
УЧИТЕЛЕМ ШКОЛА СТОЇТЬ
                             

Звіт про роботу у 2019 
календарному році від-
бувається в умовах стрім-
ких змін, викликаних ре-
формами в системі вищої 
освіти України, насампе-
ред, системи фінансуван-
ня закладів вищої освіти. 
Вперше у 2020 році об-
сяги державного фінан-
сування університету 
безпосередньо будуть за-
лежати від показників на-
вчальної, наукової роботи 
та міжнародної співпраці. 

МОН України визначило основні критерії, за якими буде ви-
значена формула нарахування обсягів фінансування, і відпо-
відність Дрогобицького державного педагогічного універси-
тету імені Івана Франка цим критеріям відображена в наших 
досягненнях, здобутках, а також у недоліках та недоробках.

І. НАВЧАЛЬНА 
ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

1.1 Динаміка контингенту студентів
Одним із перших критеріїв є контингент студентів, що на-

вчаються. Загальна кількість студентів, що навчаються у 
ДДПУ ім. І. Франка станом на 26 грудня 2019 року становить 
4530 осіб. За першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти на-
вчається 2647 студентів (1810 студентів на денній формі на-
вчання, 837 – на заочній). За другим (магістерським) рівнем 
вищої освіти навчається 1883 студента (1030 студентів на ден-
ній формі навчання, 853 – на заочній).

У 2019 році на навчання (вступ на основі повної загальної 
середньої освіти) за освітньо-професійною програмою підго-
товки бакалавра денної форми здобуття освіти зараховано 360 
осіб: із них 206 – на місця державного замовлення і 154 – на 
місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб. Зокрема, за квотами на місця державного за-
мовлення зараховано 10 осіб. 

На навчання (вступ на основі освітньо-кваліфікаційного 
рівня молодшого спеціаліста) за освітньо-професійною про-
грамою підготовки бакалавра денної форми здобуття освіти 
зараховано 100 осіб: із них 62 – на місця державного замов-
лення і 38 – на місця, що фінансуються за рахунок коштів фі-
зичних та/або юридичних осіб.

Всього на навчання за освітньо-професійною програмою 
підготовки бакалавра денної форми здобуття освіти зарахова-
но 460 осіб (268 – на місця державного замовлення і 192 – на 
місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб).

На навчання (вступ на основі повної загальної середньої 
освіти) за освітньо-професійною програмою підготовки ба-
калавра заочної форми здобуття освіти зараховано 69 осіб: з 
них 44 – на місця державного замовлення і 25 – на місця, що 
фінансуються за рахунок коштів фізичних та/або юридичних 
осіб. Зокрема, за квотами на місця державного замовлення за-
раховано 4 осіб. 

На навчання (вступ на основі освітньо-кваліфікаційного 
рівня молодшого спеціаліста або бакалавра) за освітньо-про-
фесійною програмою підготовки бакалавра заочної форми 
здобуття освіти зараховано 185 осіб: із них 47 – на місця дер-
жавного замовлення і 144 – на місця, що фінансуються за ра-
хунок коштів фізичних та/або юридичних осіб. 
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Всього на навчання за освітньо-професійною програмою 
підготовки бакалавра заочної форми здобуття освіти зарахо-
вано 260 осіб: із них 91 – на місця державного замовлення і 
169 – на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних 
та/або юридичних осіб.

На навчання за освітньо-професійною програмою підготов-
ки магістра денної форми здобуття освіти зараховано 490 осіб: 
з них 267 – на місця державного замовлення, і 223 – на місця 
що фінансуються за рахунок коштів фізичних та/або юридич-
них осіб (86 осіб, які вступали на умовах перехресного вступу).

На навчання за освітньо-професійною програмою підготов-
ки магістра заочної форми здобуття освіти зараховано 369 осіб: 
з них 98 – на місця державного замовлення і 271 – на місця, що 
фінансуються за рахунок коштів фізичних та/або юридичних 
осіб (187 осіб, які вступали на умовах перехресного вступу).

На навчання за освітньо-науковою програмою підготовки 
доктора філософії денної форми здобуття освіти зараховано 
15 осіб: з них 14 – на місця державного замовлення. 1 вступ-
ник зарахований на місце, що фінансується за рахунок коштів 
фізичних та/або юридичних осіб.

На навчання за освітньо-науковою програмою підготовки 
доктора філософії вечірньої форми здобуття освіти зараховано 
5 осіб: з них 5 – на місця державного замовлення.

На навчання за освітньо-науковою програмою підготовки 
доктора філософії заочної форми здобуття освіти зараховано 3 
особи: з них 3 – на місця, що фінансуються за рахунок коштів 
фізичних та/або юридичних осіб.

