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ФРАНКІВЕЦЬ

ВСТУП
Прийняття нового Закону України “Про

вищу освіту” актуалізувало європейський
вектор її розвитку за такими нормами, як
“академічна автономія”, “якість освіти”,
“активізація студентського самоврядування”,
“оптимізація навчального навантаження”,
“розвиток наукових досліджень” тощо.

Кожна з цих норм поставила перед нами
нові відповідальні завдання, на розв’язання
яких і була спрямована діяльність Дрогобиць-
кого державного педагогічного університету
ім. І. Франка у 2016 році. Серед них основ-
ними були:

У 2015 – 2016 н.р. визнано акре-
дитованими напрям підготовки 6.050101
“Комп’ютерні науки” та спеціальність
7.02020201 “Хореографія (за видами)”.

У 2016 – 2017 н.р. розпочато чергову
акредитацію бакалаврів за напрямами
підготовки 6.010201 “Фізичне виховання”,
6.030102 “Психологія”, 6.020301 “Філософія”
та 6.040102 “Біологія” та первинну акре-
дитацію магістрів за спеціальностями
8.18010020 “Управління навчальним зак-
ладом (за типом)” і 8.18010021 “Педагогіка
вищої школи”.

Справи щодо первинної акредитації спе-
ціальностей 8.18010020 “Управління нав-
чальним закладом (за типом)” та  8.18010021
“Педагогіка вищої школи” позитивно роз-
глянуті на засіданні Акредитаційної комісії,
яке відбулося 20.12.2016 р.

У 2016 – 2017 н.р. підготовлено 2 справи
з ліцензування спеціальностей бакалаврату
та 26 справ з ліцензування спеціальностей
магістратури.

На засіданнях Ліцензійної комісії Мі-
ністерства освіти і науки України, які від-
булися 08.11.2016 р. (Протокол № 25/1 – 1
справа), 16.11.2016 р. (Протокол № 26/1 – 2
справи), 22.11.2016 р. (Прокол № 27/1 – 16
справ), 29.11.2016 р. (Протокол № 28/1 – 2
справи), 07.12.2016 р. (Протокол № 29/1 – 5
справ) прийнято рішення про розширення
провадження освітньої діяльності з 26
спеціальностей (2 спеціальності освітнього
ступеня бакалавра та 24 спеціальності ма-
гістра).

1) розгортання нормативно-
правової та організаційної бази
академічної автономії Дрогобиць-
кого державного педагогічного уні-
верситету ім. І. Франка;

2) істотне підвищення якості освіт-
ніх послуг та розширення спектру
напрямів професійного, освітнього
і наукового рівнів;

3) модернізація освітніх програм
підготовки вчителя у контексті ви-
мог інформаційно-знаннєвого сус-
пільства;

4) утвердження студентоцентро-
ваної освітньої політики в Дрого-
бицькому державному педагогічно-
му університеті ім. І. Франка;

5) поглиблення національно-пат-
ріотичного виховання студентської
молоді.

І. НАВЧАЛЬНА ТА
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА

РОБОТА
Відповідно до Постанови КМУ

від 29 квітня 2015 р. № 266 “Про зат-
вердження переліку галузей знань і спе-
ціальностей, за якими здійснюється під-
готовка здобувачів вищої освіти”, 1 верес-
ня 2016 року університет здійснив набір
студентів за 29 спеціальностями на пер-
шому (бакалаврському) рівні вищої осві-
ти, за 25 спеціальностями на ОКР “Спе-
ціаліст” та за 28 спеціальностями на дру-
гому (магістерському) рівні вищої освіти.

Упродовж 2016 року проводилася сис-
темна робота з акредитації та ліцензуван-
ня спеціальностей.
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Надії Володимирівни СКОТНОЇ за 2016 рік

Початок. Продовження на 5-ій сторінці

22 грудня 2016 року ректор професор Надія Скот-
на привітала із здобутою перемогою студента І курсу
інституту музичного мистецтва Євгена Сов’яка на
XІІІ Міжнародному молодіжному музичному фести-
валі ім. Ісидора Вимера у номінації “Композиція та
імпровізація” та здобуттям головної нагороди –
“Золотої Троянди”.

Євген Сов’як народився 15 серпня 1998 року у
місті Стрий, Львівської області. У п’ять років він
розпочав навчання у Стрийській дитячій музичній
школі ім. О. Нижанківського (клас фортепіано викла-
дача М. Добош). У тому ж віці взяв участь у форте-
піанному конкурсі ім. В. Барвінського у Дрогобичі
та здобув ІІІ місце. На п’ятому році навчання в му-
зичній школі почав відвідувати факультатив із
композиції та імпровізації у викладача М. Корпала
(випускника ДДПУ ім. І. Франка, клас фортепіано Л. Філоненка), тим самим отримував
перші навички і поняття у сфері написання музики. У 2012 році успішно завершив нав-
чання у музичній школі, після чого продовжив розвиватись у виконавстві та творчості.
У травні 2014 року був запрошений до Польщі, де брав участь у концертах (Вроцлав та
Сіедліско). У жовтні 2015 році був запрошений до Німеччини, де взяв участь у форте-
піанному концерті в місті Кельн та концерті, присвяченому дню міста Дюрена. В кінці
цього ж року брав участь у XII Міжнародному молодіжному музичному фестивалі
ім. І. Вимера “Золота Троянда” та виборов “Гран-прі” у номінації “Композиція та імпро-
візація”. У 2016 році розпочав здобувати вищу освіту в інституті музичного мистецтва
Франкового університету (клас фортепіано Л. Філоненка). Цього ж року взяв участь у
XIII Міжнародному молодіжному музичному фестивалі ім. І. Вимера та завоював головний
приз – “Золоту Троянду” у номінації “Композиція та імпровізація”.

Яна ЛЕНЗІОН,
  аспірант Інституту музичного мистецтва

ЄВГЕН СОВ’ЯК – ВОЛОДАР “ЗОЛОТОЇ ТРОЯНДИ” ВІТАЄМО ІЗ ЗАХИСТОМ

Доцента кафедри мовної та міжкультурної
комунікації

Вікторію ДУРКАЛЕВИЧ
з успішним захистом дисертації “Моделю-
вання наративної ідентичності та індиві-
дуального міфу у творах Івана Франка,
Анджея Хцюка і Бруно Шульца” на здобуття
наукового ступеня доктора філологічних
наук (спеціальність 10.01.06 – “Теорія літера-
тури”; 10.01.05 – “Порівняльне літературо-
знавство”). Захист відбувся 13 грудня в Інсти-
туті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН Украї-
ни. Науковий консультант – Тамара Гундоро-
ва, доктор філологічних наук, професор,
член-кореспондент НАН України.

Викладача кафедри інформатики та
обчислювальної математики

Тетяну ВДОВИЧИН
з успішним захистом дисертації на здобуття
наукового ступеня кандидата педагогічних
наук.
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У часі різдвяних свят, коли за столом
купно збирається вся родина, пахне сіном
і кутею, а колядка над землею з добрим
Ангелом летить, особливо плідно святкує
свій 60-ти річний ювілей Василь Михай-
лович ЛОПУШАНСЬКИЙ, завідувач
кафедри практики німецької мови нашого
університету. Як і його небесний патрон,
Ювіляр присвячує свої таланти, знання,
ентузіазм та здоров’я для добра своїх рід-
них, колег і друзів. Його життя у цілко-
витій гармонії з працею, сім’єю, дозвіл-
лям, вподобаннями, які рельєфно допов-
нюють його портрет. Він залюбки демон-
струє кулінарні здібності у найвибагливі-
ших стравах, дає фору своїм суперникам
у шахах і настільному тенісі, захоплюється
художнім словом та добірно дбає про
свою бібліотеку і найбільше полюбляє по-
дорожі. Його життєвий досвід надзвичай-
но збагачений мандрівками багатьма краї-
нами Європи, Азії й Африки. Та найемо-
ційніше живуть у його спогадах Свята зем-
ля Єрусалиму, мистецтво й архітектура слав-
ного Риму, ландшафти швейцарських
Альп, бризи Адріатичного моря. Понад
усе манить його також Австрія, можливо

ВІТАЄМО ІЗ ЮВІЛЕЄМ!
ВАСИЛЬ ЛОПУШАНСЬКИЙ: МЕРЕЖИВО ЖИТТЄВОЇ ДОЛІ

тому, що ця земля назавжди стала вічним
притулком його дідуся Пантелеймона Ло-
пушанського, який помер у лютому 1915
року у Талєргофському таборі для інтер-
нованих із Галичини і Буковини цивільних
громадян тогочасної Австро-Угорщини.

Василь Михайлович народився 10 січня
1957 р. у мальовничому селі Тисовиця на
Старосамбірщині. Він був одним із найоб-
дарованіших у дружньому колі п’яти синів
(Михайло, Микола, Василь, Дмитро, Яро-
слав), яких із безмежною любов’ю вирос-
тили й скерували на стежку самостійного
життя їхні батьки – Анна Лопушанська
(1921 – 1982) та Михайло Лопушанський
(1910 – 1982).

Непросту азбуку життя Василь Михай-
лович почав пізнавати у Тисовицькій і На-
гуєвицькій початкових школах, а відтак
продовжив навчання у Стрілківській шко-
лі-інтернаті. Особливе захоплення німець-
кою мовою, прищеплене йому ще зі шкіль-
ної парти талановитим гімназійним учите-
лем Богданом Гусаком, і гуманітарними
науками привело його в місто над Ужем,
де впродовж 1974 – 1979 років він сумлін-
но студіював германістику в Ужгородсь-
кому державному університеті. Від 1979
до 1984 р. – вчитель німецької мови Мша-
нецької загальноосвітньої школи Старо-
самбірського району. А далі – трудові буд-
ні на посаді викладача кафедри іноземних
мов Дрогобицького державного педаго-
гічного інституту ім. І. Франка впродовж
1984 – 1989 рр. Невдовзі знову навчання
– в аспірантурі при кафедрі педагогіки і
психології Київського державного педа-
гогічного інституту іноземних мов. На 1996 рік
припадає захист дисертації на здобуття
наукового ступеня кандидата психологіч-
них наук. Від жовтня 1997 р. до 2000 р.
Василь Лопушанський впевнено очолює
кафедру іноземних мов, у 2000 – 2010 рр.
– кафедру німецької філології, а з 2010 р.
– кафедру практики німецької мови.

ника освіти України (2013 р.), поєднують-
ся авторитетний науковець, вмілий орга-
нізатор і педагог вищої школи. В його нау-
ковому доробку близько 100 праць, серед
них три монографії, чотири навчально-ме-
тодичні посібники, рекомендовані Мініс-
терством освіти і науки України, понад 20
навчально-методичних посібників, реко-
мендованих вченою радою університету.
Його творчий ужинок – це результат пов-
сякденної праці, наукових пошуків та ста-
жувань у провідних університетах Львова
і Києва, Мюнхена і Реґенсбурга (Німеч-
чина), Відня, Зальцбурга та Інсбрука (Авс-
трія). Завдяки багаторічним контактам із
проф. Ґ. Ліпольдом, проф. П. Штеґером,
проф. Й. Айґнером, проф. К. Ренольдне-
ром та іншими вченими пожвавилася авст-
рійсько-українська співпраця у Дрого-
бицькому  університеті.

Безумовно, Василь Лопушанський над-
звичайно пишається гранями особистого
життя. За його словами, воно склалося
щасливо й успішно. Уже понад 35 років
він крокує життєвою стежиною пліч-о-
пліч із дружиною Оксаною, надійним і вір-
ним другом, порадником і турботливою
мамою для двох синів і п’яти онуків. Вони,
як зізнається Ювіляр, його особлива втіха,
а тому жертовно присвячує вільні хвили-
ни творчих буднів їхньому вихованню і
зростанню з вірою у їх славне та щасливе
майбутнє.

Дорогий Ювіляре! Бажаємо Вам міц-
ного карпатського здоров’я, сімейного
щастя, родинного і суспільного пошанівку,
успіхів і нових творчих здобутків у нау-
ково-педагогічній діяльності. Нехай жит-
тєдайна енергетика, щирість душі, багат-
ство почуттів, добре і розумне слово коло-
сяться у колі Вашої родини, колег і прия-
телів.
доценти Ярослав ЛОПУШАНСЬКИЙ,

Оксана БРОДСЬКА
від імені колективу кафедри

практики німецької мовиВ особі Василя Лопушанського, відмін-

 ВІТАЄМО  ІЗ  ДНЕМ  НАРОДЖЕННЯ!

Прийміть від нас поба-
жання міцного здоров’я,
щастя, благополуччя і сі-
мейного тепла. Ви, шанов-
ний імениннику, прожили
довге, насичене працею,
творчістю і неспокоєм жит-
тя.

Шановний Іване Івано-
вичу! Незважаючи на солід-
ний вік, Ви живете цікаво і
повнокровно, постійно ці-
кавитеся усім, що відбу-

вається навколо Вас, над чим працюють Ваші колишні спів-
робітники, які нові ідеї втілюються у навчально-виховний процес,
як розвивається освітня галузь.

Бажаємо Вам щасливого довго-
ліття, духовного піднесення, віри,

Найщиріші вітання із Днем народження шлемо:
Миколі ПАНТЮКУ,

докторові педагогічних наук, професору, проректору з
наукової роботи;

Галині КОНДРАЦЬКІЙ,
завідувачу кафедри спортивних дисциплін і туризму,

кандидатові педагогічних наук, доценту;
Ігореві ГІВЧАКУ,

голові профкому студентів;
Василеві ВИННИЦЬКОМУ,

завідувачеві кафедри української мови, доктору
філологічних наук, професорові;

Мирославі СОСЯК,
завідувачу кафедри порівняльної педагогіки і методики
викладання іноземних мов, кандидатові педагогічних

наук, доценту.
Нехай Вашими невтомними діяннями квітне й багатіє

Українська держава на гідний спадок для майбутніх поколінь.
Щиро бажаємо Вам міцного здоров’я, родинного тепла і за-

тишку, найповнішої реалізації нових задумів, довгих років плід-
ної праці.

Нехай радість, щастя, добро та Божа благодать завжди
будуть з Вами, Вашими рідними і близькими!

сили і впевненості у щасливому
завтрашньому дні. З роси і во-
ди Вам на многії-многії літа!

РЕКТОРАТ,
ПРОФКОМ

Колектив Дрогобицького дер-
жавного педагогічного універ-
ситету ім. І. Франка щиро і сер-
дечно вітає із 102-річчям від дня
народження

Івана Івановича
РОДІОНОВА!
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2016 рік у фактах, подіях, цифрах

Дата Захід, організатор заходу
1 лютого Укладено Угоду про співпрацю з Луганським національним університетом імені Тараса Шевченка (ректорат).

18 лютого Вечір-реквієм пам'яті Небесної сотні (Друга річниця поминання Героїв України) (студентський капелан, ректорат).
14 березня
15 березня

Літературний діалог із Григорієм Штонем (ректорат).
Літературно-мистецький вечір “З вогнем Шевченкового слова” (ректорат, виховний відділ).

