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12 лютого в університеті відбулася
ХХХVІІ звітно-виборна профспілкова
конференція. На конференції, окрім
делегатів, були присутні: заступник голови
Львівської обласної організації пра-
цівників освіти і науки України Галина
Долішня, правовий інспектор Василь Кор-
чинський та кореспондент газети “Життя
і праця” Ольга Лобарчук. Делегати конфе-
ренції заслухали звіт про роботу проф-
кому та ревізійної комісії за  звітній період
2010 – 2015 рр.

Делегати конференції затвердили новий
склад профкому у кількості 23 осіб –
представників усіх структурних підроз-
ділів, обрали ревізійну комісію. Головою
профспілкового комітету обрано Олену
Куцик. На конференції було обрано де-
легатів на обласну звітно-виборну проф-
спілкову конференцію, а також про-
довжено повноваження делегатів проф-
спілкової конференції на наступний звітній
період 2015 – 2020 рр.

ШАНОВНА АКАДЕМІЧНА
СПІЛЬНОТО!

Прийміть найщиріші вітання з нагоди важливого
національного свята – Міжнародного дня рідної мови.

У неспокійні часи сьогодення, коли продовжується
боротьба українців за свої національні традиції, куль-
туру, загроза рідній українській мові набуває щораз
небезпечніших форм. Саме через мову відбувається
утвердження держави, гарантується її духовний су-
веренітет і цілісність. Порушення мовної єдності – це
крок до порушення територіальної цілісності нашої
України, порушення прав українців говорити рідною
мовою на рідній землі.

Від зусиль кожного  з нас залежить збереження й
розвиток рідної мови та культури, бо мова – це той

стрижневий елемент, на якому ґрунтується культурна самобутність кожного народу.
Будьмо єдині у природному прагненні обстоювати, берегти та розвивати рідну

українську мову! Нехай материнське слово буде для всіх нас оберегом. Щастя Вам,
добра, нових здобутків в ім’я України! Надія Володимирівна СКОТНА,

ректор, професор

Оголошується конкурс на заміщення
вакантної посади директора інституту
музичного мистецтва.

На посаду директора інституту музич-
ного мистецтва мають право претендувати
науково-педагогічні працівники цього
інституту, які мають науковий ступінь та/
або вчене (почесне) звання.

Документи (заяву на ім’я ректора, спи-
сок наукових праць та винаходів) подавати
на  адресу:  навчально-методичний  від-
діл університету (кім. 26), вул. Івана Фран-
ка, 24, м. Дрогобич, 82100.

Контактний телефон: 2-20-48.
Термін подачі документів – 1 тиждень з

дня оголошення в університетській газеті
“Франківець”.

ОГОЛОШЕННЯ!

23 січня 2015 р. зав.
кафедри загальної педа-
гогіки та дошкільної
освіти, професор М. Че-
піль, доцент цієї ж ка-
федри О. Карпенко взя-
ли участь у роботі семі-
нару обміну досвідом
на тему „Розвиток твор-
чої активності у дітей
дошкільного і молод-
шого шкільного віку за-
собами художньої
діяльності” в Інституті педагогіки Люб-
лінського Католицького Університету
імені Яна Павла ІІ. Серед 250 учасників
семінару – вихователі, вчителі, психологи,
директори освітніх установ, науковці,

ХХХVІІ ЗВІТНО-ВИБОРНА
ПРОФСПІЛКОВА
КОНФЕРЕНЦІЯ

СЕМІНАР  ОБМІНУ  ДОСВІДОМ

На фото: перша справа – проф. М.Чепіль,
друга справа – доц. О. Карпенко

аспіранти і студенти польських вишів.
Окрім української групи, у ньому взяли
участь аспіранти Католицького універ-
ситету в Ружомберку (Словаччина).

РЕДАКЦІЯ

На кафедрі загальної педагогіки та до-
шкільної освіти відбувся І етап (теоре-
тичний та творчий тури) Всеукраїнської
студентської олімпіади з навчальної дис-
ципліни “Педагогіка”, учасниками якого
були студенти інституту фізики, матема-
тики, економіки та інноваційних техно-
логій, інституту іноземних мов, а також
музично-педагогічного та історичного фа-
культетів. Всього в олімпіаді брало участь
33 учасники.

Теоретичний тур олімпіади визначив ви-
сокий рівень знань учасників із педагогіки.
ІІ тур олімпіади з педагогіки був творчого
характеру і передбачав роботу над пре-
зентацією “Учитель майбутнього” із засто-
суванням інтерактивних технологій. Сту-
денти були поділені на групи, кожна з яких
працювала над власним проектом 20 хви-
лин. Оцінювати роботи виявилося досить
важко, адже необхідним було цілісне ба-
чення вчителя майбутнього всією групою,
де кожен учасник виконував певну роль,
що стосувалася оформлення, змісту, струк-
тури, а також поетичної, літературної, ху-
дожньої, пісенної, музичної наповненості
проекту та показу презентації.

“Учитель майбутнього” виборола ко-
манда інституту фізики, математики, еко-
номіки та інноваційних технологій. Їхня
презентація передбачала як перспективи
бачення вчителя майбутнього всіх спе-
ціальностей, так і вчителів фізико-матема-
тичного напряму. Цікавим був екскурс у
педагогічне минуле видатних освітян,
математиків. Вони обґрунтовано довели
не тільки важливість математики у житті
особистості, а й вказали яким має бути
вчитель. Членами журі було відмічено
вміння кожного учасника взаємодо-
повнити спільну справу, виявляючи
власну індивідуальність.

ІІ місце здобула команда історичного
факультету. Їх презентація відзначалася
вмінням злагоджено запропонувати гля-
дачам характеристики педагога май-
бутнього.

Студенти музично-педагогічного фа-
культету вмістили в своєму виступі й ху-
дожнє та музичне оформлення, гуморис-
тичне слово, за що посіли ІІІ місце у
творчому етапі. Презентація проходила у
вигляді інтерактивного уроку, де було і
складання картинок, які навіює музика, і
відгадування пісень за вказаною мелодією.

Команда інституту іноземних мов
запропонувала наукове впровадження
інтерактивних технологій, зокрема, на
уроках іноземної мови. На жаль в команді
не було злагодженості, тому їх виступ
посів ІV місце.

Підсумовуючи результати І та ІІ турів,
члени журі визначили переможців: І місце
– Ольга Яворська (інститут іноземних
мов), ІІ місце – Людмила Охріменко
(ІФМЕ), ІІІ місце розділили Василина Бу-
цик (історичний факультет), Юлія Бойко,
Олександра Штецо (ІФМЕ) та Роман Слі-
пецький (історичний факультет).

Оксана ГЕВКО,
кандидат педагогічних наук, доцент

кафедри загальної педагогіки та
дошкільної освіти

СТУДЕНТСЬКА ОЛІМПІАДА З ПЕДАГОГІКИ

І місце у творчому етапі презентації
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ДО 75-РІЧЧЯ  УНІВЕРСИТЕТУ

І Дрогобицькому вищому закладові з
назвою “Учительський інститут”, і мені
благословилося на світ одного року.

На нелегку педагогічну стезю я стала у
свої 14, упевнено переступивши поріг
Самбірського педагогічного училища. По
закінченні його 1958-го усі наступні 52
роки, за винятком перших шестимісячних
кроків педагога у Дрогобицькій СШ № 2,
я – у стінах рідного ВНЗ, у Дрогобицько-
му державному педагогічному інститу-
тові, якому 1954 року було присвоєно ім’я
нашого славного краянина Івана Франка.

Спочатку це були п’ять прекрасних, ці-
кавих років навчання на спеціальності
“Українська мова і література та музика і
співи”.

Заняття, як і тепер, відбувались у кор-
пусі філологічного факультету, що на вул.
Т. Шевченка, 34 (донедавна – вул. А. Міц-
кевича).

Упродовж навчання мені, як і моїм
однокурсникам, пощастило зустріти ба-
гатьох кваліфікованих викладачів, спов-
нених рішучості й бажання відповідно
формувати професійний рівень тих, хто
навчатиме інших. Про таку готовність
наших наставників свідчило те, що, попри
переважання у педагогічному складі осіб
без наукового ступеня і вчених звань, все
ж на факультеті панував дух науки, пошуку
і творчості. Саме таку атмосферу творили:
літератори, зокрема доценти Клим Заба-
рило, Марія Іщук, Степан Пінчук, Пархим
Яременко, Віктор Аудерський, Марк Голь-
берг, Іван Співак, старший викладач Ми-
кола Бутенко; мовники, а серед них – док-
тор філологічних наук, професор Гаврило
Шило, доцент Євген Дмитровський, стар-
ші викладачі Люція Батюк, Нінель Дави-
денко, Іван Кунець, Ганна Піскун, Клавдій
Яскевич, Тамара Костіна; викладачі му-
зики та співів Василь Їжак, Левко Коцан,
доцент Степан Стельмащук; доценти ка-
федри психології Василь Літянський, вик-
ладач кафедри педагогіки Василь Тіпухов
та інші.

Зауважу, що запам’ятались мені не тіль-
ки лекції з дисциплін навчального плану,
а й виховні години, передусім ті, на яких
викладачі – академприкріплені, зосібна
Микола Бутенко (І – ІІІ курси) та Іван Ку-
нець (ІV – V курси), подавали нам науку
життя, по-батьківському наставляючи нас
за різних життєвих обставин – часом
складних, інколи надскладних, подеколи і
неприємних – постійно пам’ятати, хто ми,
звідки ми, чиїх батьків ми діти, на яку
надзвичайно важливу професійну сходин-
ку збираємося стати, готуючись забезпе-
чувати освітнє майбутнє української нації.

На превеликий жаль, абсолютна біль-
шість названих викладачів різного часу
покинула земне життя, відійшовши за
небокрай на Вічний Спочинок,  проте усі
вони залишилися жити у моїй вдячній їм
за добру науку світлій пам’яті.

Повертаючись до періоду років навча-
ння, варто згадати, що на факультеті того
часу не було бібліотеки, не було і зали
самостійної роботи, проте до 21 години
працювали кабінети української мови, ро-
сійської мови та методик їх викладання,
відповідно – і кабінети літератур, у яких
до послуг студентів було багато фахової
літератури. Тут студенти готувались до
практичних занять, заліків та іспитів,
підбирали матеріал до курсових робіт.
Крім того, у кабінетах за графіком що-
денно чергували викладачі кафедр – і сту-

денти за потреби мали змогу отримувати
консультації. (Потрібну літературу сту-
дентам, зрозуміло, видавали лаборанти
кафедр). Кабінети були і місцем прове-
дення засідань гуртків, так званих “музич-
них понеділків” та “музичних четвергів”,
організовуваних доцентами Віктором
Аудерським та Євгеном Черницьким.

Рівень духовно-професійного зростан-
ня студентів доповнювали підготовка і
проведення (звичайно, під керівництвом
викладачів) літературних вечорів, регу-
лярні зустрічі з мистцями, ученими та
іншими відомими особами, екскурсії літе-
ратурно-краєзнавчими місцями (майже
завжди у супроводі св. п. доцента Зенона
Гузара). Цій же меті сприяли і часті походи
до театру, бо ж майже кожен студент на
весь навчальний рік купував для себе – за
певною знижкою – абонемент на відві-
дування вистав.

Мій трудовий шлях у стінах універ-
ситету тривав від лютого 1964 року до кін-
ця грудня 2010-го на посадах від асистента
до проректора з науково-педагогічної ро-
боти на заочній формі навчання. Про-
фесійна доля уклалася так, що на останній
посаді я пробула 27 років: за ректорування
св. п. професора Василя Федоровича На-
дім’янова – 5 років і св. п. доктора філо-
софських наук, професора Валерія Гри-
горовича Скотного – 22 роки.