1.2 Динаміка кадрового складу університету
Відповідно, зміни в контингенті студентів зумовили динамі-

ку кадрового складу університету:
Динаміка зміни кадрового складу адміністративно-управ-

лінського та професорсько-викладацького корпусу
01.12.2018 р.
Разом ставок – 421,2:
- за рахунок загального державного фонду – 328,6;
- за рахунок спеціального державного фонду – 92,6.
01.12.2019 р.
Разом ставок – 405:
- за рахунок загального державного фонду – 299;
- за рахунок спеціального державного фонду – 106.
Динаміка зміни кадрового складу навчально-допоміжного 

персоналу
01.12.2018 р.
Разом ставок – 331,7:
- за рахунок загального державного фонду – 296,3;
- за рахунок спеціального державного фонду – 35,4.
01.12.2019 р.
Разом ставок – 330,25:
- за рахунок загального державного фонду – 294,8;
- за рахунок спеціального державного фонду – 35,45.
Динаміка зміни кадрового складу обслуговуючого персоналу
01.12.2018 р.
Разом ставок – 190,2:
- за рахунок загального державного фонду – 142,7;
- за рахунок спеціального державного фонду – 47,5.
01.12.2019 р.
Разом ставок – 180,2:
- за рахунок загального державного фонду – 142,7;
- за рахунок спеціального державного фонду – 37,5.
Кадровий склад станом на 01.12.2019 р.:
Професорсько-викладацький склад (всього: 486): штатних 

працівників – 466; сумісників – 20.
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Докторів наук, професорів (всього: 65): штатних працівників 

– 60; сумісників – 5.
Кандидатів наук, доцентів (всього: 328): штатних працівни-

ків – 315; сумісників – 13.
Доцентів без наукового ступеня (всього: 16): штатних праців-

ників – 15; сумісників – 1
1.3 Організація та науково-методичне забезпечення

навчально-виховного процесу
Сьогодні університет готує фахівців із 12 галузей знань за 

42 спеціальностями, з яких 30 акредитовані за другим (магіс-
терським) рівнем вищої освіти, 6 – за першим (бакалаврським) 
рівнем, 6 – неакредитовані. Загалом підготовка фахівців здій-
снюється за 54 освітньо-професійними програмами першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти та 57 другого (магістер-
ського) рівня вищої освіти.

У 2018 – 2019 н.р. отримано сертифікати про первинну акре-
дитацію однієї освітньо-професійної програми ОКР спеціаліста 
– «Середня освіта (Біологія, хімія та екологія)» та 13 освітньо-
професійних програм другого (магістерського) рівня вищої осві-
ти: «Педагогіка вищої школи», «Дошкільна освіта», «Середня 
освіта (Біологія, хімія)», «Середня освіта (Історія та правознав-
ство)», «Середня освіта (Мова і література (польська))», «Об-
разотворче мистецтво, декоративне мистецтво», «Хореографія», 
«Філологія (Англійська, німецька мови та літератури (переклад 
включно))», «Спеціальна психологія», «Практична психологія», 
«Лабораторна діагностика біологічних систем», «Фізика прила-
дів, елементів і систем», «Фізична терапія, ерготерапія».

У першому півріччі 2019 р. чергову акредитацію пройшли 
напрями підготовки 6.020302 «Історія*» та 6.030601 «Ме-
неджмент». Після отримання  сертифікатів про акредитацію 
видані сертифікати переоформлено на шифри спеціальностей 
відповідно до Переліку, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266.

У 2019 р. розпочало свою діяльність Національне агентство 
із забезпечення якості вищої освіти, однією із стратегічних ці-
лей якого є гарантування якості освітніх програм через впро-
вадження ефективної процедури їх акредитації. Через це впро-
довж 2019 року проводилася системна робота з підготовки до 
акредитації освітніх програм за новою процедурою, а саме: 

1. На базі нашого університету 29 березня 2019 року в рамках 
реалізації проекту Інституту вищої освіти НАПН України за учас-
ті тренерів для підготовки експертів із забезпечення якості вищої 
освіти проф. С. Щудло (Дрогобицький державний педагогічний 
університет імені Івана Франка) та доц. І. Кривенко (Український 
Католицький університет) був проведений тренінг, у якому взяли 
участь 32 науково-педагогічні працівники та особи, відповідаль-
ні за акредитацію у ЗВО з різних регіонів України. Наш універси-
тет був представлений 21 учасником. За результатами цього тре-
нінгу учасникам видано сертифікати, а також надано можливість 
здачі он-лайн тесту всім охочим, хто пройшов університетський 
тренінг підготовки експертів із забезпечення якості вищої осві-
ти, на сайті Інституту вищої освіти НАПН України з подальшим 
отриманням відповідного сертифікату.

2. Ряд працівників нашого університету відібрані до числа 
експертів Національного агентства, дехто ще проходить від-
повідні тренінги. Зокрема, серед науково-педагогічних пра-
цівників, які подали свої кандидатури на експертів Національ-
ного агентства, є: С. Монастирська, О. Галян, Т. Кобильник, 
В.Ільницький, Т. Пантюк. 

3. З вересня 2019 р. проводилися «круглі столи» за участю 
представників Національного агентства, зокрема 11 листопада 
2019 року на базі Національного університету «Львівська по-
літехніка» відбувся «круглий стіл» із гарантами освітніх про-
грам ЗВО Львівської області за участі голови Національного 
агентства Сергія Квіта та членів Агентства Ігоря Олексіва та 
Богдана Моркляника. З нашого університету участь взяли 20 
гарантів освітніх програм.

