
УЧИТЕЛЕМ ШКОЛА СТОЇТЬ
                             

ВСТУП
2018 рік – рік практичного впровадження освітніх реформ 

в Україні. З вересня 2018 року стартував масштабний проект 
– «Нова українська школа», обрано членів НАЗЯВО, кабмін го-
тує реформу фінансування ЗВО. Все це поставило перед нами 
нові відповідальні завдання, на розв’язання яких і була націле-
на діяльність Дрогобицького державного педагогічного універ-
ситету імені Івана Франка. Серед них основними були:
1) підвищення якості освітніх послуг на усіх рівнях універси-

тетської освіти; 
2) модернізація освітніх програм професійної підготовки май-

бутніх вчителів у контексті вимог «Нової української школи»;
3) розширення академічної мобільності серед студентів та ви-

кладачів ДДПУ ім. І.Франка, оновлення концепції інтернаціо-
налізації освіти;
4) поглиблення студентцентрованої політики університету;
5) удосконалення нормативно-правової та організаційної бази 

академічної автономії ДДПУ ім. І.Франка;
6) національно-патріотичне виховання студентської молоді.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКЛАДУ
Сьогодні у складі університету: 4 інститути, 5 факультетів, 

Центр післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки; 
36 кафедр; 537 викладачів (із вченими ступенями і званнями – 405; 
з них – 64 професори, доктори наук); навчається 5024 студенти. 

Відповідно до угоди з Львівською Академією сухопутних 
військ проводиться підготовка офіцерів запасу з числа студен-
тів університету (зараз 7 студентів).

Ректор – доктор філософських наук, професор
Скотна Надія Володимирівна.
Адреса: вул. І.Франка, 24, м. Дрогобич, обл. Львівська, 82100
Телефон приймальні: (03244) 1-04-74
Телефон приймальної комісії: (03244) 2-28-17
Факс: (03244) 1-04-74
E-mail: dspu@dspu.edu.ua
Web-сторінка: http://dspu.edu.ua
Рівень акредитації: ІV.
Форми навчання: денна, заочна.

Терміни навчання:
– перший (бакалаврський) рівень вищої освіти – 4 роки.
– другий (магістерський) рівень вищої освіти – 1,5 роки.

За першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти універси-
тет готує фахівців за 39 ліцензованими спеціальностями, з них 
34 акредитовані. За другим (магістерським) рівнем вищої осві-
ти підготовка здійснюється за 35 ліцензованими спеціальностя-
ми, з них 30 акредитовані.

І. НАВЧАЛЬНА ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА
1.1 Динаміка контингенту студентів

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 13 
грудня 2006 р. № 1719 «Про перелік напрямів, за якими здій-
снюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра» університет за-
вершує підготовку фахівців за першим (бакалаврським) рівнем 
вищої освіти з таких напрямів підготовки:

- 0101 Педагогічна освіта: 6.010101 Дошкільна освіта (ліц. 
обсяг підготовки: 40 – д.ф.н; 50 – з.ф.н); 6.010102 Початкова 
освіта (ліц. обсяг підготовки: 100 – д.ф.н; 215 – з.ф.н); 6.010103 
Технологічна освіта (ліц. обсяг підготовки: 75 – д.ф.н; 100 – 
з.ф.н); 6.010104 Професійна освіта (Технологія виробів легкої 
промисловості) Професійна освіта (Моделювання, конструю-
вання та технологія швейних виробів) (ліц. обсяг підготовки: 
15 – д.ф.н; 10 – з.ф.н); 6.010104 Професійна освіта (Транспорт)  
Професійна освіта (Експлуатація та ремонт місцевого та авто-
мобільного транспорту) (ліц. обсяг підготовки: 25 – д.ф.н; 10 – 
з.ф.н); 6.010104 Професійна освіта (Економіка) (ліц. обсяг під-
готовки: 25 – д.ф.н; 25 – з.ф.н); 6.010106 Соціальна педагогіка 
(ліц. обсяг підготовки: 30 – д.ф.н; 30 – з.ф.н).

- 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини: 6.010201 
Фізичне виховання* (ліц. обсяг підготовки: 75 – д.ф.н; 25 – 
з.ф.н); 6.010203 Здоров’я людини* (ліц. обсяг підготовки: 75 
– д.ф.н; 90 – з.ф.н).
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- 0202 Мистецтво: 6.020202 Хореографія* (ліц. обсяг підго-
товки: 25 – д.ф.н; 25 – з.ф.н); 6.020204 Музичне мистецтво* 
(ліц. обсяг підготовки: 40 – д.ф.н; 40 – з.ф.н); 6.020205 Образот-
ворче мистецтво* (ліц. обсяг підготовки: 15 – д.ф.н; 15 – з.ф.н).

- 0203 Гуманітарні науки: 6.020301 Філософія (ліц. обсяг під-
готовки: 30 – д.ф.н; 20 – з.ф.н); 6.020302 Історія* (ліц. обсяг 
підготовки: 75 – д.ф.н; 50 – з.ф.н); 6.020303 Філологія* (ліц. 
обсяг підготовки: 250 – д.ф.н; 125 – з.ф.н); 6.020303 Філологія 
(ліц. обсяг підготовки: 30 – д.ф.н; 0 – з.ф.н).

- 0301 Соціально-політичні науки: 6.030101 Соціологія (ліц. 
обсяг підготовки: 30 – д.ф.н; 0 – з.ф.н); 6.030102 Психологія 
(ліц. обсяг підготовки: 25 – д.ф.н; 25 – з.ф.н); 6.030103 Прак-
тична психологія* (ліц. обсяг підготовки: 75 – д.ф.н; 75 – з.ф.н).

- 0305 Економіка і підприємництво: 6.030502 Економічна кі-
бернетика (ліц. обсяг підготовки: 25 – д.ф.н; 25 – з.ф.н).

- 0306 Менеджмент і адміністрування: 6.030601 Менеджмент 
(ліц. обсяг підготовки: 100 – д.ф.н; 75 – з.ф.н).

- 0401 Природничі науки: 6.040101 Хімія* (ліц. обсяг підго-
товки: 25 – д.ф.н; 25 – з.ф.н); 6.040102 Біологія* (ліц. обсяг під-
готовки: 75 – д.ф.н; 75 – з.ф.н); 6.040104 Географія* (ліц. обсяг 
підготовки: 50 – д.ф.н; 0 – з.ф.н); 6.040106 Екологія, охорона 
навколишнього середовища та збалансоване природокористу-
вання* (ліц. обсяг підготовки: 25 – д.ф.н; 25 – з.ф.н).

- 0402 Фізико-математичні науки: 6.040201 Математика* (ліц. 
обсяг підготовки: 75 – д.ф.н; 25 – з.ф.н); 6.040203 Фізика* (ліц. 
обсяг підготовки: 50 – д.ф.н; 25 – з.ф.н).

- 0403 Системні науки та кібернетика: 6.040302 Інформатика* 
(ліц. обсяг підготовки: 25 – д.ф.н; 15 – з.ф.н).

- 0501 Інформатика та обчислювальна техніка: 6.050101 
Комп’ютерні науки (ліц. обсяг підготовки: 50 – д.ф.н; 0 – з.ф.н).

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 
29 квітня 2015 р. № 266 «Про затвердження переліку галузей 
знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здо-
бувачів вищої освіти» з 1 вересня 2016 року здійснюється під-
готовка студентів за такими спеціальностями: 

Спеціальності, за якими здійснюється підготовка за пер-
шим (бакалаврським) рівнем вищої освіти:

01 Освіта/Педагогіка: 012 Дошкільна освіта (ліцензований об-
сяг – 90); 013 Початкова освіта (ліцензований обсяг – 390); 014 
Середня освіта (Українська мова і література) (ліцензований 
обсяг – 170); 014 Середня освіта (Мова і література (англій-
ська)) (ліцензований обсяг – 160); 014 Середня освіта (Мова 
і література (німецька)) (ліцензований обсяг – 25); 014 Серед-
ня освіта (Мова і література (французька)) (ліцензований обсяг 
– 15); 014 Середня освіта (Мова і література (польська)) (лі-
цензований обсяг – 15); 014 Середня освіта (Мова і література 
(російська)) (ліцензований обсяг – 15); 014 Середня освіта (Іс-
торія) (ліцензований обсяг – 125); 014 Середня освіта (Мате-
матика) (ліцензований обсяг – 60); 014 Середня освіта (Біоло-
гія) (ліцензований обсяг – 25); 014 Середня освіта (Біологія та 
здоров’я людини) (ліцензований обсяг – 75); 014 Середня осві-
та (Хімія) (ліцензований обсяг – 50); 014 Середня освіта (Гео-
графія) (ліцензований обсяг – 50); 014 Середня освіта (Фізика) 
(ліцензований обсяг – 45); 014 Середня освіта (Інформатика) 
(ліцензований обсяг – 40); 014 Середня освіта (Трудове навчан-
ня та технології) (ліцензований обсяг – 175); 014 Середня осві-
та (Фізична культура) (ліцензований обсяг – 125); 014 Середня 
освіта (Здоров’я людини) (ліцензований обсяг – 50); 014 Серед-
ня освіта (Музичне мистецтво) (ліцензований обсяг – 100); 015 
Професійна освіта (Економіка) (ліцензований обсяг – 50); 015 
Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) 
(ліцензований обсяг – 30); 015 Професійна освіта (Транспорт) 
(ліцензований обсяг – 40).

02 Культура і мистецтво: 023 Образотворче мистецтво, деко-
ративне мистецтво, реставрація (ліцензований обсяг – 30); 024 
Хореографія (ліцензований обсяг – 50).

03 Гуманітарні науки: 033 Філософія (ліцензований обсяг – 
50); 035 Філологія (ліцензований обсяг – 30).

05 Соціальні та поведінкові науки: 051 Економіка (ліцензова-
ний обсяг – 50); 053 Психологія (ліцензований обсяг – 200); 054 
Соціологія (ліцензований обсяг – 30).

07 Управління та адміністрування: 073 Менеджмент (ліцензо-
ваний обсяг – 50).

09 Біологія: 091 Біологія (ліцензований обсяг – 50).
10 Природничі науки: 101 Екологія (ліцензований обсяг – 50); 

104 Фізика та астрономія (ліцензований обсяг – 30).
11 Математика та статистика: 111 Математика (ліцензований 

обсяг – 40).
12 Інформаційні технології: 122 Комп'ютерні науки (ліцензо-

ваний обсяг – 50). 
22 Охорона здоров'я: 227 Фізична терапія, ерготерапія (ліцен-

зований обсяг – 165).
23 Соціальна робота: 231 Соціальна робота (ліцензований об-

сяг – 60).
24 Сфера обслуговування: 242 Туризм (ліцензований обсяг – 80).
За другим (магістерським) рівнем вищої освіти
01 Освіта/Педагогіка: 011 Освітні, педагогічні науки (ліцензо-

ваний обсяг – 80); 012 Дошкільна освіта (ліцензований обсяг – 
100); 013 Початкова освіта (ліцензований обсяг – 200); 014 Се-
редня освіта (Українська мова і література) (ліцензований обсяг 
– 140); 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) (лі-

цензований обсяг – 90); 014 Середня освіта (Мова і літерату-
ра (німецька)) (ліцензований обсяг – 25); 014 Середня освіта 
(Мова і література (французька)) (ліцензований обсяг – 15); 014 
Середня освіта (Мова і література (російська)) (ліцензований 
обсяг – 20); 014 Середня освіта (Мова і література (польська)) 
(ліцензований обсяг – 20); 014 Середня освіта (Історія) (ліцен-
зований обсяг – 60); 014 Середня освіта (Математика) (ліцензо-
ваний обсяг – 30); 014 Середня освіта (Біологія) (ліцензований 
обсяг – 35); 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) 
(ліцензований обсяг – 75); 014 Середня освіта (Хімія) (ліцензо-
ваний обсяг – 15); 014 Середня освіта (Фізика) (ліцензований 
обсяг – 30); 014 Середня освіта (Інформатика) (ліцензований 
обсяг – 15); 014 Середня освіта (Трудове навчання та техно-
логії) (ліцензований обсяг – 75); 014 Середня освіта (Фізична 
культура) (ліцензований обсяг – 40); 014 Середня освіта (Му-
зичне мистецтво) (ліцензований обсяг – 70); 014 Середня осві-
та (Географія) (ліцензований обсяг – 30).

02 Культура і мистецтво: 023 Образотворче мистецтво, деко-
ративне мистецтво, реставрація (ліцензований обсяг – 20); 024 
Хореографія (ліцензований обсяг – 20).

03 Гуманітарні науки: 031 Релігієзнавство (ліцензований об-
сяг – 15); 033 Філософія (ліцензований обсяг – 15); 035 Філоло-
гія (ліцензований обсяг – 25).

05 Соціальні та поведінкові науки: 051 Економіка (ліцензова-
ний обсяг – 25); 053 Психологія (ліцензований обсяг – 60).

07 Управління та адміністрування: 073 Менеджмент (ліцензо-
ваний обсяг – 60).

09 Біологія: 091 Біологія (ліцензований обсяг – 25);
10 Природничі науки: 101 Екологія (ліцензований обсяг – 15); 

104 Фізика та астрономія (ліцензований обсяг – 15); 105 При-
кладна фізика та наноматеріали (ліцензований обсяг – 10).

11 Математика та статистика: 111 Математика (ліцензований 
обсяг – 15).

22 Охорона здоров'я: 227 Фізична терапія, ерготерапія (ліцен-
зований обсяг – 40).

23 Соціальна робота: 231 Соціальна робота (ліцензований об-
сяг – 30).

Впродовж 2018 року проводилась системна робота з акреди-
тації та ліцензування напрямів підготовки та спеціальностей.

У 2017 – 2018 н.р. акредитовано 6 напрямів підготовки: 
6.010104 «Професійна освіта (Транспорт)», 6.010106 «Соці-
альна педагогіка», 6.020303 «Філологія», 6.030103 «Практична 
психологія*», 6.040101 «Хімія*», 6.040104 «Географія*».

Отримано сертифікати про первинну акредитацію освітньо-
професійної програми для здобуття освітньо-кваліфікаційного 
рівня спеціаліста: «Середня освіта (Фізична культура)» спе-
ціальності 014 «Середня освіта (Фізична культура)» та семи 
освітньо-професійних програм для здобуття ступеня магістра: 
«Середня освіта (Фізична культура)» спеціальності 014 «Се-
редня освіта (Фізична культура)», «Середня освіта (Біологія)» 
спеціальності 014 «Середня освіта (Біологія)», «Філософія» 
спеціальності 033 «Філософія», «Економічна кібернетика» спе-
ціальності 051 «Економіка», «Біологія» спеціальності 091 «Біо-
логія», «Екологія» спеціальності 101 «Екологія», «Соціальна 
педагогіка» спеціальності 231 «Соціальна робота».

Збільшено ліцензований обсяг спеціальності 014 «Серед-
ня освіта (Біологія та здоров’я людини)» за другим (магістер-
ським) рівнем вищої освіти з 15 до 75 осіб.

У 2018 – 2019 н.р. розпочато роботу з чергової акредитації на-
прямів підготовки 6.020302 «Історія» та 6.030601 «Менеджмент».

У І семестрі 2018 – 2019 н.р. підготовлено 13 справ з пер-
винної акредитації освітньо-професійних програм для здобут-
тя ступеня магістра: «Педагогіка вищої школи» спеціальності 
011 «Освітні, педагогічні науки», «Дошкільна освіта» спеці-
альності 012 «Дошкільна освіта», «Середня освіта (Історія) та 
правознавство» спеціальності 014 «Середня освіта (Історія)», 
«Середня освіта (Біологія, хімія)» спеціальності 014 «Середня 
освіта (Біологія)», «Середня освіта (Мова і література (поль-
ська))» спеціальності 014 «Середня освіта (Мова і література 
(польська))», «Образотворче мистецтво, декоративне мисте-
цтво» спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декора-
тивне мистецтво, реставрація», «Хореографія» спеціальності 
024 «Хореографія», «Філологія (Англійська, німецька мови та 
літератури (переклад включно)» спеціальності 035 «Філоло-
гія», «Практична психологія» спеціальності 053 «Психологія», 
«Спеціальна психологія» спеціальності 053 «Психологія», «Ла-
бораторна діагностика біологічних систем» спеціальності 091 
«Біологія», «Фізика приладів, елементів і систем» спеціальнос-
ті 105 «Прикладна фізика та наноматеріали», «Фізична терапія, 
ерготерапія» спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» 
та 1 справу з первинної акредитації освітньо-професійної про-
грами для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліс-
та: «Середня освіта (Біологія, хімія) та екологія» спеціальності 
014 «Середня освіта (Біологія)».

У 2018 році на навчання (вступ на основі повної загальної 
середньої освіти) за освітньо-професійною програмою бака-
лавра денної форми навчання зараховано 380 осіб: з них 222 
– на місця державного замовлення і 158 – на місця, що фінан-
суються за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб. 

(Початок. Продовження на 2-ій сторінці)
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Зокрема, за квотами на місця державного замовлення зара-
ховано 8 осіб. 

На навчання (вступ на основі освітньо-кваліфікаційного 
рівня молодшого спеціаліста) за освітньо-професійною про-
грамою підготовки бакалавра денної форми навчання зара-
ховано 106 осіб: з них 72 – на місця державного замовлення 
і 34 – на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних 
та/або юридичних осіб.  