З глибокою повагою і приємністю зга-
дую, що з обома ректорами працювати
було легко і цікаво. Виходиш, бувало, з
кабінету керівника або з чергового орга-
нізаційно-навчального засідання і чітко
знаєш: що, як, де і на коли…

Обидва ректори день за днем, не шкоду-
ючи сил і часу, разом зі своїм колективом
постійно дбали про безперервний розвій
навчального закладу шляхом наполегли-
вого пошуку ефективних форм і засобів
навчання – основних важелів удоско-
налення процесу підготовки учительських
кадрів. Спектр здобутків кожного з них –
це низка вагомих досягнень (вони занесені
до літопису історії вишу з назвою “Дро-
гобицький державний педагогічний уні-
верситет імені Івана Франка”, 2-е видання,
2010, розділ “Основні етапи розвитку”).

Повертаючись до минулого, зауважу,
що після успішного 14-річного ректору-
вання (1974 – 1988 рр.) і раптового відходу
у Вічність Василя Федоровича (вересень
1988) стерно керманича вишу шляхом ви-
борів на альтернативній основі перейшло
до наймолодшого з чотирьох кандидатів
на пост ректора – філософа Валерія Скот-
ного (жовтень 1988).

Успадкувавши вагомі надбання освіт-
ньо-навчальної діяльності ректора Василя
Надім’янова, а серед них і таке відоме,
впроваджене у практику роботи усіх ви-
щих педагогічних навчальних закладів
України нововведення, як комплексна
система управління якістю підготовки
спеціалістів (абревіатурно – КСУЯПС),
Валерій Григорович суттєво примножив
набуте до нього. Навіть більше: всебічно
аналізуючи статус-кво в галузі освіти, і сам
теж насмілився на новації. Маю на увазі
один з таких відважних (навіть дещо ри-
зикованих) кроків, як набір до інституту
без вступних випробувань (1992). Заяв-
лена ідея керівника спочатку викликала у
колективі різні думки, сумніви щодо
успішної реалізації її. Та все ж пропозицію
ректора як експеримент, хоч і дещо із зас-
тереженням, було прийнято до виконання.

Незадовго з’ясувалось, що хвилювання
і переживання певної кількості членів

колективу були даремними. За результа-
тами першої, зимової, сесії все стало на
свої місця: на студентських лавах надалі
залишились тільки ті, які заслужено за-
воювали таке право – добре склали сесію;
інша частина молодих людей без претензій
та образ, бо ж при поданні документів усі
були ознайомлені з умовами зарахування,
покинула стіни інституту.

Правду кажучи, організовувати нав-
чальний процес у першому семестрі було
важкувато. Зате як легко і цікаво було пра-
цювати з отриманим континґентом усі
наступні роки!.. А на фініші професорсько-
викладацький склад радів якісно най-
вищому за всі роки випускові майбутніх
педагогів. Це, безперечно, було перемогою
стратегічного, далекоглядного мислення
ректора Валерія Скотного, його прагнення
поповнити студентські ряди, а відтак і пе-
дагогічні колективи шкіл та інших нав-
чально-освітніх закладів талановитою
молоддю.

Серед інших вагомих віх навчально-
освітнього життя нашого ВНЗ зринає в
пам’яті благодатна пора активної підго-
товки до чи не найважливішої події в ньо-
му – зміни статусу. Ця подія стала реаль-
ністю як наслідок непоодиноких відпо-
відальних колективних набутків вишу:
зміцнення навчально-господарської бази,
відкриття нових факультетів, спеціаль-
ностей, кафедр, аспірантури, зростання
числа викладацьких кадрів з науковими
ступенями і вченими званнями, розши-
рення географії комплексу навчальних
структур, з одного боку, і зв’язків з нав-
чально-освітніми закладами й науковими
установами України та Зарубіжжя, з
іншого, створення і функціонування ви-
давничої бази… Усі ці та інші факти пос-
тупу інституту, доповнюючи палітру доб-
рих попередніх набутків, так необхідних
для сьогодення і прийдешнього в царині
освітньої діяльності, один за одним нани-
зувалися на осердя ініціативи ректора
Валерія Скотного й увінчались перемогою
– зміною статусу вишу з педагогічного
інституту на педагогічний університет.

Велика радість і свято були тепер уже в
університеті та й, зрештою, у цілому на-
шому місті, яке від сьогодні (вересень
1998) почало йменуватися “університет-
ським”.

Не промину сьогодні нагоди адресува-
ти добре слово і безпосередньому актив-
ному учасникові усіх названих і неназ-
ваних навчально-освітніх звершень (упро-
довж більш як 50-річного трудового шля-
ху) “правій руці” тепер уже трьох ректорів,
колезі за посадою, професорові Юрієві
Кишакевичу – людині великого обов’язку
і невтомної праці – за спільну 20-річну
діяльність. Бо ж завдання перед нами
обома у багатьох аспектах підготовки
учительських кадрів були однаковими,
тільки на різних формах навчання.

Завершуючи, щиро вітаю весь колектив,
очолюваний доктором філософських наук,
професором Надією Скотною, із 75-річ-
чям університету і бажаю, орієнтуючись
на уже здобуте, а також на кращі вітчизняні
та світові стандарти в сфері освіти, по-
дальших значущих досягнень, які б вивели
Дрогобицький державний педагогічний
університет на якісно новий рубіж підго-
товки спеціалістів, зміцнивши тим нашу
Україну й українську національну освіту
в ній.

Іванна УЗДИГАН,
проректор з науково-педагогічної

роботи (1983 – 2010 рр.)

ЗГАДУЮЧИ, ДЯКУЮ…
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І. НАВЧАЛЬНА ТА НАВЧАЛЬНО-
МЕТОДИЧНА РОБОТА

 1.1 Динаміка контингенту
студентів

Станом на 1 листопада 2014 року кон-
тингент студентів Дрогобицького держав-
ного педагогічного університету імені
Івана Франка становив 5451 студенти, з
них – 3312 студенти денної форми нав-
чання. У порівнянні з цим же терміном
2013 року контингент студентів змен-
шився на 213 студентів (60 студентів ден-
ної форми навчання та 153 студентів заоч-
ної форми навчання).

Зокрема, на ОКР “Бакалавр” від-
булося збільшення кількості студентів на
3 особи денної та зменшилося на 16 сту-
дентів заочної форм навчання.

На ОКР “Спеціаліст” відбулося змен-
шення кількості студентів на 69 осіб на
денній формі та зменшення на 139 осіб на
заочній формі навчання.

На ОКР “Магістр” на денній формі нав-
чання кількість студентів підвищилася на
6 осіб, а на заочній формі навчання відбу-
лося збільшення чисельності студентів на
2 особи.

Зокрема, кількість студентів, які навча-
ються за рахунок бюджетного фінан-
сування збільшилася на 38 осіб на денній
формі навчання та збільшилася на 51
особу на заочній.

Кількість студентів, які навчаються за
рахунок коштів фізичних та юридичних
осіб зменшилася на 98 студентів денної
та 204 студенти заочної форм навчання.

У 2014 році на навчання до Дрогобиць-
кого державного педагогічного універ-
ситету імені Івана Франка за освітньо-
професійною програмою бакалавра ден-
ної форми навчання зараховано 734 особи
(472 – на місця, що фінансуються за ра-
хунок коштів державного бюджету, і 262
– на місця, що фінансуються за рахунок

коштів фізичних або юридичних осіб), що
на 49 більше, ніж у 2013 році. Кількість
осіб, які зараховані на навчання за
освітньо-професійною програмою бака-
лавра денної форми навчання за кошти
державного бюджету збільшилася на 6, а
за кошти фізичних або юридичних осіб
збільшилася на 43. Конкурс на одне місце
державного замовлення збільшився на
1,71.

На навчання за освітньо-професійною
програмою бакалавра заочної форми
навчання зараховано 548 осіб (176 – на
місця, що фінансуються за рахунок коштів
державного бюджету, і 372 – на місця, що
фінансуються за рахунок коштів фізичних
або юридичних осіб), що на 28 більше,
ніж у 2013 році. Кількість осіб, які зара-
ховані на навчання за освітньо-профе-
сійною програмою бакалавра заочної
форми навчання за кошти державного
бюджету збільшилася на 45, а за кошти
фізичних або юридичних осіб зменшилася
на 17. Конкурс на одне місце державного
замовлення зменшився на 0,57.

На навчання за освітньо-професійною
програмою спеціаліста денної форми
навчання зараховано 574 особи (371 – на
місця, що фінансуються за рахунок коштів
державного бюджету, і 203 – на місця, що
фінансуються за рахунок коштів фізичних
або юридичних осіб), що на 71 менше, ніж
у 2013 році. Кількість осіб, які зараховані
на навчання за освітньо-професійною
програмою спеціаліста денної форми
навчання за кошти державного бюджету
збільшилася на 5, а за кошти фізичних або
юридичних осіб зменшилася на 78. Кон-
курс на одне місце державного замов-
лення збільшився на 0,37.

На навчання за освітньо-професійною
програмою спеціаліста заочної форми
навчання зараховано 512 осіб (133 – на
місця, що фінансуються за рахунок коштів

державного бюджету, і 379 – на місця, що
фінансуються за рахунок коштів фізичних
або юридичних осіб), що на 149 менше,
ніж у 2013 році. Кількість осіб, які зара-
ховані на навчання за освітньо-профе-
сійною програмою спеціаліста заочної
форми навчання за кошти державного
бюджету збільшилася на 29, а за кошти
фізичних або юридичних осіб зменшилася
на 178. Конкурс на одне місце державного
замовлення зменшився на 2,47.

На навчання за освітньо-професійною
програмою магістра денної форми нав-
чання зараховано 191 особу (85 – на місця,
що фінансуються за рахунок коштів дер-
жавного бюджету, і 106 – на місця, що
фінансуються за рахунок коштів фізичних
або юридичних осіб), що на 10 більше,
ніж у 2013 році. Кількість осіб, які за-
раховані на навчання за освітньо-про-
фесійною програмою магістра денної
форми навчання за кошти державного
бюджету зменшилася на 1, а за кошти
фізичних або юридичних осіб збільши-
лася на 11. Конкурс на одне місце держав-
ного замовлення зменшився на 0,45.

На навчання за освітньо-професійною
програмою магістра заочної форми нав-
чання зараховано 82 особи (24 – на місця,
що фінансуються за рахунок коштів дер-
жавного бюджету, і 58 – на місця, що
фінансуються за рахунок коштів фізичних
або юридичних осіб), що на 2 більше, ніж
у 2013 році. Кількість осіб, які зараховані
на навчання за освітньо-професійною
програмою магістра заочної форми нав-
чання за кошти державного бюджету
збільшилася на 5, а за кошти фізичних або
юридичних осіб зменшилася на 3. Кон-
курс на одне місце державного замов-
лення зменшився на 1,24.

Кількість студентів, які у 2014 році
зараховані на навчання до університету,
зменшилася на 12 на денній формі

ЗВІТ
ректора Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

Надії Володимирівни Скотної про роботу за 2014 рік

Вітаємо ювілярів

КОЛЕКТИВ
ІСТОРИЧНОГО
ФАКУЛЬТЕТУ
ЩИРОСЕРДЕЧНО
ВІТАЄ СВОЇХ
ЮВІЛЯРІВ!

ШАНОВНІ НАШІ ЮВІЛЯРИ!
Від усієї душі бажаємо Вам міцного

здоров’я, великого сімейного і особистого
щастя, довгих років життя, достатку
і благополуччя, успіхів у роботі, мир-
ного і спокійного неба над Вашою роди-
ною! Нехай усі Ваші починання супро-
воджують надія та успіх, а доля зба-
гачує Вас життєвою мудрістю, енер-
гією, натхненням і радістю.

Ірину Григорівну ЛОЗИНСЬКУ,
кандидата історичних наук, доцента

 із 45-річчям

Цього року у Різдвяно-новорічні дні мо-
лодий морозець, непомітно підкрада-
ючись до вікон будинків, лагідно дотор-
кався своїм неординарним пензликом і
виводив дві ніжні п’ятірки, підкреслюючи
золотий ювілей як важливий результат
життєвого досвіду й великої життєвої
мудрості кандидата біологічних наук,
доцента кафедри біології та хімії Світ-
лани Семенівни Монастирської.