4. В університеті також проводилися «круглі столи» з питань 
процедури акредитації освітніх програм, зокрема за участю 
члена Національного агентства із забезпечення якості вищої 
освіти Артема Артюкова. Участь у роботі заходу взяли ректор, 
проректори, директори інститутів, декани факультетів, завід-
увачі кафедр та гаранти освітніх програм. 

Впродовж листопада 2019 р. в університеті працювали екс-
пертні комісії з акредитації освітньо-професійних програм: 
другого (магістерського) рівня – «Середня освіта (Біологія та 
здоров’я людини, хімія)», «Середня освіта (Хімія, інформа-
тика)», «Середня освіта (Географія, біологія та здоров’я лю-

дини)», «Середня освіта (Інформатика)»; першого (бакалавр-
ського) рівня – «Середня освіта (Інформатика)». За звітами 
експертних груп про результати акредитаційної експертизи 
наші освітньо-професійні програми відповідають таким рів-
ням Критеріїв оцінювання якості:

• освітні програми другого (магістерського) рівня:
– «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини, хімія)»: 5 

критеріїв відповідають рівню «А» та 4 критерії рівню «B» 
(акредитація освітньої програми ухвалюється з визначенням 
«зразкова» за наявності п’яти і більше критеріїв за рівнем від-
повідності «A»);

– «Середня освіта (Хімія, інформатика)»: усі критерії відпо-
відають рівню «B»;

– «Середня освіта (Географія, біологія та здоров’я людини)»: 
2 критерії відповідають рівню «А» та 7 критеріїв рівню «B»;

– «Середня освіта (Інформатика)»: усі критерії відповідають 
рівню «B»;

• освітня програма першого (бакалаврського) рівня «Серед-
ня освіта (Інформатика)» – усі критерії відповідають рівню 
«B».
Висновок експертної групи разом з акредитаційною спра-

вою подається на розгляд членів відповідної галузевої експерт-
ної ради (далі – ГЕР). ГЕР може не погоджуватися з рішенням 
експертної групи та змінювати рівні відповідності критеріїв.

Остаточне рішення про акредитацію ухвалюється на засі-
данні Національного агентства.

Робота експертних груп, їх зустрічі з адміністрацією універ-
ситету, керівниками структурних підрозділів, здобувачами ви-
щої освіти, науково-педагогічними працівниками, випускника-
ми та роботодавцями виявили чимало недоліків у організації 
освітнього процесу, його кадровому, матеріальному та інфор-
маційному забезпеченні. За наслідками роботи експертних груп 
та висновками ГЕР (які очікуємо) потрібно розробити комплекс 
заходів із поліпшення функціонування внутрішньої системи за-
безпечення якості освіти та освітньої діяльності університету.

Належне функціонування внутрішньої системи забезпечен-
ня якості можливе за умов координації діяльності гарантів 
освітніх програм, кафедр і факультетів (інститутів), загально-
університетських структурних підрозділів. Цю функцію слід 
покласти на відділ якості освіти, створення якого на часі.

Пріоритетними напрямами роботи у 2020 році повинні стати:
– широке залучення до розроблення, модернізації, оновлення 

освітніх програм здобувачів вищої освіти, випускників, робо-
тодавців;

– моніторинг якості освіти та освітньої діяльності через сис-
тематичні опитування (анкетування) здобувачів вищої освіти, 
науково-педагогічних працівників, випускників, роботодавців;

– ширше залучення до освітнього процесу визнаних профе-
сіоналів-практиків у галузях освіти, науки, виробництва тощо;

– поліпшення інформаційного забезпечення освітнього про-
цесу та інформативності офіційного вебсайту університету. 

Науково-методична рада університету у 2019 році затверди-
ла 771 робочу програму навчальних дисциплін і програм прак-
тик. Вчена рада університету за поданням науково-методичної 
ради рекомендувала до друку 123 наукові, навчальні і навчаль-
но-методичні праці. Серед них: монографії – 5, збірники на-
укових статей – 8, збірники тез – 1, методичні рекомендації 
до самостійної роботи з дисциплін кафедр – 15, методичні ре-
комендації до практичних (семінарських) занять – 23, тексти 
лекцій – 7, бібліографічні покажчики – 1. 

На засіданнях науково-методичної ради заслухано і обго-
ворено звіти завідувачів 8 кафедр, а також звіти голів науко-
во-методичних рад навчально-наукових інститутів фізики, ма-
тематики, економіки та інноваційних технологій та фізичної 
культури і здоров’я.

Навчально-методичний відділ продовжив роботу з перегля-
ду існуючих та розробки нових нормативних документів уні-
верситету, які регламентують освітній процес, забезпечують 
функціонування внутрішньої системи забезпечення якості 
освітньої діяльності та якості вищої освіти. 

