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2013 РІК У ФАКТАХ, ПОДІЯХ, ЦИФРАХ

Презентація творчого доробку заслуженого майстра  народної творчості України Мирослави Кот "Мистецька Бойківщина"  (ректорат)

Дата     Захід, організатор заходу
Презентація  збірника "Українські  народні  казки: Книга 24.  Казки Галичини" (бібліотека)6 лютого

11 лютого Зустріч студентів  Луганського національного університету ім. Т. Шевченка із ректором університету (ректорат, студентське
самоврядування)

14 лютого Засідання на тему: "Проблема соборності в сучасній Україні" (студентське наукове товариство ім.  проф.  В. Надім'янова спільно
із студентами Луганського національного університету ім. Т. Шевченка)

26 лютого Презентація монографії доцента кафедри української мови Ярослава Яремка "Нариси  з історії української військової термінології"
(філологічний факультет)

28 лютого Вечір, присвячений 150-ій  річниці від дня народження священика, композитора, громадського діяча, отця  Остапа Нижанківського
(музично-педагогічний факультет)

6 березня Науковий семінар, присвячений 75-ій річниці від дня народження  В. Стуса "Поезія Василя Стуса і філософія національного буття"
(філологічний факультет  кафедра української літератури та теорії літератури)

11 березня Всеукраїнська науково-практична  конференція  "Українське слово мовами народів світу", присвячена 199-ій річниці від дня народження
Тараса Шевченка    (кафедра германських мов та перекладознавства)

14 березня

14 березня

Вечір, присвячений 199-й річниці від дня народження Тараса Шевченка (музично-педагогічний факультет, філологічний
факультет)
Концерт-мюзикл "У долі своя весна!..", присвячений Володимиру Івасюку    (виховний відділ)

19 березня Семінар  "Духовне виховання студентської молоді", присвячений до 1025-ій  річниці Хрещення Київської Русі  (студентський  капелан,
ректорат)

25 березня Концерт-лекція "Композитори дітям"   (кафедра  музикознавства та фортепіано)
26 березня Зустріч з лауреатом Шевченківської премії, письменницею Галиною Пагутяк та видавцем і письменником Василем Ґабором

(кафедра української літератури та теорії літератури)

28 березня "День українського баяна і акордеона" за участю лауреатів всеукраїнських та міжнародних конкурсів   (музично-педагогічний
факультет)

2 квітня Теоретико-методологічний семінар імені  Василя  Іванишина "Теоретичні аспекти  націософської  інтерпретації"   (кафедра української
літератури та теорії літератури)

8 квітня Всеукраїнська науково-практична конференція "Українське національне виховання: реалії, тенденції, перспективи"    (кафедра загальної
педагогіки та дошкільної освіти)

14-20 квітня Дні Австрійської культури    (кафедра практики  німецької мови)

15 квітня Урочисте засідання вченої ради університету з нагоди присвоєння титулу "Почесний доктор Дрогобицького державного педагогічного
університету ім. Івана Франка проф. д-ру Й.К. Айґнеру    (ректорат)

17 квітня Зустріч із лауреатом Шевченківської премії Романом Лубківським (філологічний факультет)
25 квітня Міжнародний теоретико-літературний семінар, присвячений 90-річчю від дня народження проф. Марка Гольберга (філологічний

факультет)
9-13 травня VІ Міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів "Perpetuum mobile"   (музично-педагогічний факультет)

17-18 травня Х Міжнародна науково-практична конференція "Молодіжна політика: проблеми та перспективи"  (кафедра правознавства, соціології
та політології)

27-29 травня Літературно-мистецька академія "Країна Франкіана", присвячена 97-ій річниці від дня смерті Івана Франка     (ректорат)

6 червня Святочна академія з нагоди 140-річчя від дня народження Йосифа Кишакевича, священика, композитора, громадського діяча
(кафедра методики музичного виховання та диригування)

11 червня Урочиста академія з нагоди 125-річчя від дня народження  видатного українського композитора, педагога, громадського діяча
Василя Барвінського (музично-педагогічний  факультет)

25-28
червня

VІІІ Міжнародна  школа-конференція "Актуальні проблеми фізики напівпровідників"(інститут фізики, математики, економіки та
інноваційних технологій)

18 вересня Творча зустріч із Василем Ґабором - письменником та видавцем та Наталією Іваничук - культурним  діячем, перекладачем.
(філологічний факультет)

19 вересня Зустріч  з автором шкільних підручників, старшим науковим працівником Інституту педагогіки НАПН, кандидатом педагогічних наук
Наталією Денисівною Мацько   (ректорат,  Дрогобицька міська рада, відділ освіти райдержадміністрації)

26 - 27
вересня

Міжнародна науково-практична конференція "Педагог третього тисячоліття: теоретико-етодологічний дискурс" (соціально-
гуманітраний факультет)

2-3 жовтня Всеукраїнська наукова  конференція з міжнародною участю "Націософська парадигма художнього універсуму Тараса Шевченка" (до
200-річчя від дня народження Тараса Шевченка)    (філологічний факультет)

11-12 жовтня XXV  Ювілейні Міжнародні людинознавчі філософські читання "Гуманізм. Людина. Екзистенція"  (кафедра філософії імені Вале-
рія Григоровича Скотного)

15 жовтня Презентація  монографій  доктора психологічних  наук, професора Мирослава  Савчина "Методологеми  психології", "Духовна
парадигма психології"   (соціально-гуманітарний факультет)

17-18 жовтня ІV Міжнародна науково-практична конференція "Рідне слово в етнокультурному вимірі"    (педагогічний факультет)
18-19 жовтня  Міжнародна науково-практична  конференція "Питання всесвітньої історії"     (історичний факультет)

21 - 22
листопада

 І Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених  "Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи"
(рада молодих учених, біологічний факультет)

25 грудня

В.М. ЛУДИН,  методист навчально-методичного відділу
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ВІТАЄМО ІЗ ЗАХИСТОМ!

Бажаємо подальших наукових звершень
та творчих здобутків!

РЕКТОРАТ

24 грудня 2013 року студентами біологічного
факультету під керівництвом кандидата істо-
ричних наук, доцента кафедри новітньої історії
України Іванни Львівни Лучаківської була
проведена мультимедійна екскурсія куточками
Львівської області. Студенти представляли свої
"маленькі Батьківщини", розповідали про по-
ходження назв міст та сіл, про легенди, які пов'я-
зані з їх краєм, демонстрували  різноманітні
пам'ятки культури і побуту. Також відбулась
вікторина "Знання говірки", яка закінчилась
частуванням традиційними пампушками. Цей
захід став маленьким святом серед  сірих буднів.

РЕДАКЦІЯ

17 грудня студенти ІV курсу успішно пройшли
педагогічну практику у школі. В цей же день на
історичному факультеті була проведена
підсумкова конференція та дискусія у формі
дебатів "Хмельниччина середини ХVІІ ст. це
національно визвольна чи громадянська війна?" У
дискусії брали участь студенти ІV курсу та учні
10 класу СШ №14 м. Дрогобич. У числі
запрошених гостей були учні СШ № 2 м. Дро-
гобич та студенти ІІІ курсу історичного
факультету. Своєрідним підсумком педагогічної
практики була підготовка творчих проектних
завдань, зокрема 19 грудня студенти ІП-42
підготували свято Миколая, а 26 грудня студенти
ІП-41 підготували Андріївські вечорниці.

РЕДАКЦІЯ

26 грудня 2013 р.  в актовій залі Дро-
гобицького державного педагогічного  уні-
верситету ім. Івана Франка відбувся звітний
академконцерт хорових колективів музично-
педагогічного факультету денної форми
навчання. У концертній програмі взяли
участь:

 хоровий клас V курсу - керівник викл. Ро-
ман Михаць, диригує студентка Т. Бабенко
(концерт-мейстер Галина Коваль);

На фото: доцент І.Л. Лучаківська серед учас-
ників мультимедійної екскурсії куточками
Львівщини

МУЛЬТИМЕДІЙНА ЕКСКУРСІЯ
СТУДЕНТІВ БІОЛОГІЧНОГО

ФАКУЛЬТЕТУ

ПІДСУМКИ ПЕДАГОГІЧНОЇ
ПРАКТИКИ

 хоровий клас І - ІІІ курсів
під керів-ництвом доц. Ірини
Матій-чин, диригує
студентка                  І. Оліярник
(концертмейстер Лілія
Андрух);

 хоровий клас І курсу (5
р.н.) - керівник ст. викл.
Дзвенислава Василик (кон-
цертмейстер Іван Лисик)

хоровий клас ІІ - IV кур-
сів - керівник доц. Наталія

Синкевич (концертмейстер Ірина Олійник);
 хоровий клас ІІ курсу (5 р.н.) - керівник викл.

Василь Довгошия (концертмейстер Роман Хрипун).
 Заключне слово виголосив декан музично-

педагогічного факультету, проф. Степан Якович Да-
цюк

Репертуар хорів складався з творів духовної
музики вітчизняних та зарубіжних композиторів,
оригінальних творів, колядок, щедрівок та обробок
українських народних пісень.

Академконцерт закінчився колядкою "Бог
Предвічний", яку виконав зведений колектив
хорових класів.

РЕДАКЦІЯ

АКАДЕМКОНЦЕРТ ХОРОВИХ КЛАСІВ

На фото: вступне слово виголошує П.В. Гу-
шоватий, доцент, зав. кафедри методики
музичного виховання і диригування

26 грудня на урочистому засіданні ради
педагогічного факультету  було відзначено
50-річчя від дня народження доцента
кафедри філологічних дисциплін  та
методики їх викладання у початковій школі
Віри Василівни Котович. Ювілярку вітали
ректор університету проф. Надія Скотна,
науковий керівник ювілярки проф.
Тернопільського національного універ-
ситету імені В. Гнатюка Д.Г. Бучко, декан
філологічного факультету В. Винницький,
директор Дрогобицького механіко-техно-
логічного коледжу доц. С. Яким, викладачі
та студенти педагогічного факультету.