Світлана Семенівна у храмі науки в
Дрогобичі поповнює низку прекрасних
навчителів, позначених Божою ласкою.
Своєю працею і талантом, високою компе-
тентністю вона заслужила собі велику
повагу серед студентів, колег та всіх пра-
цівників Франкового вузу.

 Здобувши вищу освіту у Львівському
державному університеті ім. І. Франка за
спеціальністю “Біохімія” та одержавши
кваліфікацію “Біохімік. Викладач”, вона
вирішила підкорити вершини науки, навча-
ючись в аспірантурі на кафедрі біології та

хімії цього ж вузу. Успішно захистивши
кандидатську дисертацію і здобувши вче-
ний ступінь, свою тру-
дову діяльність вона по-
чинала у НДЛ-43 Львів-
ського університету як
молодший науковий
співробітник, а потім як
старший викладач на фа-
культеті  підготовки вчи-
телів початкових класів. З
1998 р. Світлана Семе-
нівна є доцентом кафед-
ри біології та хімії ДДПУ
імені Івана Франка.

 За плечима цієї пра-
целюбної жінки – близь-
ко 80 праць наукового та
науково-методичного ха-
рактеру. Своєю това-
риськістю і наполегли-
вістю, рішучістю та ціле-
спрямованістю вона вміло підкреслює
свою компетентність у сфері “Біохімія”.
Як сильна жінка серед колег, вона вміє

 Вікторію Петрівну ТЕЛЬВАК,
кандидата історичних наук, доцента

 із 40-річчям

занням, творінням і принциповістю.
Наша ювілярка – талановитий організа-

тор і генератор цікавих ідей.
Свою фаховість, наукові
знання і досвід вона неодно-
разово демонструвала на
всеукраїнських та міжна-
родних науково-практичних
конференціях як в рідному
вузі, так і за рубежем.

Тож у ювілейні дні, ша-
новна Світлано Семенівно,
нехай Вам примножуються
миті радості, любові й опти-
мізму. А цьогорічна м’яка
зимонька, можливо, ще
потішить нас усіх своїми
прекрасними зимовими
краєвидами й неповторний
танок сніжинок відтворить
окреслення Ваших планів на
майбутнє з метою подолання

нових вершин, нових досягнень та
творчих злетів.

З повагою викладачі
кафедри біології та хіміїзапалити вогник своєю енергією і дер-

НАВЧИТЕЛЬ, ПОЗНАЧЕНИЙ
БОЖОЮ ЛАСКОЮ
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навчання і зменшилася на 119 на заочній
формі навчання. Кількість студентів, які
зараховані на навчання на місця дер-
жавного замовлення, збільшилася на 12
на денній формі навчання і збільшилася
на 79 на заочній формі навчання. Кількість
студентів, які зараховані на навчання на
місця, що фінансуються за рахунок кош-
тів фізичних або юридичних осіб, зменши-
лася на 24 на денній формі навчання і
зменшилася на 198 по заочній формі
навчання.

Щодо конкурсу на місця державного
замовлення, то він збільшився на 1,01 на
денній та зменшився на 1,38 на заочній
формах навчання.

У 2014 році вперше здійснено набір на
такі напрями підготовки: 6.040104 Геог-
рафія (на основі повної загальної серед-
ньої освіти) – 9 студентів; 6.010104 Профе-
сійна освіта (економіка) (на основі повної
загальної середньої освіти) – 3 студенти;
6.040102 Біологія (основі освітньо-ква-
ліфікаційного рівня молодший спеціаліст)
– 12 студентів.

Проліцензовано напрям підготовки
6.030101 “Соціологія”.

Розпочали підготовку ліцензійних
матеріалів 2 спеціальності освітнього сту-
пеня “Магістр” з галузі знань 1801 Специ-
фічні категорії (8.18010020 Управління
навчальним закладом (за типом)
8.18010021 Педагогіка вищої школи), 1
напрям підготовки освітнього ступеня
“Бакалавр” (6.020205 Образотворче мис-
тецтво) та 2 напрями підготовки освіт-
нього ступеня “Бакалавр” у філіях № 1 і
№ 2 ДДПУ у м. Хуст Закарпатської облас-
ті (6.010101 Дошкільна освіта і 6.010203
Здоров'я людини).

В Центрі післядипломної освіти станом
на 1 грудня 2014 року навчається 838 слу-
хачів за 14 спеціальностями, зокрема 70
чоловік денної форми навчання. Крім
того, 600 педагогічних працівників Львів-
ської області на платній основі проходять
підвищення кваліфікації за 23 ліцен-
зованими спеціальностями. Центр працює
на повному госпрозрахунку і в касу уні-
верситету щорічно вносить більше трьох
мільйонів гривень (оплата за навчання та
за курси підвищення кваліфікації педа-
гогічних працівників).

У вересні 2014 року Центр післядип-
ломної освіти уклав договір з громад-
ською організацією “Західний регіо-
нальний центр сприяння перепідготовці
та соціальній адаптації військово-
службовців”. Згідно договору центром
післядипломної освіти будуть надаватися
освітні послуги відповідно до заявленої
галузі знань. Так, з вересня по грудень
2014 р. проходило навчання військово-
службовців, звільнених у запас або від-
ставку за спеціальністю 7.03060101 “Ме-
неджмент організацій і адміністрування
(за видами економічної діяльності)” (га-
лузь 0306 “Менеджмент і адміністру-
вання”), за програмою “Менеджмент го-
тельного та туристичного бізнесу”.

Ліцензована довузівська підготовка.
1.2 Динаміка кадрового складу

університету
Динаміка зміни кадрового складу
навчально-допоміжного персоналу

2013 р.  Разом – 478,3. Ставок  за раху-
нок загального державного фонду –
275,8; ставок за рахунок спеціального
державного фонду – 202,5.

2014 р. Разом – 410. Ставок за рахунок
загального державного фонду – 283,0 (+
7,2); ставок  за рахунок спеціального
державного фонду – 127,0 (– 75,5) – істот-
не зменшення.

Динаміка зміни кадрового складу
професорсько-викладацького корпусу
2013 р.  Разом – 473. Ставок  за рахунок

загального державного фонду –  263; ста-
вок  за рахунок спеціального державного
фонду – 210.

2014 р. – разом – 410. Ставок за рахунок
загального державного фонду – 264,4
(+1,4); ставок  за рахунок спеціального
державного фонду – 190,6 (– 20,6).

Станом на 01.12.2013 р.:
Всього – 668: штатних працівників –

622; сумісників – 46. Докторів наук, про-
фесорів  всього – 61: штатних працівників
– 46; сумісників – 15. Кандидатів наук, до-
центів всього – 331: штатних працівників
– 304; сумісників – 27. Доцентів без нау-
кового ступеня всього – 20: штатних
працівників – 20; сумісників – 0.

Станом на 01.12.2014 р.:
Всього – 649: штатних працівників –

605; сумісників – 44. Докторів наук, про-
фесорів  всього – 64: штатних працівни-
ків – 51; сумісників – 13. Кандидатів наук,
доцентів всього – 335: штатних праців-
ників – 314; сумісників – 21. Доцентів без
наукового ступеня всього – 18: штатних
працівників – 16; сумісників – 2.

1.3 Організація та науково-
методичне забезпечення навчально-

виховного процесу
У 2014 році викладачі кафедр уні-

верситету виконували основні види
методичної роботи відповідно до планів
роботи кафедр та індивідуальних планів
роботи викладача.

Науково-методичною і вченою радами
університету у 2014 році затверджено і
рекомендовано до друку із викорис-
танням у навчальному процесі 313 прог-
рам.

Науково-методична рада університету у
2014 році рекомендувала до друку 282
навчальних і навчально-методичних по-
сібники. Серед них: методичні реко-
мендації до самостійної роботи з дис-
циплін кафедр – 59, до практичних (се-
мінарських) занять – 52, тексти лекцій –
30. Рейтинг кафедр щодо підготовки по-
сібників (відношення суми друкованих
аркушів усіх викладачів кафедри до числа
ставок, виділених доль кафедри) в цьому
році очолила кафедра практики німецької
мови (завідувач кафедри доц. Лопушан-
ський В.М.). У першу п'ятірку кафедр, які
досягли кращих результатів щодо ме-
тодичного забезпечення навчальних
дисциплін увійшли також кафедри: прак-
тичної психології (завідувач – проф. Скот-
на Н.В.), соціальної педагогіки та корек-
ційної освіти (завідувач – проф. Логви-
ненко Т.О.), мовної та міжкультурної ко-
мунікації (завідувач – доц. Палиця Г.С.),
загальної педагогіки та дошкільної освіти
(завідувач – проф. Чепіль М.М.).

На засіданнях науково-методичної ради
заслухано і обговорено звіти завідувачів
кафедр: загальної педагогіки та до-
шкільної освіти (“Про організацію поточ-
ного контролю знань студентів з дис-
циплін кафедри”), психології (“Про реалі-
зацію програми: “Особистісно-профе-
сійного зростання майбутнього педа-
гога”), загальної фізики (“Про організа-
цію самостійної роботи студентів та кри-
терії оцінювання її ефективності з дис-
циплін кафедри”), математики і МВМПН
(“Про спільну роботу кафедри зі школами
міста і району”), української мови (“Про
відповідність навчальних і робочих про-
грам з української мови (за професійним
спрямуванням) вимогам нормативних
документів”) а також звіти декана со-
ціально-гуманітарного факультету та ди-
ректора інституту іноземних мов “Про
організацію роботи з обдарованими сту-
дентами”.

Після відміни у вересні 2014 року кре-
дитно-модульної системи організації
навчального процесу та набрання

чинності Закону України “Про вищу
освіту”, навчально-методичний відділ роз-
почав перегляд нормативних документів
університету щодо внесення до них змін,
зумовлених законом України “Про вищу
освіту” та підготовку нових положень, що
регламентуватимуть навчальний процес в
університеті згідно нових вимог. Вже
підготовлено проект нової редакції “По-
ложення про організацію навчального
процесу в Дрогобицькому державному
педагогічному університеті імені Івана
Франка”, в якому передбачено обов'яз-
ковість екзаменаційних сесій та екзаменів
(усних чи письмових) із дисциплін, виз-
начених у навчальному плані, а на рішення
кафедр покладається встановлення балів,
якими буде оцінюватися екзамен і балів,
які може студент набирати при по-
точному контролі у семестрі. Маємо на-
дію, що і викладачі, і студенти дуже відпо-
відально віднесуться до вимог нових нор-
мативних документів. Розраховуємо на
співпрацю і взаєморозуміння усіх учас-
ників навчального процесу в університеті.

У 2014 році державна атестація сту-
дентів вперше здійснювалась за 100-
бальною шкалою, а при оцінюванні
захисту кваліфікаційної роботи було вра-
ховано також бали, нараховані студенту
на основі зведеної відомості за час його
навчання на даному ОКР, що дало мож-
ливість Державній екзаменаційній комісії
об'єктивніше оцінювати досягнення сту-
дентів за період їх навчання.

У серії “Організаційно-методичне за-
безпечення освітньої діяльності” вийшла
з друку частина 18 “Підготовка фахівців
за заочною формою навчання” (упоряд-
ники – Божик Л.І., Кізин І.В., Гіщак У.І.,
Дубей Н.А.).

1.4 Стипендіальне забезпечення та
оплата за навчання

Проекти наказів про призначення
стипендій, премій і їх нарахування про-
довжують виконувати навчально-мето-
дичний відділ відповідно до Порядку при-
значення і виплати стипендій затвер-
дженого Постановою Кабінету Міністрів
України № 882 від 12 липня 2004 року (зі
змінами). Останні зміни до названої пос-
танови внесені Постановою Кабінету Мі-
ністрів України № 334 від 13 травня 2013
року і набули чинності з 1 січня 2014 року.
Згідно цієї постанови студенти, які за ре-
зультатами семестрового контролю мають
середній бал успішності 5 за п'ятибальною
шкалою оцінювання, розмір ординарної
(звичайної) академічної стипендії збіль-
шився на 100 грн., а не на 60, як було
раніше. Кількість стипендіатів за перші
семестри останніх двох років коли-
вається від 87% до 90%, а за другі се-
местри в межах 74%  до 77% від загальної
кількості студентів, які навчаються на
місцях державного замовлення.