У 2019 році розроблено і затверджено «Положення про 
освітні програми першого (бакалаврського) та другого (магіс-
терського) рівнів вищої освіти у Дрогобицькому державному 
педагогічному університеті імені Івана Франка» та «Положен-
ня про навчальні плани першого (бакалаврського) та другого 
(магістерського) рівнів вищої освіти у Дрогобицькому держав-
ному педагогічному університеті імені Івана Франка». 

Згідно з цими нормативними документами робочими гру-



3
пами випускових кафедр розроблено освітні програми та від-
повідні їм навчальні плани підготовки бакалаврів та магістрів 
набору 2019 року за усіма спеціальностями, за якими здійсню-
ється підготовка фахівців в університеті. Вказані положення 
впорядкували структуру і зміст освітніх програм та навчальних 
планів, забезпечили єдність у підходах до формування психо-
лого-педагогічної складової підготовки фахівця спеціальнос-
тей галузі знань «Освіта/Педагогіка» та вибіркової складової 
освітніх програм і навчальних планів.

Починаючи з 2019 – 2020 н.р. закріплення навчальних дис-
циплін та практик за кафедрами університету здійснюється 
згідно з «Положенням про закріплення навчальних дисциплін 
(практик) за кафедрами університету». 

У 2019 році вибір студентами освітніх програм здійснював-
ся згідно з вимогами «Положення про розподіл здобувачів ви-
щої освіти за освітніми програмами у Дрогобицькому держав-
ному педагогічному університеті імені Івана Франка». 

У 2019 році обов’язковою стала перевірка на плагіат ква-
ліфікаційних робіт здобувачів освітнього ступеня бакалавра 
і магістра. Впровадження цього виду діяльності в освітній 
процес потребувало не тільки формування відповідної нор-
мативної, програмної та матеріальної бази, але й проведення 
інформаційно-роз’яснювальної роботи. Зокрема було органі-
зовано два семінари з залученням завідувачів кафедр, гарантів 
освітніх програм, наукових керівників.

У 2020 році планується не здійснювати прийом на навчан-
ня для здобуття вищої освіти за деякими спеціальностями, що 
буде відображено у Правилах прийому до університету.

Питання організації освітнього процесу обговорювалися зі 
студентським активом університету під час «круглого столу» 
за участю ректорату та студентського самоврядування, зустрі-
чей зі студентським активом проректора з навчально-педаго-
гічної роботи В. Шарана та начальника навчально-методично-
го відділу Ю. Скварка.

1.4 Стипендіальне забезпечення
Академічну стипендію отримують 45 % студентів (739 

осіб), які навчаються за державним замовленням. З них 13 % 
(107 осіб) за результатами літньої заліково-екзаменаційної се-
сії отримують стипендію у підвищеному розмірі за особливі 
успіхи у навчанні. 

Соціальну стипендію отримують 124 студенти, з них:
– 29 студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених бать-

ківського піклування, а також студентів, які в період навчання 
у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків;

– 29 студентів, які є дітьми учасників бойових дій;
– 1 студент зареєстрований, як внутрішньо переміщений;
– 31 дитина з інвалідністю та особи з інвалідністю І – ІІІ гру-

пи;
– 21 студент із малозабезпечених сімей;
– 1 особа, батько якої є шахтарем, що має стаж підземної ро-

боти не менше 15 років;
– 8 осіб, які визнані учасниками бойових дій;
– 2 особи з інвалідністю внаслідок війни;
– 2 дітей осіб з інвалідністю внаслідок війни.
Академічну стипендію Президента України впродовж 2019 

року отримували 6 студентів університету, стипендію Верхо-
вної Ради України – 4 студенти.

Щорічно наші студенти отримують премії облдержадміні-
страції та обласної ради (5 премій) та імені В’ячеслава Чорно-
вола (2 премії). 

1.5 Олімпіади та конкурси
У 2018 – 2019 н.р. в університеті було проведено І етап Всеу-

країнської студентської олімпіади з 13 навчальних дисциплін та 
28 спеціальностей, у якому взяли участь 594 студенти. У ІІ етапі 
Всеукраїнської олімпіади взяли участь 82 студенти університе-
ту і вибороли одне І місце, три ІІ місця і чотири ІІІ місця.

Наша студентка стала переможцем фінального етапу ІХ 
Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 
студентської молоді імені Т. Шевченка (2018 – 2019 н.р.). Сьо-
годні в обласному етапі уже Х Міжнародного мовно-літератур-
ного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т. Шев-
ченка (2019 – 2020 н.р.) також переможцем є студентка нашого 
університету, якій бажаємо перемоги у фінальному етапі.

1.6 Діяльність Центру післядипломної освіти та 
доуніверситетської підготовки

З 22 січня до 27 грудня 2019 року в Центрі проходили кур-
си підвищення кваліфікації педагогічних працівників, зокрема 
учителів загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів і викладачі за-

кладів освіти І-ІІ ступенів, із 21 спеціальності. 
1124 працівників освіти, серед яких 1002– це учителі за-

гальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів та 122 викладачі закладів 
освіти І-ІІ ступенів, пройшли курси підвищення кваліфікації 
(ліцензований обсяг 1200 осіб).