26 грудня  відбулося  засідання конференції
трудового колективу університету, на якому зі
звітом про свою роботу у 2013 році виступила
ректор університету проф. Надія Скотна. Результати
роботи комісії, яка  перевіряла управлінську
діяльність ректора, були повідомлені головою
комісії доц. С.А. Щудло.  В обговоренні звіту
ректора виступили: доц. Г.С. Палиця, проф. С.Я. Да-
цюк, доц. Н.Б. Кізло та інші.

Студенти інституту іноземних мов сут-
тєво долучилися до збору коштів і матері-
альної допомоги для дітей-сиріт, ініційо-
ваного студентським самоврядуванням
університету та студентським профкомом.

 здобувача кафедри романської філології та
компаративістики Едіту Василівну Грабар з
успішним захистом дисертації на здобуття
наукового ступеня кандидата педагогічних наук
(науковий керівник: професор В.П. Кемінь).

викладача кафедри методики трудового і
професійного навчання та декоративно-ужит-
кового мистецтва Олену Миронівну Білик із
успішним захистом дисертації на здобуття нау-
кового ступеня кандидата педагогічних наук
(науковий керівник: доктор педагогічних наук,
професор Л.В. Оршанський);

викладача кафедри культурології  та
українознавства Олега Михайловича Кекоша
з успішним захистом дисертації на здобуття
наукового ступеня кандидата педагогічних наук
(науковий керівник: доктор філософських наук,
професор Н.В. Скотна).

викладача інституту фізики, математики,
економіки та інноваційних технологій Андрія
Геннадійовича Григоровича з успішним
захистом дисертації на здобуття наукового
ступеня кандидата технічних наук;

КОРОТКО

У січні 2014 року вийшла у світ анто-
логія німецькомовних перекладів поетич-
них творів Тараса  Шевченка "Відлуння.
Світло поетичного світу Т. Шевченка",
авторами якої є проф. Дрогобицького дер-
жавного педагогічного університету ім. Іва-
на Франка Микола Зимомря, проф. Дрого-
бицького педуніверситету Іван Зимомря,
доц. Ужгородського національного
університету Руслана Жовтані, обсягом 35

НАЗУСТРІЧ 200-РІЧЧЮ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
друк. арк. У передмові авторів під назвою
"Сприйняття Шевченкового слова крізь призму
мистецтва перекладу та критичної інтерпретації"
йдеться про оцінки та  перекладні інтерпретації
творчості Кобзаря від 1843 р. до 2010 р. Вперше у
"Відлунні" зібрано літературні портрети
перекладачів і  шевченкознавців з німецькомов-
ного простору, які прилучилися до розпросторення
Шевченкової  слави у світі.

РЕДАКЦІЯ

3 січня 2014 року відбулось урочисте засідання вченої ради
університету, під час якого диплом Почесного доктора  нашого
університету було вручено ректору Національного педа-
гогічного університету імені М.П.Драгоманова, доктору фі-
лософських наук, професору, заслуженому діячеві науки і
техніки України Вікторові Петровичу Андрущенку.

РЕДАКЦІЯ

В.П. АНДРУЩЕНКО - ПОЧЕСНИЙ ДОКТОР

Студентка гр. АП-54 інституту іноземних мов Ольга Болюк зайняла І місце у ІІ (обласному)
етапі ІV Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені
Т. Шевченка. Студентка  гр. УА-43   філологічного факультету Марія Сенета зайняла ІІ місце у ІІ
(обласному) етапі ІV Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської
молоді імені Т. Шевченка

Вітаємо студентку філологічного факультету Тетяну Рожанську (група Уз-61) за зайняте ІІІ
місце у VІІ конкурсі імені Єжи Гєдройця (Республіка Польща) за магістерську роботу
"Філософсько-інтелектуальна поезія Віслави Шимборської та її українська рецепція".

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ

У дрогобицькому видавництві "Посвіт" побачила
світ збірка оповідок учениці 10 класу Дрого-
бицького педагогічного ліцею Олександри Гончар
"Веселка лісової галявини", яку упорядкував голова
дрогобицького осередку Національної спілки
письменників України Микола Зимомря. Ілюстрації
до оповідок вносили учні Дрогобицької художньої
школи під керівництвом виклаадчів Олесі Сікори,
Зоряни Шимко при підтримці директора школи
Ігоря Шимка.

Презентація видання відбудеться 27.01.2014
року в актовому залі головного корпусу
університету. Початок о 15 год.
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1. НАВЧАЛЬНА ТА НАВЧАЛЬНО-
МЕТОДИЧНА РОБОТА

1.1 Динаміка контингенту студентів
Станом на 1 жовтня 2013 року контингент

студентів Дрогобицького державного педагогічного
університету  ім. І.Франка становив 5664 студенти,
з них - 3372 студенти денної форми навчання. У
порівнянні з 2012 роком контингент студентів
зменшився на 325 студентів (169 студентів денної
форми навчання та 156 студентів заочної форми
навчання).

Зокрема, кількість студентів, які навчаються за
рахунок бюджетного фінансування зменшилася на
35 осіб  (денна форма навчання) та збільшилася на
15 осіб (заочна форма навчання).

Кількість студентів, які навчаються за рахунок
коштів фізичних та юридичних осіб зменшилася  на
134 особи денної та 171 особу заочної форм нав-
чання.

Наслідком зменшення кількості студентів, яке
триває з 2009 р. стала реорганізація, приведення у
відповідності до кількості студентів структури
університету:

об'єднання факультетів - інститут фізики,
математики та інформатики, факультет економічної
освіти та управління, інженерно-педагогічний фа-
культет об'єднано в інститут фізики, математики,
економіки та інноваційних технологій;

об'єднання кафедр:
- кафедру світової літератури і кафедру

слов'янських мов об'єднано у кафедру слов'янських
мов і світової літератури;

- кафедру математики і методики викладання
математики і кафедру математичного аналізу
об'єднано у кафедру математики;

- кафедру хімії і кафедру біології об'єднано у
кафедру хімії та біології;

- кафедру економічної кібернетики та інно-
ватики і кафедру моделювання та інформаційно-
комунікаційних технологій в економіці об'єднано в
кафедру економічної кібернетики та моделювання;

- кафедру основ технологій і кафцедру маши-
нознавства та матеріалознавства об'єднано у ка-
федру машинознавства та основ технологій.

Відбулося зменшення кадрового складу, як
ставок навчально-допоміжного персоналу, так і
професорсько-викладацького складу, ставок за
рахунок спеціального фонду.

У порівнянні з 2012 роком ліцензійний обсяг
2013 року зменшився на обох формах навчання: на
70 осіб денної форми та 265 осіб заочної форми.

Загалом ліцензійний обсяг для освітньо-
кваліфікаційних рівнів змінився так:

для ОКР "Бакалавр" - зменшився на 40 місць на
денній та на 90 місць на заочній формах навчання;

для ОКР "Спеціаліст" - зменшився на 45 місць на
денній та на 165 місць на заочній формах навчання;

для ОКР "Магістр" - збільшився на 15 місць на
денній та зменшився на 10 місць на заочній формах
навчання.

У 2013 році у Дрогобицькому державному педа-
гогічному університеті імені І. Франка працював
оновлений склад приймальної комісії. На навчання
зараховано на 136 студенів більше (49 студентів
денної форми навчання і 87 студентів заочної форми
навчання), ніж у 2012 році.

Зміни у наборі студентів у 2013 році у порівнянні
з 2012 р. такі:

Денна форма  навчання
Для ОКР "Бакалавр" загальна кількість студентів

збільшилася на 25 (к-сть студентів на державних
місцях зменшилася на 42, на платних місцях
збільшилася на 67). Конкурс на одне державне місце
збільшився на 1,25 осіб.

Для ОКР "Спеціаліст" загальна кількість студен-
тів збільшилася на 14 (к-сть студентів на державних
місцях зменшилася на 61, на платних місцях  збіль-
шилася на 75). Конкурс на одне державне місце
зменшився на 0,21 особу.

Для ОКР "Магістр" загальна кількість студентів
збільшилася на 10 (к-сть студентів на державних
місцях збільшилася на 17, на платних місцях

зменшилася на 7). Конкурс на одне державне
місце збільшився на 0,38 осіб.

Варто зазначити, що на деякі напрями
підготовки та спеціальності взагалі не було
прийнято студентів. Серед них: 7.01010101
Дошкільна освіта, 7.02030101 Філософія,
7.03050201 Економічна кібернетика,
7.04010601 Екологія та охорона навко-
лишнього середовища, 8.02030101 Релі-
гієзнавство.

Заочна форма навчання
Для ОКР "Бакалавр" загальна кількість

студентів збільшилася на 112 (к-сть сту-
дентів на державних  місцях  збільшилася
на 13, на платних місцях  збільшилася на 99).
Конкурс на одне державне місце збіль-
шився на 0,07.

Для ОКР "Спеціаліст" загальна кількість
студентів зменшилася на 14 (к-сть студентів
на державних місцях зменшилася на 2, на
платних місцях  зменшилася на 12). Кон-
курс на одне державне місце зменшився на
2,23 особи.

Для ОКР "Магістр" загальна кількість
студентів зменшилася на 11 (к-сть студентів
на державних місцях збільшилася на 4, на
платних місцях  зменшилася на 15). Конкурс
на одне державне місце зменшився на 0,92.

У 2013 році на деякі напрями підготов-
ки та спеціальності, на відміну від 2012р,
було здійснено набір студентів на такі
напрями підготовки: 6.010101 Дошкільна
освіта, 6.020202 Хореографія на базі ОКР
"Молодший спеціаліст",  6.030502
Економічна кібернетика на базі ОКР
"Молодший спеціаліст" та в НКЦ в м. Хуст
- 6.010102 Початкова освіта та 6.010102
Початкова освіта на базі ОКР "Молодший
спеціаліст", 6.020204 Музичне мистецтво
на базі ОКР "Молодший спеціаліст".