ІІ. НАУКОВА ТА НАУКОВО-
ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Зважаючи на особливості профільної
підготовки фахівців в сучасних умовах, з
урахуванням актуальних пріоритетних
напрямів розвитку науки і техніки, пріо-
ритетних напрямів інноваційної діяль-
ності, державних наукових і науково-тех-
нічних програм, основних наукових
напрямів та найважливіших проблем
фундаментальних досліджень у галузі при-
родничих, технічних і гуманітарних наук,
починаючи з 2010 р. в університеті було
визначено основні напрями наукової і
науково-технічної діяльності (ННТД), що
розглядалися вченою радою ДДПУ та
затверджені наказом ректора № 94 від
09.03.2010 р.:

1. Українська освіта в контексті транс-
формаційних суспільних процесів.

2. Неперервна освіта та виховання  в
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умовах розбудови української націо-
нальної школи.

3. Українська мовна картина світу:
етнолінгвістичний, лінгвокультуроло-
гічний, лінгвостилістичний аспекти.

4. Мовні системи. Динаміка функціо-
нування фонетичних, граматичних та лек-
сичних одиниць: когнітивний та кому-
нікативно-прагматичний аспекти (герман-
ські, романські мови).

5. Акцентологія української мови.
6. Основні теоретико-історичні аспекти

інтерпретації української літератури XIX–
XX ст.

7. Буття людини в сучасному сус-
пільстві: філософсько-культурологічні ви-
міри.

8. Історія України: X – початок XXI ст.
– теорія, методологія, історіографія, між-
народне становище, суспільно-політичні
та релігійні відносини.

9. Соціально-перцептивні основи про-
фесійної діяльності практичних пси-
хологів.

10. Трудова і професійна підготовка
молоді в умовах європейської інтеграції.

11. Проблеми регіональної економіки та
розвитку транскордонних територій.

12. Стале використання, збереження та
збагачення біоресурсів. Екологія людини.

13. Формування культури здоров'я різ-
них груп населення засобами фізичної
культури.

14. Музична україністика в контексті
сучасної європейської культури та освіти.

15. Математичні проблеми аналітичних
функцій та операторних рівнянь.

16. Проблеми математичного моде-
лювання фізико-механічних процесів.

17. Дослідження фізичних процесів у
напівпровідниках і діелектриках та
наногетероструктурах на їх основі.

У 2011 р. за вимогою та реко-
мендаціями Міністерства (наказ
МОНмолодьспорту № 535 від 07.06.2011
р.) в університеті було визначено та
затверджено  такі пріоритетні тематичні
напрями ДДПУ, що є актуальними і
сьогодні:

1. Дослідження в галузі теорії набли-
ження і функціональних просторів.

2. Фізика магнітних явищ, магнітні сен-
сори.

3. Напівпровідникове матеріалознав-
ство та сенсорні системи.

4. Фізика  низьковимірних систем,
мікро- та мікроелектроніка.

5. Філософія культури та сучасні стра-
тегії гуманітарного знання (Методологія.
Політика. Етика. Естетика).

6. Стале використання, збереження та
збагачення біоресурсів. Екологія людини;

7. Українська освіта в контексті транс-
формаційних суспільних процесів.

8. Соціально-перцептивні основи про-
фесійної діяльності практичних пси-
хологів.

9. Проблеми математичного моде-
лювання фізико-механічних процесів.

10. Дослідження фізичних процесів у
напівпровідниках і діелектриках та нано-
гетероструктурах на їх основі.

Вказані пріоритетні тематичні напрями
є визначальними при проведенні що-
річного  Конкурсу НДР, що фінансуються
МОН України із загального фонду держ-
бюджету, і можуть коригуватися та пого-
джуватися з МОН України за умови
обґрунтування ефективної  діяльності
наявних наукових шкіл університету.

У 2014 р. виконувалось 58 НДР, з них:
– 51 кафедральна НДР (виконуються в

межах другої половини робочого дня
викладачів);

– 7 НДР (3 фундаментальні та 4
прикладні дослідження), що фінан-
сувалися МОН України із загального

фонду державного бюджету, на загальну
суму 152,9 тис.грн. Обсяги фінансування
щорічно визначаються МОН України, є
різними у різні роки і значною мірою
залежать від загальної економічної
ситуації у країні. Протягом останніх років
загальний обсяг фінансування змен-
шується. Так, у 2013 році річне фінан-
сування було зменшено на 19,7%, а у 2014
році – ще на 43,5% порівняно з 2013
роком. У 2014 році з метою хоча б міні-
мальної фінансової підтримки актуальних
досліджень, за погодженням з науковими
керівниками НДР та згодою МОН України
було прийнято рішення виконувати такі
НДР, незважаючи на встановлене
мінімальне фінансування.

Цього року працівниками біо-
логічного факультету спільно з науков-
цями Жешувського університету про-
довжувалось виконання проекту Євро-
пейського Союзу “Інтеграція наукових
середовищ польсько-української при-
кордонної території”. Станом на
15.12.2014 р. обсяг фінансування цього
проекту за 2014 рік склав 381,5 тис. грн.

Тобто, незважаючи на значне змен-
шення обсягів фінансування МОН
України із загального фонду державного
бюджету, завдяки використання принци-
пу багатоканального фінансування ННТД
ДДПУ, загальний обсяг фінансування
ННТД та наданих послуг у 2014 р. стано-
вить у сумі близько 535,0 тис. грн., що є
сумарним з 2013 роком.

У 2014 р. науковці університету брали
активну участь у конкурсах проектів та
грантів на виконання відповідних робіт.
Так, на конкурс проектів, що можуть ре-
комендуватися для фінансування, по-
чинаючи з 2015 р., із загального фонду
державного бюджету МОН України, було
подано 5 проектів (3 фундаментальні та 2
прикладні). Проте, за результатами про-
веденого конкурсного відбору поданих
проектів (наказ МОН України № 1243 від
31.10.2014р.), у міністерстві фактично ще
не визначились ні щодо обсягів фі-
нансування, ні щодо конкретних критеріїв
для відбору тем НДР для фінансування у
2015 р. Таку ситуацію, мабуть, можна
пояснити низкою соціально-економічних
проблем в Україні.

На етапі підготовки зараз у нас є 4
проекти НДР на конкурс, оголошений
наказом МОН України № 1299 від
12.11.2014р. “Про проведення кон-
курсного відбору науково-технічних
проектів з метою формування держав-
ного замовлення на науково-технічну
продукцію”.

ННТД у ДДПУ здійснюється науково-
педагогічними працівниками на кафедрах
та науковими працівниками у науково-
дослідному секторі. Усього в університеті
сьогодні є 42 кафедри, лабораторія Фран-
кознавства та славістики, науково-дос-
лідний центр “Механіка деформівного
твердого тіла”, регіональний еколого-про-
світницький центр, 11 науково-дослідних
лабораторій та 2 наукові групи з дос-
лідження окремих наукових проблем.

Університет має такі фахові видання:
– наукові записки “Проблеми гу-

манітарних наук”;
– збірник наукових праць “Лю-

динознавчі студії”;
– журнал “Молодь і ринок”;
– “Дрогобицький краєзнавчий збір-

ник”;
– “Науковий вісник ДДПУ імені Івана

Франка. Серія: філологічні науки. Мо-
вознавство”.

У 2014 році працівниками університету
успішно захищено: 1 докторську та 25
кандидатських дисертацій.

Впродовж 2014 року в університеті
функціонувала спеціалізована вчена рада
Д 36.053.01 із захисту докторських та кан-
дидатських дисертацій за спеціальністю
13.00.01 – загальна педагогіка та історія
педагогіки. У цій раді за звітний період
було захищено 18 кандидатських ди-
сертацій (8 працівниками ДДПУ, 10 – НПП
з інших установ).

Результативно працює аспірантура, у
якій навчається 85 осіб (з них за дер-
жавним замовленням – 75 осіб, на конт-
рактній основі – 10;  з відривом від ви-
робництва – 53 особи, без відриву від
виробництва – 32 особи). У докторантурі
університету проходять підготовку 5 док-
торантів. 37 осіб проходять підготовку як
здобувачі наукового ступеня.

У 2014 році вступило на навчання у
докторантуру 3 особи, випущено – 4
особи.

Аспірантами та здобувачами ДДПУ
імені Івана Франка у 2014 році захищено
11 кандидатських дисертацій, 4 ви-
пускники аспірантури 2014 року вже по-
дали свої дисертаційні дослідження на
розгляд у спеціалізовані вчені ради.

Продовжувалася  підготовка  аспіран-
тів та здобувачів за 18 спеціальностями
(2013 р. – 18 спеціальностей; 2012 р. – 15,
2011 р. – 13).

Майже незмінною впродовж останніх
років є кількість молодих науковців, які
отримують відповідні стипендії та премії.
У 2014 році 1 науковець віком до 35 років
отримував стипендію Кабінету Міністрів
України для молодих учених (у 2013 – 2,
у 2012 – 4, у 2010 – 4), 3 – премії Львівської
облдержадміністрації та обласної ради
для талановитих молодих вчених та спе-
ціалістів (у 2013 – 2).

Указами Президента України при-
значено 1 державну стипендію видатним
діячам науки та 1 державну стипендію
видатним діячам освіти. Крім того, при-
значено 1 премію ЛОДА та обласної ради
(відомим ученим і знаним фахівцям).

Працівниками Дрогобицького держав-
ного педагогічного університету імені
Івана Франка у 2014 році опубліковано:

усього – 2423 роботи, у тому числі:
– монографій –  49 (з них – 28 відпо-

відно до вимог МОН України; 14 – за
кордоном);

– підручників – 17, з грифом МОН
України – 9 (у 2013 році – 4 підручники, з
них 2 з грифом МОН);

– навчальних посібників – 337 (з гри-
фом МОН України – 15);

– статей – 1973, з них у зарубіжних
виданнях – 268, у міжнародних науково-
метричних базах даних – 127, у фахових
виданнях – 701.

За звітний період проведено усього 42
наукових заходи (конференції, семінари,
симпозіуми), з них 19 міжнародних, 13
всеукраїнських, 10 регіональних. Дев'ять
конференцій зареєстровано в МОН
України.

Щодо показників студентської НДР, то
у 2014 році до неї було залучено:

– 2014 студентів (60,8 % від загальної
кількості студентів денної форми нав-
чання, яка становить 3312 осіб);

– 12 студентів взяло участь у зару-
біжних наукових конференціях;

– діє 62 наукових гуртки та 60 проб-
лемних груп, 7 студентських науково-
дослідних лабораторій,  5 творчих колек-
тивів;

– виконується 1 міжнародний проект,
до якого залучено 32 студенти;

– за участю студентів опубліковано 321
наукову працю, з них – 227 самостійно;

– 3 студенти отримують стипендію
Президента України, 2 – Верховної Ради
України, подано документи на
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диплом ІІІ ступеня.
Ефективною та плідною залишається

співпраця ДДПУ з науковими установами
НАНУ, галузевими АН. Так, у 2014 році
університетом здійснювалась науково-
технічна діяльність спільно з 40 інсти-
тутами НАН та НАПН України. Резуль-
татами співпраці було проведення спіль-
них наукових досліджень, публікації
наукових праць, участь та організація кон-
ференцій та семінарів тощо.

У 2014 році в університеті функ-
ціонувало 14 наукових шкіл (у 2013 – 15, у
2012 – 15; 2011 – 16).

Упродовж звітного періоду про-
довжувала свою діяльність рада молодих
учених у складі 9 осіб (всього – 138).
Члени ради були співорганізаторами та
учасниками наукових конференцій,
семінарів різного рівня, опублікували
низку наукових праць. Зокрема, радою
було проведено ІІ Міжнародну науково-
практичну конференцію молодих вчених
“Розвиток сучасної освіти і науки: ре-
зультати, проблеми, перспективи”
(25.04.2014 р.). У 2014 році видано VІIІ –
Х випуски “Збірника праць молодих вче-
них ДДПУ ім. І. Франка”.

