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СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ 

ДРОГОБИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

імені ІВАНА ФРАНКА 

на період з 22.06.2015 р. по 22.06.2020 р. 

 

1.  Скотна Надія Володимирівна  голова вченої ради, ректор, доктор 

філософських наук, професор; 

2.  Галів Микола Дмитрович вчений секретар вченої ради, кандидат 

педагогічних наук, доцент; 

3.  Шаран Володимир Лук’янович проректор з науково-педагогічної 

роботи, голова науково-методичної 

ради, кандидат фізико-математичних 

наук, доцент; 

4.  Пантюк Микола Павлович проректор  з науково-педагогічної 

роботи, доктор педагогічних наук, 

професор; 

5.  Чернець Мирон Васильович проректор  з науково-педагогічної 

роботи, доктор технічних наук, 

професор; 

6.  Лук’янченко Микола Іванович проректор з науково-педагогічної 

роботи та соціально-економічного 

розвитку, доктор педагогічних наук, 

професор; 

7.  Бойчук Василь Іванович голова конференції трудового 

колективу університету, директор 

інституту фізики, математики, 

економіки та інноваційних технологій, 

доктор фізико-математичних наук, 

професор; 

8.  Пантюк Тетяна Ігорівна 

 

вчений секретар спеціалізованої вченої 

ради, кандидат педагогічних наук, 

професор; 

9.  Дмитрів Марія Михайлівна директор бібліотеки університету; 

10.  Черевко Світлана Ярославівна головний бухгалтер; 



11.  Куцик Олена Анатоліївна голова профспілкового комітету 

працівників університету, кандидат 

філологічних наук, доцент; 

12.  Гівчак Ігор Олексійович голова профспілкового комітету 

студентів університету; 

13.  Кемінь Володимир Петрович директор інституту іноземних мов, 

доктор педагогічних наук, професор; 

14.  Дацюк Степан Якович директор інституту музичного 

мистецтва, професор кафедри 

методики музичного виховання та 

диригування; 

15.  Волошанська Світлана 

Ярославівна 

декан біолого-природничого 

факультету, кандидат біологічних 

наук, доцент; 

16.  Кутняк Іван Михайлович декан факультету початкової та 

мистецької освіти, кандидат 

філософських наук, доцент; 

17.  Тимошенко Леонід 

Володимирович 

декан історичного факультету, 

кандидат історичних наук, професор; 

18.  Гриник Ігор Миронович декан соціально-гуманітарного 

факультету, кандидат педагогічних 

наук; 

19.  Чопик Роман Володимирович декан факультету фізичного 

виховання, кандидат педагогічних 

наук, доцент; 

20.  Фещенко Петро Іванович керівник Центру перепідготовки та 

післядипломної освіти, кандидат 

політичних наук, доцент; 

21.  Заяць Ольга Василівна керівник Центру доуніверситетської 

підготовки, директор Дрогобицького 

педагогічного ліцею, кандидат 

педагогічних наук, доцент; 

22.  Скварок Юрій Юліанович начальник навчально-методичного 

відділу, кандидат технічних наук, 

доцент; 

23.  Козак Тетяна Михайлівна завідувач аспірантури, кандидат 

педагогічних наук, доцент; 

24.  Вовк Юрій Ярославович помічник ректора, кандидат 

економічних наук, доцент; 

25.  Кісіль Володимир Львович юрисконсульт університету; 

26.  Ільницький Василь Іванович голова Наукового товариства “Рада 

молодих учених”, доктор історичних 

наук; 



27.  Бучковська Ірина Степанівна аспірант; 

28.  Щудло Світлана Андріївна  керівник Центру моніторингу якості 

освіти, доктор соціологічних наук, 

професор; 

29.  Цайтлер Мирон Йосифович керівник Регіонального еколого-

просвітницького центру, кандидат 

біологічних наук, доцент; 

30.  Пшеничний Євген Вікторович керівник лабораторії франкознавства 

та славістики, кандидат філологічних 

наук, доцент; 

31.  Дзюбайло Андрій Григорович завідувач кафедри екології та 

географії, доктор сільсько-

господарських наук, професор; 

32.  Монастирська Світлана 

Семенівна 

доцент кафедри біології та хімії, 

кандидат біологічних наук, доцент;  

33.  Оршанський Леонід 

Володимирович 

завідувач кафедри методики трудового 

і професійного навчання та 

декоративно-ужиткового мистецтва, 

доктор педагогічних наук, професор; 

34.  Свінцов Олександр Миколайович завідувач кафедри менеджменту та 

адміністрування, доктор економічних 

наук, професор; 

35.  Пелещак Роман Михайлович завідувач кафедри загальної фізики, 

доктор фізико-математичних наук, 

професор; 

36.  Петречко Олег Михайлович завідувач кафедри всесвітньої історії, 

доктор історичних наук, професор; 

37.  Біла Світлана Ярославівна заступник декана історичного 

факультету,  кандидат історичних 

наук, доцент; 

38.  Бермес Ірина Лаврентіївна завідувач кафедри методики 

музичного виховання та диригування, 

доктор мистецтвознавства, професор; 

39.  Сятецький Корнелій Кіндратович завідувач кафедри народних музичних 

інструментів та вокалу, професор; 

40.  Філоненко Людомир Павлович  завідувач кафедри музикознавства та 

фортепіано, кандидат педагогічних 

наук, доцент; 

41.  Ковальчук Володимир 

Юльянович 

завідувач кафедри математики, 

інформатики та методики їх 

викладання у початковій школі, доктор 

педагогічних наук,  професор; 



42.  Федурко Марія Юліанівна 

 

завідувач кафедри філологічних 

дисциплін та методики їх викладання в 

початковій школі, доктор філологічних 

наук, професор; 

43.  Савчин Мирослав Васильович завідувач кафедри психології, доктор 

психологічних наук, професор; 

44.  Чепіль Марія Миронівна завідувач кафедри загальної педагогіки 

та дошкільної освіти, доктор 

педагогічних наук, професор; 

45.  Зимомря Микола Іванович професор кафедри германських мов та 

перекладознавства, доктор 

філологічних наук, професор; 

46.  Сліпецька Віра Дмитрівна заступник директора інституту 

іноземних мов, кандидат філологічних 

наук, доцент; 

47.  Сирко Ірина Мирославівна  завідувач кафедри практики 

англійської мови, кандидат 

філологічних наук, доцент; 

48.  Кізло Наталія Богданівна заступник декана факультету 

фізичного виховання, доцент; 

49.  Слімаковський Олег Васильович завідувач кафедри фізичного 

виховання, кандидат наук з фізичного 

виховання,  доцент; 

50.  Кравченко Леся Степанівна завідувач кафедри світової літератури 

та славістики, доктор філологічних 

наук,  доцент; 

51.  Іванишин Петро Васильович завідувач кафедри української 

літератури та теорії літератури, доктор 

філологічних наук,  професор; 

52.  Нагай Дмитро Іванович голова ради студентського 

самоврядування університету, студент 

історичного факультету; 

53.  Мяло Олена Олегівна студентка інституту іноземних мов; 

54.  Дитяткін Віталій Едуардович студент інституту фізики, математики, 

економіки та інноваційних технологій; 

55.  Барило Уляна Петрівна студентка соціально-гуманітарного 

факультету; 

56.  Максим’як Андріана 

Володимирівна 

студентка філологічного факультету; 

 

57.  Лучків Оксана Миколаївна  

 

студентка факультету початкової та 

мистецької освіти; 

58.  Гурелич Марія Степанівна  студентка факультету фізичного 

виховання. 



 