Кількість студентів, прийнятих на
державні місця, зменшилася на 86 осіб на
денній формі навчання та зросла на 13 осіб
заочної форми навчання, а прийнятих на
місця за рахунок коштів фізичних та юри-
дичних осіб - збільшилася на 135 осіб на
денній формі навчання та на 72 особи
заочної форми навчання. Щодо конкурсу на
державні місця, то він зріс на 0,47 осіб на
денній та зменшився на 1,03 особи на
заочній формах навчання.

Ліцензування та акредитація
У 2012-2013 н.р. успішно пройшли акре-

дитацію 4 напрями підготовки освітньо-
кваліфікаційного рівня "Бакалавр", за ОКР
"Спеціаліст" акредитовано 5 спеціальностей,
за ОКР "Магістр" - 6 спеціальностей.

Ліцензовано 1 спеціальність за ОКР "Ма-
гістр" (Мова і література (англійська) -
збільшення ліцензованого обсягу) та лі-
цензовано центр довузівської підготовки.

Також у 2013 р. проліцензовано 4
спеціальності в навчально-консультаційному
центрі у м. Хуст Закарпатської області.

У 2013-2014 н.р. розпочали акредитацію
3 напрями підготовки ОКР "Бакалавр", 2
спеціальності ОКР "Спеціаліст" та 2
спеціальності ОКР "Магістр".

Отримано дозвіл МОН України на
ліцензування освітньої діяльності з
підготовки фахівців за напрямом 6.040104
"Географія" та за напрямом 6.010104 "Про-
фесійна освіта (Економіка)".

1.2 Зміст підготовки в університеті
Як свідчить міжнародний досвід,

зростання привабливості та прозорості
навчальних програм університету для
потенційних споживачів неможливе без
рішучого переходу до навчальних планів,
орієнтованих не на викладача, а на студента,
тобто, викладається те, що необхідно сту-
денту для підвищення його здатності до

працевлаштування.
Прийнята Урядом Постанова "Про затвер-

дження національної рамки кваліфікацій", Закони
України "Про професійний розвиток працівників",
"Про організації роботодавців, їх об'єднання, пра-
ва і гарантії діяльності", "Про формування
державного замовлення на підготовку кадрів"
націлюють нас на це.

Аналіз навчальних планів підготовки фахівців
показав, що рівень їх фундаменталізації складає
55-60%. Вибіркова частина навчальних планів
визначається кафедрами і вченими радами
факультетів і університету. Вона становить 30-
35% у структурі навчальних планів за освітньо-
кваліфікаційним рівнем бакалавра, 33-38% -
спеціалістів, магістрів.

До переліку вибіркових дисциплін у 2013 році
внесено дисципліни "Поезія Т.Г.Шевченка" та
"Сімейне право".

В університеті функціонує система безпе-
рервної практичної підготовки майбутніх фахів-
ців, а для освітньо-кваліфікаційного рівня
"Магістр" - асистентську та науково-дослідну
практики на кафедрах університету. Спільним
наказом Головного управління освіти і науки
Львівської облдержадміністрації і Дрогобицького
державного педагогічного університету № 225,
№ 127 від 06.03.2012 р. визначено дошкільні
установи, школи та ПТУ як бази практики.

Захисти випускових робіт обов'язково
супроводжуються їх презентаціями через відео
проектор; конспекти уроків зі шкільних дисциплін,
які додаються до випускових робіт, містять
елементи інноваційних технологій.

1.3 Організація та науково-методичне
забезпечення навчально-виховного процесу
У звітному році 57 державних екзаменаційних

комісій атестували 3019 випускників і присвоїли:
кваліфікацію бакалавра 808 студентам денної

форми навчання, 683 студентам заочної форми
навчання;

кваліфікацію спеціаліста 619 студентам денної
форми навчання, 661 студенту заочної форми
навчання;

кваліфікацію магістра 157 студентам денної
форми навчання, 91 студенту заочної форми
навчання.

Диплом з відзнакою отримали 48 бакалаврів,
113 спеціалістів, 61 магістр.

Продовжено удосконалення організації
навчального процесу на основі кредитно-
модульної системи. Затверджено і вже набрало
чинності Положення про організацію та про-
ведення державної атестації студентів в
університеті. Згідно цього Положення оцінювання
освітньо-професійної та практичної підготовки
студентів атестації буде здійснюватися за
стобальною шкалою (наказ ректора № 494 від
15.10.2013 року).

Дотримання вимог цього Положення дасть
можливість Державній екзаменаційній комісії
значно об'єктивніше оцінювати досягнення
студентів за період їх навчання на різних освітньо-
кваліфікаційних рівнях.

Під час співбесід проректорів з деканами і
завідувачами кафедр щодо підсумків навчального
року, проведеними у червні, було встановлено, що
кафедри успішно працюють над впровадженням
нових педагогічних технологій та організацією
самостійної роботи студентів. В цьому році
викладачами кафедр підготовлено до друку
методичні рекомендації до семінарських занять
та самостійної роботи до 136 навчальних
дисциплін.

Враховуючи важливість акредитаційної вимоги
щодо видання навчальних посібників і підручників
з грифом Міністерства, кафедри університету у
2013 році, виконуючи свої перспективні плани,
підготували 12 навчально-методичних посібників
для надання їм одного із грифів Міністерства
освіти і науки України. Найбільше таких посібників
за останніх три роки підготували кафедри:

ЗВІТ
ректора Дрогобицького державного педагогічного університету  імені Івана Франка

Надії Володимирівни Скотної  про роботу за 2013 рік
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музикознавства та фортепіано;  машинознавства
та основ технологій (по 5 посібників); практики
німецької мови (4 посібники); математики (3
посібники).

У 2013 році відбулося 10 засідань науково-
методичної ради університету, на яких було
рекомендовано до друку 324 навчально-
методичних посібники. В 2012 році таких
посібників було підготовлено 322.

Кафедри університету провели значну роботу
щодо оновлення та затвердження програм
навчальних дисциплін. Науково-методичною і
вченою радами університету у 2013 році
затверджено і рекомендовано до друку 208
програм. Упродовж минулого року кафедри
університету продовжували роботу щодо
удосконалення навчального процесу згідно з
вимогами кредитно-модульної системи. На
засіданнях науково-методичної ради у  2013 році
заслухано і обговорено звіти завідувачів кафедр:
української літератури та теорії літератури, основ
технологій, всесвітньої історії, нової та новіт-
ньої історії України.

Науково-методична рада університету нада-
вала великого значення співпраці з науково-
методичними радами факультетів (інститутів)
щодо дотримання вимог нормативних документів
при рецензуванні навчально-методичних
посібників і програм навчальних дисциплін. На
засіданні ради обговорено звіти голів науково-
методичних рад інститутів: іноземних мов, фі-
зики, математики, економіки та інноваційних
технологій. Досвід роботи цих рад рекомендо-
вано для поширення на інших факультетах.

У минулому (2013 р.) працівники структурних
підрозділів університету продовжували роботу
щодо укладання збірників на основі нормативних
актів Міністерства освіти і науки України та на-
казів і розпоряджень ректора, які регламентують
управління, навчально-виховний процес, науково-
методичну роботу, роботу з кадрами, спільну
роботу з органами і закладами освіти. До виданих
раніше 24 збірників "Організаційно-методичне
забезпечення освітньої діяльності" в 2013 році
додався ще один  ("Планування роботи викладачів
та кафедр"). Завершується підготовка до друку
збірника "Організація навчального процесу на
заочній формі навчання".

Деканати і кафедри співпрацюють з зару-
біжними партнерами, вивчають переліки  спіль-
них спеціальностей, за якими готують магістрів
зарубіжні партнери і наш університет, а також
навчальні плани і терміни навчання.

Угода університету з Полонійною Академією
в Ченстохові (Республіка Польща) надає сту-
дентам можливість отримання подвійних
дипломів у рамках проектів "Подвійний диплом -
бакалавр", "Подвійний диплом - магістр".

Велика увага в університеті приділяється
роботі з обдарованою молоддю. При більшості
кафедр створено проблемні групи, в яких під
керівництвом досвідчених викладачів кращі
студенти готуються до участі в олімпіадах зі
спеціальностей та напрямів підготовки.

У січні-лютому 2013 році студенти універ-
ситету були учасниками Всеукраїнської сту-
дентської олімпіади. Ця олімпіада відбувалась у
два етапи:

І етап (університетський). Було проведено 15
олімпіад з навчальних дисциплін і 27 олімпіад з
напрямів підготовки або спеціальностей.

У І етапі взяли участь 738 студентів
університету (21 %  від числа студентів денної
форми навчання). З них стали переможцями - 44
учасника і 98 - призерами.

У ІІ етапі Всеукраїнської студентської олім-
піади, яка відбулася у березні-травні 2013 року
взяло участь 59 студентів університету у 10-ти
олімпіадах з навчальних дисциплін і 24 олім-
піадах з напрямів підготовки або спеціальності.

Призером ІІ етапу Всеукраїнської студентської
олімпіади зі спеціальності "Українська мова і
література" (ІІІ місце) посіла студентка ІІІ курсу
філологічного факультету Марія Іванівна Сенета.

Оргкомітети та журі ІІ етапу відзначили в різних
номінаціях 11 студентів.