17 березня Студентка філологічного факультету Соломія Баранська (гр.Уа-23Б) нагороджена дипломом ІІІ ступеня у фіналі
ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності “Українська мова”, який відбувся
на базі Житомирського державного університету імені Івана Франка. Керівник – доцент Марія Стецик. (філо-
логічний факультет)

16-18 березня Участь в Уманському Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт із галузі “Педагогічні науки”.
22 березня Літературна зустріч із письменником Василем Ґаборгом (філологічний факультет).
22 березня Оголошено конкурс на заміщення посади ректора Дрогобицького державного педагогічного університету імені

Івана Франка (Наказ МОН №113-к).
22 березня Студентка факультету  початкової та мистецької освіти Мирослава Курило отримала диплом ІІ ступеня за перемо-

гу у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт із галузі наук “Актуальні проблеми інклюзивної
освіти”, який проводився на базі Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна” (м. Київ).
Науковий керівник – доцент кафедри педагогіки та методики початкової освіти І. Садова.

23-25 березня ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із галузі наук “Початкова освіта”.
24 березня Перша публічна лекція на тему “Ференц Ліст та Україна: слідами музики і серця, що пульсує любов'ю” (Авст-

рійська бібліотека).
30-31 березня Міжнародна наукова конференція “Виховання у контексті цивілізаційних процесів: вітчизняний і зарубіжний

досвід” (кафедра загальної педагогіки та дошкільної освіти).
ІV Всеукраїнський фестиваль “День українського баяна та акордеона у Дрогобичі” (інститут музичного мистецтва).

1 квітня ХХVІІ наукова сесія Наукового товариства імені Тараса Шевченка (історичний факультет).
12  квітня Урочисте засідання вченої ради з нагоди присвоєння проректору Університету імені Яна Кохановського в місті

Кельце (Польща) Янушові Крулю диплома почесного доктора ДДПУ ім. І. Франка (ректорат).
14 - 16 квітня ХІV  Міжнародна науково-практична конференція “Валеологія: сучасний стан, напрями та перспективи розвитку”

(біологічний факультет).
18  квітня Перший тур фестивалю арт-терапевтичних практик проведено на базі Добровільного товариства захисту дітей-

інвалідів “Надія” (м. Дрогобич) (соціально-гуманітарний факультет).
19 квітня Науково-практична конференція “Іван Франко і світова культура” (філологічний факультет та педагогічний ліцей).

31 березня

26 квітня

26 - 29 квітня

Вечір пам'яті “Чорнобиль немає минулого часу”, з нагоди 30-х роковин ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС
(біологічний факультет).
Міжнародний семінар-тренінг “Соціально-педагогічний супровід сімей з дітьми з особливими потребами” на
соціально-гуманітарному факультеті (соціально-гуманітарний факультет).

5 травня Зустріч викладачів та студентів із відомим німецьким психоаналітиком, автором книги “Сучасний психоаналіз”
Хорстом Кехеле.

6 - 9 травня ІХ Міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів “Perpetuum mobile”.
11 травня Фінал ХХІV загальноуніверситетського фестивалю КВК (профком студентів).
12 травня Регіональна олімпіада з німецької мови.
12 травня “Кубок пам'яті ректора Валерія Скотного з міні-футболу”.

12-13 травня Міжнародна науково-практична конференція “Моделювання соціально-економічних процесів: регіональні та
галузеві аспекти” (ІФМЕІТ).

15 травня Виставка та “круглий стіл” із нагоди 83-ї річниці від дня народження заслуженого майстра народної творчості
Мирослави Кот (лабораторія “Мистецька Бойківщина”).

18 травня Відбувся ХІІІ загальноуніверситетський конкурс “Красуня університету – 2016” (профком студентів).
19-21 травня Участь ректора університету проф. Н. Скотної, почесного проректора Ю. Кишакевича та капелана о. О. Ке-

коша у стратегічному семінарі на тему “Формування бачення розвитку академічного душпастирства УГКЦ до
2020 року” (м. Львів).

20-21 травня Науковий семінар “Становлення людини – становлення слова”, приурочений 70-річчю від дня народження
Петера Штеґера, доктора педагогічних наук, професора Інсбрукського університету, почесного доктора Дрого-
бицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (інститут іноземних мов).

25 травня
24 травня Регіональний конкурс читців поезії “Франків огонь в одежі слова” (організаційний комітет).

25 травня Вручення почесного звання Doctor Honoris Causa Дрогобицького державного педагогіного університету імені
Івана Франка словацькому фольклористу, мистецтвознавцеві, бібліографу, іноземному академіку Національної
академії наук України, доктору філологічних наук Миколі Мушинці (ректорат).

24-25 травня Представники неурядової організації VZW ORADEA Патрік Белінг, Людгарде Белінг-Багю, Іван Ванхале з метою
обговорення нових напрямів співпраці відвідали біологічний факультет (біологічний факультет).

22-28 травня ІІІ українсько-польська викладацько-студентська конференція “Галичина багатокультурна” (історичний факультет).
28 травня Відбулося віче і громадська панахида на вшанування пам'яті Івана Франка.
3 червня Відкриття VІІ Міжнародного фестивалю Бруно Шульца (Полоністичний центр імені Ігоря Менька).
3 червня Звітний концерт студентської народної хорової капели “Гаудеамус” (півстоліття з дня заснування) (інститут

музичного мистецтва).
6 червня Наукова конференція “Бруно Шульц і сучасна теорія культури” (Полоністичний центр імені Ігоря Менька).

14-16 червня Участь університетської команди у другому етапі грантового проекту “Програма розвитку лідерського потенціалу
університетів України”, що реалізувалася  Британською радою в Україні, Інститутом вищої освіти НАПН України
та Фундацією лідерства для вищої освіти (Велика Британія).

16 червня Зустріч керівництва Франкового університету із головою Міжнародного альянсу “Азербайджан-Україна” Ельмаром
Мамедовим (ректорат) .

22 червня День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни (ректорат, студентське самоврядування).
23 червня Відбулися вибори на посаду ректора Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

(організаційний комітет).
14  липня Вшанування невинно убієнних (Меморіальний комплекс “Тюрма на Стрийській”)
19 липня Засідання оргкомітету І Міжнародного форуму “Українська жінка у національногому та глобальному просторі:

історія, сучасність і перспективи”.
17-20 серпня Участь представників Франкового університету в англомовній літній школі (кафедра правознавства, соціології

та політології).
Початок. Продовження на 4-ій сторінці

Історичний факультет приймав гостей із гуманістичного відділу Педагогічного університету імені Комісії Народної
Освіти в Кракові.
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Захід, організатор заходуДата
27 серпня Відзначення 160-річчя від дня народження Івана Франка (ректорат).
31 серпня Посвячення першокурсників у студенти Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І.Франка (ректорат)
8 вересня Відбулися  урочистості з нагоди 10-річчя кафедри давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін

і 15-річчя діяльності науково-дослідної лабораторії археології та краєзнавства (історичний факультет).
12 вересня Польські педагоги і психологи проходять стажування у Франковому університеті (соціально-гуманітарний факультет).
22 вересня Міжнародна наукова конференція “На пограниччі культур та народів. Економіка – суспільство – культура”, орга-

нізована Державною вищою професійною школою ім. Яна Ґродка у Саноку (Польща).
26 вересня Відбулося святкування 10-річчя волонтерського консультативно-валеологічного центру “Паросток” (біолого-

природничий факультет).
3 жовтня Відбувся святковий концерт із нагоди Дня працівників освіти (профком працівників).

Підсумковий спортивний вечір (факультет фізичного виховання).4 жовтня
11 жовтня Відбувся щорічний конкурс художньої творчості студентів-першокурсників “Дебют”.
19 жовтня Чергова зустріч делегації нашого університету, очолювана ректором професором Надією Скотною, з делегаціями

Державної агенції розв'язання алкогольних проблем (м. Варшава, Польща), на чолі з директором Криштофом
Бжускою, та Дрогобицького Благодійного фонду “Карітас” Самбірсько-Дрогобицької Єпархії УГКЦ”, на чолі з
директором о. Ігорем Козанкевичем.

13-16 жовтня Золоті медалі на чемпіонаті України серед юніорів зі спортивної акробатики.
20 - 21
жовтня

Х Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Етнос. Культура. Нація”, присвячена 160-річчю від дня
народження Івана Франка (факультет початкової та мистецької освіти).
V Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Хорове мистецтво України та його подвижники”
(інститут музичного мистецтва).

20 - 21
жовтня

21 жовтня Делегація університету на чолі з ректором професором Надією Скотною здійснила візит до Бельгії.
22 жовтня Візит делегації університету до Полонійної Академії у Ченстохові. Обговорено подальші шляхи співпраці двох

навчальних закладів (ректорат).
27 жовтня У Львівському академічному обласному музично-драматичному театрі імені Юрія Дрогобича відбувся творчий вечір

співака заслуженого працівника освіти України професора Корнелія Сятецького (інститут музичного мистецтва).
29 жовтня Студентка І курсу факультету фізичного виховання Ніна Герич стала чемпіонкою Львівської області з пауерліф-

тингу серед юнаків та дівчат.
29-30 жовтня Золоті медалі з акробатики у Варшаві вибороли студентка ІІ курсу – Юлія Пилип'як та  учениця гімназії Олександра

Табачинська (факультет фізичного виховання).
4 листопада Вечір пам'яті ректора Валерія Скотного “Хай буде вічно. Спомином пресвітлим…” (до п'ятої річниці з дня

відходу у Божі засвіти) (профком працівників).
Академік Національної Академії наук України, доктор педагогічних наук, професор Нелля Ничкало відзначила
професорів: медаллю “Ушинський К.Д.” – Миколу Зимомрю та медаллю “Григорій Сковорода” – Марію Чепіль.

15 листопада

15-18
листопада

Золоті нагороди на Чемпіонаті України зі спортивної акробатики серед дорослих отримали студентка ІІ курсу
факультету фізичного виховання Юлія Пилип'як та учениця Дрогобицької гімназії Олександра Табачинська
(факультет фізичного виховання).

16 листопада Творча зустріч із композитором, музикантом Геннадієм Саськом (інститут музичного мистецтва).
17-20

листопада
Студенти факультету фізичного виховання Христина Піць (ФВ-21Б), Остап Саламін (ФВ-21Б) та Анатолій Гнатків
( ФК-11М) посіли І місце й отримали золоті нагороди на “Чемпіонаті світу – 2016” із хортингу (факультет фі-
зичного виховання).

17 листопада У рамках святкування Міжнародного дня студента відбулося засідання “круглого столу” за участі студентського
самоврядування і профактиву та адміністрації університету .

19 листопада Відбувся літературно-мистецький проект “Друга Осінь – 2016” (Полоністичний центр імені  Ігора Менька).
21 листопада Вечір пам'яті “Зима, що нас змінила”, присвячений третій річниці Революції Гідності та світлої пам'яті Героям

Небесної Сотні (історичний факультет).

22 листопада Відбувся “Осінній бал першокурсників” (виховний відділ).
22 листопада Підписання угоди між біолого-природничим факультетом та Полонійною Академією в Ченстохові (Польща)

(біолого-природничий факультет).
23 листопада Методичний семінар “Використання інноваційних засобів навчання у процесі формування математичної

компетентності дітей дошкільного та молодшого шкільного віку” (факультет початкової та мистецької освіти).
24 листопада ІX Всеукраїнська учнівська науково-практична конференція на тему “Еколого-валеологічна культура – вибір

XXІ століття” (біолого-природничий факультет).
24-25

листопада
Міжнародна наукова конференція “Лінгвістичне франкознавство в контексті сучасних філологічних студій” (фі-
лологічний факультет).

24-25
листопада

І Міжнародний науковий форум “Українська жінка у національному та глобальному просторі: історія, сучасність,
майбутнє”.

1 грудня Відбулася конференція-презентація “Моя місцевість” (історичний факультет).
2 - 4 грудня ІХ Всеукраїнський відкритий конкурс баяністів-акордеоністів “Візерунки Прикарпаття”, присвячений 80-річчю

від дня народження видатного композитора-сучасника, заслуженого діяча мистецтв України Віктора Власова
(інститут музичного мистецтва).

5 - 12 грудня У м. Кембрідж підписано угоду про співпрацю між Дрогобицьким та Британським університетами.
14 грудня Випуск військовослужбовців, котрі проходили навчання у Центрі перепідготовки та післядипломної освіти. Проект

“Україна-НАТО”.
15 грудня Відбулася науково-пізнавальна презентація з історії давньої української культури “Ой, хто, хто Миколая любить:

давні рукописи XVI – XIX ст. про Святого Миколая” (історичний факультет).
18 грудня Святий Миколай для дітей працівників університету (профком).

У читальній залі міської бібліотеки ім. В'ячеслава Чорновола відбулися четверті “Передноворічні літературні
зустрічі” з Софією Андрухович та Андрієм Бондаром (Полоністичний центр імені Ігоря Менька).

24 грудня

Відбулося урочисте відкриття пам'ятної дошки декану історичного факультету (1992 – 2005), історикові, педагогу,
громадському діячеві Михайлові Савчину (історичний факультет).

21 листопада

Відкриття меморіальної дошки пам'яті Ігоря Лазурчака, доктора фізико-математичних наук, засновника кафедри
інформатики (ІФМЕІТ).

29 листопада
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1.1 Динаміка контингенту студентів
Станом на 1 листопада 2016 року кон-

тингент студентів Дрогобицького держав-
ного педагогічного університету ім. І. Фран-
ка становив 5134 особи, з них студентів
денної форми навчання – 3249. У по-
рівнянні з цим же періодом 2015 року кон-
тингент студентів зменшився на 27 осіб
(на денній формі навчання зріс на 18
студентів, на заочній – зменшився на 45
студентів).

На першому (бакалаврському) рівні ви-
щої освіти відбулося зменшення кількості
студентів на 127 осіб денної та 75 осіб
заочної форм навчання.

На ОКР “Спеціаліст” відбулося змен-
шення кількості студентів на 20 осіб ден-
ної та 67 осіб заочної форм навчання.

На другому (магістерському) рівні ви-
щої освіти кількість студентів збільшилась
на 165 осіб на денній формі навчання та
на 97 осіб на заочній формі навчання.

Кількість студентів, які навчаються за
рахунок державного фінансування, змен-
шилася на 49 осіб на денній формі нав-
чання та збільшилась на 79 осіб на заочній.

Кількість студентів, які навчаються за
рахунок коштів фізичних та юридичних
осіб, збільшилася на 67 осіб на денній фор-
мі навчання та зменшилася на 124 особи
на заочній формі навчання.

У 2016 році на навчання до Дрого-
бицького державного педагогічного уні-
верситету імені Івана Франка за освітньо-
професійною програмою бакалавра ден-
ної форми навчання зараховано 583 особи
(299 – на місця державного замовлення і
284 – на місця, що фінансуються за раху-
нок коштів фізичних або юридичних осіб),
що на 92 менше, ніж у 2015 році. Кількість
осіб, які зараховані на навчання за освіт-
ньо-професійною програмою бакалавра
денної форми навчання за державним за-
мовленням, зменшилась  на 76, а за кош-
ти фізичних або юридичних осіб змен-
шилась на 16.

