої атлетики;

- бронзовим призером Чемпіонату
України з рукопашного бою став Остап
Саламін.

Хочемо висловити подяку тренерам-
викладачам: Г.Д. Кондрацькій, В.О. Ред-
чицю, Р.Л. Федорищаку, А.П. Веселовсь-
кому, Р.О. Процю, А.В. Ніконцю, О.Б. Ми-
хайловському, І.П. Ільчишину, І.В. Матіє-
шину, Р.Г. Кушніру, В.І. Кізлу, О.С. Ле-
мешку.

Щорічно кафедрою фізичною вихо-
вання та студентським спортивним клу-
бом в університеті проводиться вечір
“Спортивної слави”, на якому підводяться
підсумки спортивно-масової та оздо-
ровчої роботи за рік.

Результати спортивно-масової роботи
висвітлюються в університетських, місь-
ких та обласних засобах масової інфор-
мації та на WEB-сторінці університету.

Робота бібліотеки
За звітний період на придбання книг

бухгалтерією університету проплачено
31717 грн. (2014 р. – 33610 грн.), на перед-
плату періодичних видань виділено
107054 грн. (2014р. – 91506 грн.). Значну
частину надходжень становили книги
подаровані – 497 примірників на суму
20396 грн. (2014р. – 930 прим. на суму
30162 грн.). Від видавничого відділу
університету бібліотека отримала 4843
примірники (326 назв) на суму 87628 грн.
(2014р. – 4508 прим. (367 назв) на суму
48523 грн.). Отримано взамін загублених
– 461 прим. на суму 15315 грн. (2014р. –
150 прим. на суму 5539 грн.). Всього
надійшло 9391 прим. документів (у 2014
р. – 9353 прим.).

Протягом року продовжувалась робота
над створенням електронної бібліотеки,
зокрема електронного каталогу, який на-
лічує 176054 бібліографічні записи. Ство-
рено базу даних книг (71659 бібліогра-
фічних записів, 321014 примірників, що
становить 57% фонду),  електронних копій
праць викладачів (1449 бібліографічних
записів); базу даних випускових робіт
(4447 бібліографічних записів); періодики
(28102 бібліографічні записи); аналітики
(11733 бібліографічні записи) та інших.
Бібліотека надає доступ до власних баз да-
них та до зовнішніх безкоштовних баз даних.

Упродовж 2015 року відбувалось
постійне удосконалення структури Web-
сторінки бібліотеки. На Web-сторінці з
вересня 2015р. запрацювала віртуальна
довідкова служба “Запитай бібліотекаря”,
що виконує запити віртуальних корис-
тувачів. Зареєстровано 23 користувачі,
виконано 27 віртуальних запитів-довідок.
Послугою “Визначення індексів УДК,
ББК” скористалося 103 відвідувачі, які
отримали 153 шифри УДК. Створено нові
рубрики “Знаменні дати”, “Актуальне
читання”.

Широко представлено рубрику “Фран-
кіана”, “Дарувальники”, “Культурно-про-
світницька робота”, “Нові надходження”.

Значне місце на Web-сторінці займає
рубрика “До 75-річчя університету”: пред-
ставлено 9 віртуальних виставок наукового
доробку викладачів університету за 2010
– 2015р. (100 документів) і віртуальну
виставку “Бібліотека. Сторінки історії” (41
слайд).

За звітний період видано 7 500 довідок,
складено 11 бібліографічних списків,
організовано 130 тематичних книжкових
виставок, з них 11 – віртуальних. Прове-
дено 9 відкритих переглядів літератури; 10
бібліотечних уроків з основ інформаційної
культури для студентів перших курсів.
Бібліотека бере участь у формуванні все-
української реферативної бази даних
“Україніка наукова”, реферує журнал
“Молодь і ринок”.

Видано бібліографічний покажчик
“Університет на батьківщині Івана Франка”
(до 75-річчя університету).