Значними є успіхи студентів та колективів

музично-педагогічного факультету у різ-
номанітних всеукраїнських  та  міжнарод-
них конкурсах та фестивалях:

- дві перші премії і дві других на VIII
Міжнародному музичному фестивалі-
конкурсі  ім. Ізидора Вимера "Золота троянда
- 2012", (Львів, 23-24 листопада 2012);

- одна перша премія на Міжнародному
дитячому-юнацькому фестиваль-конкурсі
мистецтв "Світ, мистецтво і море", (Бол-
гарія, м. Варна, 22-26 серпня 2012);

- одне Гран-прі, три перших премій і одна
друга на Всеукраїнському фестиваль-кон-
курсі музичного мистецтва "Київський
колорит", (Київ, 09 - 11 листопада 2012);

-  одна перша і три других премій на
Міжнародному відео-конкурсі "Laureat
Internet Music Competition" ,(Сербія,
березень 2013)

- дві других і одна третя премія на
Всеукраїнському конкурсі баяністів-акор-
деоністів "KrimACCO", (Сімферополь, 15-
17 березня 2013);

-  одна перша, одна друга і три четвертих
премій на I Всеукраїнському музичному
конкурсі-фестивалі "АРТ-ДОМІНАНТА",
(Харків,13 квітня 2013);

- три перших премій на VI  Міжнарод-
ному конкурсі-фестивалі мистецтв
"Закарпатський Едельвейс", (Ужгород, 23 -
25 квітня 2013);

- одне Гран-прі на Всеукраїнському
конкурсі вокалістів імені І.Маланюка,
(Івано-Франківськ, 16-19 травня 2013);

-  одне Гран-прі, дві других і дві третіх
премій  на V Міжнародному конкурсі бая-
ністів-акордеоністів "Perpetuum mobile",
(Дрогобич, 9-13 травня 2013).

За підсумками ІІІ Міжнародного мовно-
літературного конкурсу учнівської та
студентської молоді імені Тараса Шевченка
було визначено переможців та призерів
конкурсу. Третє місце посіла студентка V
курсу факультету романо-германської
філології (гр. АН-52) Наталія Володими-
рівна Барабаш  (науковий керівник кандидат
філологічних наук, доцент кафедри україн-
ської мови Марія Степанівна Стецик).

Призове місце у фінальному етапі ХIІІ
Міжнародного конкурсу з української мови
імені Петра Яцика серед студентів ІІІ-ІV
рівнів акредитації  (філологічні спе-
ціальності) друге місце зайняла студентка
ІІІ курсу філологічного факультету (гр. УА-
33) Степанія Андріївна Голота (науковий
керівник - викладач кафедри української
мови Леся  Богданівна Баранська).

2. НАУКОВА ТА НАУКОВО-
ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

ННТД у ДДПУ здійснюється науково-
педагогічними  працівниками  на кафедрах
та науковими працівниками у науково-
дослідному секторі. Усього в університеті
сьогодні є 41 кафедра, Інститут Фран-
кознавства,  науково-дослідний центр
"Механіка деформівного твердого тіла",
регіональний еколого-просвітницький
центр, 11 науково-дослідних лабораторій та
2 наукові групи з дослідження окремих
наукових проблем.

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

У 2011 р. за вимогою та рекомендаціями
МОНмолодьспорту України в університеті було
визначено та затверджено (наказ
МОНмолодьспорту України № 535 від
07.06.2011 р.) такі пріоритетні тематичні напрями
ДДПУ, що залишаються актуальними і сьогодні:

1. Дослідження в галузі теорії наближення і
функціональних просторів.

2. Фізика магнітних явищ, магнітні сенсори.
3. Напівпровідникове матеріалознавство та

сенсорні системи.
4. Фізика  низьковимірних систем, макро- та

мікроелектроніка.
5. Філософія культури та сучасні стратегії

гуманітарного знання (Методологія. Політика.
Етика. Естетика).

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

7. Українська освіта в контексті трансфор-
маційних суспільних процесів.

8. Соціально-перцептивні основи професійної
діяльності практичних психологів.

9. Проблеми математичного моделювання
фізико-механічних процесів.

10. Дослідження фізичних процесів у
напівпровідниках і діелектриках та  наногетеро-
структурах на їх основі.

Треба сказати, що вказані пріоритетні те-
матичні напрями можуть коригуватися і по-
годжуватися з МОН України за умови
обґрунтування ефективної наукової діяльності
наявних у нас наукових шкіл.

У 2013 р. за пріоритетними тематичними
напрямками виконувалось 60 НДР, з них:

- 54 кафедральних НДР (виконуються в
межах другої половини робочого дня
викладачів);

- 5 НДР (2 фундаментальні та 3 прикладні
дослідження), що фінансувалися МОН України
із загального фонду державного бюджету, на
загальну суму 270,6 тис.грн. (майже на 20,0%
менше, ніж у 2012 р.).

- 1 НДР, що фінансувалася на конкурсних
засадах Держінформнауки за програмою: "За-
безпечення діяльності Державного фонду фун-
даментальних досліджень" із спеціального фон-
ду державного бюджету, на суму 99,0 тис.грн.

Цього року науковцями біологічного
факультету нашого університету спільно з нау-
ковцями Жешувського університету почалось
виконання проекту Європейського Союзу
"Інтеграція наукових середовищ польсько-
української прикордонної території" з
орієнтовним обсягом фінансування близько
330,0 тис. грн. на 2013 рік.

Щорічно університет надає науково-технічні
послуги фізичним та юридичним особам.
Впродовж 2013 р. таких послуг, зокрема, щодо
організації та забезпечення доступу до ресурсів
та послуг мережі Інтернет, а також тренінгу з
польської мови, надано на загальну суму близько
8,0 тис.грн.

Проте незважаючи на зменшення обсягів
фінансування МОН України із загального фонду
державного бюджету, завдяки використання
принципу багатоканального фінансування ННТД
ДДПУ, загальний обсяг фінансування ННТД та
наданих послуг у 2013 р. складає у сумі близько
700,0 тис.грн., що майже на 55,0% більше, ніж у
2012 р.

У 2013 р. науковці ДДПУ брали активну участь
у різноманітних конкурсах проектів та грантів на
виконання відповідних робіт. Так, на конкурс
проектів, що можуть рекомендуватися для
фінансування, починаючи з 2014 р., із загального
фонду державного бюджету МОН України, було
подано 11 проектів (6 фундаментальних та 5
прикладних). Проте за результатами  проведе-
ного конкурсного відбору поданих проектів
(наказ МОН України № 1611 від 22.11.2013р.), у
міністерстві фактично ще не визначились ні
щодо обсягів фінансування із загального фонду
державного бюджету, ні щодо конкретних
критеріїв для відбору тем НДР для фінансування
у 2014 р. Таку ситуацію, мабуть, можна пояснити
низкою як економічних, так і політичних проблем
в Україні.
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У 2013 р. подано також 2 проекти НДР, які
після конкурсного відбору зможуть фінан-
суватися Держінформнауки із спеціального фонду
державного бюджету. Серед них 1 проект за
програмою "Забезпечення діяльності Державного
фонду фундаментальних досліджень" та 1 проект
за програмою "Виконання зобов'язань України у
сфері міжнародного науково-технічного спів-
робітництва". Результатів конкурсу за цими
проектами поки що немає.

Працівниками Дрогобицького державного
педагогічного університету імені Івана Франка у
2012 році опубліковано:

усього - 2493 роботи, у тому числі:
- монографій - 58 (з них - 48, відповідно до

вимог МОН України; 5 - за кордоном);
- підручників - 4 (з грифом МОН України - 2);
- навчальних  посібників - 338 (з  грифом

МОН України - 22);
- статей - 2093 (з них - у зарубіжних виданнях

- 288, у міжнародних науко-метричних  базах
даних - 59.

За звітний період проведено усього 37 нау-
кових заходів (конференцій, семінарів, сим-
позіумів), з них - 22 міжнародних.

Щодо показників студентської науково-
дослідної роботи, то у 2013 році до неї було
залучено:

- 2768 студентів (82,1% від загальної
кількості студентів денної форми навчання, яка
становить 3369 осіб);

- 19 студентів взяло участь у зарубіжних нау-
кових конференціях;

- діє 50 наукових гуртків та 69 проблемних
груп, 6 студентських науково-дослідних ла-
бораторій,  2 творчі майстерні, 5 творчих
колективів;

- виконується 3 вітчизняних і 1 міжнародний
проекти (гранти), до яких залучено 33 студенти;

- 5 студентів отримували стипендію Пре-
зидента України, 2 - Верховної Ради України, 1 -
соціальну стипендію Верховної ради України
студентів ВНЗ з числа дітей-сиріт та дітей з ма-
лозабезпечених сімей;

- 8 студентів отримували інші стипендії та
премії;

- для участі у ІІ турі Всеукраїнського кон-
курсу студентських наукових робіт було  подано
17 робіт студентів ДДПУ ім. Івана Франка, з них -
2 роботи отримали дипломи ІІІ-го ступеня.

Ефективною та плідною залишається співпраця
ДДПУ з науковими установами НАНУ, галузевими
АН. У 2013 році університетом здійснювалась
науково-технічна діяльність спільно з 35 інсти-
тутами НАН та НАПН України. Результатами
співпраці було проведення спільних наукових
досліджень, публікація наукових праць, участь та
організація конференцій та семінарів тощо.

У 2013 році в університеті функціонувало 15
наукових шкіл (у 2012 - 15; 2011 - 16).

Упродовж звітного періоду продовжувала свою
діяльність рада молодих учених у складі 11 осіб.
Члени ради були співорганізаторами та учасни-
ками наукових конференцій, семінарів різного
рівня, опублікували низку наукових праць.
Зокрема, радою було проведено І Міжнародну
науково-практичну конференцію молодих вчених
"Розвиток сучасної освіти і науки: результати,
проблеми, перспективи" (21 - 22 листопада 2013
р.). У 2012 році видано ІV - VII випуски збірника
праць молодих вчених ДДПУ ім. І.Франка.

Майже незмінною впродовж останніх років є
кількість молодих науковців, які отримують
відповідні стипендії та премії. У 2013 році 2
науковців віком до 35 років отримували стипендії
Кабінету Міністрів України для молодих учених
(у 2012 - 4, у 2010 - 4), 2 - премії Львівської
облдержадміністрації та обласної ради для
талановитих молодих вчених та спеціалістів.