Всього на навчання за освітньо-професійною програмою 
підготовки бакалавра денної форми навчання зараховано 486 
осіб: з них 294 – на місця державного замовлення і 192 – на 
місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб.

На навчання (вступ на основі повної загальної середньої 
освіти) за освітньо-професійною програмою бакалавра за-
очної форми навчання зараховано 70 осіб: з них 40 – на місця 
державного замовлення і 30 – на місця, що фінансуються за 
рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб. Зокрема, за 
квотами на місця державного замовлення зараховано 3 осіб. 

На навчання (вступ на основі освітньо-кваліфікаційного 
рівня молодшого спеціаліста) за освітньо-професійною про-
грамою підготовки бакалавра заочної форми навчання зара-
ховано 229 осіб: з них 43 – на місця державного замовлення і 
186 – на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних 
та/або юридичних осіб.  

Таким чином, всього на навчання за освітньо-професій-
ною програмою підготовки бакалавра заочної форми на-
вчання зараховано 308 осіб: з них 83 – на місця державного 
замовлення і 225 – на місця, що фінансуються за рахунок ко-
штів фізичних та/або юридичних осіб. 

На навчання за освітньо-професійною програмою підготов-
ки магістра денної форми навчання зараховано 559 осіб: них 358 
– на місця державного замовлення і 201 – на місця, що фінансу-
ються за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб. 

На навчання за освітньо-професійною програмою підго-
товки магістра заочної форми навчання зараховано 495 осіб: 
з них 111 – на місця державного замовлення  і 384 – на місця, 
що фінансуються за рахунок коштів фізичних та/або юридич-
них осіб. Зокрема, зараховано 29 осіб, які закінчили навчання 
із дипломом з відзнакою. Також вперше ми оголосили до-
датковий набір на освітній ступінь магістра, за результатами 
якого ми зарахували 36 студентів на заочну форму навчання.

На навчання за освітньо-науковою програмою підготовки 
доктора філософії денної форми навчання зараховано 14 осіб: 
них 14 – на місця державного замовлення, (10 – випускників 
Дрогобицького державного педагогічного університету імені 
Івана Франка і 4 – випускників інших закладів вищої освіти).

На навчання за освітньо-науковою програмою підготовки 
доктора філософії вечірньої форми навчання зараховано 2 осіб: 
них 2 – на місця державного замовлення, (2 – випускників Дрого-
бицького державного педагогічного університету ім. І. Франка). 

1.2 Динаміка кадрового складу університету
Сьогодні Міністерство освіти і науки України чітко ви-

значає, що кількість здобувачів освіти на одного науково-
педагогічного працівника – порівняльний показник під час 
визначення статусу вишу, і визначальний для формування 
штатного розпису.

Відповідно, зміни в контингенті студентів зумовили ди-
наміку кадрового складу університету:
Динаміка зміни кадрового складу адміністративно-управлін-

ського та професорсько-викладацького корпусу
01.12.2017 р.
Разом ставок:
- за рахунок загального державного фонду – 277,8;
- за рахунок спеціального державного фонду – 128,1.
01.12.2018 р.
Разом ставок:
- за рахунок загального державного фонду – 315,6 (+37,8);
- за рахунок спеціального державного фонду – 90,6 (-37,5).

Динаміка зміни кадрового складу навчально-допоміжного 
персоналу

01.12.2017 р.
Разом ставок: за рахунок загального державного фонду – 

298,3; за рахунок спеціального державного фонду – 56,9.
01.12.2018 р.

ЗВІТ 
ректора Дрогобицького державного педагогічного університету  ім. І. Франка 

 Надії Володимирівни СКОТНОЇ
про роботу за 2018 рік 

Разом ставок: за рахунок загального державного фонду – 296,3 
(-2); за рахунок спеціального державного фонду – 35,4 (21,5)
Динаміка зміни кадрового складу обслуговуючого персоналу

01.12.2017 р.
Разом ставок: за рахунок загального державного фонду – 

140,7; за рахунок спеціального державного фонду – 49,5.
01.12.2018 р.

Разом ставок:  за рахунок загального державного фонду – 142,7 
(+2); за рахунок спеціального державного фонду – 47,5 (-2)

Кадровий склад станом на 01.12.2018 р.
Професорсько-викладацький склад (всього: 537): штатних 

працівників – 512; сумісників – 25.
Докторів наук, професорів (всього: 64): штатних працівни-

ків – 56; сумісників – 8.
Кандидатів наук, доцентів (всього: 341): штатних праців-

ників – 327; сумісників – 14.
Доцентів без наукового ступеня (всього: 15): штатних пра-

цівників – 14; сумісників – 1.
1.3 Організація та науково-методичне забезпечення 

навчально-виховного процесу
У 2018 році викладачі кафедр університету виконували 

основні види методичної роботи відповідно до планів роботи 
кафедр та індивідуальних планів роботи викладачів. 

Науково-методичною і вченою радами університету у 
2018 році затверджено і рекомендовано до друку із викорис-
танням у навчальному процесі 653 робочих програми на-
вчальних дисциплін і практик. 

Науково-методична рада університету у 2018 році реко-
мендувала до друку: 19 монографій, 26 збірників наукових 
праць, 25 методичних рекомендацій до самостійної роботи 
студентів, 18 методичних рекомендацій до практичних (семі-
нарських) занять, 17 текстів лекцій, 2 антології.

Навчально-методичний відділ продовжив роботу з пере-
гляду існуючих та розробки нових нормативних документів 
університету, які регламентують освітній процес, забезпе-
чують функціонування внутрішньої системи забезпечення 
якості освітньої діяльності та якості вищої освіти.

Затверджено нову редакцію положення «Про робочу про-
граму навчальної дисципліни», розроблено нові положення, 
зокрема «Положення про програму практики», «Положення 
про вибір освітніх програм», «Положення про щорічне рей-
тингове оцінювання роботи науково-педагогічних працівни-
ків, кафедр та навчально-наукових інститутів (факультетів)», 
«Положення про закріплення навчальних дисциплін (прак-
тик) за кафедрами», «Порядок розподілу штатних посад на-
уково-педагогічних працівників». 

Робочими групами випускових кафедр розроблено освітні 
програми та відповідні їм навчальні плани підготовки фахівців 
першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів 
вищої освіти набору 2018 року за усіма спеціальностями, за 
якими здійснюється підготовка фахівців в університеті. 

Освітні програми, їхнє навчально-методичне забезпечення роз-
міщене на web-сайті університету і систематично оновлюється.

Ведеться робота над підготовкою Положення про освіт-
ню програму та Положення про навчальний план. Основне 
завдання цих нормативних документів – впорядкування 
структури і змісту освітніх програм та навчальних планів, 
забезпечення єдності у підходах до формування психолого-
педагогічної складової підготовки фахівця за спеціальністю 
014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) та ви-
біркової складової освітніх програм і навчальних планів.

У 2018 році продовжена робота, розпочата у 2017, щодо удо-
сконалення методики визначення кількості ставок науково-педа-
гогічних працівників, які фінансуються зі спеціального фонду.

Розрахунок ставок НПП на 2018 – 2019 н.р. здійснено 
за оновленою методикою з врахуванням внесених студента-
ми-платниками коштів за надання освітніх послуг у розрізі 
спеціальностей та років набору. Такий підхід унеможливив 
«перетікання» частини ставок не тільки між кафедрами у 
межах інституту (факультету), а й також між інститутами 
(факультетами). Також «оголив» проблему невідповідності 
на деяких спеціальностях встановленої вартості підготовки 
фахівця реальним затратам.  

Починаючи з 2018 – 2019 н.р. для науково-педагогічних 
працівників університету максимальне навчальне наванта-

ження не може перевищувати 600 год. Для ряду кафедр ви-
конання цієї вимоги Закону України «Про вищу освіту» було 
складним. Проблема вирішувалася шляхом скорочення тиж-
невого аудиторного навантаження, об’єднанням груп у по-
токи. Але ми розуміємо, що причина тут у малокомплектних 
академічних групах, кількість яких за останні роки на деяких 
спеціальностях зросла. Сьогодні в університеті на бакалавраті 
нараховується 73 академічні групи з числом студентів менше 
8. В інституті фізики, математики, економіки та інноваційних 
технологій таких груп 36, на біолого-природничому факульте-
ті – 9, на факультеті початкової та мистецької освіти – 15.

Вирішення проблеми малокомплектних груп бачимо у 
внесенні змін до Правил прийому до університету у частині 
переліку спеціальностей, на які оголошується набір, та умов 
зарахування на освітню програму, а також у розформуван-
ні малокомплектних груп шляхом переведення студентів на 
споріднені спеціальності у межах університету.

Знаємо, що 5 грудня 2018 року Конкурсна комісія обрала 
членів Національного агентства із забезпечення якості вищої 
освіти (НАЗЯВО). Очікуємо початок його роботи у 2019 році. 
Національне агентство має взяти на себе більшу частину ре-
гуляторних та контрольних функцій із забезпечення якості 
вищої освіти. Агентство проводитиме акредитацію закладів 
освіти та освітніх програм, атестацію наукових кадрів, акре-
дитацію спеціалізованих вчених рад, братиме участь у роз-
робці стандартів вищої освіти тощо. Це ставить певні вимоги 
до функціонування внутрішньої системи забезпечення якості 
вищої освіти в університеті. Нормативна база цього виду ді-
яльності у нас уже напрацьована. Залишається зреалізувати 
практичне втілення процедур та заходів забезпечення якості. 
Для цього доречним буде створення в університеті відділу 
якості освіти.

Оскільки якість вищої освіти формується на рівні освіт-
ніх програм, а забезпечення освітньої діяльності здійснюєть-
ся на рівні структурних підрозділів та університету в цілому, 
належне функціонування системи забезпечення якості мож-
ливе за умов координації діяльності керівництва освітніх 
програм, кафедр і факультетів (інститутів), загальноунівер-
ситетських структурних підрозділів. Цю функцію повинен 
виконувати відділ якості освіти.

Питання організації навчального процесу обговорювали-
ся зі студентським активом університету під час «круглого 
столу» за участю ректорату та студентського самоврядуван-
ня, зустрічей зі студентським активом проректора з навчаль-
но-педагогічної роботи В.Л. Шарана та начальника навчаль-
но-методичного відділу Ю.Ю Скварка.

1.4 Стипендіальне забезпечення
Проекти наказів про призначення стипендій, премій і їх 

нарахування готує навчально-методичний відділ відповідно 
до Положення про призначення і виплату стипендій студен-
там, аспірантам та докторантам Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені Івана Франка.

Академічну стипендію отримують 45 % студентів, які на-
вчаються на місцях державного замовлення. З них 13 % – за 
результатами літньої заліково-екзаменаційної сесії отримують 
стипендію у підвищеному розмірі за особливі успіхи у навчанні. 

Соціальну стипендію отримують 132 студентів з них:
– 29 студентів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, а також студентів, які в період на-
вчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків;

– 34 студентів, які є дітьми учасників бойових дій;
– 1 студент зареєстрований, як внутрішньо переміщений;
– 32 дітей-інвалідів та осіб з інвалідністю І-ІІІ групи;
– 34 студентів із малозабезпечених сімей;
– 2 особи, батьки яких є шахтарями, що має стаж підземної 

роботи не менше 15 років.
Академічну стипендію Президента України впродовж 

2018 року отримували 6 студентів університету, стипендію 
Верховної Ради України – 4 студенти.

Кожного року наші студенти отримують премії об-
лдержадміністрації та обласної ради (5 премій) та імені 
В’ячеслава Чорновола (2 премії). 

1.5 Діяльність Центру післядипломної освіти та 
доуніверситетської підготовки

Станом на 01.01.2018 року кількість слухачів Центру – 
426, із них: 62 слухачі денної форми навчання  та 364 слухачі  
заочної форми навчання.

У січні та червні 2018 року відбулася підсумкова атеста-
ція і 376 слухачів Центру отримали диплом спеціаліста.

Сьогодні в Центрі продовжують навчання 33 слухача за 

Нещодавно відсвяткував свій 55-річний ювілей прорек-
тор з наукової роботи, доктор педагогічних наук, професор 
Микола Павлович ПАНТЮК.

Народився Микола Павлович 2 січня 1964 року в с. Степ-
ки, Овруцького району, Житомирської області. Вищу освіту 
здобув у Київському державному педагогічному інституті ім. 
О.М. Горького (тепер – Національний педагогічний універси-
тет імені Михайла Драгоманова) за спеціальністю «Педагогіка 
і методика виховної роботи». Кваліфікація – методист з вихов-
ної роботи. Учитель етики і психології сімейного життя.

1989 – 1994 рр. – асистент кафедри педагогіки Дрого-
бицького державного педагогічного інституту імені Івана 
Франка. 1994 – 1998 рр. – аспірант Національного педаго-
гічного університету імені Михайла Драгоманова. З 1998 
р. продовжує науково-педагогічний шлях в Дрогобицькому 
університеті на посаді викладача кафедри педагогіки. 1998 
р. – кандидат педагогічних наук зі спеціальності «Теорія та 
історія педагогіки». 1999 – 2008 рр. – доцент кафедри педа-
гогіки. 2008 – 2009 рр. – доцент кафедри загальної педагогіки 
та дошкільної освіти. З 2009 р. і до сьогодні – професор кафе-
дри загальної педагогіки та дошкільної освіти. Починаючи з 
2011 року, Микола Павлович – проректор з наукової роботи. 
Крім того, цього ж року здобув вищий науковий ступінь док-

тора педагогічних наук.
За весь час роботи у Франковому виші нагороджений багатьма грамо-

тами та подяками МОН за багатолітню сумлінну працю, вагомий внесок у 
підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогіч-
ну діяльність.

Ми, дорогий ювіляре, знаємо Вас не тільки як компетентного керівника, 
але і як дуже обов’язкову та вправну у всіх питаннях людину, якій притаман-
ні чуйність, сучасність, вміння вислухати, порадити, і, водночас, принципо-
вість та твердість характеру. Всі ці чудові риси допомагають якомога кра-
ще виконувати поставлені перед нами завдання з налагодження належного 
функціонування науки в університеті. 

Шановний наш, Миколо Павловичу, ми дуже пишаємося Вами. Нехай не 
тільки в День Вашого ювілею, але й завжди звучать найприємніші та най-
щиріші слова на Вашу адресу. Нехай здійсняться Ваші творчі задуми і плани, 
минають негаразди і непорозуміння, а всі починання нехай супроводжують 
надія та успіх. Хай доля збагачує Вас життєвою мудрістю, енергією, натхнен-
ням і радістю, дарує тільки щасливі миті життя та втілює все задумане Вами. 

Доброго Вам козацького здоров’я і довгого щасливого віку під Божим і 
людським благословенням. 

(Продовження. 
Початок на 1-ій сторінці)

 З найкращими 
побажаннями 
адміністрація 
університету
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такими спеціальностями:

014 Середня освіта (Біологія) (ІІІ курс, 5 слухачів);
014 Середня освіта (Математика) (ІІІ курс, 16 слухачів);
014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) (ІІІ 

курс, 12 слухачів).
У червні 2018 року пройшли акредитацію спеціальності 

«Фізичне виховання» і всім слухачам цієї спеціальності буде 
видано дипломи державного зразка.

З 28 березня до 30 червня 2018 року в рамках двосторон-
ньої угоди між Львівським інститутом Приватного акціо-
нерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіо-
нальної Академії управління персоналом» та Дрогобицьким 
державним педагогічним університетом імені Івана Франка 
за фінансової підтримки НАТО в Центрі проходили курси 
за програмою «Комп’ютерна графіка та WEB-дизайн». 27 
слухачів, серед яких військовослужбовці, учасники АТО та 
особи з інвалідністю, отримали міжнародні сертифікати та 
посвідчення державного зразка. 

За цією програмою було освоєно 67'031,75 грн.
У серпні 2018 року Центр ПОДП взяв участь у конкурс-

ному відборі суб’єктів підприємництва у сфері інформацій-
но-консультаційних і профорієнтаційних послуг на 2018 рік, 
що був оголошений Дрогобицьким міськрайонним центром 
зайнятості й отримав дозвіл на проведення тренінгів (семі-
нар-тренінг триває 3 год. і проводиться для групи з 15 осіб).

3 листопада та 3 грудня 2018 року в межах підписаної 
двосторонньої угоди відбулися тренінги на тему «Віднов-
лення власних ресурсів для успішної самореалізації в умовах 
мирного життя» і «Формування активної життєвої позиції в 
осіб з особливими потребами» (для осіб, які отримали інва-
лідність унаслідок бойових дій у зоні АТО).

Мета тренінгів – надання психологічної підтримки учас-
никам бойових дій у зоні АТО. Захід проводили старший ви-
кладач Тетяна Гера та доцент Валентина Стець.

29 листопада 2018 року в Центрі ПОДП було проведено 
«круглий стіл» на тему «Профілактика гострої кардіологіч-
ної патології під час занять фізичною культурою та спор-
том», який провів докторант Інституту вищої освіти НАПН 
України, кандидат медичних наук, старший викладач кафе-
дри психолого-педагогічної освіти та соціальних наук Кому-
нального вищого навчального закладу «Вінницька академія 
неперервної освіти» Василь Федорець.

З 22 січня до 21 грудня 2018 року в Центрі проходили курси 
підвищення кваліфікації учителі загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступе-
нів і викладачів закладів освіти І-ІІ ступенів із 22 спеціальностей. 