 Робота вченої ради Дрогобицького
державного педагогічного

університету імені Івана Франка
за 2014 рік

Протягом 2014 н.р. було проведено 18
засідань вченої ради, на яких, відповідно
до плану засідань вченої ради, розглянуто
26 питань, зокрема:

1. Заслухані підсумки комплексної пе-
ревірки канцелярії та архіву, навчально-
наукового центру докторантури та аспі-
рантури, спортивно-оздоровчого табору
“Смерічка”, Полоністичного науково-
інформаційного центру імені І. Менька.

2. Пройшли атестацію інститут фізики,
математики, економіки та інноваційних
технологій і соціально-гуманітарний фа-
культет.

3. Підведені підсумки державних екза-
менів, прийому студентів 2014 р. і проф-
орієнтаційної роботи, науково-дослідної
роботи, фінансово-господарської діяль-
ності університету, спеціалізованої вченої
ради Д 36.053.01, а також діяльності сту-
дентського самоврядування в універ-
ситеті.

4. Обговорені питання навчально-ви-
ховного процесу: а) викладання дисцип-
лін психолого-педагогічного циклу на
історичному факультеті та факультеті фі-
зичного виховання; б) виховну роботу в
гуртожитках університету; в) педагогічну
практику студентів.

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

– завідувачу кафедри теорії літератури
та порівняльного літературознавства
Львівського національного університету
імені Івана Франка, члену-кореспон-
дентові НАН України, доктору філоло-
гічних наук, професору Миколі Ільниць-
кому;

– ректору Вищої державної технічно-

економічної школи ім. о.Броніслава Мар-
кевича в Ярославі, професору Жешув-
ського університету, доктору історичних
наук Вацлавові Вежбенцю;

– голові Товариства “Фестиваль Бруно
Шульца” магістру Ґжеґожеві Юзефчуку.

6. Нагороджено Відзнакою вченої ради
три професорів нашого університету:
Омеляна Івановича Вишневського, Віру
Серафимівну Мовчан, Людмилу Володи-
мирівну Краснову.

Крім того, за окреслений період вченою
радою рекомендовано до друку 57 най-
менувань наукової літератури (моногра-
фії,  збірники  матеріалів  конференцій,
збірники наукових праць та ін.), що на 16
позицій менше, ніж у попередньому ка-
лендарному році.

Протягом 2014 р., відповідно до рішень
вченої ради, вчене звання професора здо-
були два науково-педагогічних працівни-
ки нашого університету (Ашиток Надія
Іванівна, Квас Олена Валеріївна), а вчене
звання доцента – 25 науково-педагогічних
працівників.

ІІІ. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ
Міжнародні зв'язки університету охоп-

люють 12 країн: Польща, Австрія, Ні-
меччина, США, Словаччина, Камерун,
Білорусь, Росія, Бельгія, Японія, Китай,
Азербайджан. Чинними є 44 угоди,
зокрема у 2014 році було підписано 7 но-
вих угоди з: Державною вищою школою
ім. проф. Станіслава Тарновського в
Тарнобжегу (Польща); Вищою школою
фінансів і менеджменту у Варшаві (Поль-
ща); Східноєвропейською Мережею Уні-
верситетів; Національним інститутом про-
гресивної індустріальної науки і техно-
логії (Японія); Уханським   технологіч-
ним університетом (Китай); Гянджин-
ським державним університетом (Азер-
байджан); Католицький університет VIVS
(Бельгія).

В результаті цієї співпраці у 2014 році
було проведено понад 100 міжнародних
заходів у рамках чинних угод і особистих
контактів: 60 НПП виступили на між-
народних конференціях за кордоном;
близько 300 осіб прийняли участь у різ-
номанітних заходах (робочих зустрічах,
нарадах, наукових дослідженнях, інав-
гураціях); 300 іноземців відвідали уні-
верситет з метою участі у міжнародних
конференціях, круглих столах, семінарах,
робочих зустрічах, науково-технічному
співробітництві; виконувались 2 Міжна-
родні проекти з Євросоюзом (“Інтегра-
ція наукових середовищ польсько-україн-
ської прикордонної території (Польща –
Білорусія – Україна)”; “Дослідження,
інновації, розвиток. Підтримка співпраці
сфери науки і підприємств (Польща –
Італія – Україна)”).

Студенти та викладачі музично-педа-
гогічного факультету є активними учас-
никами міжнародних мистецьких фес-
тивалів та конкурсів (Австрія, Польща,
Латвія, Франція).

Доц. Карпенко О.Є. була стипендіатом
Міжнародної стипендіальної програми
імені Лейна Кіркланда в університеті
Адама Міцкевича в Познані.

Студенти університету приймали
участь: у програмі з обміну (10 студ. –
Польща); навчанні у партнерських ВНЗ
(12 студ. – Австрія, Німеччина, Польща);
наукових краєзнавчих поїздках (26 студ.
– Польща, Австрія); у міжнародних кон-
ференціях (10 студ. – Польща); ла-
бораторному практикумі (16 студ. – Поль-
ща); літніх школах (7 студ. – Польща,
Австрія); стажуванні (4 студ. – Австрія);
науково-практичному семінарі (4 студ. –
Австрія).

Загалом 89 студентів університету було
залучено до різних форм співпраці.

Діяльність Полоністичного науково-
інформаційного центру

 імені Ігоря Менька
Полоністичним центром здійснено

наступні проекти:
1. VI Міжнародний Фестиваль Бруно

Шульца в Дрогобичі (26 – 30 травня 2014):
інавґураційні лекції Юрія Андруховича
(Україна) та Кшиштофа Варґи (Польща);
Міжнародна наукова конференція “Бруно
Шульц: тексти і контексти”, у якій взяли
участь відомі науковців з Франції, Польщі
та України; Міжнародний історичний се-
мінар “Суспільно-історичні доповнення
до творчості й біографії Бруно Шульца”;
авторські зустрічі з Ольгою Токарчук
(Вроцлав), Ігорем Бєловим (Калінінград),
Даніелем Одією (Слупськ), Сергієм Жада-
ном (Харків), Олександром Бойченком
(Чернівці), Тарасом Прохаськом (Івано-
Франківськ) та іншими письменниками;
вернісажі виставок Юрка Коха (Львів),
Кристини Пйотровської (Варшава) та
інших художників; концерти; спектаклі;
перформанси та мистецькі майстер-класи;
презентація найбільшої у світі наукової
публікації, присвяченої творочті Б. Шуль-
ца “Бруно Шульц як філософ і теоретик
літератури: Матеріали V Міжнародного
Фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі”.
Кількість програмних учасників фести-
валю – 77 осіб.

2. Літературно-мистецький проект
“Друга Осінь – 2014”, присвячений 72
роковинам загибелі Бруно Шульца (19 –
20 листопада 2014): спільна молитва на
місці загибелі Бруно Шульца; літературні
зустрічі з Олександром Бойченком та
Андрієм Любкою; авторський речитал Йо-
сифа Карпіна; спектакль “N-Клас” сту-
дентського театру “Альтер”; прем'єрний
показ фільму-репортажу Ігоря Дьорки
про VI Міжнародний Фестиваль Бруно
Шульца в Дрогобичі; покази художньо-
документальних фільмів про Дрогобич
(Ґжеґож Лінковський та Маріуш Кобздей,
1995); концерт музичних формацій "X-
Project" та "КОМА"; церемонія вручення
Ґжеґожеві Юзефчуку диплома доктора
honoris causa Дрогобицького державного
педагогічного університету ім. Івана
Франка. Учасники проекту з України,
Польщі, Ізраїля, США – 23 особи.

3. Продовження циклу соціологічних
досліджень, започаткованих 2008 року
спільно з Інститутом прикладних со-
ціальних наук Варшавського університе-
ту під керівництвом проф. Яцека Кур-
чевського. Підготовка та реалізація но-
вого етапу досліджень на тему “Закон та
правосуддя в Україні” (7 – 9 березня 2014;
11 – 13 квітня 2014; 11 – 15 липня 2014; 3
– 4 жовтня 2014; 19 – 20 листопада 2014).

4. Відкриття модернізованої версії кім-
нати-музею Бруно Шульца (3 вересня
2014). Реалізація – Ґжеґож Юзефчук, у
рамках стипендійного проекту Мініс-
терства Культури та Національної
Спадщини РП. Співпраця та сприяння –
Фонд “Збережімо Спадщину” (Люблін,
Польща).

5. Співорганізація міжнародного про-
екту “Bruno4ever 2014” Товариства “Фес-
тиваль Бруно Шульца” у Любліні (Польща,
3 – 5 листопада 2014).

6. Міжнародний культурологічно-істо-
ричний проект “Усна історія Дрогобича
та Галичини”, спільно реалізований з То-
вариством “Панорама Культур” (Люблін,
Польща) (13 – 6 жовтня 2014).

7. Навчальний семінар на тему досвіду
та перспектив Міжнародного Фестивалю
Бруно Шульца в Дрогобичі за участю ди-
ректора Інституту Книжки при Мініс-
терстві Культури та Національної Спад-
щини РП Ґжегожа Ґаудена та директора
Департаменту Меценату Держави Мі-

призначення 1 соціальної стипендії
Верховної ради України студентів ВНЗ з
числа дітей-сиріт та дітей з мало-
забезпечених сімей;

– 8 студентів отримували інші стипендії
та премії (6 – премії ЛОДА та облради, 2
– Львівську обласну премію імені
В.Чорновола);

– 12 студентів отримують персональні
іменні стипендії ДДПУ імені Івана Франка;

– для участі у ІІ турі Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт
було подано 7 робіт студентів Дрого-
бицького державного педагогічного
університету  імені Івана Франка, з них 1
робота отримала диплом І ступеня, 1 –
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ністерства Культури та Національної
Спадщини РП Зіни Ярмошук (12 вересня
2014).

8. Участь керівника Полоністичного
науково-інформаційного центру ім. Ігоря
Менька та художнього керівника сту-
дентського театру “Альтер” у Міжна-
родній науковій конференції “На погра-
ниччі культур та народів. Суспільні проб-
леми та культурні зміни” (18 – 20 вересня
2014).

9. Участь Полоністичного центру ім.
Ігоря Менька у міжнародному проекті
“Міста Центрально-Східної Європи: Архі-
тектура. Література. Ідентичність” (3 – 4
вересня 2014).

Основні проекти студентського театру
“Альтер”:

1. Літературно-мистецька презентація
“Двадцять перше кохання” художника
Олега Любківського (Чернівці, Україна)
(15 – 16 лютого 2014).

2. Концептуально-експереминтальний
проект “MIX ART” благодійного фонду
“Куб” та ГО “Спільна ініціатива молоді”
разом зі студентським театром “Альтер”
(20 червня 2014).

3. Спектакль “Сценарій на трьох акто-
рів” студентського театру “Альтер” (2 лип-
ня 2014).

4. Спектакль “Щоденник зубного бо-
лю” студентського театру “Альтер” (3
липня 2014).

5. Участь студентського театру “Аль-
тер” у Х Фестивалі Малих Театральних
Форм (Осередок Культури, Люблін, Поль-
ща, 5 – 7 липня 2014).

6. Організація театрального
WORKSHOPU Олега Ліпцина (Сан-Фран-
циско, США) за участю акторів київських
театрів та учасників студентського театру
“Альтер” (4 – 12 липня 2014).

7. Благодійна акція студентського теат-
ру “Альтер”, спрямована на підтримку
українського війська (14 серпня 2014).

8. Перформанс “Люстро” актора сту-
дентського театру “Альтер” Олександра
Максимова на фестивалі “Гоголь-Fest”
(Київ, 21 вересня 2014).

9. Участь студентського театру “Аль-
тер” у ІІІ Міжнародному Фестивалі “Від-
криваємо Падеревського” (Львів, 17 лис-
топада 2014).

Основні партнери Полоністичного нау-
ково-інформаційного центру ім. Ігоря
Менька:

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

– Україна)
3. Товариство “Фестиваль Бруно Шуль-

ца” в Любліні (Польща)
4. Інститут прикладних суспільних наук

Варшавського університету (Польща)
5. Товариство “Панорама Культур” у

Любліні (Польща)
6. Фонд “Збережімо спадщину” (Люб-

лін, Польща)
7. Осередок Культури  у Любліні (Поль-

ща).
IV. ВИХОВНА РОБОТА

Одним із пріоритетних напрямків діяль-
ності університету є виховна робота.