Університет має такі фахові видання:
- наукові записки "Проблеми гуманітарних

наук";
- збірник наукових праць "Людинознавчі

студії";
- журнал "Молодь і ринок";
- "Дрогобицький краєзнавчий збірник".
2.1 Підготовка та атестація наукових і

науково-педагогічних кадрів вищої
кваліфікації

За звітний період з числа докторантів
нашого університету було захищено
достроково  2 докторських дисертації:

1. Олена Василівна Невмержицька - док-
торант кафедри загальної педагогіки та
дошкільної освіти;

2. Ольга Миколаївна Кобрій - докторант
кафедри загальної педагогіки та дошкільної
освіти;

з числа професорсько-викладацького
складу - 2 докторські дисертації:

1. Світлана Андріївна  Щудло - зав. каф.
правознавства, соціології та  політології.

2. Григорій Станіславович  Коник - до-
цент, кандидат сільськогосподарських наук.

Також було захищено 18 кандидатських
дисертацій: з них 11 дисертацій аспіранта-
ми та випускниками аспірантури, 1
здобувачем наукового ступеня та  6 викла-
дачами університету.

Впродовж 2013 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 10 кандидатських та 2 док-
торських дисертації.

Результативно працює аспірантура, у якій
навчається 89 осіб (з них за державним за-
мовленням - 82 особи,  на контрактній осно-
ві - 7; з відривом від виробництва - 58 осіб,
без відриву від виробництва - 31 особа). У
докторантурі університету проходять
підготовку 6 докторантів. 38 осіб проходять
підготовку як здобувачі наукового ступеня.

У 2013 році вступила на навчання у
докторантуру 1 особа, а випущено 2 особи.

Зросла кількість спеціальностей, за
якими проводиться підготовка аспірантів та
здобувачів (2013 р. - 18 спеціальностей;
2012 р. - 15, 2011 р. - 13).

Зокрема відкрито постійно діючу
аспірантуру за спеціальністю 10.01.04 -
література зарубіжних країн та одноразову
аспірантуру за спеціальністю 08.00.11 -
математичні методи, моделі та
інформаційні технології в економіці.

За звітний період в докторантуру
університету вступила 1 (одна) особа за
спеціальністю 13.0001 - загальна педагогіка
та історія педагогіки. На даний час у док-
торантурі нашого університету проходять
підготовку  6 докторантів, а саме: за спе-
ціальністю 13.00.01 - загальна  педагогіка
та історія педагогіки  (3 особи на кафедрі
загальної педагогіки та дошкільної освіти),
за спеціальністю 10.02.01 - українська мова
(2 особи на кафедрі української мови та
кафедрі філологічних дисциплін та МВПШ)
та за спеціальністю 10.02.15 - загальне
мовознавство (1 особа на кафедрі мовної
та міжкультурної комунікації). Випуск
докторантів у цьому році становить 2  особи
- Олена Василівна Невмержицька та Ольга
Миколаївна Кобрій, які достроково до
завершення навчання в докторантурі,
успішно в Спеціалізованій вченій раді
нашого університету захистили докторські
дисертаційні дослідження за спеціальністю
13.00.01 - загальна педагогіка та історія
педагогіки, проходячи підготовку на
кафедрі загальної педагогіки та дошкільної
освіти.

Підготовка аспірантів та здобувачів
проводиться майже на всіх факультетах:
інституті фізики, математики, економіки та
інноваційних технологій, інституті іно-
земних мов, історичному, філологічному,
фізичного виховання, соціально-гумані-
тарному, педагогічному та музично-педа-
гогічному.

На даний час в аспірантурі нашого
університету навчається всього 89 осіб, з

них за державним замовленням 82 особи: з
відривом від виробництва - 55 осіб, без відриву
від виробництва - 27 осіб, а на контрактній основі
проходить підготовку 7 осіб ( 3 особи - з відри-
вом від виробництва та 4 особи без відриву від
виробництва).

Проводиться підготовка за 18 спеціаль-
ностями, а саме: 01.01.01-математичний аналіз;
01.01.07 - обчислювальна математика; 01.04.10 -
фізика напівпровідників та діелектриків; 07.00.01
- історія України; 07.00.02 - всесвітня історія;
08.00.11 - математичні методи, моделі та
інформаційні технології в економіці; 09.00.01 -
онтологія, гносеологія; феноменологія; 09.00.03
- соціальна філософія та філософія історії;
10.01.01 - українська література; 10.01.04 -
література зарубіжних країн; 10.01.06 - теорія
літератури; 10.02.01 - українська мова; 10.02.04
- германські мови; 10.02.15 - загальне мово-
знавство; 13.00.01 - загальна педагогіка та історія
педагогіки, 13.00.04 - теорія і  методика
професійної освіти, 13.00.07 - теорія і методика
виховання; 19.00.07 - педагогічна та вікова
психологія.

За звітний період до аспірантури університету
прийнято 18 осіб: 13 осіб з відривом від ви-
робництва, 4 особи без відриву від виробництва
та 1 особа з відривом від виробництва на конт-
рактній основі. Випуск аспірантів університету
становить 21 особа: 16 - з відривом від вироб-
ництва та 5 - без відриву від виробництва, з них із
достроковим захистом дисертації 4 особи:
Г.З. Гриценко, Ю.О.Дяків, С.І.Луців, Л.М. Ту-
рянська.  На сьогодні двоє випускників
аспірантури 2013 року вже подали свої
дисертаційні дослідження  на розгляд у різні
спеціалізовані вчені ради.

У нашому університеті 38 осіб проходять
підготовку як здобувачі наукового ступеня за
спеціальностями, які дозволені Міністерством
освіти і науки  України.

Під керівництвом науково-педагогічних пра-
цівників університету, докторів і кандидатів наук,
проводиться підготовка докторантів, аспірантів
та здобувачів наукового ступеня. Більшість
випускників аспірантури поповнюють науково-
педагогічні кадри університету.

2.2 Робота вченої ради Дрогобицького
державного педагогічного університету

імені Івана Франка за 2013 рік
Протягом 2013 н.р. було проведено 14 засідань

вченої ради, на яких, відповідно до плану засідань
вченої ради, розглянуто 22 питання, зокрема:

1. Заслухані підсумки комплексної перевірки
виховного відділу, відділу ТЗН, санаторію-
профілакторію та медпункту.

2. Пройшли атестацію філологічний і педа-
гогічний факультети.

3. Підведені підсумки державних екзаменів,
прийому студентів 2013 р. і профорієнтаційної
роботи, науково-дослідної роботи, фінансово-
господарської діяльності університету, роботи
вчених рад інституту фізики, математики,
економіки та ІТ і музично-педагогічного
факультету, збереження майна в гуртожитках,
економії енергоресурсів в університеті та
підготовки до осінньо- зимового періоду, а також
діяльності педагогічного ліцею.

4. Обговорені питання навчально-виховного
процесу: а) викладання дисциплін соціально-
гуманітарного циклу на педагогічному факультеті;
б) методичне забезпечення навчального процесу
на соціально-гуманітарному факультеті; в) під-
готовку магістрів в університеті; г) участі сту-
дентів у II етапі Всеукраїнської студентської
олімпіади; ґ) діяльність студентського самовря-
дування в університеті і національне виховання
студентів; д) виховання в процесі навчання на
музично-педагогічному факультеті та ін.

5. Присвоєні три почесні звання докторів
HONORIS CAUSA: професору НУ "Львівська
політехніка", доктору технічних наук Зенону Готрі
(№ 025), професорові Інституту педагогіки
Інсбрукського університету (м. Інсбрук, Австрія)
доктору психологічних наук Йозефу Айгнеру (№
026); керівнику відділу Австрійських бібліотек
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при Міністерстві європейських та міжнародних
справ (м. Відень, Австрія) Крістіні Доллінгер (№
027).

6. Присвоєно почесне звання "Заслужений
професор Дрогобицького державного педаго-
гічного університету імені Івана Франка" двом
науково-педагогічним працівникам: декану істо-
ричного факультету, професору Леоніду Володи-
мировичу Тимошенку  та ректорові університету,
професору Надії Володимирівні Скотній.

7. Нагороджено Відзнакою вченої ради два
професори нашого університету: доктор філо-
софських наук,  професор Тетяна  Іванівна  Бі-
ленко (№003), завідувач кафедри педагогіки та
методики початкового навчання, професор Дмит-
ро Васильович Луцик  (№ 004).

Крім того, за окреслений період вченою радою
рекомендовано до друку 73 найменування нау-
кової літератури (монографії, збірники мате-
ріалів конференцій, збірники наукових праць
викладачів університету тощо).

Протягом 2013 р., відповідно до рішень вченої
ради, вчене звання професора здобули 4 науково-
педагогічних працівники нашого університету
(Богдан Юрійович Кишакевич, Анатолій Васи-
льович Рибчук, Володимир Степанович Возняк,
Василь Петрович Футала), а вчене звання доцента
- 21 науково-педагогічний працівник.

 3. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ
Міжнародні зв'язки ДДПУ охоплюють такі

країни, як: Польща, Австрія, Німеччина, США,
Словаччина, Камерун, Білорусь, Росія та Бельгія.
Чинними є 39 угод, зокрема у 2013 році було
підписано 3 нові угоди з:

1) Брестським державним університетом
ім. А.С. Пушкіна (Білорусія);

2) Педагогічним університетом ім. Комісії
національної освіти (Польща);

3) Вищою католицькою школою КАТНО
(Бельгія);

4) Інсбрукським університетом (Австрія).
В результаті цієї співпраці у 2013 році було

проведено 114 міжнародних заходів. Зокрема 38
НПП виступили на міжнародних конференціях
за кордоном, близько 300 осіб прийняли участь у
різноманітних заходах (робочих зустрічах,
нарадах, наукових дослідженнях, інавгураціях).
Близько 166 іноземців відвідали університет з
метою участі у міжнародних конференціях,
круглих столах, семінарах, робочих зустрічах,
науково-технічному співробітництві.