1157 працівників освіти, серед яких 1021 – це учителі за-
гальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів та 136 викладачів закладів 
освіти І-ІІ ступенів, пройшли курси підвищення кваліфікації 
(ліцензований обсяг 1200 осіб).

Окрім цього, 37 викладачів закладів освіти І-ІІ ступенів 
пройшли стажування на випускових кафедрах університету.
ІІ. НАУКОВА ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

2.1 Наукова робота
Цьогоріч ми були вперше включені до бази даних Scopus і по-

сіли 60-е місце серед 162-х зареєстрованих закладів вищої освіти.  
Результати рейтингу закладів вищої освіти базуються на 

показниках бази даних Scopus, що є інструментом для від-
стеження цитованості наукових статей, які публікуються 
навчальним закладом або його співробітниками. База даних 
Scopus постійно індексує понад 20 тисяч наукових журналів 
та сотні книжкових серій.

У рейтинговій таблиці за індексом Гірша, що базується 
на кількості наукових публікацій і кількості їх цитувань, наш 
університет серед педагогічних вишів посів ІІІ місце.

В академічному рейтингу закладів вищої освіти «Топ-200» 
ми змінили позиції і перемістилися з 161 на 160-те місце. 

Дрогобицький державний педагогічний університет 
вперше увійшов в Топ-10 кращих педагогічних навчальних 
закладів і посів 6-те місце в консолідованому рейтингу. 

Цього року наш університет посів І місце з-поміж 17-ти 
педагогічних університетів за середнім конкурсним балом, 
що є вищим, ніж середнє в Україні значення для вступників 
на бакалаврські програми на основі повної загальної серед-
ньої освіти. 

Наукові дослідження в Університеті проводяться за таки-
ми пріоритетними тематичними напрямами наукових дослі-
джень і науково-технічних розробок:

– Найважливіші фундаментальні проблеми фізико-матема-
тичних і технічних наук;

– Фундаментальні проблеми сучасного матеріалознавства;
– Фундаментальні проблеми наук про життя та розвиток 

біотехнологій;
– Фундаментальні дослідження з актуальних проблем сус-

пільних та гуманітарних наук;
– Проблеми розвитку особистості, суспільства, демографія 

та соціально-економічна політика.
У 2018 році у науково-дослідному секторі Університету 

виконувалося 6 науково-дослідних робіт, що фінансують-
ся МОН України із загального фонду державного бюджету 
відповідно до тематичного плану ДДПУ ім. Івана Франка (2 
фундаментальні, 2 прикладні та 2 наукові роботи молодих 
вчених) на суму 2 млн. 432 тис. 420 грн. Усі роботи перехідні 
з минулих років (наукові керівники фундаментальних робіт: 
проф. Пелещак Р.М., доц. Кавецький Т.С, обсяг фінансуван-
ня – 428,700 тис. грн.; наукові керівники прикладних робіт: 
проф. Скотна Н.В., доц. Волошанська С.Я., обсяг фінансу-
вання – 1 млн. 124 тис. 900 грн.; керівники наукових робіт 
молодих вчених: доц. Галик В.М., доц. Лешко Р.Я., обсяг фі-
нансування – 878,820 тис. грн.).

У 2018 році завершується виконання двох прикладних 
НДР (наукові керівники фундаментальних робіт: проф. Пе-
лещак Р.М., доц. Кавецький Т.С.) та прикладної роботи (на-
уковий керівник: проф. Скотна Н.В.).

Згідно з договором між університетом та Державним 
фондом фундаментальних досліджень виконувалася науко-
во-дослідна робота «Національна політика іноземних дер-

жав на західноукраїнських землях (перша половина ХХ ст.): 
практика, досвід, уроки для сучасності», керівник – доц. Іль-
ницький В. І., обсяг фінансування 140,000 тис. грн., термін 
виконання: квітень – серпень 2018 року.

У 2018 році продовжилося виконання спільного україн-
сько-китайського науково-дослідного проекту «Нові склоподіб-
ні халькогалогенідні та оксидні матеріали з вмістом металевих 
наночастинок та металевих нанониток для нелінійної оптики та 
фотоніки» керівник – доц. Кавецький Т.С., обсяг фінансування 
160,000 тис. грн., термін виконання: квітень – грудень 2018 року).

На виконання наказу МОНУ від 15.05.2018 № 474 «Про 
проведення конкурсного відбору проектів наукових дослі-
джень і розробок» до Міністерства для проходження 2-го 
етапу Конкурсу подано такі проекти:

1. «Ієрархічні нанокомпозитні матеріали: інноваційні мето-
ди отримання, властивості та перспективи їх використання в 
енергогенеруючих, світлотрансформуючих та сенсорних сис-
темах». Керівник – канд. фіз.-мат. наук, доцент Гадзаман І.В.

2. «Нові нанокомпозитні полімерні матриці для констру-
ювання прототипів біореакторів і біосенсорів для усунення 
та моніторингу ксеноестрогенів». Керівник – канд. фіз.-мат. 
наук Кавецький Т.С.

3. «Формування надгратки адсорбованих атомів у напів-
провідниках із структурою цинкової обманки в електрично-
му та механічному полях». Керівник – доктор фіз.-мат. наук, 
професор Пелещак Р.М.

Виконання яких за умови проходження конкурсного від-
бору розпочнеться у 2019 році за рахунок коштів державного 
бюджету за КПКВК 2201040. Обсяг фінансування поданих  
проектів на 2019 рік становить 1 млн. 967 тис. 700 грн., а на 
повний термін – 5 млн. 903 тис.100 грн.

На виконання наказу МОНУ від 16.08.2018 № 915 «Про 
проведення конкурсного відбору проектів наукових дослі-
джень і розробок молодих вчених» до Міністерства для про-
ходження 2-го етапу Конкурсу було подано 3 проекти: 

1. «Політика пам’яті в Україні щодо радянських репресій 
у західних областях (1939 – 1953 рр.): досвід і шляхи удо-
сконалення. Керівник – доктор істор. наук, доцент, завідувач 
кафедри історії України  Ільницький В.І.

2. «Нові технології виробництва матеріалів, їх оброблення, 
з'єднання, контролю якості; матеріалознавство; наноматері-
али та нанотехнології». Керівник – канд. біол. наук, доцент 
кафедри біології та хімії  Гойванович Н.К.

3. «Мовна спадщина Галичини в контексті сучасних лінг-
вокультурного та дидактичного дискурсів». Керівник – канд. 
філол., старший викладач кафедри філологічних дисциплін 
та методики їх викладання у початковій школі  Огар А.О.

Виконання яких за умови проходження конкурсного від-
бору розпочнеться у 2019 році за рахунок коштів державного 
бюджету за КПКВК 2201040. Обсяг фінансування поданих 
проектів на 2019 рік становить 1 млн. 616 тис. 728 грн., а на 
повний термін – 5 млн. 4 тис. 324 грн.

У зв’язку з оновленням персонального складу секцій за 
фаховими напрямками Наукової ради МОН та часткового на-
бору до персонального складу секцій за фаховими напряма-
ми Експертної Ради МОН подано 14 анкет кандидатів з числа 
НПП університету до складу секцій за фаховими напрямами 
Наукової ради МОН та 1 анкету кандидата до складу Екс-
пертної ради МОН.

Університет має такі фахові видання:
• Збірник наукових праць ДДПУ «Людинознавчі студії» 

(серії «Педагогіка», «Філософія»; серію «Педагогіка» вклю-
чено до наукометричної бази Index Copernicus;  

• науковий збірник «Східноєвропейський історичний вісник», 
який включено до наукометричної бази Index Copernicus;

• Збірник наукових праць «Рідне слово в етнокультурному 
вимірі» (включено до наукометричної бази Index Copernicus;

• Збірник наукових праць ДДПУ «Проблеми гуманітарних 
наук» (серії «Філософія», «Історія», «Філологія»; серію «Іс-
торія»); включено до наукометричної бази Index Copernicus;

• Науковий вісник ДДПУ імені Івана Франка. Серія: Філо-
логічні науки (мовознавство) (включено до наукометричної 
бази Index Copernicus;

• «Молодь і ринок» науковий журнал (включено до науко-
метричної бази Index Copernicus);

• Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених 
ДДПУ «Актуальні питання гуманітарних наук».

У 2018 році працівниками університету успішно захище-
но 4 докторських та 5 кандидатських дисертацій.

Упродовж 2018 року в університеті продовжували функ-
ціонувати 3 спеціалізовані вчені ради. У спеціалізованій вче-
ній раді Д 36.053.01 із захисту докторських та кандидатських 
дисертацій за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка 
та історія педагогіки за звітний період було захищено 3 док-
торські дисертації (2 працівниками ДДПУ, 1 – НПП з інших 
установ) та 7 кандидатських дисертацій (2 працівниками 
ДДПУ, 5 – НПП з інших установ). У вченій раді К 36.053.02 
за спеціальністю 10.02.01 – українська мова захищено 2 кан-
дидатські дисертації (1 аспірантом ДДПУ, 1 – НПП з іншої 
установи). У грудні минулого року в університеті було ство-
рено спеціалізовану вчену раду К 36.053.03 за спеціальністю 
07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні іс-
торичні дисципліни, в якій упродовж 2018 року було захи-
щено 2 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 
історичних наук.

Протягом року тривала підготовка докторантів, аспіран-
тів та здобувачів за 14 спеціальностями Переліку 2011 року 
та 12 спеціальностями Переліку 2015 року (у 2017 р. – 15 
відповідно за 15-ма і 12-ма спеціальностями; у 2016 р. – за 
19-ма і 12-ма спеціальностями; у 2015 р. – за 19-ма спеціаль-
ностями; у 2014 р. – за 18-ма).

У докторантурі університету зараз навчається 5 докто-
рантів. В аспірантурі – 91 особа (за державним замовленням 
– 78 осіб, на контрактній основі – 13; з відривом від вироб-
ництва – 74 особи, без відриву від виробництва – 17). 8 осіб 
проходять підготовку як здобувачі наукового ступеня.

У 2018 році вступило на навчання у докторантуру 2 осо-
би. В аспірантуру зараховано 16 осіб.  

Докторантами університету було захищено 3 докторські 
дисертації (Пантюк Тетяна Ігорівна, Сокол Мар’яна Олегів-
на, Марчишина Алла Анатоліївнана). Докторантки Божена 
Мажец та Галина Розлуцька пройшли попередній захист. Ас-
пірантами, випускниками нашої аспірантури та здобувачами 
захищено 10 кандидатських дисертацій. Двоє випускників 
аспірантури університету вже подали свої дисертаційні до-
слідження на розгляд у спеціалізовані вчені ради.

Загальна сума оплати за навчання аспірантами, докторан-
тами, здобувачами та плати за організацію та прийом канди-
датських іспитів у 2018 році становить понад 165 тис. 800 грн. 

 Протягом 2018 року стипендію Кабінету Міністрів Укра-
їни для молодих учених отримували 3 науковців, а саме: до-
центи Карпенко О.Є., Лазорак Б.О. та Ільницький В.І. Мину-
лого року – 2, 2016 р. – 4, 2015 р. – 1.

Премії Львівської обласної державної адміністрації для 
працівників наукових установ та закладів вищої освіти при-
значено доценту Ільницькому В.І., доценту Лешку Р.Я та ст. 
викладачу Талалай Ю.О.

Окрім того, іменну стипендію Верховної Ради України 
для найталановитіших молодих учених було призначено до-
центу Ільницькому В.І.

Працівниками ДДПУ ім. І. Франка у 2018 р. опубліковано:
усього –1896 робіт, у тому числі: монографій –  62 (з них 

28 відповідно до вимог МОН України; 26 – за кордоном;  ін-
ших – 8); підручників – 2; навчальних посібників – 249; збір-
ників наукових праць – 61; статей – 1522, з них у зарубіжних 
виданнях – 200, у міжнародних наукометричних базах даних 
– 511, з імпакт-фактором – 35; у фахових виданнях – 365; в 
інших виданнях – 549.

За звітний період проведено 51 науковий захід (конфе-
ренції, семінари, симпозіуми), з них – 19 міжнародних, 17  
всеукраїнських, 15 регіональних.

Щодо показників студентської НДР, то у 2018 році до неї 
було залучено:

– 1596 студентів (52 % від загальної кількості студентів 
денної форми навчання, яка становить 3060 осіб);

– діє 45 наукових гуртків та 73 проблемних груп, 10 студент-
ських науково-дослідних лабораторій, 4 творчих колективів;

– за участю студентів опубліковано 561 наукова праця, з 
них – 247 самостійно;

– для участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студент-
ських наукових робіт було подано 21 роботу студентів ДДПУ 
імені Івана Франка, з них – 10 робіт отримали призові місця.

На підставі рішень галузевих конкурсних комісій з прове-
дення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 
робіт з галузей знань і спеціальностей 2017/2018 навчального 
року та наказу МОН України № 827 від 31.07.2018 р. затвер-
джено перелік переможців, серед яких 8 студентів нашого 
університету, а саме: Хлонь Лілія – студентка соціально-гу-
манітарного факультету (диплом І ступеня, науковий керівник 
– кандидат педагогічних наук, доцент Гордієнко Ніна); Особа 
Тетяна – студентка соціально-гуманітарного факультету (ди-
плом ІІІ ступеня, науковий керівник – кандидат педагогічних 
наук, доцент Івах Світлана); Денькович Іванна – студентка фа-
культету початкової та мистецької освіти (диплом ІІІ ступеня, 
науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Луців 
Світлана); Звіринська Аліна-Тетяна – студентка історичного 
факультету (диплом ІІІ ступеня, науковий керівник – кандидат 
історичних наук, доцент Галик Володимир); Шавало Ірина – 
студентка навчально-наукового інституту фізики, математики, 
економіки та інноваційних технологій (диплом ІІІ ступеня, на-
уковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Пагута 
Мирослав); Брижко Володимир – студент навчально-науково-
го інституту фізики, математики, економіки та інноваційних 
технологій (диплом ІІІ ступеня, науковий керівник – канди-
дат фізико-математичних наук, доцент Кузик Олег); Шумило 
Світлана та Лесів Вікторія – студентки біолого-природничого 
факультету (диплом ІІІ ступеня, науковий керівник – викладач 
Лупак Оксана); Добуш Юлія – студентка навчально-наукового 
інституту іноземних мов (диплом ІІІ ступеня, науковий керів-
ник – кандидат педагогічних наук, доцент Гевко Оксана).

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 
від 10.10.2017 р. № 1364 «Про проведення Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спе-
ціальностей у 2017/2018 навчальному році» Дрогобицький 
державний педагогічний університет імені Івана Франка був 
визначений базовим зі спеціальності «Освітні, педагогічні 
науки» впродовж 2017/2018 – 2019/2020 рр. 

У 2018 році в університеті функціонувало 11 наукових 
шкіл (у 2017 – 11, у 2016 – 14, 2015 – 14, 2014 – 14, 2013 – 15).

Продовжувала свою діяльність рада молодих учених у 
складі 9 осіб. Члени ради молодих учених були співоргані-
заторами та учасниками наукових конференцій, семінарів 
різного рівня, опублікували низку наукових праць. Зокрема, 
радою було проведено ІІІ Міжнародну науково-практичну 
конференцію «Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в 
інтердисциплінарному контексті» (м. Ченстохова – Ужго-
род – Дрогобич, 29 – 30 березня 2018 р.) та ІV Міжнародну 
науково-практичну конференцію «Розвиток сучасної освіти 
і науки: результати, проблеми, перспективи» (м. Конін – 
Ужгород – Дрогобич, 15 червня 2018 р.), за матеріалами яких 
опубліковано збірники матеріалів (31,75 др. арк. та 22,3 др. 
арк.). У 2018 році видано ХVІІІ (23,02 др. арк.), ХІХ (54,87 
др. арк.), ХХ (62,08 др. арк.), ХХІ (48,58 др. арк.) випуски 
збірника «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузів-
ський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобиць-
кого державного педагогічного університету ім. І. Франка».

Упродовж 2018 року працювало Наукове товариство сту-
дентів та аспірантів імені проф. В.Ф. Надім’янова (голова 
ради – аспірантка 2-го року підготовки за спеціальністю 033 
Філософія Наталія Биців). За звітний період було проведе-
но 3 наукові конференції: конференція-презентація «Видатні 
постаті України кінця ХХ – початку ХХІ століття», науково-
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практичні конференції «Нова українська школа та інклюзив-
не навчання: проблеми і виклики сьогодення» та «Проблема 
нація та націотворення: Революція Гідності і Голодомор».

Наукові заходи, проведені у ДДПУ імені Івана Франка
Міжнародні наукові заходи

ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Народ-
но-інструментальне мистецтво на зламі ХХ – ХХІ століть» 
(8 грудня 2017 р.; організатор – кафедра народних музичних 
інструментів та вокалу).

ІІІ Міжнародний науково-практичний семінар (22 лютого 
2018 р.; організатор – кафедра методики музичного вихован-
ня і диригування).

Міжнародний україно-бельгійський проект Manustrella (19 
– 22 березня 2018 р.; організатор – кафедра соціальної педа-
гогіки та корекційної освіти).

Międzynarodowa Konferencja Naukowa «Health and 
nutrition» (18 – 20 квітня 2018 р.; організатори – кафедра ана-
томії, фізіології та валеології, кафедра біології та хімії, кафе-
дра екології та географії).

Міжнародна науково-практична конференція пам’яті про-
фесора В.Г. Скотного «Актуальні проблеми філософії освіти: 
загальнофілософські, психолого-педагогічні та організаційні 
виміри» (19 – 20 квітня 2018 р.; організатор – кафедра філо-
софії імені професора Валерія Григоровича Скотного).