Окрім цього, 225 викладачів закладів освіти І-ІІ ступенів 
пройшли стажування на випускових кафедрах університету.

З 1 липня 2019 року до 16 вересня 2019 року в рамках дво-
сторонньої угоди між Львівським інститутом Приватного ак-
ціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегі-
ональної Академії управління персоналом» та Дрогобицьким 
державним педагогічним університетом імені Івана Франка 
за фінансової підтримки НАТО в Центрі проходили курси за 
програмою «Менеджмент безпеки бізнесу». 28 слухачів, серед 
яких військовослужбовці й учасники АТО, отримали міжна-
родні сертифікати та посвідчення державного зразка. За цією 
програмою було освоєно 72915,11  грн.

У березні 2019 року Центр взяв участь у конкурсному від-
борі суб’єктів підприємництва у сфері інформаційно-консуль-
таційних і профорієнтаційних послуг на 2019 рік, що був ого-
лошений Дрогобицьким міськрайонним центром зайнятості й 
отримав дозвіл на проведення тренінгів (семінар-тренінг три-
ває 3 год. і проводиться для групи з 15 осіб).

У межах підписаної двосторонньої угоди відбулися тренін-
ги на тему «Відновлення власних ресурсів для успішної са-
мореалізації в умовах мирного життя», «Формування активної 
життєвої позиції в осіб з особливими потребами», «Успішне 
працевлаштування осіб з особливими потребами», «Адаптація 
людей з особливими освітніми потребами в сучасних умовах» 
(для осіб, які отримали інвалідність унаслідок бойових дій у 
зоні АТО та інших категорій населення). 

Мета тренінгів – надання психологічної підтримки учасни-
кам бойових дій у зоні АТО та особам з інвалідністю. Заходи 
проводили доценти В. Стець, М. Попіль, Г. Лялюк.

28 листопада 2019 р. в Центрі ПОДП з нагоди святкування 
20-річчя було проведено науково-методичний семінар на тему 
«Професійна підготовка вчителя початкових класів у контексті 
Концепції НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ», а також тренін-
ги на тему «Підготовка вчителя початкових класів до розвитку 
громадянських компетентностей молодших школярів» і «Фор-
мувальне оцінювання учнів початкової школи», які провели до-
центи факультету початкової та мистецької освіти Ірина Садова, 
Оксана Жигайло, Наталія Муляр, Світлана Луців та Леся Колток.

Вперше в Центрі з 04.11.2019 до 15.11.2019 року за сприян-
ня і підтримки факультету психології, педагогіки та соціальної 
роботи проходили спеціальні 2-тижневі курси за програмою 
«Інклюзивна освіта» (105 годин – 3,5 кредити ЄКТС). 

38 слухачів, серед яких учителі, асистенти вчителів, вихо-
вателі закладів дошкільної освіти та асистенти вихователів, 
практичні психологи, соціальні педагоги, логопеди, працівни-
ки громадських організацій і батьки дітей з особливими потре-
бами, мали змогу стати учасниками конференції та тренінгів 
(зокрема й колег із Бельгії та Угорщини), прослухати лекцій і 
брати участь у практичних заняттях.

Уперше в Центрі з 28.05.2019 до 08.06.2019 р. 39 працівни-
ків університету, серед яких методисти, керівники лаборато-
рій, майстри виробничого навчання й інші, проходили спеці-
альні 2-тижневі курси підвищення кваліфікації за програмою 
«Технології організації та планування освітнього процесу» 
(120 годин – 4 кредити ЄКТС), що дало змогу зекономити уні-
верситету близько 175 тисяч гривень. 

Укладено 4 освітні програми для організації і проведення 
курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

За надані освітні послуги надійшло надходжень у розмірі 
667’933,96 грн.
1.7 Звіт про роботу вченої ради ДДПУ імені Івана Франка 

за 2019 рік
Протягом 2019 р. було проведено 11 чергових і 2 позачерго-

вих засідання вченої ради, на яких розглянуто 151 питання, з 
них 20 питань основного порядку денного. 

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

рантури, докторантури та наукової роботи, соціально-госпо-
дарської служби університету та відділу міжнародних зв’язків.

2. Атестувала навчально-науковий інститут фізики, матема-
тики, економіки та інноваційних технологій;

3. Підбила підсумки державних екзаменів, прийому студен-
тів 2019 р. і профорієнтаційної роботи, наукової та науково-
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дослідної діяльності університету, діяльності спеціалізованих 
вчених рад Д 36.053.01; К 36.053.02; К 36.053.03.

4. Обговорила питання про викладання психолого-педагогіч-
них дисциплін у навчально-науковому інституті іноземних мов; 
фінансово-господарську діяльність університету; дотримання 
академічної доброчесності науково-педагогічними працівни-
ками та студентами університету; підсумки перевірки стану 
цивільного захисту та охорони праці в університеті; виховну 
роботу в гуртожитках університету; викладання на історично-
му факультеті навчальних дисциплін, спрямованих на форму-
вання загальних компетентностей здобувачів вищої освіти.