Робота видавничого відділу
У 2015 році на редагування надійшло

385 підручників, посібників, збірників
наукових праць, монографій, авторефе-
ратів тощо. 365 з них відредаговано і під-
готовлено до друку, 332 видрукувано.
Крім того, відділ забезпечив друк і тира-
жування усіх видів бланків, у т.ч. для
організації прийому документів від абіту-
рієнтів, а також програм співбесід зі
вступниками і державних іспитів,  робо-
чих зошитів,  журналів академічних груп,
залікових книжок, щоденників для сту-
дентів-практикантів,  дипломів про закін-
чення університету. Загалом було вико-
нано 370 замовлень.

У 2105  році в бібліотеку передано 326
назв книжок загальним накладом 4 823
примірники на суму 82 тисячі 538 гривень.

За видрук авторських примірників до
банку внесено 35.135 грн. 10 коп. Ще на
62. 140 грн. 80 коп. за кошти авторів прид-
бано і поставлено на облік витратних мате-
ріалів для різографа. Загалом  надходжен-
ня від авторів склали  – 97. 275 грн. 90 коп.

V. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА
ДІЯЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ

Господарська діяльність
університету

виконання робіт у навчальних
корпусах і гуртожитках

1. У навчальних корпусах № 1, 2, 3, 4,
6, 7, 8, 9, 10 та в гуртожитках № 1, 3, 5 в
приміщеннях аудиторій, кафедр та
коридорів виконано заплановані поточні
оздоблювальні роботи (фарбування під-
лог, стін, вікон емалевими фарбами;
побілка стін і стель крейдою і водоемуль-
сійними фарбами), ремонт системи цент-
рального опалення, водопостачання і ка-
налізації; ремонт силових та освітлю-
вальних електромереж (заміна кабелів,
проводів, світильників, розеток, вими-
качів).

2. Виконані підготовчі  роботи до опа-
лювального сезону в котельнях навчаль-
них корпусів № 6, 7, 8 (ремонт обладнання
і запірної арматури).

3. Проведено електромонтажні роботи
із заміни ввідно-розподільного облад-
нання в електрощитовій корпусу № 5 (лі-
цей).

4. Проведено заміну повітряної кабель-
ної лінії потужністю 0,4 кВ до табору
“Смерічка”, ур. Помірки.

5. Пофарбовано  стіни спортзалу, вул.
І. Франка, 24.

6. Виготовлено і встановлено металеві
стелажі в приміщенні архівосховища у
навчальному корпусі №1, вул. І.Франка, 24.

7. Замінено дерев’яні вікна на метало-
пластикові в навчальних корпусах № 3, вул.
Стрийська, 3 (42 шт.) і  № 7, вул. Л. Кур-
баса, 2 (25 шт.).

8. Проведена реконструкція примі-
щення читального залу (ІІ поверх) в нав-
чальному корпусі № 7, вул. Л. Курбаса, 2.
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9. Проведено заміну зовнішньої лінії
водопроводу (70 м), вул. Л. Курбаса, 2
навч. корпус № 7.

10. Виконано ремонт черепичної пок-
рівлі над костюмерною ансамблю “Про-
лісок”, вул. Л. Українки, 29.

11. Улаштовано підлогу із керамічних
плиток на балконі І поверху у навчальному
корпусі № 10, вул. Т.Шевченка, 23.

12. Проведено ремонт рубероїдної пок-
рівлі над актовим залом “Космос” в гур-
тожитку № 1, вул. В. Великого, 3.

13. Виконано оздоблювальні роботи в
15-ти кімнатах і коридорах на 8 і 9 по-
верхах блоків “А” і “Б” гуртожитку № 5,
вул. В. Великого, 5.

14. Виконано оздоблювальні роботи на
сходовій клітці (5 поверхів) та в квартирі
№ 5 житлового будинку, вул. М. Грушевсь-
кого, 4.