«Музичне мистецтво XXI століття – історія, теорія, прак-
тика» (27 квітня 2018 р.; організатор – кафедра народних му-
зичних інструментів та вокалу).

Міжнародна наукова конференція «Творчість С.С. Авєрін-
цева як відсвіт філософії та культури російського Срібного 
століття» (4 – 5 травня 2018 р.; організатор – кафедра філосо-
фії імені професора Валерія Григоровича Скотного).

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні 
проблеми моделювання та управління соціально-економіч-
ними системами в умовах глобалізації» (11 травня 2018 р.; 
організатор – кафедра економіки та менеджменту).

Міжнародний україно-румуно-бельгійський семінар «Со-
ціальна інклюзія» (22 – 25 травня 2018 р.; організатор – кафе-
дра соціальної педагогіки та корекційної освіти).

Міжнародний україно-бельгійсько-нідерландський семінар «Ін-
клюзивна освіта в ранньому дитинстві» (22 – 25 травня 2018 р. ; 
організатор – кафедра соціальної педагогіки та корекційної освіти).

Міжнародний україно-румуно-бельгійський семінар «Мис-
тецтво і творчість» (22 – 25 травня 2018 р.; організатор – кафе-
дра соціальної педагогіки та корекційної освіти).

X International conference on topical problems of semiconductor 
physics (26 – 29 червня 2018 р.; організатор – кафедра фізики).

VI Międzynarodowа Konferencjа Naukowа «Przyczyny i 
skutki degradacji środowiska glebowego» (11 – 13 вересня 2018 
р.; організатори – кафедра анатомії, фізіології та валеології, 
кафедра біології та хімії, кафедра екології та географії);

Міжнародна наукова конференція «Спільна спадщина Річ 
Посполита обох народів в польській і українській історичній 
думці ХІХ і ХХ ст.» (27 – 28 вересня 2018 р.; організатор – 
кафедра всесвітньої історії та СІД).

І Міжнародна наукова конференція «Соціально-правові 
аспекти виховання молоді в добу ХХІ ст: загрози, виклики, 
сподівання» (9 – 10 жовтня 2018 р.; організатор – кафедра 
правознавства, політології та соціології).

Гуманізм. Людина. Уява. XXІX Міжнародні людинознавчі 
філософські читання (постійно діючий філософський семі-
нар) (13 жовтня 2018 р.; організатор – кафедра філософії іме-
ні професора Валерія Григоровича Скотного).

Етнос. Культура. Нація: ХІ Міжнародна науково-практич-
на інтернет-конференція (18 – 19 жовтня 2018 р.; організатор 
– кафедра культурології та мистецької освіти).

VІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Хоро-
ве мистецтво України та його подвижники» (19 жовтня 2018 р.; ор-
ганізатор – кафедра методики музичного виховання і диригування).

ІV Міжнародна науково-практична конференція молодих 
вчених та студентів «Сучасний стан та перспективи розви-
тку біо- й агроценозів в умовах постійного техногенного за-
бруднення» (24 – 26 жовтня 2018 р.; організатори – кафедра 
анатомії, фізіології та валеології, кафедра біології та хімії, 
кафедра екології та географії). 

Всеукраїнські наукові заходи
ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція (27 жов-

тня 2017 р.; організатор – кафедра історії України).
Всеукраїнська науково-практична конференція (24 листо-

пада 2017 р.; організатор – кафедра історії України).
ІV Всеукраїнський методичний семінар «Музичний ком-

понент на заняттях з польської мови» (12 грудня 2017 р.; ор-
ганізатор – кафедра світової літератури та славістики).

Всеукраїнська науково-практична конференція «Україн-
ське слово мовами народів світу» (22 березня 2018 р.; органі-
затор – кафедра германських мов і перекладознавства).

Всеукраїнський науково-практичний семінар «Актуальні 
проблеми практичної психології» (29 березня 2018 р.; орга-
нізатор – кафедра практичної психології).

XXІХ наукова сесія НТШ (Дрогобицький осередок НТШ) 
(30 – 31 березня 2018 р.; організатор – кафедра всесвітньої 
історії та спеціальних історичних дисциплін).

Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми 
дитинства в контексті сучасної педагогіки (до 100-річчя Ва-
силя Сухомлинського) (26 – 27 квітня 2018 р.; організатор – 
кафедра загальної педагогіки та дошкільної освіти).

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнар. 
участю, присвячена 85-й річниці від дня народження заслуже-
ного майстра народної творчості України Мирослави Кот «На-
родне мистецтво Бойківщини: історія та сучасність» (3 травня 
2018 р., ДДПУ імені Івана Франка, м. Дрогобич; організатор 
– кафедра технологічної та професійної освіти).

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні 
тенденції сучасного гуманітарного дискурсу – 2018» (16 трав-
ня 2018 р.; організатори – кафедра романської філології та ком-

паративістики, кафедра практики англійської мови, кафедра 
мовної та міжкультурної комунікації).

Щорічна Всеукраїнська франкознавча конференція «Нагу-
євицькі читання – 2018: Іван Франко в гуманітарно-філоло-
гічному просторі» (25 травня 2018 р.; організатор – кафедра 
української літератури та теорії літератури).

Всеукраїнська науково-практична конференція (27 травня 
2018 р.; організатор – кафедра історії України).

ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конферен-
ція «Проблеми моделювання та розроблення інформаційних 
систем» (1 червня 2018 р.; організатор – кафедра інформати-
ки та інформаційних систем).

Всеукраїнська науково-практична конференція до 100-річ-
чя Василя Сухомлинського «Педагогіка Василя Сухомлин-
ського: від традицій до інновацій» (17 вересня 2018 р.; орга-
нізатор – кафедра загальної педагогіки та дошкільної освіти).

Всеукраїнська науково-практична конференція «Феномен 
Памви Беринди крізь призму його доби: лінгвістичні та іс-
торико-культурологічні тлумачення» (17 – 18 жовтня 2018 р.; 
організатор – кафедра української мови).

Всеукраїнська студентська конференція «Молода наука» 
(22 жовтня 2018 р.; організатор – кафедра романської філо-
логії та компаративістики).

Всеукраїнська студентська конференція «Молодь. Освіта. 
Наука» (31 жовтня 2018 р.; організатор – кафедра практики 
англійської мови).

ХІ Всеукраїнська учнівська наукова конференція «Еколого-
валеологічна культура – вибір ХХІ ст.» (7 листопада 2018 р.; 
організатори – кафедра анатомії, фізіології та валеології, ка-
федра біології та хімії, кафедра екології та географії).

Регіональні наукові заходи
Регіональна науково-практична конференція «Розвиток 

психології на Дрогобиччині: історія та сучасність» (10 лис-
топада 2017 р.; організатор – кафедра практичної психології).

Краєзнавчий семінар «Święty Mikołaj przychodzi do nas» (6 грудня 
2017 р.; організатор – кафедра світової літератури та славістики).

Науково-методичний семінар «Ігри та забави з дітьми до-
шкільного віку: теорія та практика музично-театральної та 
художньої діяльності дошкільників» (30 січня 2018 р.; орга-
нізатор – кафедра загальної педагогіки та дошкільної освіти).

Науково-методичний семінар «Естетичне виховання у педа-
гогічній спадщині В. Сухомлинського» (21 березня 2018 р.; ор-
ганізатор – кафедра загальної педагогіки та дошкільної освіти).

Науково-практична конференція «Іван Франко і світова  
культура (до 162-річниці від дня народження та 102-річчя від 
дня смерті Великого Каменяра)» (19 квітня 2018р.; організа-
тор – кафедра світової літератури та славістики).

Науково-методичний семінар «Створення «портрету» май-
бутнього вихователя на основі праці «Серце віддаю дітям» 
В. Сухомлинського (23 квітня 2018 р.; організатор – кафедра 
загальної педагогіки та дошкільної освіти).

«Шляхи формування й реалізації професійної іншомовної 
освіти учителів іноземних мов у процесі міжкультурної інтегра-
ції» (регіональна) (24 квітня 2018 р.; організатор – кафедра по-
рівняльної педагогіки та методики викладання іноземних мов).

V Науково-практична конференція викладачів та студентів 
інституту фізики, математики, економіки та інноваційних 
технологій Дрогобицького державного педагогічного уні-
верситету імені Івана Франка «Актуальні проблеми сучасної 
науки» (27 квітня 2018 р.; організатори – кафедра технологіч-
ної та професійної освіти, ННІФМЕІТ).

КЗЛОР Самбірський педагогічний коледж імені Івана 
Филипчака «Формування гнучкого мислення майбутніх фа-
хівців з фізичного виховання щодо вибору засобів і методів 
фізичного розвитку учнів» (16 травня 2018 р.; організатор – 
кафедра спортивних дисциплін і туризму).

Науково-методичний семінар «Професіоналізм та творчість 
педагога: поради В. Сухомлинського» (23 травня 2018 р.; орга-
нізатор – кафедра загальної педагогіки та дошкільної освіти).

Методичний семінар «Українські поети польською мо-
вою» (23 травня 2018 р.; організатор – кафедра світової літе-
ратури та славістики).

Науково-педагогічний семінар, присвячений Янушу Корча-
ку (з нагоди 140-ї річниці від дня народження) (13 вересня 2018 
р.; організатор – кафедра світової літератури та славістики);

Науково-методичний семінар «Науково-методичні осно-
ви формування мотивації професійного зростання вчителя-
філолога» (27 вересня 2018 р.; організатор – кафедра світо-
вої літератури та славістики).

Науковий захід регіонального рівня: «Чому засмучений бла-
зень» (літературні ремінісценції) за книгою Є. Мельника) (18 жовтня 
2018р.; організатор – кафедра світової літератури та славістики).

Науково-методичний семінар «Рільке і Україна» (25 жовтня 
2018 р.; організатор – кафедра світової літератури та славістики).

2.2 Робота вченої ради ДДПУ імені Івана Франка 
Протягом 2018 р. було проведено 11 чергових і 6 позачер-

гових  засідань вченої ради, на яких розглянуто 203 питання, 
з них – 23 питання основного порядку денного. 

Зокрема, вчена рада:
1. Розглянула підсумки комплексної перевірки відділу мо-

лодіжної політики і соціальної роботи, канцелярії та архіву; 
2. Атестувала філологічний факультет і факультет початко-

вої та мистецької освіти;
3. Підвела підсумки державних екзаменів, прийому сту-

дентів 2018 р. і профорієнтаційної роботи, науково-дослідної 
роботи, діяльності спеціалізованої вченої ради Д 36.053.01.

4. Обговорила питання про роботу вчених рад навчально-
наукових інститутів та факультетів; зміст освітніх програм 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 
014 Середня освіта; дотримання академічної доброчесності 
науково-педагогічними працівниками та студентами універ-
ситету; роботу бухгалтерії та  фінансово-господарської ді-
яльності університету; методичне забезпечення навчального 
процесу та роботу навчально-допоміжного персоналу в на-
вчально-науковому інституті музичного мистецтва. 

5. Затвердила звіти докторантів, а також керівників науково-

дослідних проектів, виконання яких фінансувалося із загаль-
ного і спеціального фондів Державного бюджету України. 

Крім того, за окреслений період вчена рада нагородила 
Відзнакою вченої ради професора Марію Федурко.

Присвоїла почесне звання «Заслужений професор ДДПУ 
імені Івана Франка» професору Роману Пелещаку та профе-
сору Тетяні Логвиненко.

Присвоїла почесне звання Doctor Honoris Causa ректору 
Університету прикладних наук ВІВЕС (Бельгія) Йорісу Хін-
дріксу і Голові правління Міжнародного Фонду імені Івана 
Франка, кандидату технічних наук Роланду Франку.

Затвердила 14 положень (порядків) про структурні під-
розділи та різні напрями діяльності університету.

Протягом 2018 р. вчена рада розглянула дві атестаційні 
справи здобувачів вченого звання доцента.

2.3 Робота редакційно-видавничого відділу
У 2018 році на редагування надійшло 315 підручників, по-

сібників, збірників наукових праць, монографій, авторефератів 
тощо, 305 з яких відредаговано і підготовлено до друку, 272 – 
видрукувано. Крім того, відділ забезпечив друк і тиражування 
усіх видів бланків, у т.ч. для організації прийому документів 
від абітурієнтів, програм співбесід зі вступниками і державних 
іспитів, робочих зошитів, журналів обліку роботи академічних 
груп, індивідуальних планів студентів, щоденників для студен-
тів-практикантів, читацьких квитків, формулярів тощо. Зага-
лом було виконано 350 замовлень, 78 з яких – бланки.

228 назв книжок загальним накладом 1 495 примірників 
на суму 21 283 грн. передано у бібліотеку.

За видрук авторських примірників до банку внесено по-
над 100 000 грн., що повністю покрило витрати на закупівлю 
витратних матеріалів для різографів. 

2.4 Робота бібліотеки 
У 2018 році бібліотека працювала за такими основними 

напрямками:
– формування і збереження фондів;
– здійснення оперативного та якісного обслуговування ко-

ристувачів; 
– впровадження інформаційних технологій у бібліотечні 

процеси;
– створення електронного каталогу та баз даних;
– забезпечення вільного доступу до джерел інформації, по-

шуку інформації;
– формування інформаційної культури користувачів;
– культурно-просвітницька робота;
– підвищення професійного рівня бібліотечних працівників 

відповідно до сучасних вимог інформаційно-бібліотечного 
обслуговування.

За останні п’ять років кількість нових надходжень змен-
шилась вдвічі.

Нові надходження: 2014 р. – 9353 примірники, 2015 р. – 
9391 примірник, 2016 р. – 9361 примірник, 2017 р. – 5676 
примірників; 2018 р. – 4585 примірників.

Триває робота з електронним каталогом, який містить 
264 147 бібліографічних записів (426 500 примірників), за 
рік внесено 20 577 записів.

Бібліотека працює над створенням баз даних: книг 365 
214 (прим.), випускових робіт 6 858 (прим.). періодичних ви-
дань 48 365 (прим.) та ін.

Web-сайт бібліотеки (адреса http://dspu.edu.ua/biblioteka//) 
розвивається як інформаційний портал, забезпечує повноту, 
актуальність і доступність інформації, орієнтований на під-
тримку освітньої та дослідницької діяльності. Скориставшись 
Онлайн-послугами «Електронна доставка документів», від-
далені користувачі отримали 128 сторінок копій документів, 
віртуальною довідковою службою «Запитай бібліотекаря» 
– користувачі одержали 220 віртуальних довідок, «Визначен-
ня індексів УДК» – 390 користувачів отримали 425 шифрів. 
Оновлено рубрики «Франкіана», «Дарувальники», «Культур-
но-просвітницька робота», «Нові надходження». Кількість 
звернень до Web-сайту бібліотеки за рік склала 26 565 (у по-
рівнянні з 2017 р – 19 831). Цей ресурс становить інтерес для 
користувачів, що підтверджується кількістю звернень до нього.

За звітний період видано 7 840 довідок, складено 13 бі-
бліографічних списків, організовано 159 тематичних книж-
кових виставок, з них 20 − віртуальних. 

Розширено послуги, які надаються науковцям університету:
- допомога у створенні профілю вченого в Google Scholar, 

ORCID, ResearcherID;
- надання консультативної допомоги з питань наукометрії;
- доступ до повнотекстових баз даних провідних наукових 

видавництв, вітчизняних та світових електронних інформа-
ційних ресурсів, зокрема наукометричної платформи Scopus, 
бази даних огляду ЗМІ Polpred.com.

Невід’ємною складовою роботи бібліотеки є навчання 
студентів інформаційної культури: проведено екскурсії та бі-
бліотечні заняття «Сходинки до знань».

Бібліотека бере участь у формуванні всеукраїнської ре-
феративної бази даних «Україніка наукова», реферує журнал 
«Молодь і ринок». 

Видано бібліографічний покажчик «Крути: крок у без-
смертя» (До 100-річчя бою під Крутами).

Підготовлено до друку бібліографічний покажчик «Бруно 
Шульц».

Бібліотека нагороджена дипломом учасника Топ-10 «Біо-
графічного рейтингу – 2017» та дипломом ІІІ ступеня у но-
мінації «Бібліографічний покажчик» за видання покажчика 
«Юрій Дрогобич (Котермак)».

Нове у роботі бібліотеки:
– відкриття Інформаційного центру з питань Євроатлан-

тичної інтеграції України;
– підтримка сайтів наукових журналів університету;
– безкоштовний Інтернет, в приміщенні бібліотеки – WI-FI зона;
– розміщення наукових видань університету у національ-

них та міжнародних реферативних, наукометричних БД, а 
саме: «Наукова періодика України» та «Україніка наукова» 
Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, 
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відкритій журнальній системі (OJS — Open Journal Systems);

– перевірка робіт на плагіат.
Закуплено: 

– 3 персональні комп’ютери з ОС Microsoft Windows 10;
– 3 сканери для зчитування штрих-кодів;
– 3 Wi-Fi роутери.

ІІІ. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ
3.1 Наукове та науково-технічне співробітництво 

із закордонними організаціями
Міжнародна співпраця ДДПУ ім. І.Франка охоплює 20 

країн, серед яких з  інституціями 11 країн співпраця підтвер-
джена офіційними угодами.