Планування, організація та проведення
виховної роботи із студентською мо-
лоддю проводиться згідно річного плану
роботи, котрий в свою чергу опирається
на “Заходи Дрогобицького державного
педагогічного університету імені Івана
Франка, спрямовані на реалізацію “Кон-
цепції національно-громадянського вихо-
вання студентської молоді” затвердженою
ректором університету 19.11.2009 року.

У 2014 році на загальноуніверситет-

ському рівні виховним відділом як окре-
мо так і спільно із ректоратом, студент-
ським самоврядуванням, музично-педа-
гогічним факультетом, факультетом по-
чаткової освіти та іншими підрозділами
університету було підготовлено, органі-
зовано та проведено таку виховну роботу:

І. Культурно-масові заходи: Літера-
турно-мистецька композиція “В сім'ї
вольній, новій” з нагоди 200-ліття від дня
народження Т. Шевченка (12.03.2014);
Вечір-реквієм “Пам'яті Небесної Сотні.
(40-ий день після смерті)” (01.04.2014);
Участь у змаганнях з настільного тенісу
в любительському турнірі “Спорт проти
СНІДу” до дня померлих від СНІДу
(19.05.2014); Літературно-мистецька ака-
демія “Країна Франкіана” (27 –
29.05.2014); Урочисті збори з нагоди Дня
Конституції України (27.06.2014); При-
вітання працівників університету з наго-
ди Дня Незалежності України (22.08.2014);
Урочиста посвята першокурсників у сту-
денти ДДПУ ім. І. Франка (31.08.2014);
Літературно-музична композиція “Воїни
світла” (09.10.2014); Осінній бал першо-
курсників (25.11.2014); Андріївські вечор-
ниці (11.12.2014); Свято Миколая
(18.12.2014).

ІІ. Студентський лекторій. Протягом
звітного періоду викладачами універ-
ситету та запрошеними фахівцями із
Дрогобицького міського центру соціаль-
ної служби сім'ї дітей і молоді, орга-
нізовано та проведено 74 лекції для сту-
дентів університету на різноманітні
актуальні теми.

ІІІ. Відеолекторій “Світло й тінь”. З
метою підготовки наших студентів до
якісного проведення виховної роботи
серед учнів ЗОШ та інших навчальних
закладів, в університеті функціонує
відеолекторій “Світло й тінь”. Студенти
мають змогу не лише почути й побачити
цікаві корисні відеолекції, але й безплатно
переписати їх для себе з метою ви-
користання їх у подальшій професійній
діяльності. Відеотека на сьогоднішній
день налічується понад 110 відео- та
аудіолекцій.

ІV. Духовне виховання (Студентський
капелан). Велику допомогу у духовному
виховані молоді надає студентський
капелан о. Олег Кекош. Протягом нав-
чального 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 спіл-
куватися із о. Олегом, розширюючи свій
світогляд та збагачуючи свої знання
духовною інформацією, а душі молит-
вами, які конче необхідні для пози-
тивного розвитку людини. У 2014 році від-
булося 38 зустрічей у гуртожитку № 3 та
36 зустрічей у гуртожитку № 5 (разом 74
зустрічі). Загальна кількість студентів,
котрі були присутні на зустрічах, ста-
новить близько 1820 осіб.

За звітний період студентським капела-
ном о. Олегом Кекошем та духовними
братами для студентів університету було
проведено: студіювання катехизму та
Святого Писання; Великопосні реко-
лекції; показ фільму “Страсті Христові” з
коментарем; прощі до Гошева, Крехова,
Зарваниці; молодіжні літні Сарепти; уро-
чистості з нагоди початку нового нав-
чального року (Архиєрейська Свята Лі-
тургія в Катедральному храмі Пресвятої
Трійці (31.08.2014); Покровський вечір.
Благочинний концерт. Майстер-класи –
Збір коштів на АТО. Вшанування козацтва,

героїв УПА та паралель з бійцями АТО
(14.10.2014); духовні інформаційні години,
а також науково-практичну конференцію
“Митрополит Андрей Шептицький –
український Мойсей” (18.10.2014).

V. Виховна робота в студентських гур-
тожитках. З метою безпеки життє-
діяльності, для студентів та аспірантів усіх
гуртожитків у лютому та вересні ке-
рівниками відділів: охорони праці (Гу-
бицький М.А.), виховного (Сипа М.Г.) та
студентського профкому (Гівчак І.О.)
проведено інструктажі з попередження
побутового та дорожнього травматизму;
надання першої долікарської допомоги;
правил поведінки у випадку пожежної чи
радіаційної небезпеки,  Правил поведінки
у студентських гуртожитках, а також по-
ведінки студентів у випадку виявлення
ними підозрілих осіб, покинутих, за-
лишених чи виявлених пакетів, сумок та
інших підозрілих речей.

VІ. Куратори академічних груп. У 2014
році в університеті до навчально-ви-
ховного процесу було залучено 203 кура-
тори академічних груп. В рамках свят-
кування Дня працівників освіти щороку
проводиться конкурс серед кураторів
академічних груп. Кращим куратором
академічної групи став викладач
історичного факультету – Богдан Лазурак.

VІІ. Екскурсійні поїздки. З метою
ознайомлення з історичними місцями і
архітектурними перлинами оборонного
зодчества і духовними центрами України
та на виконання плану культурно-масових
заходів у 2014 року, виховним відділом
спільно із кураторами академічних груп
організовано, підготовлено і проведено 17
поїздок в межах України (у с. Нагуєвичі,
смт. Меденичі, мм. Самбір, Львів, Ужго-
род, Мукачеве, Івано-Франківськ,
Кам'янець-Подільський та Київ, а також
у замки: Ужгорода, Мукачева, Золочева,
Олеська, Підгірців, в церкви і монастирі
с. Гошів (Івано-Франківська обл.), смт.
Глиняни (Львівська обл.) та інші, в яких
взяли участь 493 студенти.

VІІІ. Творчі поїздки (за кордон). У 2014
році здійснено 6 творчих поїздок, а саме:

1) з 27.02. – 03.03. народного чолові-
чого камерного хору “Боян Дрогобиць-
кий”, художній керівник та диригент
заслужений працівник культури України,
доцент Петро Гушоватий та народного
інструментального ансамблю “Намисто”,
художній керівник старший викладач
Михайло Тиновський та група у складі 24
особи в м. Щецін (Республіка Польща) з
метою участі у Міжнародному фестивалі
хорового співу та музики;

2) з 27 – 29.03. народної хорової капели
“Gaudeamus” художній керівник та ди-
ригент заслужений працівник культури
України, професор Степан Дацюк та
група у складі 25 осіб у м. Рига (Латвія) з
метою участі в концертах присвячених
200-літтю від Дня народження Т.Г. Шев-
ченка;

3) з 08 – 12.06. народного вокально-
хореографічного ансамблю “Пролісок”,
художній керівник, доцент Юрій Добуш
та група в кількості 32 особи у м. Бельфор
(Франція), з метою участі у Міжнародному
фольклорному студентському фестивалі;

4) 21 – 25.08. народного вокально-
хореографічного ансамблю “Пролісок”,
художній керівник, доцент Юрій Добуш
та група в кількості 20 осіб у мм. Кошелін
та Варшава (Республіка Польща), з метою
участі у відзначенні дня Незалежності
України Об'єднанням українців у Польщі;

5) 09 – 11.08. народного вокально-хо-
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реографічного ансамблю “Пролісок”,
художній керівник, доцент Юрій Добуш
та група в кількості 26 осіб у м. Устрики
Дольні (Польща), з метою участі у ХІV
Міжнародному фольклорному фестивалі
збору урожаю;

6) 26 – 30.09. народного вокально-хо-
реографічного ансамблю “Пролісок”, ху-
дожній керівник, доцент Юрій Добуш та
група в кількості 26 осіб у м. Рига (Латвія),
з метою участі у “Міжнародному фольк-
лорному фестивалі студентських колек-
тивів”.

ІХ. Художні колективи. У 2014 році в
штаті студентського клубу реально функ-
ціонувало 10 художніх колективів, з них –
8 із званням “народний”. Загальна кіль-
кість учасників – 203 особи (студентів та
викладачів). Усі ці колективи виступили
70 разів на сценах різного мистецького
рівня.

Х. 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:  Центр
душпастирства молоді Самбірсько-Дро-
гобицької Єпархії УГКЦ (о. О. Кекош);
Відділ у справах молоді, спорту та туризму
Дрогобицької міської ради (О. Пашко);
Дрогобицький міський центр соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді (О. Мат-
чишин); Дрогобицький міський відділ
кримінальної міліції у справах дітей
(М. Студент).

ХІІ. Благочинність. Ми не ставили собі
за мету ввести новий розділ у звіті ви-
ховної роботи. Але, оскільки благочин-
ність і студентів, і викладачів проявила
себе досить плідно, вирішено було подати
її окремо.

– Благодійний концерт на підтримку
важкохворих дітей “Музика врятує”
м. Трускавець  – за участю художніх колек-
тивів університету (“Перехрестя” та Сту-
дентський театр естрадних мініатюр) (сер-
пень – вересень, 2014);

– Участь у загальноміській благодійній
мистецько-патріотичній акції на підтрим-
ку Української Армії “Україна на межі
тисячоліть” (12.10.2014);

– Благочинна акція “Студент – для
студента” – допомога канцелярським
приладдям для учнів та студентів мм. Кра-
маторськ та Слов'янськ на загальну суму
близько 10 000 грн. (протягом жовтня
2014 року);

– Благочинна акція “Допоможи дітям
зі Сходу” – збір одягу та іграшок для ді-
тей-переселенців із Східних областей
України (протягом листопада 2014 року);

– Благодійний концерт на підтримку
Української Армії “За Україну, за її
волю…” (20.11.2014).

– Благочинна акція “Врятуймо Україну
разом!!!” – з метою підтримки військових
із нашого міста, які захищають кордони
на Сході України, працівники та студенти
університету станом на 20.10.2014 року
зібрали, передали та перераховано коштів
на суму понад 24 400 грн., а саме:

– родичам працівників університету,
котрі приймають участь у військових діях
(14 400 грн. – адресно);

– на матеріально-технічне забезпечення
військової частини А-1108, м. Дрогобич,
(8 000 грн. – через благодійний фонд
“Розвиток Дрогобича”);

– на матеріальну допомогу дружині
воїна АТО – Прохніцькій Наталії Ми-
колаївні (2 000 грн.).

У зв'язку із військовими подіями в
Україні, деякі із виховних заходів що
проводилися раніше,  проведені не були,

а саме:
– не проводилися засідання Клубу

авторської поезії.
Варто зазначити, що питання орга-

нізації та проведення виховної роботи
обговорюється на засіданнях Вченої ра-
ди не менше 2 разів щорічно, з чого
приймаються відповідні постанови.

Спортивно-масова робота 2014 рік
Спортивно-масова робота займає знач-

не місце у житті студентів ДДПУ і спря-
мована на широке залучення студентської
молоді до самостійних систематичних
занять фізичними вправами, виховання
потреби у здоровому способі життя, зміц-
нення здоров'я, формування фізичних і
духовних якостей особистості.

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, що дозволяє понад
500 студентам та викладачам покращувати
рівень своєї спортивної майстерності.

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

Переможцями спартакіади університету
2013 – 2014 н.р. стали команди факульте-
тів серед чоловіків: І місце – інститут фізи-
ки, математики, економіки та інновацій-
них  технологій  (відповідальний  Іващен-
ко П.М.); ІІ місце – музично-педагогічний
факультет (відповідальна Жукова І.М.); ІІІ
місце – історичний факультет (відпові-
дальний Соляник І.М).

Серед жінок: І місце – інститут інозем-
них мов (відповідальна Федак О.Г.); ІІ –
інститут фізики, математики, економіки та
інноваційних технологій (відповідальний
Іващенко П.М.); ІІІ – філологічний факуль-
тет (відповідальна Борисевич Л.В.).