На навчання за освітньо-професійною
програмою бакалавра заочної форми нав-
чання зараховано 367 осіб (75 – на місця
державного замовлення і 292 – на місця,
що фінансуються за рахунок коштів фі-
зичних або юридичних осіб), що на 46
менше, ніж у 2015 році. Кількість осіб, які
зараховані на навчання за освітньо-про-
фесійною програмою бакалавра заочної
форми навчання за державним замовлен-
ням, збільшилася на 5, а за кошти фізичних
або юридичних осіб зменшилася на 51.

На навчання за освітньо-професійною
програмою спеціаліста денної форми нав-
чання зараховано 394 особи (320 – на міс-
ця державного замовлення, і 74 – на місця,
що фінансуються за рахунок коштів фізич-
них або юридичних осіб), що на 19 менше,
ніж у 2015 році. Кількість осіб, які зара-
ховані на навчання за освітньо-професій-
ною програмою спеціаліста денної форми
навчання за державним замовленням,
збільшилася на 15, а за кошти фізичних
або юридичних осіб зменшилася на 34.

На навчання за освітньо-професійною
програмою спеціаліста заочної форми
навчання зараховано 362 особи (88 – на
місця державного замовлення і 274 – на
місця, що фінансуються за рахунок коштів

фізичних або юридичних осіб), що на 66
менше, ніж у 2015 році. Кількість осіб, які
зараховані на навчання за освітньо-про-
фесійною програмою спеціаліста заочної
форми навчання за державним замов-
ленням збільшилася на 67, а за кошти фі-
зичних або юридичних осіб зменшилася
на 133.

На навчання за освітньо-професійною
програмою магістра денної форми нав-
чання зараховано 190 осіб (113 – на місця
державного замовлення і 77 – на місця,
що фінансуються за рахунок коштів фі-
зичних або юридичних осіб), що на 10
більше, ніж у 2015 році. Кількість осіб, які
зараховані на навчання за освітньо-про-
фесійною програмою магістра денної фор-
ми навчання за державним замовленням,
збільшилась на 46, а за кошти фізичних
або юридичних осіб зменшилась на 36.

На навчання за освітньо-професійною
програмою магістра заочної форми нав-
чання зараховано 96 осіб (48 – на місця
державного замовлення і 48 – на місця,
що фінансуються за рахунок коштів фізич-
них або юридичних осіб), що на 3 більше,
ніж у 2015 році. Кількість осіб, які зарахо-
вані на навчання за освітньо-професійною
програмою магістра заочної форми нав-
чання за державним замовленням, збіль-
шилася на 23, а за кошти фізичних або
юридичних осіб зменшилася на 20.

Кількість студентів, які у 2016 році зара-
ховані на навчання до університету, змен-
шилася на 100 на денній формі навчання і
зменшилася на 109 на заочній формі нав-
чання. Кількість студентів, які зараховані
на навчання на місця державного замов-
лення, зменшилась на 15 на денній формі
навчання і збільшилася на 95 на заочній
формі навчання. Кількість студентів, які
зараховані на навчання на місця, що фінан-
суються за рахунок коштів фізичних або
юридичних осіб, зменшилася на 85 на
денній формі навчання і зменшилася на
204 на заочній формі навчання.

15 серпня університет звернувся у Мі-
ністерство освіти і науки України з листом
щодо збільшення обсягів державного за-
мовлення у 2016 році. 19 серпня МОН ви-
ділило додатковий обсяг місць держав-
ного замовлення для осіб пільгових ка-
тегорій. На освітній ступінь бакалавра
денної форми навчання додатково виді-
лено 22 місця державного замовлення;
заочної форми навчання – 11 місць дер-
жавного замовлення. На освітньо-кваліфі-
каційній рівень спеціаліст денної форми
навчання додатково виділено 9 місць дер-
жавного замовлення; заочної форми нав-
чання – 9 місць державного замовлення.
На освітній ступінь магістра денної форми
навчання додатково виділено 1 місце дер-
жавного замовлення.

З 01.09.2016 р. Дрогобицький держав-
ний педагогічний університет імені Івана
Франка отримав наступну кількість додат-
кових місць державного замовлення для
осіб пільгових категорій:

– освітній ступінь бакалавра – 47 місць
(39 – денна форма навчання, 8 – заочна
форма навчання);

– освітній ступінь бакалавра на основі
ОКР Молодший спеціаліст – 7 місць (4 –
денна форма навчання, 3 – заочна форма
навчання);

– освітньо-кваліфікаційний рівень спе-
ціаліста – 22 місця (10 – денна форма нав-
чання, 12 – заочна форма навчання);

– освітній ступінь магістра – 2 місця (1
– денна форма навчання, 1 – заочна форма
навчання).

Загалом було переведено на місця дер-
жавного замовлення 78 осіб пільгових ка-
тегорій.

1.2 Динаміка кадрового складу
університету

Відповідно, зміни в контингенті сту-
дентів зумовили динаміку кадрового скла-
ду університету:

Динаміка зміни кадрового складу
адміністративно-управлінського та

професорсько-викладацького
корпусу

01.12.2015 р.
Разом ставок:
- за рахунок загального державного

фонду – 249,2;
- за рахунок спеціального державного

фонду – 192,5.
01.12.2016 р.

Разом ставок:
- за рахунок загального державного

фонду – 262,2;
- за рахунок спеціального державного

фонду – 199,0.
Динаміка зміни кадрового складу
навчально-допоміжного персоналу

01.12.2015 р.
Разом ставок:
- за рахунок загального державного

фонду – 274,65;
- за рахунок спеціального державного

фонду – 119,6.
01.12.2016 р.

Разом ставок:
- за рахунок загального державного

фонду – 286,3;
- за рахунок спеціального державного

фонду – 113,95.
Динаміка зміни кадрового складу

обслуговуючого персоналу
01.12.2015 р.

Разом ставок:
- за рахунок загального державного

фонду – 164,35;
- за рахунок спеціального державного

фонду – 91,5.
01.12.2016 р.

Разом ставок:
- за рахунок загального державного

фонду – 152,7;
- за рахунок спеціального державного

фонду – 91,5.
Кадровий склад

станом на 01.12.2016 р.:
Професорсько-викладацький склад

(всього: 593): штатних працівників – 554;
сумісників – 39.

Докторів наук, професорів  (всього: 67):
штатних працівників – 55; сумісників – 12.

Кандидатів наук, доцентів (всього: 347):
штатних працівників – 322; сумісників –
25.

Доцентів без наукового ступеня (всього:
16):  штатних працівників – 14; сумісників
– 2.
1.3 Організація та науково-методичне

забезпечення навчально-виховного
процесу

У 2016 році викладачі кафедр уні-
верситету виконували основні види ме-
тодичної роботи відповідно до планів ро-
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боти кафедр та індивідуальних планів ро-
боти викладача.

Науково-методичною і вченою радами
університету у 2016 році затверджено і ре-
комендовано до друку із використанням
у навчальному процесі 806 програм.

Науково-методична рада університету у
2016 році рекомендувала до друку 256
навчальних і навчально-методичних по-
сібників. Серед них: методичні рекомен-
дації до самостійної роботи з дисциплін
кафедр – 10, до практичних (семінарських)
занять – 81, тексти лекцій – 25.

На засіданнях науково-методичної ради
заслухано і обговорено звіти завідувачів
9 кафедр, а також звіт голови науково-
методичної ради біолого-природничого
факультету.

Навчально-методичний відділ продов-
жив роботу з перегляду існуючих та роз-
робки нових нормативних документів уні-
верситету, які регламентують навчальний
процес, з метою приведення їх у відпо-
відність вимогам Закону України “Про
вищу освіту”.

Затверджено нову редакцію положення
“Про організацію освітнього процесу у
Дрогобицькому державному педагогічно-
му університеті імені Івана Франка”, нові
положення “Про систему внутрішнього
забезпечення якості вищої освіти у Дрого-
бицькому державному педагогічному уні-
верситеті імені Івана Франка”, “Про поря-
док переведення, відрахування та понов-
лення студентів”, “Про порядок повтор-
ного вивчення навчальних дисциплін”,
“Про навчання студентів за індивідуаль-
ним графіком”, “Про вивчення вибіркових
дисциплін”.

Розробляються нові та оновлюються
існуючі положення, зокрема “Положення
про Комісію з моніторингу якості освіт-
ньої діяльності та якості вищої освіти”,
“Положення про ректорські контрольні
роботи”.

Розроблено освітні програми та відпо-
відні їм навчальні плани підготовки фахів-
ців за рівнями вищої освіти “Бакалавр” і
“Магістр” набору 2016 року, освітні прог-
рами та навчальні плани підготовки фахів-
ців другого (магістерського) рівня вищої
освіти набору 2017 року, які враховують
вимоги Закону України “Про вищу осві-
ту” та рекомендації щодо запровадження
Європейської кредитної трансферно-
накопичувальної системи.

На web-сайті університету розпочато
розміщення навчально-методичного за-
безпечення освітніх програм.

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

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

1.4 Стипендіальне забезпечення
Проекти наказів про призначення сти-

пендій, премій і їх нарахування готує
навчально-методичний відділ згідно з “По-
рядком призначення і виплати стипендій,
затвердженого Постановою Кабінету Мі-
ністрів України № 882 від 12 липня 2004
року”. Останні зміни до названої поста-
нови внесені Постановою Кабінету Мініст-

рів України № 797 від 8 жовтня 2015 року
і набули чинності з 1 вересня 2015 року.

В осінньому семестрі 2016 – 2017 н.р.
стипендію загалом отримують 87 % сту-
дентів, які навчаються на місцях держав-
ного замовлення (разом із пільговими сти-
пендіями). За підсумками заліково-екза-
менаційної сесії стипендію отримують
72 % студентів.

МОН та Мінфін дійшли до спільного
рішення – нового нарахування стипендії
з 1 січня 2017 року.
1.5 Діяльність Центру перепідготовки

та післядипломної освіти
Станом на 1 грудня 2016 року у Центрі

перепідготовки та післядипломної освіти
по 11 ліцензованих спеціальностях на
трьох курсах навчається 695 студентів, з
них 76 чол. – денної форми навчання та
619 чол. – заочної форми навчання. У січні
– червні 2016 року другу вищу освіту за
ОКР “Спеціаліст” здобули 393 фахівців, в
тому числі 37 осіб денної форми навчання.

Згідно договорів про оплату за навчання
на рахунок університету фахівцями вне-
сено 4 млн. 212 тис. грн.

На курсах підвищення кваліфікації про-
тягом 2016 року навчалось 1137 педагогіч-
них працівників із 21 спеціальності, в тому
числі 294 викладачів ВНЗ І-ІІ рівнів акре-
дитації міст Дрогобича, Борислава, Сам-
бора, Стрия, Судової Вишні і Львова. На
рахунок університету за курси підвищен-
ня кваліфікації внесено майже 427 тис. грн.

Також в нашому Центрі проходили
трьохмісячні курси офіцери Дрогобиць-
кого гарнізону (5 вересня – 24 листопада
2016 року) за спеціальністю “Управління
персоналом” за рахунок коштів НАТО на
замовлення Західного регіонального цент-
ру перепідготовки та соціальної адаптації
військовослужбовців.

ІІ. НАУКОВА ТА НАУКОВО-
ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

У Дрогобицькому державному педаго-
гічному університеті імені Івана Франка
проводяться наукові дослідження за та-
кими пріоритетними тематичними напря-
мами:

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

– фізика магнітних явищ, магнітні сен-
сори;

– напівпровідникове матеріалознавство
та сенсорні системи;

– фізика низьковимірних систем, мікро-
та макроелектроніка;

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

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

– українська освіта в контексті транс-
формаційних суспільних процесів;

– соціально-перцептивні основи про-
фесійної діяльності практичних пси-
хологів;

– проблеми математичного моделю-
вання фізико-механічних процесів;

– дослідження фізичних процесів у на-
півпровідниках і діелектриках та наногете-
роструктурах на їх основі.

Продовжується робота з оновлення
основних напрямів наукової та науково-
технічної діяльності відповідно до сус-
пільних потреб та актуальних вимог щодо
діяльності сучасного університету.

У 2016 р. в університеті виконувалось
52 НДР, з них:

–  47 кафедральних НДР (викону-
ються в межах другої половини робочого
дня НПП);

–  5 фундаментальних НДР, що фінан-
сувалися МОН України із загального фон-
ду державного бюджету, на загальну суму
473,8 тис. грн. Усі НДР для отримання фі-
нансування проходили відповідні конкурс-
ні процедури, включені до тематичного
плану НДР Дрогобицького державного
педагогічного університету імені Івана
Франка, погодженого з МОН України, а
також зареєстровані в УкрІНТЕІ. Виконан-
ня 3-х НДР у 2016 році завершується.

Обсяги фінансування щорічно виз-
начаються МОН України і значною мірою
залежать від загальної економічної си-
туації у країні. Слід зазначити, що про-
тягом 2013 – 2015 років розмір фінансуван-
ня НДР із загального фонду постійно
зменшувався, проте, завдяки професійно
підготовленим проектам НДР, що почали
фінансуватися у 2016 році, обсяг фінансу-
вання цього року збільшився більше, ніж
утричі порівняно з 2015 роком.

Окрім цього, університетом цього року
надано науково-технічних послуг на суму
близько 150,0 тис. грн. (тренінги з інозем-
ної мови, Інтернет-послуги, редакційно-
видавнича діяльність).

Тобто, завдяки використанню принци-
пу багатоканального фінансування науко-
вої та науково-технічної діяльності універ-
ситету, загальний обсяг фінансування у
2016 році складає понад 620,0 тис. грн.

У 2016 році науковці університету брали
активну участь у конкурсах проектів та
грантів на виконання відповідних робіт.
Так, на конкурс проектів, що можуть ре-
комендуватися для фінансування із загаль-
ного фонду державного бюджету МОН
України, починаючи з 2017 року, зараз
розглядаються 2 проекти, які мають важ-
ливе значення для підвищення обороно-
здатності та національної безпеки дер-
жави, мають прикладні результати под-
війного використання, а також конкурен-
тоспроможні на світовому ринку і спря-
мовані на використання у соціальній сфе-
рі, виробництві та навчальному процесі.
Можлива кількість проектів була обмежена
відповідними вимогами МОН України.

У 2016 році МОН України вперше був
оголошений конкурсний відбір проектів
наукових робіт та науково-технічних (екс-
периментальних) розробок молодих вче-
них. Нашими молодими вченими було під-
готовлено та подано на конкурс 4 проекти.
На жаль, жоден з них не рекомендований
для виконання, що пов’язано, зокрема, з
обмеженим бюджетом фінансування цьо-
го конкурсного відбору. Попри те, набу-
тий досвід написання таких проектів надає
нашим молодим вченим реального досві-
ду щодо участі в подібних конкурсах.