5. Затвердила звіти докторантів, а також керівників науково-
дослідних проектів, виконання яких фінансувалося із загаль-
ного і спеціального фондів Державного бюджету України. 

Крім того, за окреслений період вчена рада нагородила Від-
знакою вченої ради професора Олександра Свінцова і члена 
правління Неурядової організації «Орадеа» Івана Ван Хуле.

Присвоїла почесне звання “Заслужений професор Дрого-
бицького державного педагогічного університету імені Івана 
Франка” професору Омеляну Вишневському, а також профе-
сорам Тетяні Пантюк та Миколі Пантюку.

Присвоїла почесне звання Doctor Honoris Causa ректору 
Державної вищої професійної школи імені Вітелона у Лєгніці 
(Польща), професору, доктору габілітованому Ришарду Казі-
мєжу Пісарському і керівнику відділу міжнародних зв’язків 
Віденського педагогічного інституту (Австрія) доктору Томасу 
Бауеру; завідувачу кафедри біофізики та молекулярної біології 
біологічного факультету Бакинського державного університе-
ту (Азербайджан), доктору фізико-математичних наук, профе-
сору Ровшану Ібрагімхаліл оглу Халілову.

Затвердила 7 положень про різні напрями діяльності універ-
ситету.

Протягом 2019 р., відповідно до рішень вченої ради, вчене 
звання професора здобули Ігор Столярчук, Ігор Галян, Василь 
Ільницький, вчене звання доцента – Віктор Британ, Вікторія 
Полюга, Тарас Кавецький, Наталія Гойванович.
ІІ. НАУКОВА ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Цьогоріч наш університет вперше отримав доступ до науко-
метричної бази Web of Science.  

За показниками Scopus у 2019 р. ми посіли 42-е місце серед 
166-и закладів вищої освіти, що на 18 сходинок вище, ніж ми-
нулого року. Це означає, що ми на 1-ому місці серед педагогіч-
них університетів. 

За новим академічним рейтингом закладів вищої освіти 
України «Топ-200 Україна – 2019» наш університет піднявся на 
123-ю сходинку (на 37 щаблів вище попереднього показника).

Серед кращих педагогічних закладів вищої освіти, що посі-
ли найвищі місця в консолідованому рейтингу вищих навчаль-
них закладів України 2019 р., ми на ІІІ місці.

Наукові дослідження в Університеті проводяться за такими 
пріоритетними тематичними напрямами наукових досліджень 
і науково-технічних розробок:

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

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

технологій;
– Фундаментальні дослідження з актуальних проблем сус-

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

та соціально-економічна політика.
У 2019 році у науково-дослідному секторі Університету ви-

конується 5 науково-дослідних робіт, що фінансуються МОН 
України із загального фонду державного бюджету відповідно 
до тематичного плану ДДПУ ім. Івана Франка (1 фундамен-
тальна, 2 прикладні та 2 наукові роботи молодих вчених) на 
суму 2 млн. 472 тис. 837 грн. 

Науковий керівник фундаментальної роботи: проф. Р. Пе-
лещак, обсяг фінансування – 420 тис. грн.; наукові керівники 
прикладних робіт: доц. Т. Кавецький, доц. С. Волошанська, 
обсяг фінансування – 1 млн. 238 тис. 320 грн.; керівники на-
укових робіт молодих вчених: доц. В. Галик, доц. Р. Лешко, 
обсяг фінансування – 8 млн. 14 тис. 517  грн.).

30 вересня 2019 р. завершилося виконання наукової роботи 
молодих вчених під керівництвом В. Галика (224 тис. 817 грн.).

Згідно з розпорядженням Президента України №241/2019-
рп від 06.08.2019 р. для здійснення наукових досліджень на 
2019 р. призначено грант Президента В.В. Тельваку, докторо-

ві історичних наук, професору кафедри всесвітньої історії та 
спеціальних історичних дисциплін для здійснення наукового 
дослідження «Українські та польські інтелектуали в другій по-
ловині ХІХ – першій третині ХХ ст.: співпраця, конфлікти, до-
свід для сьогодення»; обсяг фінансування – 150,00 тис. грн.

Згідно з розпорядженням Президента України №242/2019-
рп від 09.08.2019 р. для підтримки молодих учених на 2019 р. 
призначено грант Президента України В.І. Ільницькому, док-
торові іст. наук, завідувачу кафедри історії України для про-
ведення дослідження «Репресії радянського тоталітарного 
режиму на західних землях України (1939 – 1953): причини, 
наслідки, політика пам’яті»; обсяг фінансування – 90 тис. грн.

Згідно з наказом МОН України від 9 грудня 2019 р. № 1529 
«Про затвердження переліку проєктів наукових робіт, науково-
технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, які 
працюють (навчаються) в закладах вищої освіти та наукових 
установах, що належать до сфери управління МОН України» 
проєкт «Політика пам’яті в Україні щодо радянських репресій у 
західних областях (1939 – 1953 рр.): досвід і шляхи удосконален-
ня» (керівник – д-р іст. наук, доцент, завідувач кафедри історії 
України Василь Ільницький) пройшов конкурсний відбір та роз-
почнеться з січня 2020 р. (обсяг фінансування – 480 тис. грн.). 