Станом на 2018 рік реалізується 51 міжнародна угода, з 
яких 3 укладено за звітній період. Університет активно співп-
рацює з посольствами іноземних держав, зокрема Бельгії, 
Великобританії та Польщі, міжнародними неурядовими орга-
нізаціями, передусім ORADEA (Бельгія, Румунія). За звітний 
період Університет був учасником 11 міжнародних проектів. 
Протягом 2018 року реалізовано різні форми співпраці з 85 
закордонними партнерами з 19 країн світу.

Університет продовжує активну співпрацю в рамках програ-
ми Еразмус+. У 2018 році реалізовано 21 академічну мобільність 
(Еразмус+ КА107) представників ДДПУ, серед яких – 15 студен-
тів, 3 викладачі та 3 представники адміністративного персоналу. 
Партнерами ДДПУ в цьому проекті у 2018 році були: Віден-
ський педагогічний інститут (Австрія), Штирійський педаго-
гічний інститут (Австрія), Університет прикладних наук VIVES 
(Бельгія), Технологічна академія в Резекне (Латвія), Державна 
вища професійна школа імені Вітелона (Польща), Люблінський 
католицький університет Івана Павла ІІ (Польща), Жешівський 
університет (Польща), Банатський університет сільськогоспо-
дарських наук та ветеринарної медицини (Румунія). 

Також ДДПУ продовжує реалізацію освітньої програми 
«Подвійний диплом» з Полонійною академією в Ченстохові 
(Польща). Зокрема у 2018 році вручено дипломи 17 студен-
там-учасникам вказаної програми. 

15 представників студентства Університету стали при-
зерами міжнародних фестивалів, конкурсів, виставок, спор-
тивних змагань. 12 студентів взяли участь у міжнародних 
конференціях. 14 студентів стали учасниками обмінів та між-
народних літніх курсів.

Загалом, у 2018 році здійснено 58 закордонних відря-
джень, в рамках яких працівники пройшли стажування у та-
ких країнах: Австрія, Бельгія, Білорусь, Італія, Латвія, Литва, 
Нідерланди, Польща, Румунія, Чехія. А понад 150 іноземців 
перебували з візитом у ДДПУ.

Міжнародна співпраця ДДПУ ім. І.Франка
Австрія, Інсбруцький університет. Тема співробітництва: 

«Участь в ХІ Міжнародній науково-практичній Інтернет-конфе-
ренції «Етнос. Культура. Нація»». Практичні результати від спів-
робітництва: доповідь на конференції (18 – 19 жовтня 2018 р.).

Австрія, Педагогічний інститут Штирії. Тема співробітництва: 
«Участь в ХІ Міжнародній науково-практичній інтернет-конфе-
ренції «Етнос. Культура. Нація»». Практичні результати від співро-
бітництва: доповідь на конференції (18 – 19 жовтня 2018 р.).

Австрія, Віденський педагогічний інститут. Тема співробіт-
ництва: «Австрія та Україна: міжкультурний діалог». Практичні 
результати від співробітництва: академічна мобільність викла-
дачів і студентів; спільні науково-культурні проекти (збірники 
наукових праць, участь у наукових семінарах та конференціях).

Австрія, Педагогічний інститут Штирії. Тема співробітни-
цтва: «Австрія та Україна: міжкультурний діалог». Практичні 
результати від співробітництва: академічна мобільність викла-
дачів і студентів; спільні науково-культурні проекти (збірники 
наукових праць, участь у наукових семінарах та конференціях).

Австрія, Інсбруцький університет. Тема співробітництва: 
«Австрія та Україна: міжкультурний діалог». Практичні резуль-
тати від співробітництва: академічна мобільність викладачів і 
студентів; спільні науково-культурні проекти (збірники науко-
вих праць, участь у наукових семінарах та конференціях).

Азербайджан, Інститут радіаційних проблем НАН Азер-
байджану. Тема співробітництва: «Забезпечення діяльності 
створеного спільного українсько-азейбарджанського між-
народного науково-освітнього центру нанобіотехнологій 
і функціональних наносистем». Практичні результати від 
співробітництва: проведено дослідження біоматеріалів із са-
моорганізованими магнітними наночастинками.

Азербайджан, Національна академія наук Азербайджану. 
Тема співробітництва: конференційна діяльність. Практичні 
результати від співробітництва: видання наукового збірника.

Азербайджан, Бакинський державний університет. Тема спів-
робітництва: «Актуальні проблеми філософії освіти: загально-
філософські, психолого-педагогічні та організаційні виміри». 
Практичні результати від співробітництва: Міжнародна науково-
практична конференція пам’яті професора В.Г.Скотного «Акту-
альні проблеми філософії освіти: загальнофілософські, психоло-
го-педагогічні та організаційні виміри» (19 – 20 квітня 2018 р.).

Бельгія, Університет прикладних наук VIVES. Тема співро-
бітництва: «Соціально-економічні та міграційні процеси в Украї-
ні». Практичні результати від співробітництва: спільна діяльність 
в рамках міжнародних днів у ВІВЕС та програми ERASMUS +.

Бельгія, Бельгійська неприбуткова організація WZV 
«Oradea». Тема співробітництва: «Теоретичні та прикладні 
проблеми екології. Моніторинг здоров’я». Практичні резуль-
тати від співробітництва: підсумкова зустріч за результатами 
співпраці з керівництвом WZV «Oradea», проведення тренін-
гів, читання лекцій, публікація статей.

Бельгія, Університет прикладних наук VIVES, факультет агро-
біотехнології. Тема співробітництва: «Програма за обміном студен-
тами». Стажування викладачів. Практичні результати від співробіт-
ництва: підсумкова зустріч за результатами співпраці з керівництвом 
Університету прикладних наук VIVES. Участь у роботі ІV Міжна-
родної науково-практичної конференції молодих учених та студен-
тів, проведення тренінгів, читання лекцій, публікація статей.

Бельгія, Європейська комісія (Бельгія) Еразмус офіс в Укра-
їні. Тема співробітництва: «Реалізація проекту «Еразмус+ Жан 

Моне» для асоціацій». Практичні результати від співробітни-
цтва: керівництво проф. Щудло С.А. проектом, Організація Зи-
мової Школи «Європейські індикатори освітніх досліджень» 
(лютий, Дрогобич – Трускавець) (співорганізатори: ДДПУ ім. 
І. Франка та УАДО). Участь проф. Щудло С.А. в оргкомітеті, 
виступ із доповіддю, стаття за результатами участі у ІI Між-
народній науковій конференції УАДО «Імплементація європей-
ських стандартів в українські освітні дослідження» (15 червня 
2018 р.) (співорганізатори: Українська асоціація дослідників 
освіти, Національна академія педагогічних наук України).

Бельгія, Університет прикладних наук VIVES, факультет 
агробіотехнології. Тема співробітництва: «Mantelluisteren. 
Соціально-реабілітаціні засади ерготерапевтичної допомоги 
особами з особливими потребами». Практичні результати від 
співробітництва: Міжнародний україно-бельгійський семінар.

Бельгія, Університет прикладних наук VIVES. Тема співробітни-
цтва: ««Соціальна інклюзія». Соціально-педагогічні аспекти вклю-
чення особистості у життя соціуму». Практичні результати від спів-
робітництва: Міжнародний україно-румуно-бельгійський семінар.

Бельгія, Університет прикладних наук VIVES. Тема співро-
бітництва: «Інклюзивна освіта в ранньому дитинстві». Соціаль-
но-педагогічна робота щодо включення дитини раннього віку в 
освітнє середовище. Практичні результати від співробітництва: 
Міжнародний україно-бельгійсько-нідерландський семінар.

Бельгія, Університет прикладних наук VIVES. Тема співробітни-
цтва: «Мистецтво і творчість». Соціальна робота з дітьми з особливи-
ми потребами засобами мистецтва. Практичні результати від співро-
бітництва: Міжнародний україно-бельгійсько-датський семінар.

Бельгія, Університет прикладних наук VIVES. Тема спів-
робітництва: «Обмін досвіду щодо надання освітніх послуг у 
галузі фізична терапія та ерготерапія, а також у сфері надання 
реабілітаційної допомоги населенню». Практичні результати 
від співробітництва: проведення відкритих лекцій, оновлення 
начально-методичного забезпечення.

Італія, Вільний університет Больцано (Больцано). Тема 
співробітництва: «Інклюзія та ексклюзія, ресурси освітніх до-
сліджень». Практичні результати від співробітництва: участь 
у конференції, доповідь на конференції Європейської асоціації 
освітніх досліджень (EERA) «Інклюзія та ексклюзія, ресурси 
освітніх досліджень» (3 – 7 вересня 2018 р.).

Італія, Музично-культурна асоціація «FORTISSIMO» (Ланчано). 
Тема співробітництва: XІ Міжнародний конкурс баяністів-акордео-
ністів «Perpetuum mobile», 27 – 30 квітня 2018 р. Практичні резуль-
тати від співробітництва: участь у журі конкурсу.

Іспанія, Консерваторія «Jesús de Monasterio» (Сантандері). 
Тема співробітництва: XІ Міжнародний конкурс баяністів-акорде-
оністів «Perpetuum mobile» 27 – 30 квітня 2018 р. Практичні ре-
зультати від співробітництва: участь у журі конкурсу.

Республіка Казахстан, Міжнародний Центр методологічних 
досліджень та інноваційних програм. Тема співробітництва: 
«Гуманізм. Людина. Уява». Практичні результати від співробіт-
ництва: XXІX Міжнародні людинознавчі філософські читання 
(постійно діючий філософський семінар) «Гуманізм. Людина. 
Уява». (13 жовтня 2018 р.).

Республіка Казахстан, Казахська національна консерваторія 
імені Курмангази (Алмати). Тема співробітництва: ІІІ Міжна-
родна науково-практична конференція «Музичне мистецтво ХХІ 
століття – історія, теорія, практика», 27 квітня 2018 р. Практичні 
результати від співробітництва: участь у конференції.

Китайська Народна Республіка, Чунцінський університет 
науки і мистецтв. Тема співробітництва: участь в ХІ Міжнарод-
ній науково-практичній інтернет-конференції «Етнос. Культура. 
Нація». Практичні результати від співробітництва: доповідь на 
конференції, 18 – 19 жовтня 2018 р.

Китайська Народна Республіка, Уханьський технологіч-
ний Університет. Тема співробітництва: виконання спільних 
українсько-китайських науково-дослідних проектів. Практичні 
результати від співробітництва: започатковано дослідження но-
вих склоподібних матеріалів приготованих унікальним методом 
аеродинамічної левітації.

Китайська Народна Республіка, Університет Гонконгу. Тема 
співробітництва: «Реформування вищої освіти». Практичні ре-
зультати від співробітництва: участь проф. Щудло С.А. в екс-
пертній дискусійній панелі «Академічна свобода та інститу-
ційна автономія» (21 вересня 2018 р., Львів). Організатор: PhD 
Університету Гонконгу А. Олексієнко.

Латвія, Технологічна академія в Резекне. Тема співробітни-
цтва: реалізація проекту Еразмус+ в рамках програми «Подвій-
ний диплом» з Полонійною академією в м. Ченстохові (Польща). 
Практичні результати від співробітництва: реалізація академіч-
них мобільностей 6 студентів.

Литва, Вільнюський державний університет. Тема співробіт-
ництва: Українсько-литовський міжнародний проект з розробки 
історії церкви і монастиря Св. Трійці у Вільнюсі. Практичні ре-
зультати від співробітництва: видання колективної монографії 
«На перехресті культур», Вільнюс, 2018 р.

Литва, Литовська академія музики і театру (Вільнюс). Тема 
співробітництва: XІ Міжнародний конкурс баяністів-акордео-
ністів «Perpetuum mobile», 27 – 30 квітня 2018 р. Практичні ре-
зультати від співробітництва: участь у журі конкурсу.

Литва, Гімназія мистецтв ім. Саулюсa Сондецкісa (Шяуляй). 
Тема співробітництва: XІ Міжнародний конкурс баяністів-акор-
деоністів «Perpetuum mobile», 27 – 30 квітня 2018 р. Практичні 
результати від співробітництва: участь у журі конкурсу.

Литва, Адміністрації самоуправління міста Каунаса. Тема 
співробітництва: XІ Міжнародний конкурс баяністів-акордео-
ністів «Perpetuum mobile», 27 – 30 квітня 2018 р. Практичні ре-
зультати від співробітництва: участь у журі конкурсу.

Литва, Музична академія Університету Вітовта Великого 
(Каунас). Тема співробітництва: ІІІ Міжнародна науково-прак-
тична конференція «Музичне мистецтво ХХІ століття – істо-
рія, теорія, практика», 27 квітня 2018 р. Практичні результати 
від співробітництва: участь у конференції.

Литва, Академія музики и театру Литви. Тема співробітництва: 
ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Музичне мисте-
цтво ХХІ століття – історія, теорія, практика», 27 квітня 2018 р. 

Практичні результати від співробітництва: участь у конференції.
Німеччина, Університет прикладних наук Кельну, Факультет 

інформації, засобів масової інформації і електротехніки, Інститут 
прикладної оптики і електроніки. Тема співробітництва: досліджен-
ня деградаційних процесів електричних параметрів мультишарових 
оксишпінельних структур ( в рамках двостороннього співробітни-
цтва, куратори – Гадзаман І. / Hadzaman I/, Бруннер М. / Brunner M.). 
Практичні результати від співробітництва: спільна публікація.

Німеччина, Європейська асоціація освітніх досліджень 
(Берлін). Тема співробітництва: Член правління Європейської 
асоціації освітніх досліджень (EERA). Практичні результати від 
співробітництва: участь у засіданнях правління Європейської 
асоціації освітніх досліджень (EERA) (березень, 2018, Берлін, 
Німеччина; вересень, 2018, Больцано, Італія).

Німеччина, Дрезденський технічний університет. Тема спів-
робітництва: «Актуальні проблеми моделювання та управлін-
ня соціально-економічними системами в умовах глобалізації». 
Практичні результати від співробітництва: організація та прове-
дення спільної конференції.

Польща, Опольський політехнічний університет, Факультет 
виробничої інженерії та логістики, кафедра фізики. Тема співро-
бітництва: «Дослідження топологічних властивостей оксишпі-
нельної кераміки (Гадзаман І. / Hadzaman I/ - Інграм А. / Ingram 
A.)». Практичні результати від співробітництва: спільні публікації.

Польща, Жешівський університет, Центр мікроелектроні-
ки та нанотехнологій, Жешув. Тема співробітництва: «Дослі-
дження оптичних, магніто-оптичних та магнітних властивос-
тей напівпровідникових наноструктур та їх біонаноконюгатів 
із протеїнами (Столярчук І.Д /I.D.Stolyarchuk /- Шерегій Є.М./ 
E.M. Sheregii)». Практичні результати від співробітництва: 
спільні публікації.

Польща, Університет інформаційних технологій, Жешів, 
Кафедра телекомунікації та електроніки. Тема співробітництва: 
Робота над патентом на винахід «Акустико-оптичний пристрій 
для корекції спрямованості випромінювання лазера для спікання 
металів лазером» (Peleshchak R./Пелещак Р., Kopka J/Копка Я.). 
Практичні результати від співробітництва: заявка на винахід.

Польща, Жешівський університет. Тема співробітництва: 
«Електронне матеріалознавство». Практичні результати від 
співробітництва: спільні наукові дослідження та публікації.

Польща, Інститут фізики польської академії наук. Тема співро-
бітництва: «Електронне матеріалознавство». Практичні результати 
від співробітництва: спільні наукові дослідження та публікації.

Польща, Познанський університет імені Адама Міцкевича. 
Тема співробітництва: «Простори Гарді». Практичні результати від 
співробітництва: виступ на науковому семінарі.

Польща, Жешівський університет, агробіологічний факуль-
тет. Тема співробітництва: «Ерозія ґрунтів. Екологічні про-
блеми Передкарпаття». Практичні результати від співробітни-
цтва: проведення спільних досліджень, участь у міжнародних 
конференціях, публікація статей та тез. Випуск збірника Acta 
Carpatica. Участь у роботі ІV Міжнародної науково-практичної 
конференції молодих учених та студентів.

Польща, Полонійна Академія в Ченстохові. Тема співробітни-
цтва: «Реалії та перспективи: екологія та харчування». Практичні 
результати від співробітництва: участь у роботі ІV Міжнародної 
науково-практичної конференції молодих учених та студентів.

Польща, Університет імені Яна Кохановського (Кельце). 
Тема співробітництва: XІ Міжнародний конкурс баяністів-
акордеоністів «Perpetuum mobile», 27 – 30 квітня 2018 р. Прак-
тичні результати від співробітництва: участь у журі конкурсу.

Польща, Інститут музичної освіти Університету імені Яна 
Кохановського (Кельце). Тема співробітництва: ІІІ Міжнарод-
на науково-практична конференція «Музичне мистецтво ХХІ 
століття – історія, теорія, практика», 27 квітня 2018 р. Прак-
тичні результати від співробітництва: участь у конференції.

Польща, Університет Марії Кюрі-Склодовської в Любліні. 
Тема співробітництва: «Історія, краєзнавство». Практичні ре-
зультати від співробітництва: обмін студентами.

Польща, Музей ім. Анни та Ярослава Івашкевичів в Ставіс-
ку, Музей Юзефа Пілсудського у Сулеювку, Люблінський музей 
у Любліні. Тема співробітництва: Міжнародна наукова конфе-
ренція, що є частиною щорічного польсько-українського літера-
турно-наукового проекту «Діалог Двох Культур». Практичні ре-
зультати від співробітництва: участь у конференції «Дрогобич і 
околиці: відлуння багатокультурності в літературі та мистецтві».