Студенти та викладачі музично-педагогічного
факультету є активними учасниками міжнародних
мистецьких фестивалів та конкурсів (Польща,
Латвія, Болгарія, Сербія).

Студенти університету приймали участь у
програмі з обміну (47 студ. - Польща), наукових
краєзнавчих поїздках (4 студ. - Австрія), у
міжнародних конференціях (8 студ. - Польща,
Австрія), літніх школах (2 студ. - Польща),
стажуванні (4 студ. - Австрія), науково-практич-
ному семінарі (9 студ. - Польща).

Вимагає активізації участь кафедр, окремих
викладачів, студентів у міжнародних програмах,
проектах.

Необхідна оптимізація закордонних від-
ряджень, з метою максимальної віддачі. Важ-
ливим механізмом має стати практика звітності
про міжнародні відрядження на засіданнях
кафедр, радах факультетів та інститутів не як міра
бюрократизації, а як поширення досвіду.

4.    ВИХОВНА РОБОТА
Ректорат приділяв і приділяє велику увагу

національно-громадянському вихованню
студентів. Досить сказати, що питання виховної
роботи в різних аспектах обговорюється на за-
сіданнях Вченої ради не менше 2 разів щорічно
та приймаються відповідні постанови.

На рівні факультетів організаторами виховної
діяльності виступають заступники деканів з
виховної роботи та куратори академічних груп.
Обов'язки цих організаторів описані в частині 3
"Виховання" збірника "Організаційно-методичне
забезпечення освітньої діяльності".

У 2013 році на загальноуніверситетському
рівні виховним відділом окремо та спільно із
ректоратом, студентським самоврядуванням та
іншими підрозділами університету було
підготовлено, організовано та проведено таку
виховну роботу:

Культурно-масові заходи:
- Новорічні привітання з нагоди Ста-

рого Нового року (Меланки та Василя -
14.01.2013 р.);

- Віче-реквієм з нагоди 27-ї річниці
катастрофи на Чорнобильської АЕС (Віче
26.04);

- Літературно-мистецька академія
"Країна Франкіана" (26 - 29.05);

- Урочисті збори з нагоди Дня Консти-
туції України (27.06);

- Святкові привітання з нагоди Дня
Незалежності України (23.08);

- Урочиста посвята першокурсників у
студенти Дрогобицького державного пе-
дагогічного університету імені Івана Франка
(01.09).

Спільно із відділом сім'ї, молоді та ту-
ризму Дрогобицької  міськради  та  Цент-
ром душпастирства молоді Самбірсько-
Дрогобицької єпархії УГКЦ проведено:

- Урочисте віче з нагоди 71-ї річниці
створення УПА (14.10);

- Панахиду (в Меморіальному комп-
лексі "Тюрма на Стрийській"), Вечір пам'яті
та мовчазну ходу з лампадками вулицями
міста з нагоди вшанування пам'яті 80-х
роковин Голодомору-геноциду 1932-1933
років в Україні (22 - 25.11).

Студентський лекторій.
Протягом звітного періоду викладачами

університету та запрошеними фахівцями із
Дрогобицького міського центру соціальної
служби сім'ї дітей і молоді, організовано та
проведено 77 лекцій для студентів універ-
ситету на різноманітні актуальні теми.

Відеолекторій "Світло й тінь".
 З метою підготовки наших студентів до

якісного проведення виховної роботи серед
учнів ЗОШ чи інших навчальних закладів,
виховним відділом організовано відео-
лекторій "Світло й тінь". Завершує нала-
годжування мережі по розповсюдженню
відеоматеріалів, майбутнім учителям, у
забезпеченні їх відеоматеріалами до
виховних лекцій, із для університеті функ-
ціонує, у котрих, на даний час налічується
понад 110 одиниць. Також продовжується
налагодження мережі "Виховник - Студент"
для розповсюдження відео- та аудіо
матеріалів серед студентської молоді за
допомогою CD, DVD та інших електронних
носіїв.

 Куратори академічних груп.
У 2013 році в університеті до навчально-

виховного процесу на 10 факультетах та 1
інституті було залучено 202 куратори
академічних груп. В рамках святкування Дня
працівників освіти щороку проводиться
конкурс серед кураторів академічних груп.
Кращим куратором академічної групи стала
викладач біологічного факультету Наталія
Костянтинівна Коваль.

Екскурсійні поїздки.
 З метою ознайомлення з історичними

місцями і архітектурними перлинами
оборонного зодчества і духовними цент-
рами України та на виконання плану
культурно-масових заходів у 2013 р.
виховним відділом спільно із кураторами
академічних груп організовано, підго-
товлено і проведено 16 поїздок в межах
України  (с. Нагуєвичі, смт. Меденичі, мм.
Самбір, Львів, Ужгород, Мукачеве, Івано-
Франківськ, Кам'янець-Подільський та Київ,
а також у замки: Ужгорода, Мукачева,
Золочева, Олеська, Підгірців, в церкви і
монастирі с. Гошів (Івано-Франківська
обл.), смт. Глиняни (Львівська обл.) та інші,
в яких взяли участь 474 студенти.

Творчі поїздки (в Україні).
 У 2013 році здійснено 2 творчі поїздки

народної хорової капели "Gaudeamus": у м.
Львів (17.04) у складі 42 студентів та у м.
Київ (16.05) у складі 45 студентів художній
керівник та диригент заслужений працівник
культури України, професор Степан Якович
Дацюк.

 Творчі поїздки (за кордон).
 У 2013 році здійснено 4 творчі поїздки,

а саме:
- з 12.12.по 16.12.2013 року участь народної

хорової капели "Gaudeamus" у проекті "Між-
народні Різдвяні співи у Віденській Ратуші 2013"
(Австрія);

- з 26.06. по 01.07 р. Народний вокально-
хореографічний ансамбль "Пролісок" (художній
керівник, ст. викладач Юрій Васильович Добуш),
у складі 26 студентів,  прийняв участь в
Міжнародному фольклорному фестивалі у
м. Зонгулдак (Туреччина);

- 24.09. Народний інструментальний ансамбль
"Намисто", художній керівник старший викладач
Михайло Миронович Тиновський, у складі 14
осіб, виступив перед учасниками Міжнародної
конференції "Енергетичні концепції майбутнього"
у м. Ченстохово (Польща);

- 03.10. Народний чоловічий камерний хор
"Боян Дрогобицький" (художній керівник та дири-
гент заслужений працівник культури України,
доцент Петро Васильович  Гушоватий), у складі
16 осіб, прийняв участь в Міжнародному хоро-
вому фестивалі хорової музики у м. Гіжицько
(Польща).

Співпраця з іншими організаціями та службами
м. Дрогобича.

На належному рівні налагоджена співпраця між
нашим університетом та іншими організаціями та
службами м. Дрогобича, а саме:

- з Відділом у справах молоді, спорту та
туризму Дрогобицької міської ради (О.Пашко);

- з Дрогобицьким міським центром
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;
(О.Матчишин);

- з Дрогобицьким міським відділом
кримінальної міліції у справах дітей;

Виховна робота в студентських гуртожитках.
З метою безпеки життєдіяльності, для

студентів та аспірантів усіх гуртожитків 05 - 06
лютого та 24 - 25 вересня 2013 року керівники
відділів: охорони праці (М.А. Губицький),
виховного (М.Г. Сипа) та студентського профкому
(І.О. Гівчак) проводили інструктажі з попе-
редження побутового та дорожнього травматизму,
надання першої долікарської допомоги, як діяти
у випадку пожежної чи радіаційної небезпеки та
Правил поведінки у студентських гуртожитках.

Художні колективи.
У 2013 році в штаті студентського клубу

реально функціонувало 9 художніх колективів, з
них: 8 - із званням "народний". Загальна кількість
учасників - 173 особи (студентів та викладачів).
Усі ці колективи виступили 75 разів на сценах
різного мистецького рівня.

У звітному періоді успішно працював сту-
дентський театр "Альтер" Полоністичного нау-
ково-інформаційного центру імені Ігоря Менька

Художній керівник театру "Альтер" - Андрій Ми-
хайлович Юркевич.

Склад учасників: 16 студентів ДДПУ ім. Івана
Франка та його випускники.

Головні реалізовані проекти за 2013 рік:
1. Прем'єра спектаклю "Пироги з черницями"

(за однойменним оповіданням Івана Франка) в
рамках літературно-мистецької академії "Країна
Франкіана" ДДПУ ім. Івана Франка (27 травня
2013 року).

2. Організація та проведення літературних
дискусій за участю українських письменників
Олега Лишеги та Євгена Єшкілєва, присвячених
творчості Івана Франка, та концерту за участю
гуртів "Мьонж" (Польща) та "Раян Сокет" (Польща
- США) в рамках Міжнародного фестивалю Івана
Франка "Франко-Фест" (25 липня 2013 року).

3. Показ спектаклю "Пироги з черницями" в
рамках Міжнародного фестивалю Івана Франка
"Франко-Фест" (26 липня 2013 року).

4. Співорганізація та участь у Міжнародному
семінарі "За горизонтом" у Кракові (29 липня - 4
серпня 2013 року; Товариство "Вілла Деціуша",
Краків, Польща): презентація діяльності
студентського театру "Альтер".

5. Показ спектаклю "Пироги з черницями" (за
однойменним оповіданням Івана Франка) в рамках
XX Форуму Видавців у Львові (театральний
факультет Львівського національного уні-
верситету ім. Івана Франка, 14 вересня 2013 року).

6. Вікенд з театром "Альтер": спектаклі
"Щоденник зубного болю" та "Joseph and
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Company" (19-20 жовтня 2013 року).
7. Участь у Міжнародному літературно-мис-

тецькому проекті "Дні Бруно Шульца у Чернівцях"
21-24 жовтня 2013 року: театрально-пер-
формативний проект "Камінь дрогобицької
бруківки від Бруно Шульца"; спектакль
"Юзеф&Ко" (за мотивами Бруно Шульца);
спектакль "Щоденник мого зубного болю або
Моя зустріч з Бруно Шульцом або Муки
бідолашного перекладача" (за мотивами
однойменного твору Лоренцо Помпео -
перекладача творів Бруно Шульца італійською
мовою).