У 2016 році, за ініціативою МОН Украї-
ни, відбулося підписання Меморандуму
між державним концерном “УкрОборон-
Пром” та низкою вищих навчальних зак-
ладів і наукових установ. За результатами
аналізу перспективної співпраці з підпри-
ємствами “УкрОборонПром” науковцями
університету для спільного погодження
було подано низку актуальних пропозицій.

Слід зазначити, що університет зареєст-
рований учасником рамкової Програми
ЄС “Горизонт – 2020” і для участі в ого-
лошених конкурсах Програми періодич-
но подаються відповідні проекти. Багато
зусиль науковців університету прикла-
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дається також для реєстрації наших дру-
кованих видань у визнаних наукомет-
ричних базах, що суттєво впливає на рей-
тингову оцінку університету.

ННТД здійснюється науково-педаго-
гічними працівниками на кафедрах та
науковими працівниками науково-дос-
лідного сектору (НДС). Усього в універ-
ситеті сьогодні є 42 кафедри, лабораторія
Франкознавства та славістики, НДС, що
об’єднує 2 науково-дослідні центри, регіо-
нальний еколого-просвітницький центр,
12 науково-дослідних лабораторій та
1 наукова група.

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

тарних наук” (серію “Історія” включено у
веб-ресурс “Українські наукові журнали”);

– збірник наукових праць “Людино-
знавчі студії” (включено у веб-ресурс
“Українські наукові журнали” та до нау-
кометричної бази Index Copernicus, ICV
40,40);

–  журнал “Молодь і ринок” (включе-
но у веб-ресурс “Українські наукові жур-
нали”);

– “Дрогобицький краєзнавчий збір-
ник”;

– “Науковий вісник Дрогобицького дер-
жавного педагогічного університету імені
Івана Франка. Серія: філологічні науки.
Мовознавство (включено у веб-ресурс
“Українські наукові журнали” та до нау-
кометричної бази Index Copernicus, ICV
30,25);

– “Рідне слово в етнокультурному ви-
мірі” (включено до наукометричної бази
Index Copernicus, ICV 39,16).

У 2016 році працівниками університету
успішно захищено 7 докторських та 16
кандидатських дисертацій.

Впродовж 2016 року в університеті
функціонувала спеціалізована вчена рада
Д 36.053.01 з захисту докторських та кан-
дидатських дисертацій за спеціальністю
13.00.01 – загальна педагогіка та історія
педагогіки. У цій раді за звітний період
було захищено 16 дисертацій, з них
4 докторські (1 – працівниками ДДПУ, 3
– НПП з інших установ) та 12 канди-
датських дисертацій (2 – працівниками
ДДПУ, 10 – НПП з інших установ).

У 2016 році рішенням МОН розширено
провадження освітньої діяльності за тре-
тім освітньо-науковим рівнем за 12 спе-
ціальностями.

Продовжувалася підготовка докторан-
тів, аспірантів та здобувачів за 19 спе-
ціальностями Переліку 2011 року та 12 спе-
ціальностями Переліку 2015 року (2015 р.
– 19 спеціальностей; 2014 р. – 18; 2013 р.
– 18; 2012 р. – 15; 2011 р. – 13).

У докторантурі університету навчається
11 докторантів. В аспірантурі – 111 осіб
(за державним замовленням – 81 особа,
на контрактній основі – 30; з відривом від
виробництва – 78 осіб, без відриву від ви-
робництва – 33). 19 осіб проходять підго-
товку як здобувачі наукового ступеня. У
2016 році вступило на навчання у докто-
рантуру 6 осіб. В аспірантуру зараховано
43 особи, з них 9 – на платну форму нав-
чання.

Докторантами, аспірантами та здобу-
вачами Дрогобицького державного педа-
гогічного університету імені Івана Франка
цього року захищено 4 докторські, 14 кан-
дидатських дисертацій. 4 аспіранти та ви-
пускники аспірантури університету вже
подали свої дисертаційні дослідження на
розгляд у спеціалізовані вчені ради.

Загальна сума оплати за навчання аспі-
рантами, докторантами, здобувачами та
плати за організацію та прийом канди-
датських іспитів у 2016 році становить
понад 166 тис. грн.

Зросла кількість молодих науковців, які
отримують стипендії та премії. У 2016 році
4 науковці віком до 35 років отримували
стипендію Кабінету Міністрів України для
молодих учених (у 2015 р. – 1, у 2014 р. –
2, у 2013 р. – 2), 2 – премії Львівської обл-
держадміністрації та обласної ради для
талановитих молодих вчених та спе-
ціалістів 1 премія ЛОДА видатних вчених
(2015 р. – 2, 2014 р. – 3). Одному аспіранту
призначено академічну стипендію Пре-
зидента України.

Працівниками  Дрогобицького держав-
ного педагогічного університету імені Іва-
на Франка у 2016 році опубліковано 2328
робіт, у тому числі:

– монографій – 68 (з них 49 відповідно
до вимог МОН України; 11 – за кор-
доном);

– підручників – 4;
– навчальних посібників – 273;
– збірників наукових праць – 47;
– статей – 1936(з них у зарубіжних ви-

даннях – 262, у міжнародних наукометрич-
них базах даних – 198, з імпакт-фактором
– 28; у фахових виданнях – 513).

За звітний період проведено 46 науко-
вих заходів (конференції, семінари, симпо-
зіуми), з них – 23 міжнародних, 9 все-
українських, 14 регіональних.

Щодо показників студентської НДР, то
у 2016 році до неї було залучено:

– 2518 студентів (77,1 % від загальної
кількості студентів денної форми навчан-
ня, яка становить 3264 осіб);

– діє 45 наукових гуртків та 51 проблем-
на група, 15 студентських науково-дослід-
них лабораторій, 5 творчих колективів;

– до виконання вітчизняного наукового
проекту залучено 2 студенти;

– за участю студентів опубліковано 376
наукових праць, з них – 223 самостійно;

– 4 студенти отримують стипендію
Президента України, 1 – Верховної Ради
України;

– 6 студентів отримували інші стипендії
та премії (1 – Кабінету Міністрів України,
5- інших фондів та установ);

– 19 студентів отримують персональні
іменні стипендії  Дрогобицького держав-
ного педагогічного університету імені
Івана Франка;

– для участі у ІІ турі Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт
було подано 21 роботу студентів Дрого-
бицького державного педагогічного уні-
верситету імені Івана Франка, з них 7 робіт
отримали призові місця.

Ефективною та плідною залишається
співпраця університету з науковими уста-
новами НАНУ, галузевими НАН. Так, у
2016 році університетом здійснювалась
науково-технічна діяльність спільно з 26
інститутами НАН та НАПН України. Ре-
зультатами співпраці було проведення
спільних наукових досліджень, публікації
наукових праць, участь та організація
конференцій та семінарів тощо.

У 2016 році в університеті функціо-
нувало 14 наукових шкіл (у 2015 – 14, 2014
– 14, 2013 – 15, 2012 – 15; 2011 – 16).

Упродовж звітного періоду продов-
жувала свою діяльність рада молодих
учених у складі 9 осіб (всього – 135). Члени
ради молодих учених були співорга-

ференцій, семінарів різного рівня, опублі-
кували низку наукових праць. Зокрема,
радою було проведено І та ІІ Міжнародні
науково-практичні конференції “Сучасні
тенденції розвитку освіти і науки в інтер-
дисциплінарному контексті” (м. Ченсто-
хова – Ужгород – Дрогобич, 19 – 20 лис-
топада 2015 р.; 24 – 25 березня 2016 р.),
за матеріалами яких опубліковано збірни-
ки тез (13,7 др. арк. та 25,11 др. арк.). У
2016 році видано ХV (20,9 др.арк.), ХVІ
(21,2 др.арк.) випуски збірника “Актуальні
питання гуманітарних наук: міжвузівський
збірник наукових праць молодих вчених
Дрогобицького державного педагогіч-
ного університету імені Івана Франка”.
Окрім цього, вказаний збірник праць вда-
лося включили до міжнародних науко-
метричних баз даних Index Copernicus
International, Polish Scholarly Bibliography,
Info Base Index, Research Bible, Open
Academic Journals Index, Scientific Indexing
Services, Inno Space, Cite Factor.

Наукові заходи, проведені у
Дрогобицькому державному

педагогічному університеті імені
Івана Франка

Міжнародні наукові заходи
ІХ Міжнародна науково-практична

конференція “Народно-інструментальне
мистецтво на зламі ХХ – ХХІ століть”
(4 грудня 2015 року, кафедра народних му-
зичних інструментів та вокалу).

Міжнародна наукова конференція “Ви-
ховання у контексті цивілізаційних про-
цесів: вітчизняний і зарубіжний досвід”
(30 – 31 березня 2016 року, кафедра за-
гальної педагогіки та дошкільної освіти).

Міжуніверситетський “круглий стіл” із
міжнародною участю “Англійська мова у
ХХІ столітті: спосіб мислення, професій-
ної комунікації та діалогу культур” (8 квітня
2016 року, кафедра германських мов і пе-
рекладознавства, кафедра практики анг-
лійської мови).

XIV Міжнародна науково-практична
конференція “Валеологія: сучасний стан,
напрямки та перспективи розвитку” (14 –
16 квітня 2016 року, кафедра анатомії, фі-
зіології та валеології, кафедра біології та
хімії).

Міжнародний україно-румуно-бель-
гійський семінар “Соціально-педагогіч-
ний супровід сімей з дітьми з особливими
потребами” (26 – 29 квітня 2016 року, ка-
федра соціальної педагогіки та корек-
ційної освіти).

Міжнародна науково-практична кон-
ференція “Музичне мистецтво XXI сто-
ліття – історія, теорія, практика” (6 травня
2016 року, кафедра народних музичних
інструментів та вокалу).

Міжнародна науково-практична кон-
ференція “Творчість для народних інстру-
ментів композиторів України та зарубіж-
жя” (7 травня 2016 року, кафедра народних
музичних інструментів та вокалу).

Міжнародна науково-практична конфе-
ренція “Моделювання соціально-еконо-
мічних процесів: регіональні та галузеві
аспекти” (12 – 13 травня 2016 року, кафед-
ра економічної кібернетики та інноватики).

Міжнародна наукова конференція “Мо-
лодіжна політика: проблеми та перспек-
тиви” (12 – 14 травня 2016 року, кафедра
правознавства, соціології та політології).

ІХ Міжнародна конференція “Актуальні
проблеми фізики напівпровідників” (16 –
20 травня 2016 року, кафедра загальної фі-
зики, кафедра теоретичної і прикладної
фізики та комп’ютерного моделювання).нізаторами та учасниками наукових кон-
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Міжнародна науково-практична інтер-
нет-конференція “Формування професій-
них компетентностей майбутнього вчи-
теля початкової школи в умовах модер-
нізації педагогічної освіти України” (20
травня 2016 року, кафедра педагогіки та
методики початкової освіти).

Міжнародний семінар “Становлення
людини – становлення слова” (20 – 21
травня 2016 року, кафедра практики ні-
мецької мови).

Міжнародний україно-румуно-бель-
гійський семінар “Підтримка сімей ви-
мушених переселенців” (23 – 26 травня
2016 року, кафедра соціальної педагогіки
та корекційної освіти).

Міжнародна наукова конференція “Іван
Франко – письменник, учений, громад-
ський діяч” (26 – 27 травня 2016 р., ка-
федра української літератури та теорії лі-
тератури).

Перша літня школа УАДО “Освітні дос-
лідження: комунікація, написання грантів,
методологія та публікації” (17 – 20 серпня
2016 року, кафедра правознавства, соціо-
логії та політології)

Міжнародна наукова конференція “Пе-
дагогічні аспекти підготовки фахівців в
університетах до професійної діяльності”
(6 вересня 2016 року, кафедра загальної
педагогіки та дошкільної освіти).

Міжнародний науково-методичний се-
мінар “Діяльність педагогів України та
Польщі в умовах полікультурності” (12 ве-
ресня 2016 року, кафедра загальної педа-
гогіки та дошкільної освіти).

Міжнародний україно-румуно-бель-
гійський семінар “Технології соціальної
роботи в реабілітаційних центрах” (26 –
29 вересня 2016 року, кафедра соціальної
педагогіки та корекційної освіти)

Міжнародна наукова конференція “Гу-
манізм. Людина. Ідеальне” 28-мі Між-
народні людинознавчі філософські чи-
тання (постійнодіючий філософський
семінар) (7 – 8 жовтня 2016 року, кафедра
філософії імені професора Валерія Гри-
горовича Скотного).

ІІІ Міжнародна науково-практична кон-
ференція “Стан природних ресурсів, перс-
пективи їх збереження та відновлення” (12
– 14 жовтня 2016 року, кафедра анатомії,
фізіології та валеології, кафедра біології
та хімії, кафедра екології та географії).

V Міжнародна науково-практична інтер-
нет-конференція “Хорове мистецтво
України та його подвижники” (20 – 21
жовтня 2016 року, кафедра методики муз-
ичного виховання і диригування).

Х Міжнародна науково-практична
інтернет-конференція “Етнос. Культура.
Нація” (20 – 21 жовтня 2016 року, кафедра
культурології та мистецької освіти).

Міжнародна конференція “Лінгвістичне
франкознавство в контексті філологічних
студій” (24 – 25 листопада 2016 р., кафедра
української мови).

Всеукраїнські наукові заходи
Всеукраїнська наукова конференція

“Рільке і Україна” (25 грудня 2015 року,
кафедра світової літератури та славістики).

Перший всеукраїнський науково-прак-
тичний семінар “Проблеми музичної осві-
ти учнівської молоді” (28 січня 2016 року,
кафедра методики музичного ви-ховання
і диригування).

Всеукраїнська науково-практична кон-
ференція, присвячена 202-ій річниці від
дня народження Тараса Шевченка “Укра-
їнське слово мовами народів світу” (10 бе-
резня 2016 року, кафедра германських мов
і перекладознавства).

Всеукраїнська науково-технічна конфе-
ренція “Нафта і газ. Наука – Освіта – Ви-
робництво: шляхи інтеграції та інновацій-
ного розвитку” (10 – 11 березня 2016 року,
кафедра менеджменту та адміністрування).

XXVІІ наукова сесія НТШ (Дрогобиць-
кий осередок НТШ) (25 березня 2016 року,
кафедра давньої історії України та спе-
ціальних історичних дисциплін).

Всеукраїнський науково-практичний
семінар “Актуальні проблеми практичної
психології” (25 березня 2016 року, кафедра
практичної психології).

Всеукраїнська науково-практична інтер-
нет-конференція “Проблеми моделюван-
ня та розроблення інформаційних систем”
(5 – 7 квітня 2016 року, кафедра інформати-
ки та обчислювальної математики; кафед-
ра інформаційних систем і технологій).

Всеукраїнська наукова конференція
“Творчість Павла Богацького в контексті
української літератури ХХ століття” (20 –
21 жовтня 2016 р., кафедра української
літератури та теорії літератури).

ІХ Всеукраїнська учнівська наукова
конференція “Еколого-валеологічна куль-
тура – вибір ХХІ ст.” (24 листопада 2016
року, кафедра анатомії, фізіології та ва-
леології, кафедра біології та хімії, кафедра
екології та географії).