На виконання наказу МОН України від 24 вересня 2019 року 
№ 1234 «Про проведення конкурсного відбору проектів науко-
вих досліджень і розробок» до Міністерства для проходження 
2-го етапу Конкурсу подано два проекти:

1. «Архітектоніка активних середовищ елементів світлови-
промінюючих систем: властивості, ієрархічна та інтерфей-
сна самоорганізація». Керівник – канд. фіз.-мат. наук, доцент 
І.Гадзаман. 

2. «Залежність операційних параметрів амперометричних бі-
осенсорів від структуно-морфологічних характеристик нових 
полімерних композитів в якості біоселективних мембран». Ке-
рівник – д-р фіз.-мат. наук, доцент І.В. Білинський.

За умови проходження 2-го етапу конкурсного відбору, вико-
нання цих проектів розпочнеться у 2020 році за рахунок коштів 
загального фонду державного бюджету за КПКВК 2201040. 

Університет має такі фахові видання:
– науковий збірник «Східноєвропейський історичний ві-

сник», який включено до наукометричних баз Index Copernicus, 
Web of Science та категорії А;

– збірник наукових праць ДДПУ «Людинознавчі студії» (се-
рії «Педагогіка», «Філософія»; серію «Педагогіка» включено 
до наукометричної бази Index Copernicus);

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

– Збірник наукових праць ДДПУ «Проблеми гуманітарних 
наук» (серії «Філософія», «Історія», «Філологія», «Історія») 
включено до наукометричної бази Index Copernicus);

– Науковий вісник ДДПУ імені Івана Франка. Серія: Філоло-
гічні науки (мовознавство) (включено до наукометричної бази 
Index Copernicus);

– «Молодь і ринок» науковий журнал (включено до наукоме-
тричної бази Index Copernicus);

– Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених 
ДДПУ «Актуальні питання гуманітарних наук»;

– Дрогобицький краєзнавчий збірник.
У 2019 році працівники, докторанти та аспіранти універси-

тету успішно захистили 4 докторських та 12 кандидатських 
дисертацій.

Упродовж 2019 року в університеті продовжували функці-
онувати 3 спеціалізовані вчені ради. У спеціалізованій вченій 
раді Д 36.053.01 із захисту докторських та кандидатських дис-
ертацій за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та іс-
торія педагогіки за звітний період було захищено 2 докторські 
дисертації (М. Галів та Б. Мажец) і 7 кандидатських дисерта-
цій (О. Свйонтик, Н. Чубінська, О. Яців, М. Воробель, М. Мо-
горита, Б. Пантюхов, Н. Сірант). У вченій раді К 36.053.02 за 
спеціальністю 10.02.01 – українська мова захищено 1 канди-
датську дисертацію нашою аспіранткою (Н. Лужецька). У спе-
ціалізованій вченій раді К 36.053.03 за спеціальністю 07.00.06 
– історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дис-
ципліни впродовж 2019 року було захищено 2 дисертації на 
здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (С. 
Панькова, Д. Сачко, В. Василенко та В.Саєнко).

Тривала підготовка докторантів за 7-ма та аспірантів – за 17-
ма  освітньо-науковими програмами.

У докторантурі університету навчається 5 докторантів. 
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Кількість аспірантів налічує 97 осіб (з них: за державним за-
мовленням – 85, на контрактній основі – 12; на денній формі 
навчання – 70 осіб, на вечірній – 19, на заочній – 8 аспірантів). 
5 осіб проходять підготовку як здобувачі наукового ступеня.

У 2019 році вступило на навчання до докторантури 3 осіб. В 
аспірантуру зараховано 21 особу. 

Загальна сума оплати за навчання аспірантами, докторанта-
ми, здобувачами та плати за організацію та прийом кандидат-
ських іспитів у 2019 році становить 141 тис. 731 грн. 

Протягом 2019 року стипендію Кабінету Міністрів України 
для молодих учених отримував В. Ільницький. 

Лауреатами премії обласної державної адміністрації та об-
ласної ради для працівників наукових установ та закладів ви-
щої освіти Львівської області стали д-р педаг. наук, професор  
Т. Пантюк, а також молоді учені – канд. філ. наук, ст. викл. А. 
Огар та викл. О. Лупак. 

В. Ільницький став лауреатом Премії Верховної Ради Укра-
їни найталановитішим молодим ученим в галузі фундамен-
тальних і прикладних досліджень та науково-технічних роз-
робок (Постанова Верховної Ради України від 15 січня 2019 р. 
№ 2670-VIII). 

Працівниками ДДПУ імені Івана Франка у 2019 році опублі-
ковано усього – 1948 робіт, у тому числі:

– монографій – 80 (з них 35 відповідно до вимог МОН Укра-
їни; 26 – за кордоном);  

– підручників – 1;
– навчальних посібників – 136;
– збірників наукових праць – 76;
– статей – 1322 (+333 тези доповідей на конференціях), з них 

у зарубіжних виданнях – 209, у міжнародних наукометричних 
базах даних – 568 (в т.ч. у НМБД Scopus –72, Web of Science 
-- 68), з імпакт-фактором – 34; у фахових виданнях – 420 (в т.ч. 
категорія А – 23, категорія Б – 26); в інших виданнях – 482.