Польща, Перемишльський архів. Тема співробітництва: «До-
слідження історії українсько-польського пограниччя». Практичні 
результати від співробітництва: участь у Міжнародній науковій 
конференції «Unia Brzeska I jej konsekwencje» та публікація статті.

Польща, Університет Казимира Великого, м. Бидгощ. Тема 
співробітництва: реалізація спільного українсько-польського 
навчально-методичного проекту «Підтримка розвитку системи 
профілактики та навчання спеціалістів в обсязі протидії ризико-
вій поведінці дітей та молоді в Україні» (2017 – 2020). Практич-
ні результати від співробітництва: участь 5 викладачів у тренін-
гах у рамках проекту «Польсько-української науково-методичної 
співпраці з метою побудови навчального модуля.

Польща, Жешівський університет. Тема співробітництва: 
стажування викладачів. Практичні результати від співробітни-
цтва: двоє викладачів пройшли закордонне стажування.

Польща, Вища школа економічних наук, м. Хелм. Тема 
співробітництва: «Дитина в родині минулого і сучасного». 
Практичні результати від співробітництва: участь у Міжнарод-
ній науковій конференції «Дитина в родині минулого і сучасно-
го», (14 березня 2018 р.) стаття знаходиться в друці.

Польща, Вища школа імені Яна Гродка, м. Санок. Тема 
співробітництва: «Культура на українсько-польському погра-
ниччі». Практичні результати від співробітництва: участь у 
Міжнародній науковій конференції «На пограниччях культур 
і народів. Ми – Ви – Вони», стаття подана до друку.

Польща, Вища державна профсійна школа імені Вітелона, м. 
Лєгніца. Тема співробітництва: співорганізація конференції «Сус-
пільно-правові аспекти виховання молоді в ХХІ ст. Загрози, споді-
вання, виклики». Практичні результати від співробітництва: Про-
ведення І Міжнародної наукової конференції  (9 – 10 жовтня 2018 
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р.) за участю 5 викладачів та 4 студентів, подання статей до друку 
у закордонному науковому рецензованому журналі.

Польща, Краківська педагогічна академія, м. Краків. Тема 
співробітництва: «Дослідження, інновації та реформи в осві-
ті». Практичні результати від співробітництва: участь в орга-
нізаційному комітеті та виступ із доповіддю на XI Міжнарод-
ному конгресі освітніх досліджень «Дослідження, інновації та 
реформи в освіті» (17 – 19 вересня 2018 р.).

Польща, Фундація розвитку системи освіти, Варшава. Тема 
співробітництва: монографія з проблем педагогічної освіти. 
Практичні результати від співробітництва: участь у написанні 
монографії «Лідерство вчителів» (Варшава, 2018 р.). 

Польща, Державна агенція розв’язання алкогольних про-
блем (PARPA) (Варшава). Тема співробітництва: «Профілак-
тика узалежнень та ризикованої поведінки дітей та молоді». 
Практичні результати від співробітництва: участь у написанні 
розділу колективної монографії «Моніторинг узалежнень та ри-
зикованої поведінки дітей та молоді. Мокотовські дослідження, 
дослідженн Львівської області. 2016» (Варшава, 2017 р.).

Польща, Вища державна професійна школа імені Вітело-
на, м. Лєгніца. Тема співробітництва: «Академічна мобіль-
ність викладачів та адміністративних працівників». Прак-
тичні результати від співробітництва: участь в академічній 
мобільності викладачів  та адміністративних працівників.

Польща, Краківський педагогічний університет. Тема 
співробітництва: конференційна діяльність. Практичні ре-
зультати від співробітництва: обмін студентами.

Польща, Музей національної культури та регіональне то-
вариство культури ім. Я. Ґосляра в Кольбушові. Тема спів-
робітництва: науково-конференційна діяльність. Практичні 
результати від співробітництва: членство у науковій раді 
«Rocznik Kolbuszowski».

Польща, Природничо-гуманітарний університет в Сєдль-
цях. Тема співробітництва: «Обговорення актуальних про-
блем українсько-польських взаємин в історичній ретроспек-
тиві». Практичні результати від співробітництва: редагування 
збірника наукових праць «Historia i Świat».

Польща, Ягелонський університет м. Краків. Тема спів-
робітництва: конференційна діяльність. Практичні результа-
ти від співробітництва: участь у ІІІ Міжнародному Конгресі 
істориків (11 – 14. 10. 2017 р.).

Польща, Музей національної культури та регіональне то-
вариство культури ім. Я. Ґосляра в Кольбушові. Тема співро-
бітництва: конференційна діяльність. Практичні результати 
від співробітництва: «Krajobraz niepodległości» та виступ з до-
повіддю «Львів у складі Австро-Угорської імперії наприкінці 
XVIII – у першій половині XIX століття» (24 – 25. 05. 2018 р.).

Польща, Жешівський університет. Тема співробітництва: 
науково-конференційна діяльність. Практичні результати від 
співробітництва: член «Історіографічного товариства».

Польща, Полонійна академія в Ченстохові. Тема співро-
бітництва: конференційна діяльність. Практичні результати 
від співробітництва: видання наукового збірника.

Польща, Варшавський університет. Тема співробітни-
цтва: конференційна діяльність. Практичні результати від 
співробітництва: видання наукового збірника.

Польща, Поморська академія в Слупську. Тема співробіт-
ництва: конференційна діяльність. Практичні результати від 
співробітництва: видання наукового збірника.

Польща, Державна вища професійна школа в Коніні. Тема 
співробітництва: конференційна діяльність. Практичні резуль-
тати від співробітництва: видання наукового збірника.

Польща, Університет Марії Кюрі-Склодовської. Тема спів-
робітництва: наукова діяльність. Практичні результати від 
співробітництва: збірник «Spheres of Culture».

Польща, Університет Казимира Великого в Бидгощі. Тема 
співробітництва: «Запобігання та підготовка фахівців у сфері 
боротьби з ризикованою поведінкою – дітей та молоді в Укра-
їні». Практичні результати від співробітництва: розробка кон-
цепції та модуля освіти для галузей підготовки студентів ДДПУ 
ім. І. Франка для роботи з профілактики ризикованої поведінки 
дітей та підлітків (психологія / соціальна педагогіка).

Польща, Університет Марії Кюрі-Склодовської. Тема спів-
робітництва: «Застосування інноваційних технологій навчан-
ня та виховання». Практичні результати від співробітництва: 
публікації в наукових виданнях Польщі, редагування збірників 
наукових праць. Чепіль М.М. – нагорода президента Польщі А. 
Дуди (бронзова медаль за багаторічну діяльність за розвиток 
науки).

Польща, Центр розвитку освіти. Тема співробітництва: робо-
та над стандартом базової середньої освіти. Практичні результати 
від співробітництва: проект стандарту базової середньої освіти.

Польща, Інститут Книги у Кракові. Тема співробітництва: 
Організація VIІІ Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца у 
Дрогобичі. Практичні результати від співробітництва: органі-
зація VІІІ Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца у Дрого-
бичі, 1 – 7 червня 2018 року.

Польща, Польський Інститут у Києві, Польща – Україна. Тема 
співробітництва: видання збірника з матеріалами VІІ Міжнарод-
ного Фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі. Організація VIІІ 
Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца у Дрогобичі. Практич-
ні результати від співробітництва: Бруно Шульц і сучасна теорія 
культури. Матеріали VІІ Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца 
у Дрогобичі/ ред. Віри Меньок. – Полоністичний науково-інфор-
маційний центр ім. Ігоря Менька ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич: 
Посвіт, 2018. – 740 с. Проведення VIІІ Міжнародного Фестивалю 
Бруно Шульца у Дрогобичі, 1 – 7 червня 2018 року.

Польща, Генеральне Консульство РП у Львові, Польща – 
Україна. Тема співробітництва: організація VIІІ Міжнародного 
Фестивалю Бруно Шульца у Дрогобичі. Практичні результати від 
співробітництва: організація VІІІ Міжнародного Фестивалю Бру-
но Шульца у Дрогобичі, 1 – 7 червня 2018 року.

Польща, Товариство Фестиваль Бруно Шульца в Любліні. 
Тема співробітництва: спільна організація міжнародних проек-
тів. Практичні результати від співробітництва: організація VІІІ 
Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца у Дрогобичі, 1 – 7 
червня 2018 року. Організація презентації українського видан-
ня книжки польської письменниці Аґати Тушинської «Наречена 
Шульца» в перекладі Віри Меньок Дрогобич, 24 вересня 2018 
року Організація Міжнародного літературно-мистецького про-
екту «Друга Осінь», Дрогобич, 19 – 20 листопада 2018 року.

Польща, Вища державна професійна школа ім. Яна Ґродка у 
Саноку. Тема співробітництва: Міжнародна наукова конференція 
«На пограниччі культур і народів. Ми – Ви – Вони». Практичні 
результати від співробітництва: Співорганізація Міжнародної на-
укової конференції у Саноку (Польща), 13 – 15 вересня 2018 року.

Польща, Музей Анни та Ярослава Івашкевичів у Ставищі. 
Тема співробітництва: Міжнародна наукова конференція «Дро-
гобич і околиці: відлуння багатокультурності в літературі та 
мистецтві» у рамках щорічного польсько-українського проекту 
«Діалог двох культур». Практичні результати від співробітни-
цтва: співорганізація та проведення Міжнародної наукової кон-
ференції «Дрогобич і околиці: відлуння багатокультурності в 
літературі та мистецтві», Дрогобич, 7 вересня 2018 року.

Польща, Товариство Студіо Театр Тест (Варшава). Тема 
співробітництва: співпраця в рамках Міжнародного театрально-
го фестивалю «Золотий Лев». Практичні результати від співро-
бітництва: співорганізація та проведення Міжнародної наукової 
конференції «Драматургія Кароля Войтили» (Львів, Львівський 
музей історії та релігії), 6 жовтня 2018 року.

Польща, Жешівський університет. Тема співробітництва: 
«Актуальні проблеми моделювання та управління соціально-
економічними системами в умовах глобалізації». Практичні 
результати від співробітництва: спільні наукові публікації.

Польща, Полонійна Академія в Ченстохові. Тема співро-
бітництва: «Актуальні проблеми моделювання та управління 
соціально-економічними системами в умовах глобалізації». 
Практичні результати від співробітництва: подвійний диплом, 
організація та проведення спільної конференції.

Польща, Підкарпатська вища школа в Ясло. Тема співробіт-
ництва: «Актуальні проблеми моделювання та управління со-
ціально-економічними системами в умовах глобалізації». Прак-
тичні результати від співробітництва: організація та проведення 
спільної конференції.

Польща, Державна Вища техніко-економічна школа ім. кс. 
Броніслава Маркевіча. Тема співробітництва: «Актуальні про-
блеми моделювання та управління соціально-економічними сис-
темами в умовах глобалізації». Практичні результати від співро-
бітництва: організація та проведення спільної конференції.

Польща, Державна Вища професійна школа ім. Станіслава 
Пігоня в Кросно. Тема співробітництва: «Актуальні проблеми 
моделювання та управління соціально-економічними система-
ми в умовах глобалізації». Практичні результати від співробіт-
ництва: організація та проведення спільної конференції.

Польща, Вища державна школа імені Вітелона в Легниці. Тема 
співробітництва: «Актуальні проблеми філософії освіти: загаль-
нофілософські, психолого-педагогічні та організаційні виміри». 
Практичні результати від співробітництва: Міжнародна науково-
практична конференція пам’яті професора В.Г.Скотного «Актуаль-
ні проблеми філософії освіти: загальнофілософські, психолого-пе-
дагогічні та організаційні виміри» (19 – 20 квітня 2018 р.).

Польща, Фонд «Свобода і Демократія» (Варшава). Тема 
співробітництва: співпраця в рамках міжнародних проектів та 
грантових програм для студентів. Практичні результати від спів-
робітництва: співорганізація Міжнародного літературно-мис-
тецького проекту «Друга Осінь», Дрогобич, 19 – 20 листопада 
2018 р. Участь у грантовій програмі «Координація і підтримка 
вищої полоністичної освіти в Україні» студентів філологічного 
факультету ДДПУ ім. І. Франка; захист стипендійних грантових 
проектів в рамках «Третьої Полоністичної Бесіди» (Львівський 
національний університет ім. І. Франка, 5 листопада 2018 р.)

Польща, Люблінський католицький університет Івана 
Павла ІІ. Тема співробітництва: «Академічна мобільність ви-
кладачів та студентів». Практичні результати від співробіт-
ництва: участь в академічній мобільності 1 викладача.

Польща, Люблінський католицький університет Івана Пав-
ла ІІ. Тема співробітництва: Міжнародна конференція «Polish 
early school pedagogy: theory, research and practice» (11 – 12 груд-
ня 2018 р.). Практичні результати від співробітництва: участь в 
конференції 3 викладачів.

Польща, Жешівський університет. Тема співробітництва: 
«Академічна мобільність викладачів». Практичні результати від 
співробітництва: участь в академічній мобільності 1 викладача.

Румунія, Банатський університет сільськогосподарських наук 
та ветеринарної медицини в Тімошіарі. Тема співробітництва: 
реалізація проекту Еразмус+ з Університетом прикладних наук 
VIVES (Бельгія). Практичні результати від співробітництва: реа-
лізація академічної мобільності 1 студента.

Словаччина, Математичний інститут м. Братислава. Тема 
співробітництва: обговорення наукових результатів дисерта-
цій. Участь в конференції. Практичні результати від співробіт-
ництва: спільні наукові дослідження.

Словаччина, Технічний університет в Кошіце. Тема співро-
бітництва: «Моделювання та управління соціально-економіч-
ними системами». Практичні результати від співробітництва: 
діяльність в рамках програми ERASMUS +.

Словаччина, Академія мистецтв, Банска Бистрица. Тема 
співробітництва: Міжнародна науково-практична конферен-
ція «Музичне мистецтво ХХІ ст. – історія, теорія, практика» 
27 квітня 2018 р. Практичні результати від співробітництва: 
участь у конференції.

США, Американське наукове товариство. Тема співробітни-
цтва: «Robert J.Daverman». Практичні результати від співробіт-

ництва: виконування обов’язків члена товариства.
Хорватія, Загребська музична академія. Тема співробіт-

ництва: участь в ХІ Міжнародній науково-практичній ін-
тернет-конференції «Етнос. Культура. Нація». Практичні 
результати від співробітництва: доповідь на конференції, 18 
– 19 жовтня 2018 року.

Чехія, Інститут  вищої освіти Чеської Республіки, Інститут 
вищої освіти, Національної академії педагогічних наук України. 
Тема співробітництва: Проект Агенства розвитку Чехії «Фор-
мування мережі експертів із забезпечення якості вищої освіти», 
Проект Міжнародного фонду «Відродження» «Нова система 
акредитації як засіб забезпечення якості та подолання коруп-
ції у вищій освіті». Практичні результати від співробітництва: 
участь у тренінгу для підготовки експертів із забезпечення 
якості вищої освіти (Київ, 20 – 23 листопада 2018 р.).

Чехія, Консерваторії ім. Л. Яначека (Острава). Тема спів-
робітництва: XІ Міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів 
«Perpetuum mobile», 27 – 30 квітня 2018 р. Практичні результати 
від співробітництва: участь у журі конкурсу.

Японія, Університет Мейдзі Гакуїн (Токіо). Тема співро-
бітництва: читання лекцій з соціології. Практичні результати 
від співробітництва: Читання лекцій з соціології міста для сту-
дентів гуманітарних спеціальностей професором соціології та 
урбаністичних студій Шінджі Іванага (19 – 20 лютого 2018 р.).
3.2 Діяльність Полоністичного науково-інформаційно-

го центру імені Ігоря Менька
Основні проекти Полоністичного центру:

1. VIІІ Міжнародний Фестиваль Бруно Шульца у Дрогоби-
чі (1 – 7 червня 2018): інавґураційні лекції Адама Заґаєвського 
(Польща) та Сйона (Ісландія); Міжнародна наукова конференція 
«Бруно Шульц: філософія, поетика та інші перспективи міс-
ця», у якій взяли участь відомі науковці з США, Бразилії, Япо-
нії, Великобританії, Швеції, Франції, Австрії, Чехії, Угорщини, 
Польщі, Росії та України; авторські зустрічі з Яцеком Подсядло, 
Ольгою Токарчук, Павлом Гілле, Радкою Франчак, Богданом За-
дурою, Геркусом Кунчюсом, Сергієм Жаданом, Юрієм Андрухо-
вичем, Софією Андрухович, Олександром Бойченком та іншими 
письменниками; вернісажі виставок Марка Саньйоля, Маріуша 
Джевінського, Станіслава Ожуґа, Пйотра В. Тимоховича, Сергія 
Слєпухіна та інших художників; концерти; спектаклі, зокрема, 
театру з Бразилії та двох польських театрів; перформанси та 
мистецькі майстер-класи; презентація колективної монографії 
«Бруно Шульц і сучасна теорія культури. Матеріали VІІ Між-
народного Фестивалю Бруно Шульца у Дрогобичі». Кількість 
програмних учасників фестивалю – 93 особи.