15. Виконано облицювання керамічною
плиткою стін фасаду (25 м2) наукової ла-
бораторії інформаційно-вимірювальних
приладів, вул. І. Франка, 36.

16. Виконано зовнішнє освітлення тери-
торії стадіону (прокладання кабелю і мон-
таж світильників), вул. В. Симоненка, 5.

Ремонтні роботи, які в процесі
виконання

Підрядною організацією виконується:
- ремонтні роботи в приміщеннях роз-

даткових пунктів їдалень у навчальному
корпусі № 3, вул. Стрийська, 3 та в гурто-
житку № 1, вул. В. Великого, 3.

- реконструкція приміщень актового за-
лу “Космос” під спортивно-концертний
зал, гуртожиток № 1, вул. В. Великого, 3.

2015 рік завершено.
Ми працювали разом і я дякую усьому

колективу університету –  професорсько-
викладацькому складу, навчально-допо-
міжному персоналу, обслуговуючому пер-
соналу за самовіддану, сумлінну, чесну
працю.

Цей рік для нас був ювілейним – 75
років життя позаду – і вірю, що попереду
– не менше. На часі новий ювілейний рік
– 160 років від дня народження нашого

Заслухавши та обговоривши звіт ректо-
ра Н.В. Скотної про управлінську діяль-
ність у 2015 році та інформацію голови
комісії з перевірки діяльності ректора про-
фесора Б. Кишакевича, Конференція тру-
дового колективу

УХВАЛИЛА
1. Звіт ректора університету професора

Н.В. Скотної взяти до уваги, управлінську
діяльність за звітний період схвалити і
визнати задовільною.

2. Ректорату університету:
2.1. Розробити програму профорієн-

таційної роботи, яка б включала систему
заходів щодо впровадженням інновацій-
них форм та методів профорієнтації, зок-
рема розширення рекламної присутності
університету в електронних ЗМІ, застосу-
вання Інтернет-технологій у маркетин-
говій діяльності університету, забезпечен-
ня представлення сторінки університету
в соціальних мережах та ін.

2.2. У відповідності до вимог нового
Закону України “Про вищу освіту”
створити внутрішню систему запобіганню
та виявленню академічного плагіату.

2.3. Розробити дієву стратегію практич-
ної реалізації проекту “Подвійний дип-
лом” із закордонними партнерами.

2.4. Забезпечити матеріальне стиму-
лювання кращих за підсумками року нау-
ковців та науково-педагогічних працівни-
ків, які мають публікації у міжнародних
наукометричних базах даних (Scopus, Web
of Science) і зазначенням ДДПУ ім. І.Фран-
ка як основного місця роботи. Передба-
чити кошти для одноразових виплат нау-
ково-педагогічним працівникам, які за-
хистили дисертації в поточному році.

УХВАЛА
Конференції трудового колективу Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

“Звіт ректора про управлінську діяльність у 2015 році”

патрона, нашого генія і великого каменяра
Івана Франка. Є мотивація об’єднатися,
згуртуватися в праці, відкинути прадавні
архетипічні нарости навколо індивідуа-
лізму в душах наших – заздрощі, непри-
язнь.

Людину тримає в цьому світі, насам-
перед, глибока віра у краще майбутнє, у
свої сили, у товаришів і друзів, разом з
якими це майбутнє можна наблизити. Лю-
дину “піднімає” не менш глибока надія на
те, що, незважаючи на усілякі негаразди,
людство знайде вихід, відшукає і забезпе-
чить ресурси для досягнення людських
контурів життя. Людина любить життя,
природу і собі подібних і саме в любові
знаходить камертон, за яким вибудовує
реальність, опановує мистецтво жити
суспільним чином.

Нехай новий 2016 рік принесе нам віру,
надію, любов, підстави для оптимізму,
міцного здоров’я, щастя, зростання доб-
робуту, європейського рівня життя у всіх
його кращих виявах, миру, миролюбства!

2.5. Домогтися професійного супро-
воду та належного інформаційного на-
повнення веб-сторінки університету.