8. Участь у Міжнародному літературно-
мистецькому проекті "Друга осінь", присвя-
ченому роковинам трагічної загибелі Бруно
Шульца 19-21 листопада 2013: експери-
ментальне читання п'єси Бернда Мюллера "Бруно
Шульц і рутина зла"; показ спектаклю "Квартет
для чотирьох акторів"; організація виставки
українського художника Левка Микитича та
польського художника Влодзімєжа Фінке у
приміщенні студентського театру "Альтер" у Віллі
Яроша.

9. Показ спектаклю "Квартет для чотирьох
акторів" в рамках проведення літературних
передноворічних зустрічей - 24 грудня 2013
року.

Головні партнери студентського театру та
плановані проекти на 2014 рік:

1. Інститут прикладних соціальних наук
Варшавського університету - проведення
спільних соціологічних досліджень у Дрогобичі
від 2009 року. Реалізація нового, третього
дослідження запланована на 2014 рік.

2. Товариство "Панорама Культур" в Любліні -
реалізація спільного проекту "Усна історія
Галичини": метою проекту є зібрати та
опрацювати свідчення давніх дрогобичан та
мешканців околиць про історію та культуру
Дрогобича; у проекті задіяні студенти ДДПУ ім.
Івана Франка.

3. Товариство "Фестиваль Бруно Шульца" в
Любліні: спільна реалізація "Оff-Програми"
Шостого Міжнародного Фестивалю Бруно
Шульца в Дрогобичі (24-30 травня 2014 року).

4. Товариство "Вілла Деціуша" в Кракові:
спільна реалізація культурно-мистецьких поль-
сько-українських проектів "Креація простору"
(2011), "Відлуння галицьких рапсодій" (2012),
"Поза горизонт" (2013). На 2014 рік запланований
спільний мистецький проект, реалізація якого
відбудеться на Мазурах 2014 року.

5. Вроцлавська академія мистецтв - реалізація
спільного проекту "Мистецькі інтердисциплі-
нарні майстер-класи у Дрогобичі" під керів-
ництвом працівника кафедри медіації мистецтва
факультету живопису і скульптури Вроцлавської
академії мистецтв Еви Зажицької (лютий - травень
2014 року).

6. Студентський театр при студентському
науковому гуртку ім. Бруно Шульца Інституту
польської філології Вроцлавського університету
- реалізація спільного проекту під час VI
Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца в
Дрогобичі.

4.1 Соціальна робота та матеріальне
забезпечення студентів

Проекти наказів про призначення стипендій,
премій і їх нарахування продовжують виконувати
навчально-методичний відділ відповідно до
Порядку призначення і виплати стипендій
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів
України № 882 від 12 липня 2004 року (зі
змінами). Останні зміни до названої Постанови
внесені Постановою Кабінету Міністрів України
№ 334 від 13 травня 2013 року і набирає чинності
з 1 січня 2014 року. Згідно цієї постанови,  сту-
денти, які за результатами семестрового
контролю мають середній бал успішності 5 за
п'ятибальною шкалою оцінювання, розмір
ординарної (звичайної) академічної стипендії
збільшується на 100 грн., а не на 60, як було
раніше. Кількість стипендіатів за перші семестри
останніх двох років коливається від 87% до 90%,
а за другі семестри в межах 74% до 77% від
загальної кількості студентів, які навчаються на
місцях державного замовлення.

Оплата за навчання в університеті за останні 2

роки не змінювалась.
На постійному контролі в університеті

стан фінансування студентів-сиріт, яких в
університеті налічується 43. Для них
своєчасно проводяться всі грошові виплати
відповідно до чинного законодавства і
створюються умови для навчання і
проживання в гуртожитку. Вони без-
коштовно оздоровлюються в санаторії-
профілакторії. Якщо університет дотри-
мується законодавчої бази щодо утриман-
ня дітей-сиріт, то не всі студенти-сироти
добросовісно відносяться до своїх
обов'язків, на жаль і потребують більшої
уваги з боку психологічної служби
університету.

Для кращого соціального захисту дітей-
сиріт в університеті проведено:

- зустріч студентів-сиріт з юрис-
консультом університету з питання вивчен-
ня нормативних документів щодо забез-
печення їм соціальних гарантій;

- медичний огляд студентів-сиріт;
- оздоровлення студентів-сиріт (біль-

шість студентів-сиріт отримали без-
коштовні путівки в  санаторій-профілакто-
рій університету, частина безкоштовно
відпочивала у літній період в с/о таборі
"Рибаківка").

Сироти безкоштовно поселяються в
гуртожиток і для них виділяються кращі
кімнати.

Матеріальне забезпечення дітей-сиріт і
дітей, позбавлених батьківського пік-
лування проводиться в університеті від-
повідно до постанови КМУ від 05.04.94р.
№ 226 "Про поліпшення виховання,
навчання, соціального захисту та мате-
ріального забезпечення дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування"
(зі змінами і доповненнями).

В університеті функціонують дві
студентські організації, які представляють
інтереси студентів і через які ректорат
підтримує зв'язок з студентами. Перша - це
первинна профспілкова організація
студентів, яка діє на підставі Статуту проф-
спілки працівників освіти і науки та Закону
України "Про професійні спілки, їх права та
гарантії діяльності". Друга - студентська
рада, яка є органом студентського са-
моврядування університету і діє на підста-
ві Статуту університету, Закону України
"Про вищу освіту" та Положення про сту-
дентське самоврядування. Для більш ефек-
тивного соціального захисту студентів
представники цих організацій включені до
стипендіальної комісії і входять в комісії,
які займаються розподілом коштів уні-
верситету, що безпосередньо стосується
інтересів студентів.

За погодженням з профспілковою
організацією студентів і радою студент-
ського самоврядування  ректорат  прово-
див преміювання студентів за успіхи у нав-
чанні, науковій та громадській діяльності;
видавав накази та розпорядження, що сто-
суються умов навчання, проживання та по-
буту студентів.

Відповідно до Положення про порядок
використання коштів, передбачених для
надання матеріальної допомоги та заохо-
чення студентам надавалася ректорська
матеріальна допомога. З сторони ректорату
не було зафіксовано випадків відмови
студентам у наданні їм матеріальної
допомоги. У 2013р. ректорську матеріальну
допомогу отримали 188 студентів на суму
80 000 гривень.

Адміністрація університету підтримує
пропозиції профкому студентів щодо
оздоровлення студентів. З цією метою в
університеті функціонує санаторій-про-
філакторій. Слід зазначити, що комунальні
витрати на утримання санаторію-про-
філакторію оплачує університет. Протягом
2013 р. у профілакторії оздоровилося 600

студентів.  Ректорат приділяє увагу оздо-
ровленню студентів у літній період. У 2013 році
на узбережжі Чорного моря було оздоровлено 44
студенти. Планується провести ремонтні роботи
в університетському спортивно - оздоровчому
таборі "Смерічка", в якому можна буде проводити
оздоровлення студентів і працівників в літній
період 2014 року.

Адміністрація університету на чолі з ректором
сприяє роботі і розвитку студентського са-
моврядування в університеті. З цією метою
внесено зміни і доповнення до Статуту уні-
верситету відповідно до Закону "Про внесення
змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо
питань студентського самоврядування". За
нормами Закону з квітня 2010 року в склад Вче-
них рад факультетів і університету включені сту-
денти, підписано Угоду про встановлення та
дотримання механізму (порядку) погодження
рішень про відрахування, поновлення та переве-
дення осіб, які навчаються в університеті. На
сьогодні вирішується порядок фінансування
органів студентського самоврядування.

Адміністрацією університету підтримується
наукова робота студентів. Це засвідчує від-
новлення роботи студентського наукового това-
риства ім. В. Надім'янова, а також сприяння і
матеріальна підтримка у проведенні щорічного
конкурсу "Студент року" . У 2013 році для пре-
міювання переможців конкурсу "Студент року"
було виділено 6 000 гривень.

В літній період 2013 року 110 студентів були
працевлаштовані вихователями в дитячих таборах
відпочинку на основі укладених договорів.
Протягом шести років наші студенти працюють
в міжнародному дитячому центрі "Артек".
Приємно, що майже від усіх керівників дитячих
таборів приходять подяки і позитивні відгуки про
роботу наших студентів.

На сьогодні, з метою підвищення ефек-
тивності діяльності, покращення рівня со-
ціального захисту студентів і організації куль-
турно-масової роботи, профком студентів та
студентське самоврядування утворили колегію
студентського самоврядування, спільно
проводять наради і деякі заходи. Така співпраця
сприяє кращому вирішенню студентських
проблем.

У 2013 році спільно було проведено наступні
заходи: свято "День Св. Валентина"; XХІІ
фестиваль КВН; конкурс "Красуня університету";
звітно-виборна конференція студентського
самоврядування; День першокурсника; спор-
тивно-розважальне шоу "Найсильніший" (зма-
гання з рукоборства); огляд-конкурс художньої
самодіяльності перших курсів "Дебют"; олім-
піада "ЕРУДИТ"; Осінній бал першокурсників;
змагання "Козацькі забави"; конкурс естрадного
співу "Шанс"; конкурс "Студент року - 2013";
музично-розважальні програми протягом року;
благодійна акція "Допоможи дітям сиротам"

4.2     Робота бібліотеки
За звітний період на придбання книг

бухгалтерією університету проплачено 1305 грн.
(2012 р. 48 883 грн.), на передплату періодичних
видань виділено 70 294 грн. (2012 р. 68 484 грн.).
Придбано блок живлення до сервера і потужний
UPS. Значну частину надходжень становили  книги
подаровані: 1 110 примірників на суму 35 390 грн.
Від видавничого відділу університету бібліоте-
ка отримала 3 107 примірників (189 назв) на суму
27 878 грн. Передплачено 160 назв періодичних
видань. Всього надійшло 10 тис. примірників
документів (у 2012 р. 11,5 тис.).