2. Міжнародна наукова конференція «Дрогобич і околи-
ці: відлуння багатокультурності в літературі та мистецтві» 
у рамках щорічного польсько-українського проекту «Діалог 
двох культур» (7 вересня 2018 р.), організована у Дрогобичі 
Полоністичним науково-інформаційним центром ім. Ігоря 
Менька спільно з Музеєм Анни та Ярослава Івашкевичів 
(Польща). Участь викладачів нашого університету: проф. Ле-
онід Тимошенко, доц. Володимир Галик, доц. Уляна Молчко.

3. Міжнародна наукова конференція «На пограниччі культур 
і народів. Ми – Ви – Вони» (13 – 15 вересня 2018 р.), орга-
нізована у Саноку Вищою державною професійною школою 
ім. Яна Ґродка за партнерської співорганізації Полоністичного 
науково-інформаційного центру ім. Ігоря Менька. Участь ви-
кладачів нашого університету: доц. Віра Меньок, доц. Павло 
Скотний, доц. Ірина Лозинська, доц Олександра Проць, доц. 
Олександра Німилович.

4. Міжнародна наукова конференція «Драматургія Кароля 
Войтили» (6 жовтня 2018 р.), організована у рамках Міжнарод-
ного театрального фестивалю «Золотий лев» у Львові Студіо 
Театр Тест з Варшави (Польща) за партнерської співорганіза-
ції Полоністичного науково-інформаційного центру ім. Ігоря 
Менька. Участь науковців нашого університету: доц. Віра Ме-
ньок, отець Олег Кекош.

5. Щорічний Міжнародний літературно-мистецький 
проект «Друга Осінь», присвячений 76-м роковинам заги-
белі Бруно Шульца (19 – 20 листопада 2018 р.). У рамках 
проекту:

– спільна молитва на місці загибелі Бруно Шульца;
– виставка робіт художника Анджея А. Відельського 

(1953 – 2017);
– презентація третього числа двомовного періодичного 

науково-популярного видання «Acta Schulziana»;
– авторська зустріч з польським поетом Яцеком Подсяд-

ло;
– виставка фотографій Дениса Вірена (Росія);
– концерт фортепіанної музики Ольги Міхаловської 

(Польща);
– культурологічна конференція за участі Ґжеґожа Ґауде-

на, Єжи Ковалевського, Павела Прухняка, Адама Ліпши-
ца, Поліни Юстової.

Учасники проекту з України та Польщі – 32 особи.
6. Літературні зустрічі та книжкові презентації: презентація 

українського видання книжки польської письменниці Аґати 
Тушинської «Наречена Шульца» в перекладі Віри Меньок (22 
вересня – в рамках Форуму видавців у Львові, 24 вересня – у 
Дрогобичі, бібліотека Чорновола). Книжка здобула нагороду 
Форуму видавців у Львові «Найкраща книжка в номінації Біо-
графія».

7. Основні лекції та екскурсії у Кімнаті-Музеї Бруно Шульца: 
для керівників позашкільних закладів, які проходять курси під-
вищення кваліфікації педагогічних працівників у Центрі після-
дипломної освіти нашого університету (28 лютого 2018 р.); для 
кінодокументалістів з Австралії, Німеччини та Чехії (18 липня 
2018 р.); для студентів Дрогобицького педагогічного ліцею (17 
вересня 2018 р.); для проф. Ольги Сухомлинської (18 вересня 
2018 р.) та ін. Загальна кількість відвідувачів Музею упродовж 
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року – близько 480 осіб.

Проекти і програми для студентів:
8. Підготовка та організація безкоштовної участі студентів 

польсько-української філології філологічного факультету у 
літніх школах польської мови у Варшаві, Кракові, Сєдльце 
та Любліні (Наталія Ґронська, Валентина Фольц, Ксенія Ві-
ленська, Наталія Безкоровайна, Марта Клименко, Маргарита 
Кондратенко).

9. Науково-методичне керівництво стипендійними дослід-
ницькими проектами студентів філологічного факультету в 
рамках програми «Координація і підтримка вищої полоніс-
тичної освіти в Україні», реалізованої під патронатом Фонду 
«Свобода і Демократія» (Варшава). Наукові проекти реалізу-
вали студентки Валентина Фольц (ПУ-45Б), Наталія Безкоро-
вайна (ПУ-45Б), Ксенія Віленська (УП-25М). Захист наукових 
проектів – під час Міжнародної конференції «Третя Полоніс-
тична Бесіда» (8 листопада 2018 р., Львівський національний 
університет ім. І.Франка).

Основні проекти студентського театру «Альтер». Спек-
таклі, перформативні проекти, театральні прем’єри, між-
народні презентації:

– Презентація документального серіалу «Мовчазні 
свідки ХХ століття» (25 січня 2018 р.);

– Презентація спектаклю «Невтомний перевтілювач» 
за мотивами творів Бруно Шульца (4 червня 2018 р.);

– Прем’єра спектаклю «Таргани» за мотивами п’єси 
Сергія Слєпухіна (5 червня 2018 р.);

– Участь у VIII Міжнародному Фестивалі Ефемерного 
Мистецтва (Соколовськ, Польща) (26 – 30 липня 2018 р.);

– Участь у міжнародному проекті «Нас поєднав театр» 
(Ожиш, Польща) (28 липня 2018 р.);

– Українсько-польський проект «Дрогобич на пере-
хресті культур»  (18 – 21 вересня 2018 р.);

– Прем’єра спектаклю «Самотність» (20 вересня 2018 
р.);

– Презентація спектаклю «Таргани» за мотивами п’єси 
Сергія Слєпухіна (19 листопада 2018 р.).

Провідні партнери проектів Полоністичного науково-
інформаційного центру ім. Ігоря Менька, реалізованих 
упродовж 2018 року:

1. Інститут Книги у Кракові (Польща).
2. Польський Інститут у Києві (Польща – Україна).
3. Товариство «Фестиваль Бруно Шульца» у Любліні (Поль-

ща).
4. Вища державна професійна школа ім. Яна Ґродка у 

Саноку (Польща).
5. Фонд «Свобода і Демократія» у Варшаві (Польща).
6. Музей Анни та Ярослава Івашкевичів у Ставищі (Поль-

ща).
7. Товариство Студіо Театр Тест (Варшава, Польща).

IV. ВИХОВНА РОБОТА
Серед пріоритетних напрямків діяльності університе-

ту – виховна робота зі студентською молоддю.
«Концепцією національного виховання студентської 

молоді», схваленою колегією МОН України (протокол № 
7/2 – 4 від 25.06.2009 р.) визначено, що головною метою 
національного виховання студентської молоді є формуван-
ня свідомого громадянина – патріота Української держа-
ви, активного провідника національної ідеї, представника 
української національної еліти через набуття молодим по-
колінням національної свідомості, активної громадянської 
позиції, високих моральних якостей та духовних запитів.

З метою забезпечення реалізації цієї Концепції, розробле-
но «План культурно-виховних та спортивно-масових заходів 
Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. 
Франка».

У 2018 році на загальноуніверситетському рівні під-
розділами університету було заплановано, організовано та 
проведено таку виховну роботу: 

– 1.03 – ІІІ щорічна інтелектуальна гра «Що? Де? 
Коли?»;

– 14.03 – конкурс читців поезії Тараса Шевченка серед 
студентів університету;

– 16.03 – актова зала головного корпусу – Літературно-
мистецький вечір «Шевченко – наш. Він – для усіх сто-
літь»;

– 23.03 – у спортивному залі «Космос» відбувся футболь-
ний матч на кубок профкому студентів між збірними команд 
мешканців гуртожитків № 1 і № 5 (буде проводитись двічі 
на рік). Обидві команди отримали солодкі подарунки від про-
фкому студентів, а команда, яка перемогла, – перехідний ку-
бок, що буде прикрашати фойє гуртожитку;

– у квітні щороку проводиться конкурс на кращу кімна-
ту гуртожитку;

– 25 – 28.05 – участь у Країні Франкіані;
– 29.07 – участь у святі Української Молоді «Андрей 

Шептицький – це Україна: будівничий, князь, лідер», м. 
Львів; 

– 24.08 – участь у проведенні заходів в рамках відзна-
чення Дня незалежності у м. Дрогобич;

– 2.09 – урочиста посвята першокурсників у студенти 
ДДПУ імені Івана Франка;

– 21.09 – участь у заходах з нагоди святкування Дня міс-
та Дрогобич: презентація навчального закладу з вистав-
кою-продажем творчих робіт; 

– 12.09 – Свята Літургія з нагоди нового навчального 
року;

– 26.09 – захід, присвячений Дню першокурсника;
– 5.10 – захід, присвячений Дню працівника освіти; 
– 16.10 – Презентація книги нарисів «Франків край – 

Донбас: дорогами звитяжного Чину» до Дня захисника 

України;  
– 10.10 на майданчику біля гуртожитку № 1 (вул. В. Ве-

ликого, 3) відбувся щорічний фестиваль «Козацькі забави 
– 2018» першості ДДПУ ім. І. Франка серед збірних сту-
дентських команд факультетів;

– у жовтні, з метою безпеки життєдіяльності, для студентів 
та аспірантів усіх гуртожитків керівники відділів: охорони 
праці (Губицький М.А.), студентського профкому (Гівчак 
І.О.) та відділу молодіжної політики і соціальної роботи 
(Бучковська Н.І.) провели інструктажі з попередження по-
бутового та дорожнього травматизму, як діяти у випадках 
пожежної чи радіаційної небезпеки та пригадали студентам-
мешканцям гуртожитків Правила внутрішнього розпорядку 
у студентських гуртожитках;

– у рамках святкування Міжнародного Дня студентів ор-
ганізовано та проведено разом із профкомом студентів та 
студентським самоврядуванням: 

1) Огляд-конкурс художньої самодіяльності перших 
курсів «Дебют» (12 – 13.11);

2) Загальноуніверситетський конкурс естрадної пісні 
«Шанс», конкурс «Студент року» (15.11);

– 24.11 – захід, присвячений Дню пам’яті жертв Голо-
домору «Запали свічку»;

– 29.11 – у Дрогобицькому міському народному домі 
імені Івана Франка відбулася «Ярмарка ваканцій – 2018 
року»

– 3 – 17.12 – благодійна акція для дітей-сиріт, що по-
лягала у зборі одягу та канцтоварів для дітей із дитячих 
будинків;

– 18.12 – «Ой, хто, хто Миколая любить» – свято для ді-
тей працівників університету.

У студентських гуртожитках функціонують «Духовні 
світлиці», в яких студентський капелан о. Олег Кекош про-
водить бесіди на християнську тематику, залучає студент-
ську молодь гуртожитків до вивчення катехизму, студенти 
мають змогу почути відповіді Церкви на поставлені ними 
запитання (за звітний період студентським капеланом о. 
Олегом Кекошем та духовними братами було проведено ка-
техизацію, реколекції з нагоди Великодня та духовні інфор-
маційні години. У 2018 році відбулися зустрічі у гуртожитку 
№ 5. Загальна кількість студентів, котрі були присутні на 
зустрічах, становить близько 300 – 350 осіб в рік. Складе-
но спільний план заходів, у якому – Великопосні реколекції, 
студіювання зі студентами катехизму та Святого Писання, а 
також наукові конференції для християнської молоді, прощі 
до Гошева, Крехова, Зарваниці);

Відділом молодіжної політики і соціальної роботи та 
профкомом студентів регулюється ситуація щодо пільго-
вих категорій студентів, зокрема дітей-учасників АТО. 

Відділом молодіжної політики і соціальної роботи за 
2018 р. було підготовлено 3 накази, якими студентам гур-
тожитку оголошувалася догана, непоселення на наступ-
ний навчальний рік та виселення з гуртожитку, відповід-
но до правил внутрішнього розпорядку у студентських 
гуртожитках ДДПУ імені Івана Франка: 02.03.2018 р. № 
64 – 2 студенти – догана; 20.11.2018 р. № 457 – 4 студенти 
– догана; 10.10.2018 р. № 489 – 8 студентів – догана. 

Із 32 мешканцями гуртожитків, порушниками Правил 
внутрішнього розпорядку у студентських гуртожитках 
університету, проведено виховну роботу і оголошено їм 
усне попередження.

Для студентів, згідно з планом лекторію на 2018 рік, 
було прочитано 28 лекцій, серед яких: «Негативний вплив 
аборту», «Здоровий спосіб життя», «Запобігання побуто-
вих травм», «Протидія торгівлі людьми», «Єдина країна – 
єдина мова», «Малокомплектні школи – важлива практика 
сучасної української системи освіти», «Проблеми інтегра-
ції України у європейському економічному просторі» та 
ін. Продемонстровано 12 фільмів із запланованих 18. 

З метою ознайомлення з історичними місцями відді-
лом молодіжної політики і соціальної роботи спільно з 
кураторами академічних груп організовано та проведено 
11 поїздок, в яких взяли участь 274 осіб. З  них: 9 екс-
курсійних поїздок  Україною, 2 поїздки за кордон, в яких 
взяли участь 65 осіб.

У 2018 – 2019 навчальному році в штаті відділу моло-
діжної політики і соціальної роботи реально функціонува-
ло 5 художніх колективів зі званням «народний». А саме: 

1. Народний вокально-хореографічний ансамбль «Пролі-
сок»

2. Народна хорова капела «Гаудеамус»
3. Народний інструментальний оркестр «Намисто»
4. Народний оркестр народних інструментів
5. Чоловічий камерний хор «Боян Дрогобицький»

Діяльність лабораторії «Мистецька Бойківщина»
1. Семінари та майстер-класи:

- Благодійний майстер-клас «Способи оздоблення краю 
вишитого рушника» за участю керівника гуртка «Диво-
плетиво» палацу дитячої та юнацької творчості Л. Піхота 
(01.03.2018 р., м. Дрогобич).

- Майстер-клас «Бойківська народна сорочка» на Всеу-
країнській науково-практичній конференції з міжнарод-
ною участю «Народне мистецтво Бойківщини: історія та 
сучасність» (03.05.2018 р., м. Дрогобич). 

- «Вишиванка – дзеркало української душі» – виховний 
захід на філологічному факультеті приурочений до Дня 
вишиванки (17.05.2018 р., м. Дрогобич). 

- Майстер-клас із виготовлення весільних вінків за давні-
ми українськими традиціями (24.10.2018 р., м. Дрогобич).

- Майстер-клас із ткацтва та вивчення способів декору-
вання бойківських сорочок ретязем на «Дні Традиційного 

Костюма» (11.11.2018 р., м. Стрий).
- Майстер-клас з бісероплетіння для студентів ДО-13Б 

(06.12.2018 р.).
- Благодійний майстер-клас із джгутової філіграні для 

дітей з особливими освітніми потребами у КЗ ЛОР «На-
вчально-реабілітаційний центр І-ІІІ ступенів «Гармонія»» 
(12.12.2018 р., м. Борислав).

2. Виставки:
- Виставка виробів декоративно-ужиткового мистецтва 

на Всеукраїнській науково-практичній конференції з між-
народною участю «Народне мистецтво Бойківщини: істо-
рія та сучасність» (03.05.2018 р., м. Дрогобич).

- Виставка вишивки на 8-му Міжнародному фестивалі 
«Берегиня» (9 – 13.08.2018 р., м. Луцьк).

- Виставка творчих досягнень викладачів кафедри і сту-
дентів на Всеукраїнській науково-практичній конференції 
«Педагогіка Василя Сухомлинського: від традицій до ін-
новацій», приуроченій до 100-річчя від дня народження 
педагога (17.09.2018 р., м. Дрогобич).

- Виставка творчих досягнень викладачів кафедри і сту-
дентів, приурочена Дню міста Дрогобича (21.09.2018 р., 
м. Дрогобич).

- Виставка вишивки та етноодягу на святкуванні 200 ро-
ків від заснування першої Тривіальної школи у селі Вовче 
(25.11.2018 р., м. Вовче Турківського р-ну).

Спортивно-масова робота
Спортивно-масова робота займає значне місце у житті 

студентів ДДПУ імені Івана Франка і спрямована на широ-
ке залучення студентської молоді до самостійних система-
тичних занять фізичною культурою, виховання у студентів 
потреби в здоровому способі життя, зміцнення здоров’я, 
формування фізичних і духовних цінностей особистості, 
підвищення рівня фізичної підготовленості, навчальної та 
трудової активності. 

За спортивно-масову роботу в університеті та за його 
межами відповідають кафедри фізичного виховання та 
спортивних дисциплін і туризму. Викладачі кафедри фізич-
ного виховання закріплені за факультетами та інститутами 
і виконують функції заступників деканів зі спортивно-ма-
сової роботи. 

Кафедра фізичного виховання проводить Спартакіаду 
серед студентів університету з 11 видів спорту.

Переможцями Спартакіади за 2017 – 2018 навчальний 
рік серед чоловіків стали збірні команди: І місце – істо-
ричний факультет; ІІ місце – інститут фізики, математики, 
економіки та інноваційних технологій; ІІІ місце – інститут 
іноземних мов.

Серед жіночих команд місця розподілились таким чи-
ном: І місце  – філологічний факультет; ІІ місце – факультет 
початкової та мистецької освіти; ІІІ місце –  інститут іно-
земних мов.

У відповідності до плану роботи кафедри фізичного вихо-
вання ДДПУ імені Івана Франка у 2017/2018 н. р. було про-
ведено:

- Туристичний зліт збірних команд інститутів та факуль-
тетів: І місце зайняла збірна команда інституту іноземних 
мов, ІІ місце – біолого-природничий факультет, ІІІ місце 
посіла команда факультету початкової та мистецької осві-
ти.