Регіональні наукові заходи
Регіональний науково-методичний семі-

нар “Форми і методи екологічного вихо-
вання дітей дошкільного віку” (4 березня
2016 року, кафедра загальної педагогіки та
дошкільної освіти).

Регіональний науково-методичний се-
мінар “Виховання культури людських вза-
ємин засобами світової літератури в учнів
старших класів” (15 березня 2016 року,
кафедра світової літератури та славістики).

Регіональна науково-практична конфе-
ренція “Психолого-педагогічні аспекти
виховання особистості в системі неперер-
вної освіти” (13 квітня 2016 р., кафедра за-
гальної педагогіки та дошкільної освіти).

Регіональна науково-практична конфе-
ренція “Іван Франко і світова культура” (19
квітня 2016 року, кафедра світової літера-
тури та славістики).

Науково-методичний семінар “Музич-
но-театральна та художня діяльність дітей
дошкільного віку” (10 травня 2016 року,
кафедра загальної педагогіки та дошкіль-
ної освіти).

Студентська науково-практична конфе-
ренція “Актуальні проблеми соціально-
педагогічної та психологічної науки: со-
ціально-педагогічний та психологічний
аспекти” (12 – 13 травня 2016 року, кафед-
ра практичної психології).

ІІІ науково-практична конференція вик-
ладачів та студентів інституту фізики, мате-
матики, економіки та інноваційних техно-
логій “Актуальні проблеми сучасної нау-
ки” (16 травня 2016 року, всі кафедри
ІФМЕІТ).

Психологічна реабілітація та психоло-
гічний супровід учасників АТО та їх сі-
мей (червень 2016 року, кафедра практич-
ної психології).

Регіональна науково-практична конфе-
ренція  “Психологічні особливості роботи
з дітьми з особливими потребами” (з на-
годи 25-річчя Добровільного товариства
захисту дітей-інвалідів “Надія”) (8 червня
2016 року, кафедра практичної психології).

Міжфакультетська науково-практична
конференція молодих учених і студентів
“Природничо-наукова діяльність Івана

Інформація про наукову та науково-
технічну діяльність, що

здійснювалася спільно з науковими
установами національної академії

наук України та національних
галузевих академій наук

Інститут математики НАН України, від-
діл диференціальних рівнянь та теорії ко-
ливань (кафедра математики). Тема спів-
праці – динамічні системи; результат   спів-
праці – обговорення наукових результатів,
керівництво дипломними і магістерськими
роботами працівниками Інституту матема-
тики НАН України.

Інститут фізики конденсованих систем
НАН України, відділ квантової статистики
(кафедра загальної фізики). Тема співпра-
ці – фізичні властивості гетероструктури
InAs/GaAs з квантовими точками InAs;
результат співпраці – досліджено темпе-
ратурні режими формування наноклас-
терів у напівпровіднику GaAs. За резуль-
татами досліджень опубліковано статтю у
журналі з імпакт-фактором “Condensed
Matter Physics”.

Інститут фізики напівпровідників НАН
України ім. В.Є. Лашкарьова (кафедра за-
гальної фізики). Тема співпраці – фото-
електричні та магнітні властивості моно-
кристалів CdTe; результат   співпраці –
проведено вимірювання магнітної
сприйнятливості монокристалів CdZnTe
легованих ванадієм та хлором. За ре-
зультатами досліджень опубліковано стат-
тю у журналі “Фізика та хімія твердого
тіла”.

Інститут фізики напівпровідників НАН
України ім. В.Є. Лашкарьова (кафедра
машинознавства та основ технологій).
Тема співпраці – матеріалознавство;  ре-
зультат співпраці – спільні наукові дос-
лідження, публікації.

Інститут фізики напівпровідників НАН
України ім. В.Є. Лашкарьова (кафедра тео-
ретичної і прикладної фізики та комп’ю-
терного моделювання). Тема співпраці –
електронні, діркові та екситонні спектри
у квантових гетеросистемах різних роз-
мірностей; результат співпраці – обгово-
рення результатів теоретичних дос-
ліджень та порівняння їх з експеримен-
тальними результатами.

Інститут фізики НАН України (кафедра
теоретичної і прикладної фізики та ком-

Верхратського” (8 червня 2016 року, ка-
федра біології та хімії, кафедра екології
та географії).

Регіональна науково-практична конфе-
ренція “Методика Марії Монтессорі: істо-
рико-психологічний аналіз становлення та
практика реалізації в роботі з дітьми з
особливими потребами” (15 – 16 вересня
2016 року, кафедра практичної психології).

Регіональний науково-методичний се-
мінар “Актуальні проблеми викладання
світової літератури у контексті іннова-
ційних технологій (до 75-річчя від дня
народження перекладача, науковця, доцен-
та кафедри світової літератури та славіс-
тики Мирона Борецького” (29 вересня
2016 року, кафедра світової літератури та
славістики).

Святкова академія “Читаємо твори
Франка – і актуальність бачимо у всьо-
му…” (11 жовтня 2016 року, кафедра за-
гальної педагогіки та дошкільної освіти).

Регіональний науково-методичний се-
мінар “Література у контексті освітніх
реформ” (20 жовтня 2016, кафедра
світової літератури та славістики).
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п’ютерного моделювання). Тема співпраці
– електронні, діркові та екситонні спектри
у квантових гетеросистемах різних роз-
мірностей; результат   співпраці – обгово-
рення результатів теоретичних дослі-
джень та порівняння їх з експерименталь-
ними результатами.

Інститут металофізики імені Г. В. Кур-
дюмова НАН України (кафедра теоре-
тичної і прикладної фізики та комп’ю-
терного моделювання). Тема співпраці –
електронні, діркові та екситонні спектри
у квантових гетеросистемах різних роз-
мірностей; результат співпраці – обгов-
орення результатів теоретичних дослі-
джень та порівняння їх з експеримен-
тальними результатами.

Інститут проблем матеріалознавства
ім. І.М. Францевича (кафедра машино-
знавства та основ технологій). Тема спів-
праці – електроніка; результат співпраці –
спільні наукові дослідження.

Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Кар-
пенка (кафедра машинознавства та основ
технологій). Тема співпраці – механіка;
результат співпраці – спільні наукові дослі-
дження, публікації.

Інститут ядерних досліджень (кафедра
машинознавства та основ технологій).
Тема співпраці – електронне матеріало-
знавство; результат співпраці – спільні
наукові дослідження, публікації.

Інститут прикладної оптики (кафедра
машинознавства та основ технологій).
Тема співпраці – оптоелектроніка; резуль-
тат співпраці – науковий семінар, спільні
наукові дослідження.

Інститут інформаційних технологій і за-
собів навчання НАПН України, відділ
хмароорієнтованих систем інформатизації
освіти (кафедра інформатики та обчис-
лювальної математики). Тема співпраці –
інформаційні технологій в освіті та науко-
вій діяльності; результат співпраці – ста-
жування, спільні публікації.

Інститут регіональних досліджень НАН
України (кафедра теоретичної та приклад-
ної економіки). Тема співпраці – проблеми
розвитку територіальних громад; резуль-
тат співпраці – досліджено вплив транс-
кордонного співробітництва на розвиток
територіальних громад.

Інститут педагогіки НАПН України, від-
діл початкової освіти (кафедра педагогіки
і методики початкової освіти). Тема спів-
праці – стратегії формування професійних
компетентностей майбутнього вчителя по-
чаткової школи в умовах модернізації пе-
дагогічної освіти України з урахуванням
світових освітніх тенденцій; результат
співпраці – методичні семінари; рецензу-
вання навчальних та навчально-мето-
дичних посібників.

Інститут педагогіки НАПН України, від-
діл початкової освіти (кафедра філо-
логічних дисциплін та методики їх вик-
ладання у початковій школі). Тема спів-
праці – українська мова й мовлення: істо-
рія, сучасний стан, проблеми розвитку;
результат співпраці – методичні семінари;
рецензування навчальних та навчально-
методичних посібників.

Інститут педагогіки НАПН України, від-
діл початкової освіти (кафедра математики
та методики викладання математики по-
чаткового навчання). Тема співпраці – під-
готовка майбутніх учителів початкової
школи до інноваційної діяльності у про-
цесі вивчення математичних дисциплін;
результат співпраці – наукові консультації;
обмін науковою літературою.

Інститут української мови НАН Украї-
ни (кафедра філологічних дисциплін та
методики їх викладання у початковій
школі). Тема співпраці – українська мова
й мовлення: історія, сучасний стан, проб-
леми розвитку; результат співпраці – мето-
дичні семінари; рецензування навчальних
та навчально-методичних посібників.

Інститут вищої освіти НАПН України
(кафедра математики та методики викла-
дання математики початкового навчання).
Тема співпраці – підготовка майбутніх учи-
телів початкової школи до інноваційної
діяльності у процесі вивчення матема-
тичних дисциплін; результат співпраці –
наукові консультації; обмін науковою літе-
ратурою; рецензування навчальних прог-
рам та навчально-методичних посібників.

Інститут вищої освіти НАПН України
(кафедра культурології та мистецької осві-
ти). Тема співпраці – участь у грантовому
проекті “Програма розвитку лідерського
потенціалу університетів України”; ре-
зультат співпраці – сертифікати про про-
ходження тренінгів Британської фундації
лідерства для вищої освіти, отримання
гранту для поїздки в партнерський уні-
верситет Великої Британії (Університет
Раскін) 5 – 11 грудня 2016 р. Інститут
вищої освіти НАПН України  (кафедра
правознавства, соціології та політології).

Інститут біології клітини НАНУ (м.
Львів) (кафедра біології та хімії). Тема
співпраці – розробка ензиматичних і біо-
сенсорних методів аналізу деяких речовин
у реальних зразках; результат співпраці –
проведення спільних наукових дослі-
джень; спільні публікації.

Львівський обласний проектно-тех-
нологічний центр родючості ґрунтів
“Облдержродючість” (кафедра біології та
хімії). Тема співпраці – фізико-хімічний
аналіз ґрунту; аналіз ґрунту на вміст важ-
ких металів; результат співпраці – прове-
дення спільних наукових досліджень;
спільні публікації.

Інститут землеробства і тваринництва
УААН (смт. Оброшино) (кафедра біології
та хімії). Тема співпраці – розробка під-
вищення врожайності сільськогосподар-
ських культур і збереження родючості
ґрунту; результат співпраці – спільні
публікації.

Інститут олійних культур УААН (с. Со-
нячне Запорізькго району Запорізької
області) (кафедра біології та хімії). Тема
співпраці – вивчення якісних показників
сортів льону олійного; результат співпраці
– проведення спільних наукових дослі-
джень; спільні публікації.

Державний науково-дослідний конт-
рольний Інститут ветпрепаратів і кормо-
вих добавок (м. Львів) (кафедра біології
та хімії). Тема співпраці – дослідження бак-
терицидних властивостей окремих видів
хвойних рослин; результат співпраці –
проведення спільних досліджень, вико-
нання магістерських робіт; спільні публі-
кації.

Інститут сільського господарства Кар-
патського регіону НААНУ (кафедра еко-
логії та географії). Тема співпраці – вив-
чення антропогенного впливу на врожай-
ність та якість сільськогосподарських
культур; результат співпраці – закладено
спільні досліди із вивчення діяльності
ерозійних процесів в Карпатському ре-
гіоні.

Інститут кормів і сільського господар-
ства Поділля НААНУ (кафедра екології та
географії). Тема співпраці – теоретичні та

2.2 Робота вченої ради
Дрогобицького державного педагогіч-
ного університету імені Івана Франка

Упродовж 2016 н.р. було проведено 19
засідань вченої ради, на яких, відповідно
до плану засідань вченої ради, розглянуто
19 питань, зокрема:

1. Заслухано підсумки комплексної пе-
ревірки навчально-методичного відділу,
видавничого відділу, редакції газети
“Франківець”, редакцій наукових фахових
видань університету.

2. Пройшли атестацію інститут музич-
ного мистецтва, факультет фізичного
виховання.

3. Підведено підсумки державних екза-
менів, прийому студентів 2016 р. і проф-
орієнтаційної роботи, науково-дослідної
роботи, діяльності спеціалізованої вченої
ради Д 36.053.01.

4. Обговорено питання про роботу нав-
чально-допоміжного персоналу соціаль-
но-гуманітарного факультету; бухгалтерії
та фінансово-господарської діяльності
університету; побутові умови проживання
студентів та виховну роботу в гуртожит-
ках університету.

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

– професору Київського національно-
го університету ім. Т. Шевченка, доктору
філологічних наук, Григорію Штоню;

– академіку Національної академії наук
України, доктору філологічних наук Ми-
колі Мушинці.

6. Присвоєно почесне звання “Заслу-
жений професор Дрогобицького держав-
ного педагогічного університету ім. І. Фран-
ка” професору Володимиру Кеміню.

прикладні проблеми агроекології; ре-
зультат співпраці – розробка рекомендацій
з виробництва рослинного білка та ви-
ведення нових сортів бобових трав.

ННЦ “Інститут землеробства” НААНУ
(кафедра екології та географії). Тема спів-
праці – вивчення селекційного матеріалу
кормових багаторічних трав за біологіч-
ними особливостями і основними госпо-
дарськими ознаками; результат співпраці
– розробка рекомендацій щодо удоско-
налення технології вирощування ярого і
озимого третикале.

Інститут екології Карпат НААН України
(кафедра екології та географії). Тема спів-
праці – популяційна екологія; результат
співпраці – створення проекту екомережі.

Інститут фізіології імені О.О. Бого-
мольця НАН України лабораторія експе-
риментальної бальнеології (кафедра біо-
логії та хімії). Тема співпраці – фізіологічні
ефекти біоактивної води “Нафтуся” та
можливість її прогнозування; лейкоци-
тарні фактори неспецифічності організму;
результат співпраці – статті, монографія.

Інститут українознавства ім. І. Крип’я-
кевича НАН України (м. Львів) (кафедра
нової та новітньої історії України). Тема
співпраці – Західноукраїнські землі у ХХ
ст.; результат співпраці – координація
наукових досліджень, підготовка спільних
наукових видань, публікація статей у фа-
хових збірниках.

Інституту літератури ім. Т. Шевченка
НАН України, відділ української літе-
ратури ХХ ст. (кафедра української літе-
ратури та теорії літератури). Тема спів-
праці – проведення наукових конферен-
цій, написання нової історії української
літератури; результат співпраці – видання
наукових збірників, посібників.



7. Нагороджено Відзнакою вченої ради
професора Корнеля Сятецького.

Крім того, за окреслений період вчена
рада рекомендувала до друку 61 найме-
нування наукової літератури (монографії,
збірники матеріалів конференцій, збірни-
ки наукових праць та ін.).

У січні 2016 р., відповідно до рішень
вченої ради, вчене звання професора здо-
були два науково-педагогічних працівни-
ки нашого університету (Галина Сабат,
Ірина Бермес), а вчене звання доцента – 6
науково-педагогічних працівників.