Тривають змагання Спартакіади уні-
верситету 2014 – 2015 н.р.

Двічі на рік для студентів університету
проводиться осінньо-весняний турис-
тичний зліт в оздоровчо-спортивному
таборі “Смерічка” (Помірки, Трускавець),
а також “Козацькі забави” до свята Пок-
рови.

У 2014 році студенти нашого універ-
ситету ставали переможцями змагань, які
проводились в м. Дрогобич: легкоатле-
тична естафета “Дрогобицька Сіль”;
легкоатлетична естафета присвячена річ-
ниці УПА; легкоатлетичний турнір пам'я-
ті Анатолія Коцковича; Турнір з гирьово-
го спорту пам'яті Бориса Подськоцького.

Комітетом з фізичного виховання та
спорту Міністерства освіти і науки України
у Львівській області щорічно проводить-
ся “Універсіада” Вищих навчальних зак-
ладів ІІІ – ІV рівнів акредитації, яка про-
ходить у два етапи: весна – осінь. У зма-
ганнях беруть участь команди 23 вищих
навчальних закладів. Студенти універ-
ситету, основу яких складають представ-
ники факультету фізичного виховання,
беруть участь у змаганнях з 18-ти видів
спорту.

Переможцями та призерами ставали
команди та окремі студенти з таких видів:
Універсіада Львівщини (збірна команда
міні-футбол (жінки) – І місце (тренер –
викладач Р.О. Проць); збірна команда міні-
футбол (чоловіки) – ІІ місце (тренери –
викладачі І.П. Ільчишин, А.В. Ніконець);
збірна команда ДДПУ легка атлетика – ІІІ
місце; збірна команда ДДПУ з легкоатле-

тичного кросу –  ІІІ місце (тренери – вик-
ладачі Г.Д. Кондрацька, В.О. Редчиць,
Р.Л. Федорищак).

Студенти факультету фізичного вихо-
вання ставали переможцями та призерами
універсіади з наступних видів спорту:
греко-римська боротьба, самбо, гирьовий
спорт, настільний теніс, бадмінтон.
Команда ДДПУ (чоловіки) бере участь у
чемпіонаті області з волейболу. Жіноча
команда ДДПУ з міні-футболу є учас-
ником розіграшу Кубка України. Хочемо
відмітити студентів, які  перемагали  у
2014 році.

Чемпіонат області з легкої атлетики: Же-
лем Ігор – І місце; Лабик Олег – ІІІ місце;
Кравецький Тарас – ІІІ місце (тренери –
викладачі В.О. Редчиць, Р.Л. Федорищак).

Чемпіонат області з греко-римської бо-
ротьби: Селецький Іван – І місце; Семків
Назар – ІІ місце (тренер – викладач І.В.
Матієшин).

Чемпіонат області з гирьового спорту:
Даниляк Юрій – ІІ місце; Спасенкова
Божена – ІІІ місце (тренери – викладачі
В.І. Кізло, Р.Г. Кушнір).

Чемпіонат України з акробатики: Шев-
ченко Юрій – ІІІ місце (тренер – викладач
проф. Лук'янченко М.І).

Чемпіонат України та чемпіонат Євро-
пи з УШУ: Сенюх Вероніка – І місце
(тренер – викладач О.С. Сотрихіна).

Чемпіонат України та чемпіонат Євро-
пи з хортингу: Гнатків Анатолій – І місце.

Чемпіонат Європи з хортингу: Яцик
Андрій – І місце.

Міжнародний напівмарафон (м. Київ) –
І місце та XІІІ Міжнародний марафон (м.
Краків, Республіка Польща) – ІІ місце Сало
Тарас.

Відбірковий турнір до фінальної час-
тини Чемпіонату Європи: Квич Олег фут-
бол (U-19). Вихід у фінальну частину.
(тренери – викладачі О.Б. Михайловський,
В.М. Телятник).

А також команди викладачів ДДПУ:
регіональний турнір з міні-футболу па-
м'яті ректора В.Скотного – І місце; турнір
ВНЗ Західного регіону з міні-футболу –
ІІІ місце (тренер – викладач А.П. Веселов-
ський).

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.

Діяльність творчої лабораторії
“Мистецька Бойківщина”

У 2014 році творчою лабораторією
“Мистецька Бойківщина” зроблено
наступне:

1. Опрацьовано та систематизовано
матеріали творчого доробку Мирослави
Кот – заслуженої майстрині народної
творчості України, члена Львівського
обласного осередку Національної спілки
майстрів народного мистецтва України.

2. Оформлено експозицію творчого
доробку Мирослави Кот (стенди: “Дро-
гобицька школа вишивки”, “Зразки ви-
шивок зі збірки М. Кот”.

3. Проведено семінари та майстер-
класи:

1) 12.02.2014 р. для учнів 10 класів ЗОШ
№ 4 м. Дрогобич проведено семінар-
презентацію “Український рушник”,
майстер-клас “Способи обробки краю
виробу”. Започатковано спільний творчий
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проект “Український рушник”.
2) 18.03.2014 р. організовано для вчи-

телів трудового навчання м. Львів семі-
нар-презентацію “Локальні особливості
української народної вишивки”, майстер-
клас “Техніки прозоро-рахункової групи.
Способи обробки краю виробу” CЗШ
№ 18 м. Львів.

3) 5 – 26 квітня 2014 р. для вчителів тру-
дового навчання та керівників гуртків
Дрогобича та Дрогобицького району се-
мінар-презентація “Методика вивчення
технік бойківської вишивки”.

4) 8 – 30.07.2014 р. майстер-клас “По-
верхнево-нашивні рахункові техніки” кар-
тинна галерея ім. А.С. Гавдзинського
м. Нова Каховка Херсонська обл.

5) 19.11.2014 р. у спеціалізованій шко-
лі І-ІІІ ступенів № 2 м. Дрогобич для учнів
10 класів проведено майстер-клас “Тех-
нологія крою та пошиття народної со-
рочки”.

6) 26.11.2014 р. у СШ № 4 м. Дрогобич
для учнів 11 класів проведено майстер-
клас “Українські народні прикраси з
бісеру”.

7) 27.11.2014 р.  організовано та прове-
дено презентацію та майстер-клас “Виго-
товлення стрічкових герданів” для учнів
Дрогобицької гімназії.

8) 1.12.2014 р. у Будинку вчителя м.
Стрий проведено семінар “Вишивки Ми-
рослави Кот” та майстер-клас “Бойківська
сорочка”.

4. Організовано виставки:
1) виставка у Новокаховській картин-

ній галереї ім. А.С. Гавдзинського  8.07.
– 30.07.2014 р., м. Нова Каховка.

2) виставка “Рукотворні скарби Га-
личини” у Червоноградській філії Націо-
нального музею ім. А.Шептицького, 17.08.
– 30.09.2014 р. м. Червоноград.

5. Проведено у Дрогобицькій спеціа-
лізованій школі І-ІІІ ступенів № 2 круглий
стіл “Мамині рушники” за участю Заслу-
женого майстра народної творчості Украї-
ни Кот М.П. 6 травня 2014р.

Робота бібліотеки за 2014 рік
Протягом року продовжувалась робо-

та над створенням електронної бібліоте-
ки, зокрема електронного каталогу, який
налічує 140137 бібліографічних записів.
Триває робота над створенням власних
баз даних. Створено базу даних книг (66
383 бібліографічні записи, 312 224 при-
мірники, що становить 57 % фонду),
електронних копій праць викладачів (1 124
бібліографічні записи); базу даних ви-
пускових робіт (3 006 бібліографічних за-
писів); базу даних брошур (1 147 бібліо-
графічних записів); базу даних віртуаль-
ної бібліотеки (294 бібліографічні записи);
базу даних унікальної літератури (1 500
бібліографічних записів). Розпочато ство-
рення бази даних періодики (23 376 бібліо-
графічних записів) та електронної карто-
теки книгозабезпеченості. Бібліотека
надає доступ до власних баз даних та до
зовнішніх безкоштовних баз даних.

Створено нову версію web-сторінки.
Широко представлено рубрику “Фран-
кіана”, “Дарувальники”, “Культурно-
просвітницька робота”.

За звітний період видано 7 900 довідок,
складено 10 бібліографічних списків,
організовано 133 тематичні книжкові
виставки, з них 7 – віртуальних. Бібліо-
тека бере участь у формуванні все-
української реферативної бази даних
“Україніка наукова”, реферує журнал
“Молодь і ринок”.

Видано бібліографічний покажчик
“Стефан Ковалів – учитель, письменник і
демократ” і підготовлено до друку біб-

ліографічний покажчик “Франкове Шев-
ченкознавство”: до 200-річчя з дня на-
родження Шевченка.

Працівники бібліотеки Дрогобицького
державного педагогічного університету
імені Івана Франка головний бібліотекар
Дудяк Г.Є. та завідувач відділу інфор-
маційних технологій Зварич М.В. у рам-
ках співпраці відвідали Наукову бібліотеку
Люблінської політехніки (Польща) та
взяли участь у семінарі “Інформаційні
послуги”.

За звітний період на придбання книг
бухгалтерією університету проплачено    33
610 грн. (2013 р. – 1 305 грн.), на пе-
редплату періодичних видань виділено 91
506 грн. (2013 р. – 76 293 грн.). Значну
частину надходжень становили книги по-
даровані – 930 примірників на суму 30162
грн (2013 р. – 1 105 прим. на суму 35 246
грн.). Від видавничого відділу універ-
ситету бібліотека отримала 4 508 при-
мірників (367 назв) на суму 48 523 грн
(2013 р. – 3 107 прим. (189 назв) на суму
27 878 грн.). Отримано взамін загублених
– 150 прим. на суму 5 539 грн. (2013 р. –
446 прим. на суму 13 900 грн.). Всього
надійшло 9 353 примірники документів (у
2013 р. – 10 081 прим.).

Робота видавничого відділу
У 2014 році до видавничого відділу на

редагування надійшло 410 посібників,
підручників, збірників наукових праць,
монографій тощо, рекомендованих вче-
ною радою університету та МОН. Макети
340 книжок передані на тиражування.
Розтиражовані – 329. Крім того, видру-
кувано 46 книжок, нерозтиражованих
через брак фінансування у минулому році.
Загалом – 386 книжок.

У бібліотеку передано 367 назв книг
загальним накладом 4506 примірників.

V. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА
ДІЯЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ

5.1. Господарська діяльність
університету у 2014 році

Господарська діяльність університету
протягом 2014 року здійснювалася у
відповідності до Плану фінансово-еко-
номічної діяльності департаменту з питань
управління і стратегії розвитку на 2014 рік.

Саме на цій основі була побудована
робота департаменту із:

– забезпечення виконання заходів пе-
редбачених Додатком № 1 до Колек-
тивного договору між адміністрацією та
трудовим колективом ДДПУ ім. І.Франка;

– забезпечення виконання ремонтних
робіт у навчальних корпусах і гурто-
житках;

– виконання поточного ремонту облад-
нання, інвентаря та енергогосподарства.

Орієнтована вартість ремонтних робіт
по університету становить 846 300 грн. Із
них:

– згідно плану – 384 100 грн.
– позапланові – 462 200 грн. (із них 300

000 грн. витрачені на встановлення ме-
талопластикових вікон) у навчальному
корпусі № 7.

Виконані роботи:
1. По навчальному корпусу № 1 згідно

плану та позапланові становлять 76 300
грн., із них:

– згідно плану оздоблювальні роботи
в кабінеті відділі кадрів на суму – 18 000
грн.;

– позапланові малярні роботи, шліфу-
вання паркетних підлог в каб. 11, 13 і 20,
санітарного вузла на суму – 28 000 грн.

2. По навчальному корпусу № 2 згідно
плану та позапланові становлять 15 800
грн.

3. По навчальному корпусу № 3 згідно
плану та позапланові становлять 41 300

грн., із них:
– згідно плану на суму – 14 300 грн.;
– позапланові оздоблювальні роботи в

аудиторіях №№ 1, 1а, 8, 14, 34, 35, 61 на
суму – 27 000 грн.