Протягом року продовжувалась робота над
створенням електронної бібліотеки, зокрема
електронного каталогу, який налічує близько
109 000 бібліографічних записів (306 000
примірників книг, що становить 56% фонду).
Введено більше 34 000 аналітичних бібліо-
графічних записів. Триває робота над  створен-
ням власних бібліографічних баз даних книг,
періодичних видань, рідкісних видань, авто-
рефератів, дисертацій, повнотекстових видань
тощо. У бібліотеці зберігається 614 електронних
копій праць викладачів. Віртуальна бібліотека
налічує 150 назв.
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На сьогоднішній день в локальній мережі
бібліотеки - 23 комп'ютери, у тому числі сервер.
Бібліотека під'єднана до мережі Інтернет, має
власну web-сторінку, яка постійно оновлюється.
Структура web-сторінки доповнена новими
рубриками: "Наші дарувальники", "Франкіана",
"Науковцям", "Студентам", "Віртуальні виставки".

За звітний період видано 9 000 довідок,
складено 10 бібліографічних списків, органі-
зовано більше 100 книжкових виставок, з них - 7
віртуальних.

У червні 2013 року проведено семінар "Інфор-
маційні послуги бібліотеки, можливості
використання баз даних" з участю представників
Люблінської політехніки (Польща).

4.3     Забезпечення комп'ютерною
технікою та впровадження  інноваційних

технологій
В університеті задіяно у навчальному процесі

507 комп'ютерів у 37 комп'ютерних класах, що
забезпечує 8,5 комп'ютерів на 100 студентів
(Ліцензійна вимога 12 комп'ютерів на 100
студентів). 2012 року списано 48 одиниць
застарілої комп'ютерної техніки, закуплено 34
комп'ютери (комп'ютерний клас в інституті
фізики, математики та інформатики (12 комп.) по
11 комп'ютерів у класи на факультет економічної
освіти та управління і педагогічний факультет).
Закуплено нові, сучасні комп'ютери, на яких
можна встановлювати найсучасніше програмне
забезпечення.

У 2013 році створено зони Wi-Fi у двох
навчальних корпусах: по вул. Стрийська, 3 і Леся
Курбаса, 2.

5. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА
ДІЯЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ

Основними напрямками фінансово-
економічної діяльності університету у 2013
році були:

-  подальший розвиток матеріальної бази
університету, продовження ремонтних робіт
по забезпеченню покращення умов про-
живання студентів у гуртожитках № № 1,3,5
та у санаторії-профілакторії; виконання
комплексу міроприємств, пов'язаних  із
початком опалювального сезону 2013-2014
рр., а також проведення поточних ремонтних
робіт на забезпечення функціонування
навчальних корпусів університету;

- розв'язання питань соціального
характеру, а саме: забезпечення оплати праці
працівників університету із урахуванням
ризиків у сфері фінансової діяльності,
пов'язаних із фінансово-економічною неста-
більністю у державі, оздоровлення та ліку-
вання працівників і студентів, створення
належних побутових умов для проживання
студентів у гуртожитках університету;

-  фінансування програм подальшого
розвитку фізичної культури та спорту в уні-
верситеті, розвитку мистецької діяльності
викладачів та студентів;

-  фінансування поточних витрат,
пов'язаних із подальшим формуванням
корпоративної комп'ютерної мережі в
університеті, включення її у мережу
"Інтернет";

-  продовження фінансування поточних
витрат, пов'язаних із організацією навчально-
виховного процесу в університеті.
5.1. Фінансова діяльність університету

у 2013 році

Заслухавши та обговоривши звіт ректора
професора  Н.В. Скотної  про управлінську
діяльність у 2013 році та інформацію голови
комісії з  перевірки діяльності ректора  С.А. Щуд-
ло, Конференція трудового колективу

 УХВАЛИЛА:
1. Звіт ректора університету професора

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

2. Керівництву університету переглянути та
осучаснити Концепцію розвитку університету і
вибудовувати діяльність відповідно до
встановлених пріоритетів.

3. Домогтися регулярного підтримання та
інформаційного наповнення веб-сайту
університету.

4. З метою економії часу для одержання
довідок студентами та іншими фізичними чи
юридичними особами вивчити питання
можливості їх замовлення телефоном чи
електронною поштою.

5. Активізувати роботу щодо розвитку джерел
акумулювання коштів спеціального фонду
(наукова та грантова діяльність, розширення

Враховуючи об'єктивні обставини, пов'язані із
фінансуванням вищих навчальних закладів,
тенденцій кризового характеру, а також тенденцій
до зростання цін на ринку товарів та послуг виникли
причини, які могли б обумовити формування
заборгованості по заробітній платі, а також з
окремих видів платежів, цілеспрямована робота
адміністрації університету дозволила уникнути
заборгованості у 2008-2013 роках. За 2013 рік
кредиторська заборгованість по спеціальному
фонду по КПКВ 2201160, термін оплати якої не
настав становить 641926,55 грн. в т.ч. прострочена
-  619736,16.  Причина - затримка казначейства.
5.2. Господарська діяльність університету у

2013 році
Господарська діяльність університету протягом

2013 року здійснювалася у відповідності до плану
роботи ДДПУ ім. І.Франка на 2013-2014 рр., плану
фінансово-економічної діяльності Департаменту
з питань управління та стратегії розвитку на 2013
рік, а також Програми розвитку матеріально-
технічної бази гуртожитків №№ 1,3,5 на період
2007-2013 роки.

Планом  роботи ДДПУ ім. І.Франка на 2013-
2014 рр. передбачено 15 заходів щодо покращення
матеріально-технічного забезпечення універси-
тету. З них, протягом 2013 р., повністю виконано
10, не виконано - 2, частково  - 3.

Проте, зважаючи на незадовільний стан біль-
шості навчальних корпусів університету, була
виконана значна кількість позапланових робіт.

У 2013 році з метою економії бюджетних коштів
всі ремонтні роботи виконувалися підрядним або
господарським способом.

УХВАЛА
Конференції  трудового колективу Дрогобицького державного

педагогічного  університету імені Івана Франка "Звіт ректора про
управлінську діяльність у 2013 році"

спектру освітніх послуг, господарська
діяльність, підвищення рентабельності
видавничої діяльності) з метою розвитку
університету.

6.  Активніше запроваджувати заходи
енерго- та ресурсозбереження.

7. Відділу наукових проектів та навчально-
методичному відділу активізувати інфор-
маційну та організаційно-методичну роботу
із запровадження проекту "Подвійний дип-
лом" із закордонними партнерами, що має
знайти належне відображення в проф-
орієнтаційній роботі.

8. Скоординувати роботу відділів науки та
міжнародних проектів для пошуку грантових
проектів, сприяння у їх підготовці та
залученню до них науковців університету, що
дасть змогу акумулювати додаткові кошти.

 9. Редакторам фахових наукових видань
університету прозвітувати на вченій раді про
результати діяльності за останні 3 роки та
виявити механізми активізації видавничої
діяльності з метою розширення географії та
чисельності авторів, підвищення рен-

табельності видань.
10. Продовжити роботу з відкриття нових пос-

тійнодіючих аспірантур з педагогічних та інших
спеціальностей, відкриття нових спеціалізованих
рад із захисту дисертацій.

11. Навчально-методичному відділу удоско-
налити систему рейтингового оцінювання роботи
викладачів та узгодити її з методикою визначення
наукового рейтингу.

12. Розробити системну, креативну програму
профорієнтаційної роботи, приймальній комісії
організовувати роботу з впровадження інноваційних
форм та методів профорієнтації , зокрема
розширити рекламну і  маркетингову діяльність,
забезпечити представлення сторінки університету
в соціальних мережах та ін.

13. Активізувати залучення органів сту-
дентського самоврядування до вдосконалення
навчального процессу.

14. Продовжити роботу зі створення та повно-
цінного функціонування студентського клубу в
гуртожитку № 1 для організації дозвілля студентів,

Ухвала прийнята одноголосно.

З глибоким сумом повідомляємо, що 27 грудня 2013
року  на 73 році життя помер старший  викладач  ка-
федри математики та методики навчання математики
Михайло Степанович Собко.

Перестало битися серце вчителя, математика, від-
даного справі професіонала. Все своє свідоме життя
Михайло Степанович присвятив улюбленій справі, від-
стоював високі стандарти, брав кращий досвід  і
втілював традиції методики навчання математики.

Михайло Степанович випускник фізико-
математичного факультету Дрогобицького педа-
гогічного інституту 1963 року. Тривалий час працював
вчителем математики, а з 1980 року обраний на посаду
викладача кафедри. Відомий в Україні як автор
численних збірників типових задач для випускних

СЛОВО ПРО ВЧИТЕЛЯ
Які минають люди неповторні… екзаменів у 9-х та 11-х класах. Його великою

заслугою є організація і проведення Все-
української науково-практичної конференції,
присвяченої сучасному стану і перспективам
шкільних курсів математики та інформатики
(Дрогобич, листопад 2000 р.).

Мудрий колега, організатор, працелюбний,
щирий у стосунках з людьми, Михайло Степанович
був людиною напрочуд енергійною, спрямованою
в майбутнє, відрізнявся добротою, щирістю і
готовність допомагати.  За роки праці на кафедрі
математики та методики викладання математики
М.С. Собко виховав не одне покоління учнів, які з
вдячністю пам'ятатимуть свого вчителя.

Хай упокоїться душа на небесах!
Вічна  пам'ять!

ІРИНА ГОРДІЄНКО,
доцент кафедри математики

 від 26 грудня 2013 р.