2.3 Робота видавничого відділу
У 2016 році на редагування надійшло

340 підручників, посібників, збірників
наукових праць, монографій, авторе-
фератів тощо. 320 з них відредаговано і
підготовлено до друку, 291 видрукувано.
Крім того, відділ забезпечив друк і тира-
жування усіх видів бланків для відділів
університету, у тому числі робочих зо-
шитів студентів-практикантів, залікових
книжок, журналів академічних груп. За-
галом було виконано 392 замовлення.

260 назв книжок передано у бібліотеку.
За видрук авторських примірників до

банку внесено 45.770.55 грн. Ще на 38.573
грн. автори придбали і поставили на облік
витратні матеріали для різографа. Загалом
надходження від авторів склали  –
84.343.55  грн.

2.4 Робота бібліотеки
За звітний період на придбання книг

бухгалтерією університету проплачено 39
802 грн. (2015 р. – 31 717 грн.), на перед-
плату періодичних видань виділено 111
284 грн. (2015р. – 107 054 грн.). Значну
частину надходжень становили книги по-
даровані H 466 прим. на суму 14 673 грн.
(2015 р. – 497 прим. на суму 20 396 грн.).
Від редакційно-видавничого відділу уні-
верситету бібліотека отримала 4 926 прим.
(260 назв) на суму 79 376 грн. (2015р. – 4
843 прим. (326 назв) на суму 87 628 грн.).
Отримано взамін загублених – 122 прим.
на суму 5 292 грн. (2015 р. – 461 прим. на
суму 15 315 грн.). Всього надійшло 9 246
прим. документів (у  2015 р. – 9 391 прим.).

В автоматизованому режимі ведуться
книги сумарного, інвентарного обліку та
списання книг.

Протягом року продовжувалась робота
над створенням електронної бібліотеки,
зокрема електронного каталогу, який на-
лічує 214 186 бібліографічних записів. Біб-
ліотека працює над створенням баз даних:
книг (що становить 65 % фонду), елект-
ронних копій праць викладачів (1630 біб-
ліографічних записів); баз даних випус-
кових робіт (5189 бібліографічних запи-
сів); періодики (52 436 бібліографічних
записів) та інших. Бібліотека надає доступ
до власних баз даних та до зовнішніх без-
коштовних баз даних.

Упродовж 2016 року відбувалось пос-
тійне удосконалення структури Web-сто-
рінки бібліотеки. Віртуальною довід-
ковою службою “Запитай бібліотекаря”,
виконано 100 віртуальних запитів-довідок,
“Визначення індексів УДК, ББК” – 247
користувачів, які отримали 283 шифри,
крім цього надається онлайн послуга
“Електронна доставка документів” – вико-
нано 8 запитів. Широко представлено руб-
рику “Франкіана”, “Дарувальники”,
“Культурно-просвітницька робота”, “Нові
надходження”.

За звітний період видано 8 319 довідок,
складено 12 бібліографічних списків, орга-

нізовано 132 тематичних книжкових вис-
тавок, з них 17 – віртуальних. Проведено
11 бібліотечних уроків з основ інфор-
маційної культури для студентів перших
курсів. Бібліотека бере участь у форму-
ванні всеукраїнської реферативної бази
даних “Україніка наукова”, реферує жур-
нал “Молодь і ринок”.

Видано бібліографічні покажчики:
1.“Майдан. Революція Гідності.”
2.“Франкове Шевченкознавство (до 160-

річчя від дня народження Івана Франка)”.
2.5. Діяльність лабораторії
“Мистецька Бойківщина”

1. Організовано та проведено наступні
семінари та майстер-класи:

– Майстер-клас “Особливості крою та
декору української сорочки” (21.01.2016,
м. Дрогобич);

– Майстер-клас “Бойківські рушники”
(05.03.2016, м. Львів);

– Обласний навчально-методичний се-
мінар для вчителів трудового навчання та
керівників гуртків декоративно-ужитко-
вого мистецтва “Використання творчого
доробку майстрів народного мистецтва на
уроках трудового навчання”. Учасники –
вчителі Стрийського, Пустомитівського та
Дрогобицького районів (05.04.2016,
м. Стрий, Музей “Верховина”);

– Науково-практичний семінар для вчи-
телів трудового навчання загально-освіт-
ніх навчальних закладів Львова на тему
“Сучасні педагогічні технології на уроках
трудового навчання” (19.04.2016, м. Львів);

– “Круглий стіл” “Вишивка Дрого-
биччини у творчості Мирослави Кот”
(15.05.2016, музей-садиба М. Кот м. Дро-
гобич);

– Обласний навчально-практичний се-
мінар “Зимова школа майстерності” для
вчителів та керівників гуртків (20.12.2016,
м. Пустомити);

– Майстер-клас “Бойківська сорочка”
для учасників І Міжнародного наукового
форуму “Українська жінка у національ-
ному і глобальному просторі: історія,
сучасність, майбутнє”, присвяченого
проблемі українського жіноцтва (24 –
25.11.2016,  м. Дрогобич).

2. Виставки:
– Виставка приурочена 83-й річниці з

Дня народження Заслуженого майстра на-
родної творчості України Мирослави Кот
(15.05.2016 церква св. Віри, Надії та Лю-
бові, м. Дрогобич);

– Виставка-показ народного одягу та
одягу в етностилі, виконаного студентами
інституту фізики, математики, економіки
та інноваційних технологій, приурочена до
Дня молоді (26.06.2016, м. Дрогобич);

– Виставка-показ моделей дитячого
одягу виконаного в етностилі на святі
“Дністра” (24.07.2016, с. Вовче Турків-
ського р-ну);

– Виставка творів декоративно-прик-
ладного мистецтва “Тобі, Україно”, на
якій було представлено вишиті сорочки,
прикраси з бісеру, виконані студентами
спеціальності “Технологічна освіта” (1 –
20.09.2016, м. Трускавець);

– Виставка вишивки на І Міжнародно-
му науковому форумі “Українська жінка
у національному і глобальному просторі:
історія, сучасність, майбутнє”, присвя-
ченого проблемі українського жіноцтва
(24 – 25.11.2016, м. Дрогобич).

ІІІ. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ
Дрогобицький державний педагогічний

університет імені Івана Франка офіційно

підтримує міжнародні зв’язки з такими
країнами, як: Польща (27 угод), Білорусія
(3 угоди), Бельгія (2 угоди), Литва (2 уго-
ди), Німеччина (2 угоди), Камерун (1 уго-
да), Словаччина (2 угоди), Чехія (1 угода),
Японія (1 угода), Австрія (3 угоди), Азер-
байджан (1 угода), Казахстан (3 угоди),
Італія (1 угода), США (2 угоди), Велико-
британія (1 угода), Росія (2 угоди), Латвія
(1 угода).

Разом – 17 країн, з якими укладено 43
чинні міжнародні угоди.

У 2016 році було підписано 8 нових
угод, а саме:

1. Угода про академічну співпрацю між
факультетом початкової та мистецької
освіти Дрогобицького державного педа-
гогічного університету імені Івана Франка
і факультетом педагогіки та психології Ба-
рановицького державного університету
Республіки Білорусь (2016 – 2020 рр.).

2. Договір про співпрацю між Інсти-
тутом музичного мистецтва Дрогобиць-
кого державного педагогічного універ-
ситету ім. І. Франка та Інститутом філо-
софії і права Національної академії наук
Азербайджану (від 12.05.2016 р.).

3. Угода із Вищою школою менеджмен-
ту інформаційних систем (ISMA) м. Рига,
Латвія.

4. Угода із Collegium of Management
Polytechnic Institute of State Higher
Vocational School in Krosno.

5. Угода із Жешувським університетом
імені Ядвіги Крульової (Польща).

6. Угода із Полонійною Академією в
Ченстохові (Польща).

7 Угода про наукову та освітню спів-
працю у галузі соціології між кафедрами
Варшавського університету, Дрогобиць-
кого державного педагогічного універ-
ситету імені Івана Франка та Маріуполь-
ського державного університету.

8. Угода про співпрацю між Anglia Ruskin
University та Дрогобицьким державним
педагогічним університетом ім. І. Франка.

У результаті співпраці з партнерськими
інституціями у 2016 році науково-педаго-
гічними працівниками університету було
взято участь у 42-х міжнародних конфе-
ренціях. Стажування за кордоном, зокре-
ма у таких країнах як Бельгія, Китай, Поль-
ща, Латвія, Греція, Німеччина, проходили
10 науково-педагогічних працівників.

У 2016 році понад 100 іноземців відві-
дали університетські міжнародні конфе-
ренції, “круглі столи”, семінари, робочі
зустрічі та інші заходи, що стосуються нау-
ково-технічного співробітництва.

Спільно із зарубіжними партнерами за
результатами з різних напрямів дослі-
джень вийшли друком понад 226 публіка-
цій (монографії, посібники, підручники,
статті, тези).

Кількість студентів, які брали участь у
міжнародних конференціях – 44.

Студенти прийняли участь у 32 між-
народних мистецьких та творчих конкур-
сах, у яких 73 стали призерами.

У рамках спільного проекту  “Подвій-
ний диплом” із Полонійною Академією в
Ченстохові (Польща) за звітній період на
навчання вирушили 14 студентів інститу-
ту іноземних мов. Підписано угоду між
Полонійною Академією та Дрогобицьким
державним педагогічним університетом
за програмою “Другий диплом”, відпо-
відно до якої будуть навчатися 14 сту-
дентів біолого-природничого факультету.
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Спільно із зарубіжними партнерами
виконується 2 міжнародні та 8 вітчизняних
проекти.

Спільний міжнародний проект з Євро-
союзом (Жешувський університет, агро-
біологічний факультет (Польща), Дрого-
бицький державний педагогічний уні-
верситет, біологічний факультет (Україна)
“Інтеграція наукових середовищ польсь-
ко-української прикордонної території
(Польща – Білорусія – Україна)” успішно
було виконано на суму 600,5 тис грн.

Інший проект – “Спільна історія Украї-
ни та Білорусі в сучасній колективній
пам’яті обох народів: компаративний ана-
ліз” №Ф67/8-2015 Державний реєстра-
ційний номер 0115 U 004601.

Продовжується робота університету в
рамках програми мобільності ERASMUS+.
Опрацьовано проекти співпраці “Нав-
чальна мобільність індивідуальних сту-
дентів та викладацького складу ВНЗ між
країнами-учасниками програми та країна-
ми-партнерами” (Erasmus + KA1) та під-
писано відповідні угоди з Люблінським
католицьким університетом ім. Івана Пав-
ла ІІ та Жешувським університетом (Рес-
публіка Польща). Проект із Люблінським
католицьким університетом переміг у
конкурсі на 2015 – 2016 навчальний рік,
отримавши високу кількість балів – 95 зі
100 максимальних. Відповідно до програ-
ми “Erasmus+ KA 107” підписано угоду
про співпрацю з Вищою школою КАТНО,
м. Котрейк (Бельгія), яка успішно реалі-
зується.

В рамках програми ERASMUS+ у звіт-
ному періоді було заплановано і реалізо-
вано стажування 2-ох  студентів:

1) студентка ІІІ курсу, денної форми
навчання соціально-гуманітарного фа-
культету;

2) студентка ІІІ курсу, денної форми
навчання біолого-природничого факуль-
тету.

На сьогодні в Університетському ко-
леджі ВІВЕС (м. Кортрійк, Бельгія) про-
ходять практику два студенти соціально-
гуманітарного факультету.

У Віденському педагогічному інституті
(Австрія) до 31.01.2017 р. навчаються три
студенти інституту іноземних мов.

В рамках програми “Erasmus+” у ка-
тегорії “teaching mobility”, заплановано
стажування одного наукового-педаго-
гічного працівника у Люблінському като-
лицькому університеті мені Івана Павла ІІ.

Полоністичний науково-інформацій-
ний центр імені Ігоря Менька у звітному

році реалізував наступні проекти:
1. VIІ Міжнародний Фестиваль Бруно

Шульца у Дрогобичі (3 – 9 червня 2016 р.):
– інавґураційні лекції Юрія Винничука

(Україна), Ґжеґожа Ґаудена (Польща) та
Адама Міхніка (Польща);

– Міжнародна наукова конференція
“Бруно Шульц і сучасна теорія культури”,
у якій взяли участь відомі науковці з США,
Японії, Великобританії, Франції, Польщі,
Росії та України;

– Міжнародний культурно-історичний
семінар “Біографія і творчість Бруно
Шульца: дрогобицькі міжвоєнні контекс-
ти”;

– авторські зустрічі з Аґатою Тушинсь-
кою (Варшава), Богданом Задурою (Пула-
ви), Даніелем Одією (Слупськ), Максом
Бльойліхом (Зальцбурґ), Сергієм Жаданом
(Харків), Олександром Бойченком (Чер-
нівці), Тарасом Прохаськом (Івано-Фран-
ківськ) та іншими письменниками;

– вернісажі виставок Станіслава Бая
(Варшава), Якуба Войнаровського (Кра-
ків), Тадеуша Мисловського (Люблін –
 Нью-Йорк), Ондраша Шурані (Будапешт),
Сергія Слєпухіна (Єкатеринбурґ) та інших
художників;

– концерти;
– спектаклі;
– перформанси та мистецькі майстер-

класи;
– презентація наукової публікації, при-

свяченої творчості Бруно Шульца “Бру-
но Шульц: тексти і контексти. Матеріали
VІ Міжнародного Фестивалю Бруно Шу-
льца у Дрогобичі”. Кількість програмних
учасників фестивалю – 96 осіб.

2. Міжнародна наукова конференція
“На пограниччі культур і народів. Еко-
номіка – суспільство – культура” (22 – 24
вересня 2016 р.), організована у Саноку
Вищою державною професійною шко-
лою ім. Яна Ґродка та Полоністичним нау-
ково-інформаційним центром ім. Ігоря
Менька. У конференції взяли участь вик-
ладачі нашого університету, зокрема, про-
фесор Ірина Бермес, доцент Олександра
Німилович, доцент Віра Меньок, доцент 
Павло Скотний, доцент Олена Галян та
доцент Ігор Галян.

3. Міжнародний літературно-мистець-
кий проект “Друга Осінь – 2016”, при-
свячений 74-м роковинам загибелі Бруно
Шульца (19 – 20 листопада 2016 р.):

– спільна молитва на місці загибелі
Бруно Шульца;

– “Фігури днів. Манекени” – авторська
зустріч з Юрком Прохаськом (Львів);

– “Мої відкриття львівських слідів біо-
графії та творчості Бруно Шульца” –
зустріч з мистецтвознавцем Наталією Фі-
левич (Львів);

– “Від Книги Блиску до Вілли Б’янки.
Шульцівська трилогія Владислава Панаса”
– зустріч з науковцем проф. Павлом Прух-
няком (Краків);

– “Бруно Шульц у Росії” – зустріч з По-
ліню Юстовою (Інститут Адама Міцке-
вича, Варшава);

– презентація карт Івана Франка та Бру-
но Шульца;

– відеопрезентація “Читання Книги
Шульца”;

– вернісаж виставок Сергія Слєпухіна з
Єкатеринбурґа та студентів із Бразилії;

– проект “Відеоарт: Петлюрівці в Люб-
ліні” стипендіата Програми Gaude Polonia
Ігоря Стахніва (Дрогобич);

– “Дослідження соціологічного портре-
ту Дрогобича методом інтерв’ю у фокус-
групі” – зустріч із соціологом Павлом
Ожеховським (Варшава);

– мультимедійний перформанс “Віхо-
ла” студентського театру “Альтер”. Учас-
ники проекту з України, Польщі та Росії
– 25 осіб.