4. По навчальних корпусах № 4 – 6
згідно плану  та  позапланові становлять
28 900 грн.

5. По навчальному корпусу № 7 згідно
плану та позапланові становлять 388 000
грн., із них:

– згідно плану, виконані оздоблюваль-
ні роботи, сантехнічні роботи на суму  63
000 грн.;

– позапланові: заміна віконних блоків
дерев'яних на пластикові на суму  310 000
грн.

6. По навчальних корпусах №№ 8, 9, 10,
11 оздоблювальні роботи згідно плану та
позапланові становлять 72 000 грн.

7. По стадіону згідно плану по влаш-
туванню залізобетонної огорожі та
олійному фарбуванню металевого ого-
родження становлять 62 000 грн.

8. По гуртожитках №№ 1, 5 згідно пла-
ну виконані роботи становлять 106 000
грн., із них:

– заміна магістральної ділянки хо-
лодного і гарячого водопостачання на су-
му 65 000 грн.;

– установлення електричних тенів на
електроплитах та оздоблювальні роботи
на суму – 33 500 грн.

9. По гуртожитку № 3 згідно плану
виконані роботи становлять 9 500 грн.

10. По сан.-профілакторію по оздоб-
люванню читального залу, житлових кім-
нат, заміна дверних блоків становлять
30 000 грн.

11. По їдальні згідно плану виконані
оздоблювальні роботи у виробничих
цехах, обідніх залах та санвузлах на суму
5 000 грн., а позапланові на суму 2 000
грн.

Всього заходів по плану 106, із них пов-
ністю виконано – 90, частково виконано
–  7, не виконано – 9 пунктів.

Відсоток виконання заходів за планом
становить 87%, а відсоток виконання за-
ходів передбачених Додатком № 1 до Ко-
лективного договору між адміністрацією
та трудовим колективом ДДПУ ім.
І.Франка становить 99%.

Орієнтовна вартість ремонтних робіт  –
846,3 тис. грн., із них:  згідно плану –
384,1 тис. грн.  позапланові – 462,2,0 тис.
грн.

Рік 2014 залишається в минулому. Що
нас чекає?

2015 рік – рік ювілею, 75 років нашому
навчальному закладу. Підведення під-
сумків 75 літньої діяльності ДДПУ імені
Івана Франка.

Університет – сплав досвіду і молодості.
Усі ми разом, солідарно, будемо склада-
ти іспит на зрілість. За новим законом про
освіту – якість освіти – буде основним
критерієм оцінки нашої роботи. То ж
треба готуватися складати черговий іспит
на якість! Думаю, для нас це не вперше,
але суспільний контекст у такому вигляді
як зараз, вперше. Війна, революції у т.ч.
ідеологічна, методологічна, технологічна,
правова, моральна. Все це зобов'язує
мобілізуватися, зосередитися на своїх
обов'язках, не розхитувати спільний
човен, а об'єднатися і відчувати один
одного, підтримувати спільний поступ.
Автономія насправді – це відповідаль-
ність за себе, за колектив. Ми всі відпо-
відальні за наше спільне завтра. Колек-
тивна відповідальність не знімає відпо-
відальності керівного складу. Тому я сьо-
годні хочу подякувати за довіру, за під-
тримку, за віддану працю кожного з вас.
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Які минають люди неповторні

Заслухавши та обговоривши звіт ректо-
ра професора Н.В. Скотної про управлін-
ську діяльність у 2014 року та інформацію
голови комісії з перевірки ректора профе-
сора  Олени  Невмержицької, Конферен-
ція трудового колективу

УХВАЛИЛА:
1. Звіт ректора університету професора

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

2. Ректорату університету:
– запровадити нові форми профорієнта-
ційної роботи, залучивши до неї усіх вик-
ладачів університету, періодично заслухо-
вувати на засіданнях кафедр, учених рад
факультетів, вченої ради університету зві-
ти керівників  підрозділів про хід проф-
орієнтаційної роботи;

На календарі лютий… Останній місяць
зими. Студенти після завершення канікул
та зимової сесії знову наповнили навчальні
аудиторії. Хоч зима цього року не до-
шкуляла нам пекучими морозами, сні-
гопадами та ожеледицею, все ж мали місце
нещасні випадки з працівниками навчаль-
них закладів.

З інформаційного листа Міністерства
освіти і науки України дізнаємося, що у
2014 році в установах і закладах освіти за-
гинуло 14 осіб. Як свідчить аналіз, основ-
ними причинами нещасних випадків є
порушення Правил дорожнього руху, ви-
мог безпеки під час експлуатації облад-
нання, механізмів та невиконання праців-
никами вимог інструкцій з охорони праці.

Зафіксовано нещасні випадки з ле-
тальними наслідками зі сторожами зак-
ладів освіти, які самовільно покидали
робоче місце та ставали жертвами під час
дорожньо-транспортних пригод.

Тож всім нам слід завжди пам’ятати
особисту безпеку. Обережним треба бути
на дорозі, під час переходу проїжджої
частини. Слід пам’ятати про те, що галь-
мівний шлях транспортного засобу, особ-
ливо на слизькій дорозі, значно збіль-
шується. Тому перш ніж переходити
проїжджу частину навіть на пішохідному
переході слід впевнитися, що водій нас
бачить і зупиняє транспортний засіб, щоб
пропустити пішохода. В іншому випадку
зіткнення з автомобілем гарантовано і про
це слід пам’ятати.

Не потрібно забувати про дотримання
простих вимог Правил з пожежної без-
пеки. Як свідчить статистика, з початку
року на теренах нашої області виникло
339 пожеж, на яких загинуло 20 осіб, ще 8
отримало травми, 11 осіб врятовано.

У Дрогобицькому регіоні з початку ро-
ку виникло 32 пожежі, із них 16 в місті та
16 у районі. У вогні загинуло 2 особи, одну
людину врятовано. Особливо обережни-
ми при дотриманні Правил пожежної без-
пеки слід бути мешканцям гуртожитків,
які є об’єктами з масовим перебуванням
людей і виникнення будь-якої надзви-
чайної ситуації (особливо пожежі) може
спричинити непередбачувані наслідки.
Тому не перевантажуйте мережу електро-
нагрівальними приладами, користування
якими у приміщеннях гуртожитків за-
боронено, не паліть у гуртожитку, не заха-
ращуйте шляхи евакуації та пам’ятайте,
що виникнення пожежі легше попере-
дити, ніж гасити її.

Пам’ятаймо і про небезпеку, яку станов-
лять газові прилади, що мають власти-
вість вибухати. Перш ніж запалювати га-
зові печі, слід перевірити наявність  тяги.
Не залишайте без нагляду газові прилади.
Під час експлуатації газових плиток  у при-
міщеннях кухонь кватирки вікон тримайте
відчиненими.

Працівникам навчального закладу, під
час виконання своїх посадових обов’яз-
ків, слід дотримуватись норм і вимог
інструкцій з охорони праці, а завідувачам
кафедр систематично проводити інструк-
тажі з охорони праці з працівниками ка-
федр та реєструвати їх у журналах, згідно
з чинним законодавством.

Тож тільки разом робімо все залежне
від нас, щоб нещасні випадки та інші
надзвичайні ситуації оминали не тільки
працівників та студентів нашого нав-
чального закладу, але і наших краян.

М.А. ГУБІЦЬКИЙ,
начальник відділу ОП і ТБ

ПОДБАЙМО ПРО БЕЗПЕКУ !

кових міжнародних проектів.
2.1. Рекомендувати кафедрам:

– формулювати тематику наукових дос-
ліджень відповідно до пріоритетних нап-
рямів, визначених МОН України;
– при організації діяльності керуватися
критеріями національної системи рей-
тингового оцінювання діяльності ВНЗ.

2.2. Продовжити реалізацію концепції
впровадження енергозберігаючих техно-
логій, економії енергоносіїв та матеріаль-
них ресурсів.

3. На чергових вчених радах факультетів
обговорити доповідь ректора універ-
ситету професора Скотної Н.В. і прийняти
ухвали на виконання завдань щодо
поліпшення підготовки випускників  уні-
верситету.

Ухвала прийнята одноголосно.

УХВАЛА
Конференції трудового колективу Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

“Звіт ректора про управлінську діяльність у 2014 році”
від 24 грудня  2014 року

– скеровувати зусилля професорсько-вик-
ладацького складу університету на підви-
щення інформаційно-комунікативної куль-
тури випускників університету, своєчасно
оновлювати комп’ютерну базу навчальних
кабінетів, структурних підрозділів;
– розпочати роботу із запровадження
дистанційного навчання;
– вжити заходів до зміцнення  матеріально-
технічної бази університету, забезпечення
доступу до Інтернету.
–  розробити систему мотивації викладачів
до наукової роботи;
– спрямовувати зусилля викладачів на
публікацію наукових статей у виданнях, які
входять до науково-метричних баз даних,
і у виданнях з імпакт-фактором;
– поглиблювати міжнародну співпрацю
шляхом включення університету до нау-

31 січня ц.р. на 77 році життя померла
ветеран університету Адріана Володи-
мирівна Фок, кандидат педагогічних наук,
колишній доцент кафедри педагогіки і ме-
тодики початкового навчання.

Уродженка м. Львів вчилася у Львів-
ському та Чернівецькому університетах,
стала фахівцем з англійської мови і літера-
тури. Одночасно 18 років учителювала у
початкових класах м. Львів. То ж недав-
но, ще з 1979 до 2008 р. працювала викла-
дачем, доцентом факультету початкової
освіти Дрогобицького державного педа-
гогічного університету ім. І. Франка.

1987 р. стала кандидатом педагогічних
наук, через п’ять років – доцентом кафед-
ри педагогіки і методики початкової осві-
ти. З 2008 року перебувала на заслужено-
му відпочинку. Наукові праці покійної
стосувались педагогіки і методики почат-
кової освіти.

Нехай земля Дрогобиччини буде їй
пухом. ГРУПА КОЛЕГ

6 – 7 лютого 2015 року в м. Суми (ма-
неж УАБС ім. В. Голубничого) відбувся
Чемпіонат України з легкої атлетики серед
юніорів у приміщенні. Студенти факуль-
тету фізичного виховання Михайло Шос-
так (біг 400 м., 800 м., 4х400 м. естафета)
та Ігор Желем (біг 1500 м., 800 м.) увійшли
в шестірку кращих легкоатлетів України.
Вітаємо наших спортсменів і бажаємо їм
нових перемог!

Тренери: кандидат педагогічних наук,
доцент Г.Д. Кондрацька, кандидат педа-
гогічних наук, ст. викладач Р.Л. Федо-
рищак, ст. викладач В.О. Редчиць.

РЕДАКЦІЯ

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ З
ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ

Наші спортивні досягнення
3 лютого – 15 березня 2015 р. у Стрий-

ському музеї меморіального комплексу
“Борцям за волю України” працюватиме
виставка вишивки і бісероплетіння
Заслуженого майстра народної творчості
України М. Кот, членів Національної
спілки майстрів народного мистецтва
України Н. Кузан, Г. Ліщинської, Л. Савки,
О. Білас-Березової, Д. Іванюш та Л. Явор-

ської організована творчою лабораторією
“Мистецька Бойківщина”. На відкритті
виступили директор меморіального комп-
лексу Г. Верес, керівник творчої лабо-
раторії “Мистецька Бойківщина” доцент
ДДПУ ім. І. Франка Н. Кузан, начальник
відділу культури стрийської міської ради
Б. Бойко, керівник секції вишивальниць
при літературно-мистецькому об’єднанні
“Хвилі Стрия” О. Савчин.

РЕДАКЦІЯ

ВИСТАВКА ВИШИВКИ

Колектив Дрогобицького державного пе-
дагогічного університету ім. І.Франка гли-
боко сумує з передчасної смерті доктора
фізико-математичних наук, професора,
зав. кафедри інформатики та обчислю-
вальної математики

Ігоря Івановича Лазурчака.
Розділяємо великий біль утрати з

родиною і близькими.

ВІДІЙШЛА У ВІЧНІСТЬ...