2.6. Вивчити питання щодо оздоров-
лення студентів у зв'язку з закриттям са-
наторію-профілакторію.

2.7. Розробити  план підготовки до від-
значення ювілеїв Івана Франка: 100-річчя
від дня його смерті (28 травня 2016 року)
і 160-річчя від дня народження (27 серпня
2016 року) відповідно до Указу президента
від 9.12.2015 року “Про вшанування
пам'яті І. Франка”.

2.8. Затвердити заходи, що будуть спря-
мовані на активізацію вивчення англійсь-
кої мови студентами та викладачами уні-
верситету.

2.9. Удосконалити та централізувати ро-
боту в університеті із підготовки дипломів
та додатків до них.

2.10. Мобілізувати фінансові ресурси
для подальшого впровадження стратегії
енергоефективності та переведення опа-
лювальних систем корпусів університету
на альтернативні джерела енергії (зокрема,
встановлення твердопаливних котлів).

2.11. Вивчити можливість долучення
університету до енергозберігаючих проек-
тів, які реалізуються в місті (зокрема, спі-
льно з комунальною управою “Розвиток
міста”).

2.12. Брати активну участь у міських
культурно-мистецьких заходах, на які
передбачено кошти у місцевому бюджеті.

3. Навчально-методичному відділу:
3.1. Удосконалити систему рейтинго-

вого оцінювання роботи викладачів, чого
вимагає Закон України “Про вищу освіту”
та узгодити її з методикою визначення

наукового рейтингу.
3.2. Завершити формування інформа-

ційних пакетів навчальних дисциплін з усіх
рівнів вищої освіти, за якими здійсню-
ється підготовка фахівців в Університеті,
та розмістити їх на веб-сторінці універ-
ситету.

4. Відділу аспірантури, докторантури та
наукової роботи:

4.1. Посилити діяльність із включення
наукових видань університету до міжна-
родних наукометричних баз даних та
розширення переліку фахових видань.

4.2. Продовжити роботу з відкриття но-
вих постійно діючих аспірантур та спеціа-
лізованих рад із захисту дисертацій.

4.3. Активізувати роботу кафедр та ін-
ших структурних підрозділів із пошуку
грантових проектів та залученню до них
науковців університету, що дасть змогу
акумулювати додаткові фінансові ресурси.

5. Деканатам факультетів та дирекціям
інститутів:

5.1. Спланувати оснащення факультетів
та навчально-наукових інститутів мульти-
медійною технікою та супровідними аксе-
суарами.

5.2. З метою підвищення ефективності
навчального процесу, зокрема забезпе-
чення вільного доступу студентів до всіх
електронних ресурсів університету, запро-
вадити безкоштовну  Wi-Fi зону у всіх кор-
пусах університету.

6. Виховному відділу:
6.1. Створити умови для організації

дозвілля студентів в актовому залі “Кос-
мос” гуртожитку № 1.

від 28 грудня 2015 року

21 січня на 59-му році життя відійшов у
вічність старший викладач кафедри фізич-
ного виховання

Ігор Михайлович ІЛИК
Колектив Дрогобицького державного пе-

дагогічного університету імені Івана Франка
глибоко сумує з цієї передчасної втрати і вис-
ловлює щирі та глибокі співчуття рідним та
близьким покійного.

18 січня на 41-му році життя раптово помер колишній викладач історичного
факультету, кандидат історичних наук

Андрій Михайлович ПЕТРИК
А.М. Петрик здійснив великий внесок у становлення історичного фа-

культету, був учасником багатьох археологічних експедицій з дослідження
минулого Прикарпаття та античного Криму, мав авторитет поважного до-
слідника історії Галицько-Волинського князівства.

Колектив Дрогобицького державного педагогічного університету імені
Івана Франка глибоко сумує з цієї передчасної втрати і висловлює щирі та
глибокі співчуття рідним та близьким покійного.