4. Основні лекції та екскурсії у Кімна-
ті-Музеї Бруно Шульца:

1) для науково-педагогічних працівників
з Люблінського Університету Марії Кюрі-
Склодовської (14 вересня 2016 р.);

2) для  делегації з Державної агенції
розв’язання алкогольних проблем (Вар-
шава, Польща), на чолі з директором
Криштофом Бжускою, та Дрогобицького
Благодійного фонду “Карітас” Сам-
бірсько-Дрогобицької Єпархії УГКЦ, на
чолі з директором о. Ігорем Козанкевичем
(19 жовтня 2016 р.) та ін. Загальна кількість
іноземних відвідувачів музею у 2016 році
– 316 осіб.

5. Літературні зустрічі та книжкові
презентації:

1) літературно-дискусійна зустріч з
Юрієм Іздриком та презентація його но-
вої книжки “Summa” (у співавторстві з
Євгенією Нестерович);

2) авторська зустріч з Андрієм Любкою
та презентація його нової книжки “Кім-
ната для печалі” (11 жовтня 2016 р.);

3) авторська зустріч з Олександром Ір-
ванцем та презентація двох його книжок
“Вибране за 33 роки” і “Санітарочка Рая”
(11 листопада 2016 р.);

4) літературні зустрічі з Юрієм Андру-
ховичем, Софією Андрухович та Андрієм
Бондарем (23 – 24 грудня 2016 р.).

Основні проекти студентського театру
“Альтер”:

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

– Вечір театру з актором та режисе-ром
Олегом Драчем (14 – 15 січня 2016 р.);

– Вуличний перформанс “Без назви” (14
лютого 2016 р.);

– Участь у просвітницькому проекті
“Ключ” (29 березня 2016 р.);

– Презентація спектаклю “До світла” за
Іваном Франком у рамках ІV літературно-
мистецької академії “Країна Франкіана”
(24 травня 2016 р.);

– Презентація культурно-мистецького
проекту “Дрогобич – культурний простір”
(22 липня 2016 р.);

– Презентація перформансу “Дрого-
бицька сіль” у рамках святкування Дня
міста Дрогобич (21 вересня 2016 р.).

2. Участь у фестивалях:
– Участь у Фестивалі “Відкритий театр”

(Івано-Франківськ, 26 – 28 лютого 2016 р.);
– Участь у VII Міжнародному Фестивалі

Бруно Шульца (Дрогобич, 3 – 9 червня
2016 р.);

– Участь у Фестивалі Параджанова на
Левандівці (Львів, 22 серпня 2016 р.).

3. Міжнародні зустрічі, лекції,
презентації:

– Презентація перформансу “На почат-
ку і наприкінці часів” спільно з незалеж-
ною мистецькою платформою
“TransDramaticum” (Люблін, Польща)
(Дрогобич, 6 серпня 2016 р.).

Провідні партнери проектів Полоніс-
тичного науково-інформаційного центру
ім. Ігоря Менька, реалізованих упродовж
2016 року:

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

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

ца” в Любліні (Польща).
5. Вища державна професійна школа

ім. Яна Ґродка у Саноку (Польща).
6. Фонд “Свобода і Демократія” (Вар-

шава).
За звітні період Австрійською бібліоте-

кою проведено традиційні Дні Австрії у
Дрогобичі. Кількість австрійських парт-
нерів, з якими співпрацює Австрійська
бібліотека, складає понад 25 диплома-
тичних, урядових, наукових і культурно-
освітніх установ. Бібліотека докладає чи-
мало зусиль до організації і проведення
наукових конференцій і науково-прак-
тичних семінарів. Важливою подією
українсько-австрійського співробітництва
став науковий семінар “Становлення
людини – становлення слова”, проведений
у травні 2016 року з ініціативи кафедри
практики німецької мови та за активного
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сприяння АБ з нагоди 70-річчю Петера
Штеґера – доктора педагогічних наук,
професора Інсбруцького університету,
почесного доктора Дрогобицького дер-
жавного педагогічного університету ім.
Івана Франка. Було проведено інтенсивні
мово- і літературознавчі семінари та лінг-
вокраїнознавчі колоквіуми для студентів і
вчителів німецької мови за участю лек-
торів Австрійської служби академічного
обміну.

Упродовж звітного періоду бібліотекою
було видано друге доповнене видання
“Антології німецькомовної літератури Га-
личини та Буковини” (500 стор.) та 4-ий
том збірника наукових праць “Компара-
тивні дослідження австрійсько-україн-
ських літературних, культурних та мовних
контактів” (450 стор.) за матеріалами нау-
кової конференції під час Днів Австрії у
Дрогобичі в 2015 році. Крім цього, Авст-
рійська бібліотека взяла участь у видав-
ничому проекті Вроцлавського універси-
тету, зокрема в редагуванні і підготовці до
друку збірника наукових праць Інституту
германської філології “Orbis Linguarum”.

У контексті академічної мобільності в
рамках програми “ERASMUS+” у 2016
році Австрійська бібліотека активно забез-
печувала виконання угод про співпрацю
між Дрогобицьким державним педагогіч-
ним університетом ім. Івана Франка, Інсб-
рукським університетом і Віденським пе-
дагогічним інститутом. Упродовж року чо-
тири студенти інституту іноземних мов се-
местрово навчалися у Відні. Місячне нав-
чання-стажування пройшли також дві
студентки німецького відділення в Інс-
брукському університеті.

В рамках співпраці між Австрійською
бібліотекою, Дрогобицьким педагогічним
ліцеєм та австрійською гімназією в м. Ад-
монт два учні ліцею навчалися в гімназії
Адмонтського бенедиктинського монас-
тиря.

Бібліотекою було організовано екскур-
сію для студентів та викладачів Дрого-
бицького державного педагогічного уні-
верситету імені Івана Франка та педагогіч-
ного ліцею до Австрії. Проведено регіо-
нальну олімпіаду з німецької мови (з авст-
рійським лінгвокраїнознавчим аспектом)
для учнів загальноосвітніх шкіл. У цього-
річному, вже п’ятому поспіль, конкурсі
кращих знавців німецької мови, авст-
рійської історії, культури та мистецтва на
тему “Штирія – зелене серце Австрії”
взяли участь понад 30 учнів 9 – 10 класів
зі Львова, Дрогобича та Дрогобицького
району. Два переможці були нагороджені
10-денним навчанням в одній із Віден-
ських гімназій.

Новим проектом 2016 року у діяльності
бібліотеки започаткувався цикл культу-
рознавчих лекцій на тему “Австрія та
Україна: міжкультурний діалог”, у рамках
якого щомісячно відбулися цікаві доповіді
українських та австрійських лекторів.

Розширюючи коло австрійських та
інших зарубіжних партнерів, у 2016 році
Центр євроінтеграції ініціював підписання
угоди з Педагогічним інститутом (м. Ґрац,
Австрія), Вроцлавським університетом
(м. Вроцлав, Польща) та з Сілезьким уні-
верситетом (м. Опава, Чехія).

IV. ВИХОВНА РОБОТА
Серед пріоритетних напрямків діяль-

ності університету – виховна робота із
студентською молоддю.

“Концепцією національного виховання
студентської молоді”, схваленою колегією

МОН України (протокол № 7/2 – 4 від
25.06.2009 р.) визначено, що головною ме-
тою національного виховання студентсь-
кої молоді є формування свідомого грома-
дянина – патріота Української держави,
активного провідника національної ідеї,
представника української національної
еліти через набуття молодим поколінням
національної свідомості, активної грома-
дянської позиції, високих моральних
якостей та духовних запитів.

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

У 2016 році на загальноуніверситетсь-
кому рівні підрозділами університету було
заплановано, організовано та проведено
таку виховну роботу:

4.1 Культурно-масові заходи:
– 17.02.2016 року студенти та працівни-

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

– Підтвердження художніми колекти-
вами університету звань “Народний”
(12.05.2016 р. );

– Країна Франкіана (26 – 28.05.2016 р.);
– Урочисті збори з нагоди Дня Консти-

туції України (25.06.2016 р.);
– Святкові привітання з нагоди Дня Не-

залежності України (21.08.2016 р.);
– Урочиста посвята першокурсників у

студенти Дрогобицького державного пе-
дагогічного університету імені Івана Фран-
ка (31.08.2016 р.);

– Відзначення  річниці створення УПА
(14.10.2016 р.);

– У рамках святкування Міжнародного
Дня студентів організовано та проведено
разом із профкомом студентів та студент-
ським самоврядуванням:
– Загальноуніверситетський конкурс ест-

радної пісні “Шанс” (16.11.2016 р.);
– “Осінній бал першокурсників”

(22.11.2016 р.);
– “Студент року” (16.11. 2016 р.), “Де-

бют” (9 – 10.11.2016 р.).
4.2. Студентський лекторій

Протягом звітного періоду викладача-
ми університету та запрошеними фахівця-
ми із Дрогобицького міського центру со-
ціальної служби сім’ї дітей і молоді орга-
нізовано та проведено 80 лекції для сту-
дентів університету на різноманітні акту-
альні теми, серед яких 75 лекцій проведе-
но викладачами в інститутах та на факуль-
тетах та 5 лекцій іншими структурними
підрозділами, а саме:

– 24.03.2016 року та 14.04.2016 року
виховним відділом організовано та про-
ведено зустрічі із представниками Все-
церковного реабілітаційного центру “На-
зарет”;

– 8 – 15 листопада 2016 року в рамках
проведення Всеукраїнського “Тижня з
безпеки дорожнього руху” відділом охо-
рони праці, виховним відділом, а також
Дрогобицьким МВ УМВС України у
Львівській обл. організовано та проведено
3 зустрічі із студентами університету, в
яких взяло участь близько 275 осіб.

Відеолекторій “Світло й тінь”. З метою
допомогти нашим студентам – майбутнім
учителям, у проведенні виховної роботи
серед учнів ЗОШ чи інших навчальних зак-
ладів, на факультетах продовжуються пре-
зентації відеолекторію “Світло й тінь”. На
сьогодні налічується понад 120 одиниць
фільмів, які розповсюджуються серед сту-

дентської молоді за допомогою CD, DVD
та інших електронних носіїв.

4.3 Духовне виховання
(Студентський капелан)

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

За звітний період студентським капе-
ланом о. Олегом Кекошем та духовними
братами було проведено катехизацію, ре-
колекції з нагоди Великодня та духовні
інформаційні години. У 2016 році відбуло-
ся по 27 зустрічей у гуртожитках № 3 та
№ 5 (разом – 54 зустрічі). Загальна кіль-
кість студентів, котрі були присутні на
зустрічах, становить близько 1420 осіб в
рік. Складено спільний план заходів, у
якому є Великопосні реколекції, студію-
вання із студентами катехизму та Святого
Писання, а також наукові конференції для
християнської молоді, прощі до Гошева,
Крехова, Зарваниці, який успішно реа-
лізовується.

4.4 Співпраця з іншими організа-
ціями та службами Дрогобича

На належному рівні налагоджена спів-
праця між нашим університетом та інши-
ми організаціями та службами Дрогобича,
а саме:

– Із Центром душпастирства молоді
Самбірсько-Дрогобицької Єпархії УГКЦ
(о. Олег Кекош);

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

– Із Дрогобицьким міським відділом
кримінальної міліції у справах дітей (на-
чальник – капітан міліції п. Михайло
Студент);

– Всецерковний реабілітаційний центр
“Назарет” (керівник програми – п. Тарас
Потурай);

– Дрогобицький регіональний відділ
поліції.

За звітній період викладачі нашого уні-
верситету неодноразово входили в орг-
комітет при Міському відділі у справах
сім’ї, молоді та спорту з питань організації
підготовки та проведення різноманітних
загальноміських свят (Дні вшанування па-
м’яті видатних українських діячів (Т. Шев-
ченка, І. Франка та ін.), проводили спільні
“круглі столи” із питань профілактики
алкоголізму, облаштуванню дозвілля мо-
лоді.
4.5 Екскурсійні та мистецькі поїздки

З метою ознайомлення з історичними
місцями і архітектурними перлинами обо-
ронного зодчества України та на виконан-
ня плану культурно-масових заходів у 2016
році виховним відділом спільно із курато-
рами академічних груп організовано і про-
ведено 22 поїздки, в яких взяли участь
495 студентів, з них: 19 поїздок Україною
(у с. Нагуєвичі, смт. Меденичі, в освітні
дошкільні навчальні заклади Львова,
Львівський театр опери та балету ім. Соло-
мії Крушельницької, у замки, монастирі,
музеї та інші заклади культури та духовні
центри міст: Кам’янець-Подільський, Хот-
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ин, Почаїв, Збараж, Яремче, Борислав,
Самбір, а також с. Гаї Верхні), в яких взяли
участь 428 студентів та 3 поїздки за кор-
дон (67 студентів), а саме:

–  4.12.2016 року народна хорова ка-
пела “Gaudeamus” (у складі 13 осіб) (ху-
дожній керівник та диригент – професор
Дацюк С.Я.), взяла участь у ХІ Міжна-
родному фестивалі хорової музики у м.
Люблін (Польща);

– 13 – 18.08.2016 року Народний вокаль-
но-хореографічний ансамбль “Пролісок”
у складі 22 студентів, взяв участь у “Днях
української культури в Латвії” м. Рига.
Художній керівник та диригент – доцент
Добуш Ю.В.;

–  3 – 11.12.2016 року лінгвокраєзнавча
поїздка викладачів та студентів універси-
тету у складі 11 осіб за маршрутом Прага
– Відень – Будапешт.

4.6 Виховна робота в студентських
гуртожитках

З метою безпеки життєдіяльності, для
студентів та аспірантів усіх гуртожитків 9
– 10 лютого 2016 року та 7 – 9 жовтня
2016 року керівники відділів охорони праці
(Губицький М.А.) та студентського проф-
кому (Гівчак І.О.) провели інструктажі з
попередження побутового та дорожньо-
го травматизму, як діяти у випадку пожеж-
ної чи радіаційної небезпеки та нагадали
студентам-мешканцям гуртожитків Пра-
вила внутрішнього розпорядку у студент-
ських гуртожитках.

В рамках проекту “Міжнародного дня
студентів” вже традиційно ректорат, нав-
чальний і виховний відділи та студент-
ський профком університету проводять
зустрічі із студентським самоврядуванням
з метою вдосконалення системи навчання
та дозвілля.

4.7 Художні колективи
У 2016 році функціонувало 9 художніх

колективів, з них: 8 – із званням “Народ-
ний”. Усі ці колективи виступили 70 раз
на сценах різного мистецького рівня.