- «Козацькі забави» із залученням студентів восьми фа-
культетів, загальною кількістю 108 осіб. Після проведених 
9 видів програми І місце зайняла команда біолого-природни-
чого факультету, ІІ місце було за збірною командою інститу-
ту музичного мистецтва, ІІІ місце посіла команда історично-
го факультету. 

- Змагання з армрестлінгу (рукоборства), присвячені Між-
народному дню студента, проведеного спільно зі студентським 
самоврядуванням. Найсильнішими стала збірна команда біо-
лого-природничого факультету, ІІ місце було за учасниками 
історичного факультету, ІІІ місце зайняла команда інституту 
іноземних мов. 

У 2018 році студенти нашого університету ставали пе-
реможцями змагань, які проводилися в м. Дрогобич: 

– Легкоатлетична естафета, присвячена річниці УПА;
– Легкоатлетичний турнір пам’яті Анатолія Коцковича;
– Турнір з гирьового спорту пам’яті Бориса Подскоць-

кого.
Але головними змаганнями для наших студентів є 

«Універсіада» Вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів 
акредитації. У змаганнях беруть участь команди 24 ВНЗ 
Львівщини. Студенти університету, основу яких склада-
ють представники інституту фізичної культури і здоров`я, 
яких готують викладачі кафедри спортивних дисциплін і 
туризму, у 2018 році брали участь у змаганнях з 15-ти ви-
дів спорту.

Переможцями та призерами Універсіади ставали ко-
манди та окремі студенти з таких видів спорту: футбол 
(чоловіки), міні-футбол (жінки), міні-футбол (чоловіки), 
волейбол (жінки), легка атлетика, легкоатлетичний крос 
(жінки), легкоатлетичний крос (чоловіки), вільна та греко-
римська боротьба, гирьовий спорт, пауерліфтінг.

У загальному заліку «Універсіади Львівщини – 2018» 
Дрогобицький державний педагогічний університет імені 
Івана Франка посів V місце серед 24 ВНЗ.

Чемпіонами та призерами всеукраїнських та міжна-
родних змагань у 2018 році ставали студенти інституту 
фізичної культури і здоров’я:

1. Чемпіонат України з вільного козацького бою (26 – 27 
січня 2018 року, м. Березне). Новза-Федюк Давид (група 
ФР-23Б) – І місце.

2. Чемпіонат України зі спортивної акробатики (9 – 12 
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лютого 2018 року, м. Вінниця). Пилип’як Юлія (група 
ФВ-31Б) – динамічні вправи – I місце, багатоборство – I 
місце.

3. Чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні (9 – 12 
лютого 2018 року, м. Суми). Романяк Іван (група ФВ-31Б) – IІІ 
місце.

4. Кубок Світу зі спортивної акробатики (15 – 17 лютого 
2018 року, м. Пурс Бельгія). Пилип’як Юлія (група ФВ-31Б) 
– IІ місце.

5. Чемпіонат України з кікбоксінгу (31 березня – 1 квітня 
2018 року, м. Харків ). Павляк Олег (група ФВ-41Б) – I 
місце.

6. Чемпіонат Світу зі спортивної акробатики (13 – 15 
квітня 2018 року, м. Антверпен Бельгія ). Пилип’як Юлія 
(група ФВ-31Б) – IV місце.

7. Чемпіонат України з Бойового гопака (28 – 29 квітня 
2018 року, м. Львів) Новза-Федюк Давид (група ФР-23Б) 
– І місце, Салій Юліан (група ФК-21Б) – І місце.

8. Відкритий чемпіонат Асоціації гирьового спорту 
України (4 – 6 травня 2018 року, м.Тернопіль)  Лагуш Ан-
дрій (група ФВ-31Б) – І місце.

9. Чемпіонат Світу з кікбоксінгу (4 – 6 травня 2018 
року, м. Київ) Павляк Олег (група ФВ-41Б) – ІІ місце.

10. Чемпіонат Європи з кікбоксінгу (1 – 6 травня 2018 
року, м. Київ) Павляк Олег (група ФВ-41Б) – ІІ місце.

11. Міжнародний чемпіонат з Бойового Гопака (28 – 29 
липня 2018 року, м. Чорноморськ) Новза-Федюк Давид 
(група ФР-23Б) – І місце.

12. Чемпіонат Європи з гирьового спорту (25 серпня, м. 
Ольштин (Польща)). Лагуш Андрій (група ФВ-41Б) особис-
тий залік – І місце, довгий цикл – ІІ місце, командні змагання 
– І місце.

13. Чемпіонат України з класичного пауерліфтингу се-
ред юнаків та дівчат (14 – 18 вересня 2018 року м. Коло-
мия). Дьорка Мар’яна (група ФК-11Б) – жим лежачи – IІ 
місце, станова тяга – IІ місце.

14. Кубок України зі спортивної акробатики (18 – 22 ве-
ресня 2018 року, м. Вінниця). Пилип’як Юлія  (група ФВ-
41Б) – динамічні вправи – IІ місце, балансові вправи – I 
місце, багатоборство – IІ місце.

15. Чемпіонат Світу з рукопашного бою (2 – 8 жовтня 
2018 року, м. Далсфен (Нідерланди)). Гуржій Мар’ян 
(група ФК-11М) особистий залік – І місце, командні зма-
гання – І місце.

16. Відкритий Кубок асоціації гирьового спорту України 
(6 – 7 жовтня 2018 року, м. Львів) Лагуш Андрій (група 
ФВ-41Б)  особистий залік – І місце, довгий цикл – І місце.

17.  Кубок Світу зі спортивної акробатики (17 – 18 лис-
топада 2018 року, м. Баку (Азербайджан)).  Пилип’як 
Юлія  (група ФВ-41Б) – IІ місце.

18. Чемпіонат Європи кікбоксінгу (17 – 24 листопада 
2018 року, м. Марібор (Словенія)). Гуржій Мар’ян (група 
ФК-11М) особистий залік – ІІІ місце.

Міжнародні змагання: І місце – 5; ІІ місце – 4; ІІІ місце 
– 1; ІV місце – 1. Всеукраїнські змагання: І місце – 10; ІІ 
місце – 4;  ІІІ місце – 1.

Висловлюємо подяку тренерам-викладачам Кон-
драцькій Г.Д., Редчицю В.О., Федорищаку Р.Л., Весе-
ловському А.П., Процю Р.О., Матієшину І.В., Кушніру 
Р.Г. Лемешку О.С., Будинкевич С.Н.

Щорічно інститутом фізичної культури і здоров’я та 
студентським спортивним активом проводиться вечір 
«Спортивної слави», на якому підводяться підсумки спор-
тивно-масової та оздоровчої роботи за рік.

Результати спортивно-масової роботи висвітлюються 
в університетських, міських та обласних засобах масової 
інформації та на WEB-сторінці університету.
V. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ

5.1 Господарська діяльність університету
Для покращення стану матеріально-технічної бази со-

ціально-господарською службою було здійснено ряд захо-
дів на обслуговування навчальних корпусів, гуртожитків 
та інших об’єктів, які знаходяться на балансі університе-
ту.

Зокрема:
– виконано заходи із покращення санітарних умов в 

приміщеннях аудиторно-лабораторного фонду навчаль-
них корпусів, а також місць загального користування в 
гуртожитках;

– проведено ремонт систем центрального опалення, 
водопостачання, каналізації, силових та освітлювальних 
електромереж;

– підготовлено енергетичне господарство до роботи в 
осінньо-зимовий період.

На об’єктах університету виконані  наступні роботи:
Навчальний корпус № 1, вул. І.Франка, 24

1. Заміна трубопроводу водопостачання та санітарно-
технічного приладдя в санвузлі на ІІІ поверсі (права сто-
рона).

2. Малярні роботи в приміщенні № 9 (відділ міжнарод-
ної співпраці).

Спортивний зал, вул. І. Франка, 24
1. Фарбування підлог в коридорі та в кімнаті викла-

дачів.
Навчальний корпус № 2, вул. Т. Шевченка, 24
1. Виконано внутрішні опоряджувальні роботи в при-

міщеннях аудиторій № 62, № 68 (кафедра), № 45 (служ-
бовий кабінет), № 53 (кафедра), загальних коридорів І і ІІ 
поверхів, а саме: штукатурні і малярні роботи, улаштуван-
ня підвісних стель, покриття підлог із ламінату, лакування 
паркетних підлог, заміна дверних блоків та електричних 
світильників, тощо.

2. Проведено ремонтні роботи  системи опалення.
Навчальний корпус № 3, вул. Стрийська, 3

1. В приміщення лабораторій, навчальних кабінетів, 
кафедр №№ 38, 22, 23, 29, 39, 47, 51, 63, 70 і частково в 
коридорах виконано внутрішні опоряджувальні роботи, а 
саме: малярні, штукатурні, улаштування підлог із керамп-
литки та лінолеуму, заміна електричних світильників, 
тощо.
Кафедра матеріалознавства і охорони праці, вул. Стрийська, 

5
1. Відремонтовано цегляну підпірну стіну біля будівлі 

кафедри.
2. Виконано малярні роботи в загальному коридорі.

Навчальні майстерні, вул. М. Грушевського, 4
1. Малярні роботи в приміщеннях лабораторій та май-

стерень №№ 2, 3, 4, 5, 15 і в двох санвузлах.
Навчальний корпус № 4, вул. І. Франка, 11

1. Фарбування (частково) панелей стін і дверних блоків.
Навчальний корпус № 6, вул. Л. Українки, 29

1. Малярні роботи в аудиторіях № 5, 15, 18, 24, фарбу-
вання дерев’яних сходів на 2-й поверх, підлог та дверей на 
І поверсі. 

Навчальний корпус № 7, вул. Л. Курбаса, 2
1. Виконано малярні та електромонтажні роботи в при-

міщенні № 115 для улаштування комп’ютерної лаборато-
рії.

2. Також, в приміщенні № 116 для улаштування на-
вчальної аудиторії.

3. Лакування паркетних підлог в коридорах І-ІІІ повер-
хів і в аудиторії № 209.

Навчальний корпус № 8, вул. Л. Українки, 46
1. Заміна аварійного котла «НИИСТУ-5» на новий «НИ-

ИСТУ-5» із виконанням монтажних і будівельних робіт.
2. Малярні роботи, ремонт та лакування паркетної під-

логи в аудиторії № 207.
3. Санітарна побілка та фарбування стін і перегородок в 

санвузлах на ІІ і ІІІ поверхах.
Навчальний корпус № 10, вул. Т. Шевченка, 23

1. Ремонт металевої покрівлі даху та її фарбування в бу-
дівлі № 10Б (лабораторія).

2. Покриття паркетних підлог лаком у коридорах, ауди-
торіях.

3. Улаштування бетонної відмостки (частково).
Навчальний корпус № 12, пл. Театральна, 2

1. Малярні роботи в приміщеннях аудиторій і коридору 
(10 приміщень) на ІІ і Ш поверхах.

2. Малярні та ел.монтажні роботи в приміщенні № 23 ІІ 
поверху для улаштування комп’ютерної лабораторії.

3. Фарбування перильного огородження балкону (вну-
трішній дворик).

4. Улаштування санвузла на ІІ поверсі.
Гуртожиток № 1, вул. В. Великого, 3

1. Ремонт зовнішньої мережі каналізації з заміною труб 
та очищенням колодязів.

2. Малярні роботи в окремих жилих кімнатах, в загаль-
них кухнях та одній сходовій клітці з 1 до 9 поверху.

3. Поточний ремонт сантехнічних систем, робочого та 
аварійного освітлення. 

4. Аварійна заміна ввідно-розподільного пристрою. 
Гуртожиток № 5, вул. В. Великого, 5

1. Заміна дерев’яних блоків на блоки з металопластику (40 
шт.).

2. Малярні роботи в окремих жилих кімнатах, часткового 
в загальних коридорах, сходових клітках, кухнях з 1 до 9 по-
верху.

3. Поточний ремонт сантехнічних систем та електрич-
них мереж.

4. Заміна окремих ділянок трубопроводу холодної води 
на поліетиленові (стояки).

5. Заміна змішувачів до умивальників (290 шт.).
6. Заміна лічильників електричних (4 шт.) відповідно до 

приписів ДРЕМ.
Енергогосподарство

1. Повірка теплових (5 шт.), водяних (8 шт.), електрич-
них (6 шт.), газових (2 шт.) лічильників та газового корек-
тора у навчальних корпусах і гуртожитках.

2. Повірка і налагодження автоматики безпеки газових 
котлів та сигналізаторів газу на об’єктах університету.

ВИСНОВКИ
2018 рік завершено. Це був рік відповідальної, плідної 

праці. Попереду – новий цікавий етап роботи, спрямованої 
на підвищення якості професійної підготовки педагогіч-
них кадрів, їх відповідності для роботи в сучасних умовах. 
Організація належного професійного забезпечення закла-

дів загальної середньої освіти – одна з важливих умов 
успішної реалізації концепції «Нової української школи», 
і ми безпосередньо відповідальні за якість педагогічних 
кадрів, що навчають і будуть навчати нове покоління гро-
мадян України.

Тому 2019 рік ставить перед нами нові завдання:
1. Неухильне підвищення якості освітнього процесу, 

формування нової моделі випускників у відповідності до 
вимог концепції «Нової української школи». Моніторинг 
якості освітніх послуг, результати якого ширше викорис-
товувати для рейтингування кафедр та викладачів.

2. Створення єдиного інформаційного середовища 
університету, в якому забезпечуватиметься автоматизація 
основних процесів його діяльності.

3. Розширення та поглиблення практичної складової 
підготовки майбутніх фахівців на усіх освітніх рівнях.

4. Урізноманітнення та інтенсифікація профорієнтацій-
ної роботи, спрямованої як на випускників шкіл, навчаль-
них закладів І-ІІ рівнів акредитації, так і на випускників 
бакалаврського рівня освіти для розширення контингенту 
науково-освітніх рівнів підготовки: магістратури та докто-
рантури.

5. Розширення академічної мобільності професорсько-
викладацького, педагогічного складу та студентів. Роз-
ширення міжнародної діяльності через участь в проектах, 
грантах. 

6. Продовження студентцентрованої освітньої полі-
тики, розширення повноважень студентського самовря-
дування як інструменту розвитку лідерського потенціалу 
університету.

7. Утвердження засад академічної доброчесності як 
однієї з важливих вартостей університету.

8. Налагодження системних зв’язків із працедавцями, 
збільшення практичних навичок випускників.

Важливим завданням є подолання фрагментарності 
та побудова цілісної стратегії підготовки майбутніх фа-
хівців. В основі цього повинні бути покладені командні 
принципи організації праці, виробнича солідарність.

Дякую усьому колективу ДДПУ – професорсько-ви-
кладацькому складу, навчально-допоміжному персоналу, 
обслуговуючому персоналу за самовіддану, сумлінну, 
чесну працю. 

Проект
Ухвала Конференції трудового колективу
Дрогобицького державного педагогічного

університету імені Івана Франка
від 28 грудня 2018 р.

Заслухавши звіт ректора університету проф. Н.В. Скот-
ної та доповідь голови комісії з перевірки діяльності ректо-
ра університету проф. І.Л. Бермес, Конференція трудового 
колективу університету

УХВАЛИЛА:
1. Звіт ректора університету проф. Н.В. Скотної затвер-

дити, управлінську діяльність за звітний період схвалити і 
визнати задовільною. 

2. Комісії з розробки нової редакції Статуту університету 
(В.Л. Шаран і О.А. Куцик) до 01.06.2019 р. подати на розгляд 
Конференції трудового колективу університету проект нової 
редакції Статуту.

3. Ректорату університету:
3.1. До 01.09.2019 р. подати на розгляд вченої ради уні-

верситету пропозиції щодо впровадження в університеті ав-
томатизованої системи управління закладом вищої освіти;

3.2. Продовжити подальше впровадження стратегії енер-
гоефективності. 

4. Навчально-методичному відділу (Скварок Ю.Ю.):
4.1. До 01.03.2019 р. запровадити в університеті систему 

онлайн-реєстрації студентів на вибіркові навчальні дисципліни;
4.2. До 01.09.2019 р. розробити і подати на розгляд вче-

ної ради університету проект Положення про електронне 
освітнє середовище університету.

5. Відділу аспірантури, докторантури та наукової роботи 
(Куцик О.А.) організувати роботу головних редакторів щодо 
включення у 2019 р. періодичних наукових фахових видань 
університету до міжнародних наукометричних баз Scopus, 
Web of Science.

6. Відділу інформаційної діяльності та зв’язків з громад-
ськістю (Думич В.Т.) до 01.09.2019 р. розробити і подати 
на розгляд вченої ради університету проект Положення про 
офіційний веб-сайт університету.

7. Директорам навчально-наукових інститутів, деканам 
факультетів:

7.1. Упродовж 2019 року збільшити показник участі сту-
дентів в міжнародних освітніх програмах;

7.2. Забезпечити участь талановитої наукової молоді у кон-
курсах наукових проектів, що оголошуються МОН України та 
Державним фондом фундаментальних досліджень у 2019 р.

8. Відділу молодіжної політики та соціальної роботи 
(Бучковська Н.І.) до 01.09.2019 р. розробити і подати на роз-
гляд ректорату університету проект Програми заходів со-
ціальної роботи в університеті зі студентами – учасниками 
ООС, особами з інвалідністю, переміщеними особами.

9. Контроль за виконанням пп. 2 – 8 цієї ухвали покласти 
на ректора професора Н.В. Скотну.