4.8 Спортивно-масова робота
Спортивно-масова робота займає знач-

не місце у житті студентів та викладачів
Дрогобицького державного педагогіч-
ного університету ім. І. Франка і спрямо-
вана на широке залучення студентської
молоді та професорсько-викладацького
складу до самостійних систематичних
занять фізичними вправами, виховання
потреби у здоровому способі життя, зміц-
нення здоров’я, формування фізичних і
духовних якостей особистості.

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

Двічі на рік для студентів університету
проводиться осінньо-весняний туристич-
ний зліт в оздоровчо-спортивному табо-
рі “Смерічка” (Помірки, Трускавець), а та-
кож “Козацькі забави” до свята Покрови.

Студенти Дрогобицького державного
педагогічного університету ім. І. Франка
беруть участь у змаганнях різного рівня:
міських, обласних, всеукраїнських та між-
народних.

Команди Дрогобицького державного
педагогічного університету ім. І. Франка
традиційно стають переможцями змагань,
які проводяться в м. Дрогобич: Чемпіо-
нати та кубки міста з міні-футболу,  волей-
болу, пляжного волейболу, баскетболу,
легкої атлетики, легкоатлетична естафета

“Дрогобицька сіль”, легкоатлетичний про-
біг, присвячений пам’яті воїнів УПА,
легкоатлетичний турнір пам’яті Анатолія
Коцковича, турнір з гирьового спорту па-
м’яті Бориса Подскоцького.

Комітетом із фізичного виховання та
спорту Міністерства освіти і науки України
у Львівській області щорічно проводиться
“Універсіада” Вищих навчальних закладів
ІІІ – ІV рівнів акредитації, яка проходить
у два етапи: весна – осінь. У змаганнях
беруть участь команди 23 ВНЗ. Студенти
університету, основу яких складають
представники факультету фізичного вихо-
вання, беруть участь у змаганнях з 18-ти
видів спорту.

За звітний період переможцями та при-
зерами змагань ставали команди та окремі
студенти Дрогобицького державного пе-
дагогічного університету імені Івана Фран-
ка з наступних видів: футбол (чоловіки);
міні-футбол (жінки), міні-футбол (чолові-
ки), легка атлетика, легкоатлетичний крос
(жінки), легкоатлетичний крос (чоловіки),
армрестлінг, вільна та греко-римська бо-
ротьба, гирьовий спорт, пауерліфтінг.

У загальному заліку “Універсіади Львів-
щини – 2016” Дрогобицький державний
педагогічний університет імені Івана Фран-
ка посів 5 місце серед 23 ВНЗ.

До складу збірних команд України вхо-
дять 12 студентів Дрогобицького держав-
ного педагогічного університету імені Іва-
на Франка.

Чемпіонами та призерами всеукраїн-
ських та міжнародних змагань у 2016 році
ставали:

– Лагуш Андрій – Чемпіон України та
Європи, бронзовий призер Чемпіонату
світу з гирьового спорту;

– Пиць Христина, Саламін Остап, Гнат-
ків Анатолій – Чемпіони України та Світу
з хортингу;

– Андрій Фегецин – Чемпіон України
та Європи з Ушу, учасник Чемпіонату світу
(8 місце);

– Постойко Роман – бронзовий призер
Чемпіонату Світу з кікбоксінгу;

– Пилип’як Юлія – Чемпіон України та
срібний призер Кубку України зі спор-
тивної акробатики;

– Желем Ігор – Чемпіон  України з лег-
кої атлетики;

– Новза-Федюк Давид – Чемпіон Украї-
ни з бойового гопака;

– Селецький Іван – срібний призер Чем-
піонату України з пауерліфтингу;

– Саламін Остап – бронзовий призер
Чемпіонату України з рукопашного бою;

– Шостак Михайло – призер Чемпіонату
та Кубку України з легкої атлетики.

Хочемо висловити подяку тренерам-
викладачам: Кондрацькій Г.Д., Редчи-
цю В.О., Федорищаку Р.Л., Веселовсько-
му А.П., Процю Р.О., Ніконцю А.В., Ми-
хайловському О.Б., Ільчишину І.П., Матіє-
шину І.В., Кушніру Р.Г., Кізлу В.І., Лемеш-
ку О.С., Будинкевич С.Н., Сотріхіній О.С.

Щорічно кафедрою фізичною вихо-
вання та студентським спортивним клу-
бом проводиться вечір “Спортивної сла-
ви”, на якому підводяться підсумки спор-
тивно-масової та оздоровчої роботи за
рік.

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

V. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ТА
ГОСПОДАРСЬКА

 ДІЯЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ
5.1. Господарська діяльність

університету
Виконання робіт у навчальних корпусах

і гуртожитках Дрогобицького державного
педагогічного університету імені Івана
Франка в 2016 р.:

1. У навчальних корпусах № 1, 2, 3, 4,
6, 7, 8, 9, 10 та в гуртожитках № 1, 3, 5 у
приміщеннях аудиторій, кафедр та кори-
дорів виконано заплановані поточні оздоб-
лювальні роботи (фарбування підлог, стін,
вікон емалевими фарбами; побілка стін і
стель крейдою і водоемульсійними фар-
бами), ремонт системи центрального опа-
лення, водопостачання і каналізації; ре-
монт силових та освітлювальних електро-
мереж (заміна кабелів, проводів, світиль-
ників, розеток, вимикачів).

2. Виконані підготовчі роботи до опалю-
вального сезону в котельнях навчальних
корпусів № 6, 7, 8 (ремонт обладнання і
запірної арматури).

3. Виконано шліфування і покриття
лаком поверхні паркетних підлог у при-
міщеннях актового залу і коридору ІІ по-
верху в навчальному корпусі № 1,
вул. І. Франка, 24.

4. Замінено повітряну кабельну лінію
до приміщення спортзалу на вул. І. Фран-
ка, 24.

5. Виконано комплекс ремонтно-бу-
дівельних робіт (облицювання плиткою,
установка унітазів, умивальників ) в при-
міщенні:

– санвузла на ІІ поверсі навчального
корпусу № 2, вул. Т. Шевченка, 24;

– санвузлів на І – ІІ поверхах навчаль-
ного корпусу № 3, вул. Стрийська, 3;

– санвузла в навчальному корпусі № 4,
вул. І. Франка, 11;

– санвузла на ІV поверсі навчального
корпусу № 7, вул. Л. Курбаса, 2;

– санвузла на І поверсі навчального
корпусу № 8, вул. Л. Українки, 46.

6. Влаштовано підлогу із ламінату в ка-
бінеті кафедри навчального корпусу № 3,
вул. Стрийська, 3.

7. Виконано ремонт опалювального
котла:

– в навчальному корпусі № 6,
вул. Л. Українки, 29;

– в навчальному корпусі № 8,
вул. Л. Українки, 46.

8. Проведено лакування паркетних під-
лог коридорів І – ІІ поверхів в навчаль-
ному корпусі № 7.

9. Улаштування покриття з керамічних
плиток по плиті балкону на ІІ поверсі в
навчальному корпусі № 10, вул. Т. Шев-
ченка, 23.

10. В гуртожитку № 1, вул. В. Великого
проведено:

– реконструкцію приміщення актового
залу “Космос” під спортивно-концерт-
ний зал;

– ремонтні роботи в приміщеннях
їдальні;

– ремонтні роботи із облаштування
приміщень для душу і роздягалень.

11. Установлено вироби із метало-
пластику (вікна, двері, конструкції пере-
городок у санвузлах) в навчальних
корпусах № 2, № 3, № 4, № 7, № 8 та в
гуртожитку № 1.
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Рік завершено. Ми працювали разом і я
дякую усьому колективу Дрогобицького
державного педагогічного університету
імені Івана Франка –  професорсько-викла-
дацькому складу, навчально-допоміжному
персоналу, обслуговуючому персоналу за
самовіддану, сумлінну, чесну працю.

2017 рік ставить перед нами нові зав-
дання:

1. Урізноманітнювати та інтенсифіку-
вати профорієнтаційну роботу, спрямо-
вану як на випускників шкіл, навчальних
закладів І – ІІ рівнів акредитації, так і на
випускників бакалаврського рівня освіти
для розширення контингенту науково-
освітніх рівнів підготовки: магістратури та
докторантури. Розпочати підготовку сту-
дентів-іноземців.

2. Неухильне підвищення якості освіт-
нього процесу, формування нової моделі
випускників у відповідності до вимог
концепції “Нової школи”. Продовжувати
моніторинг якості освітніх послуг, резуль-
тати якого ширше використовувати для
рейтингування кафедр та викладачів.

3. Розширення та поглиблення прак-
тичної складової підготовки майбутніх
фахівців на усіх освітніх рівнях.

4. Створення сучасної матеріальної
бази та подальше оснащення аудиторного
фонду мультимедійними дошками, ком-
п’ютерною технікою тощо.

5. Розширювати академічну мобіль-
ність професорсько-викладацького, педа-
гогічного складу та студентів. Розширю-
вати міжнародну діяльність через участь
в проектах, грантах.

Заслухавши та обговоривши звіт про
управлінську діяльність ректора універ-
ситету професора Скотної Н.В. у 2016 році
та інформацію голови комісії з перевірки
діяльності ректора доцента Ільницького
В.І., Конференція трудового коллективу
Дрогобицького державного педагогічно-
го університету імені Івана Франка

УХВАЛИЛА:
1. Управлінську діяльність ректора про-

фесора Н. В. Скотної за звітний період
схвалити і визнати задовільною.

2. Ректорату університету:
2.1. Продовжити роботу щодо впрова-

дження норм Закону України “Про вищу
освіту” та до 01.09.2017 р. внести відпо-
відні зміни у Концепцію розвитку універ-
ситету.

2.2.  З метою підвищення ефективності
управлінської діяльності продовжити ро-
боту із впровадження  в університеті внут-
рішньої системи електронного обігу до-
кументів.

2.3. До 01.04.2017 р. розробити і подати
на розгляд вченої ради університету про-
позиції щодо оновленої структури уні-
верситету.

2.4. Розглянути питання про статус ко-
лишнього актового залу “Космос”  та до
01.02.2017 р. розробити механізм його
використання студентами.

6. Продовження студентоцентрованої
освітньої політики, розширення повнова-
жень студентського самоврядування.

7. Утверджувати засади академічної
доброчесності як однієї з важливих вар-
тостей університету.

8. Налагодити системні зв’язки з пра-
цедавцями, провести “науковий пікнік”
для презентації досягнень кожного інсти-
туту та факультету.

Важливим завданням є подолання фраг-
ментарності та побудова цілісної стратегії
підготовки майбутніх фахівців. В основі
цього мають бути покладені командні
принципи організації праці, виробнича со-
лідарність.

УХВАЛА
Конференції трудового колективу університету

Збігає січень – другий зимовий місяць,
який порадував нас снігом та подошкуляв
морозами. Закінчуються зимові канікули,
і розпочнеться другий навчальний се-
местр. Аудиторії та кімнати у гуртожитках
заповнять студенти. Тож студентам і пра-
цівникам потрібно дотримуватися правил
безпеки.

Особливо обережними слід бути на до-
розі. Адже дорога – це місце підвищеної
небезпеки й особливо сьогодні, коли вона
покрита шаром снігу та льоду.

З інформації Дрогобицького відділу
поліції дізнаємося, що на дорогах області
з початку року виникло 877 дорожньо-
транспортних пригод (ДТП), у яких заги-

від 22 грудня 2016 р.
3. Навчально-методичному відділу (доц.

Скварок Ю.Ю.):
3.1. До 01.02.2017 р. розробити план

заходів на виконання рекомендацій МОН
України щодо малокомплектних груп.

3.2. Удосконалювати електронний ре-
сурс університету, який містить навчаль-
но-методичні матеріали з навчальних дис-
циплін навчального плану.

3.3. Розробити і до 01.09.2017 р. за-
провадити систему запобігання та вияв-
лення академічного плагіату у студент-
ських кваліфікаційних роботах.

3.4. Розробити і до 01.04.2017 р. пода-
ти ректору пропозиції щодо штату нав-
чально-допоміжного персоналу кафедр.

4. Відділу аспірантури, докторантури та
наукової роботи (доц. Козак Т.М.) органі-
зувати роботу головних редакторів щодо
включення у 2017 р. періодичних наукових
фахових видань університету до міжна-
родних наукометричних баз.

5. Комісії з преміювання працівників
університету (проф. Лук’янченко М.І.)
розробити і до 01.05.2017 р. подати рек-
торові пропозиції щодо матеріального
заохочення науково-педагогічних праців-
ників за публікації у виданнях, що індек-
суються у міжнародних наукометричних
базах.

6. Відділу інформаційної діяльності та
зв’язків з громадськістю до 01.06.2017 р.
розробити і подати на розгляд вченої ради
університету проект Положення про офі-
ційний веб-сайт університету.

7. Департаменту управління та стратегії
розвитку (проф. Лук’янченко М.І.):

7.1. Розробити Стратегію соціально-
економічного розвитку університету на
2017 – 2022 рр.

7.2. До 01.09.2017 р. відкрити їдальню
для харчування студентів, які прожива-
ють у гуртожитках № 1 і  № 5.

8. Юрисконсультам університету:
8.1. Розробити і до 01.09.2017 р. подати

на розгляд вченої ради університету про-
екти положень про робочі і дорадчі орга-
ни університету.

9. Керівникам структурних підрозділів
університету розробити і до 01.09.2017 р.
подати на розгляд вченої ради уні-
верситету нові редакції положень про від-
повідні структурні підрозділи.

10. Відділу інформатизації та телеко-
мунікацій (Проць Р.І.) до 01.04.2017 р. пе-
ревести періодичні наукові фахові видання
університету на платформу Open Journal
Systems.

Ухвала прийнята одноголосно.

ПОДБАЙМО ПРО БЕЗПЕКУ
нули 12 осіб. На Дрогобиччині з початку
року зареєстровано 13 ДТП і смерть 1
особи. В області від переохолодження
загинули 23 особи, а від отруєння чадним
газом – 2 особи, ще 35 осіб госпіталізо-
вано, із них 11 – діти.

Значну небезпеку становлять і пожежі,
які можуть виникнути від перегріву печей
та порушення правил пожежної безпеки
при експлуатації електронагрівальних
побутових приладів, які часто використо-
вуються для обігріву навчальних при-
міщень та кімнат у гуртожитках. Слід па-
м’ятати, що гуртожиток – це об’єкт з ма-
совим перебування людей і виникнення
будь-якої надзвичайної ситуації у ньому

може привести до непередбачуваних
наслідків. Тож комендантам слід посилити
контроль за дотриманням правил по-
жежної безпеки.

Адже з початку року у нашій області
зафіксовано 155 пожежу, загибель 5 осіб,
ще 6 осіб отримали травми. У Дрого-
бицькому регіоні  виникло 9 пожеж.

Тож візьмімо до уваги цю невтішну
статистику і робімо все залежне від нас,
щоб нещасні випадки та надзвичайні
ситуації оминали не тільки студентів та
працівників нашого навчального закладу,
а й наших краян.

Відділ охорони праці і техніки
безпеки