За звітний період проведено 60 наукових заходів (конферен-
ції, семінари, симпозіуми), з них 18 міжнародних, 16 всеукра-
їнських, 26 регіональних (Див. табл. 2.1).

Щодо показників студентської НДР, то у 2019 році до неї 
було залучено:

– 1643 (студентів (57,8%) від загальної кількості студентів 
денної форми навчання, яка становить 2845 осіб);

– діє 39 наукових гуртків та 78 проблемних груп, 12 студент-
ських науково-дослідних лабораторій, 8 творчих майстерень;

– до виконання вітчизняного наукового проекту залучено 10 
студентів, до міжнародного – 6;

– за участю студентів опубліковано 803 наукові праці, з них 
– 327 самостійно;

– 3 студенти отримують стипендію Президента України, 2 – 
Верховної Ради України;

– 3 студенти отримували інші стипендії та премії;  
– 6 студентів отримують персональні іменні стипендії ДДПУ 

імені Івана Франка;
– для участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт було подано 27 робіт студентів ДДПУ імені 
Івана Франка, з них 13 робіт отримали призові місця.

На підставі рішень галузевих конкурсних комісій з прове-
дення другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт з галузей знань і спеціальностей 2018/2019 на-
вчального року та наказу МОН України № 1059 від 05.08.2019 
р. затверджено перелік переможців, серед яких студенти на-
шого університету, а саме: 

1. Андрій Грабинський (диплом І ступеня) – студент факуль-
тету психології, педагогіки та соціальної роботи (спеціаль-
ність «Освітні, педагогічні науки»), науковий керівник – д-р 
пед. наук, доцент О. Карпенко. 

2. Вікторія Шпильчин (диплом ІІ ступеня) – студентка фа-
культету початкової та мистецької освіти (галузь знань «Ди-
зайн. Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, рес-
таврація»), науковий керівник – канд. мистецтвознавства, 
доцент М. Сидор. 

3. Галина Волощук (диплом ІІ ступеня) – студентка біолого-
природничого факультету (спеціальність «Біологія»), науко-
вий керівник – канд. біол. наук, доцент Г. Клепач. 

4. Захар Савостейко (диплом ІІІ ступеня) – студент факульте-
ту психології, педагогіки та соціальної роботи (спеціальність 
«Соціальна робота»), науковий керівник – канд. пед. наук, до-
цент Л. Смеречак. 

5. Тетяна Особа (диплом ІІІ ступеня) – студентка факульте-
ту психології, педагогіки та соціальної роботи (спеціальність 

«Дошкільна освіта»), науковий керівник – канд. пед. наук, доц. 
С. Івах.

6. Анна-Марія Мельникович (диплом ІІІ ступеня) – студент-
ка факультету початкової та мистецької освіти (спеціальність 
«Початкова освіта»), науковий керівник – канд. пед. наук, до-
цент Л. Колток. 

7. Світлана Кобенко (диплом ІІІ ступеня) – студентка фа-
культету початкової та мистецької освіти (галузь знань і спеці-
альність «Актуальні проблеми інклюзивної освіти»), науковий 
керівник – канд. психол. наук, доцент І. Садова. 

8. Соломія Баранська (диплом ІІІ ступеня) – студентка філо-
логічного факультету (спеціальність «Українська мова»), на-
уковий керівник – канд. філол. наук, доцент М. Стецик. 

9. Наталія Василівна Атрощенко (диплом ІІІ ступеня) – сту-
дентка навчально-наукового інституту іноземних мов (спеці-
альність «Середня освіта. (Мова і література. Англійська мова 
і література. Французька мова і література)»), науковий керів-
ник – канд. пед. наук, доцент В. Лучкевич.

10. Ганна Шумило (диплом ІІІ ступеня) – студентка навчаль-
но-наукового інституту фізики, математики, економіки та ін-
новаційних технологій (спеціальність «Технологічна освіта»), 
науковий керівник – канд. пед. наук, доцент Г. Мельник. 

11. Андрій Пахомов (диплом ІІІ ступеня) – студент інститу-
ту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій 
(спеціальність «Професійна освіта»), науковий керівник – 
канд. пед. наук, доцент М. Пагута. 

12. Діана Юкал (диплом ІІІ ступеня) – студентка біолого-
природничого факультету (спеціальність «Географія») науко-
вий керівник – канд. геогр. наук О. Микитчин. 

13. Віра Стецина (диплом ІІІ ступеня) – студент інституту 
фізики, математики, економіки та інноваційних технологій 
(галузь знань «Математики та статистика. Прикладна матема-
тика (механіка»)), науковий керівник – д-р фіз.-мат. наук, про-
фесор Б. Винницький. 

У 2019 році в університеті функціонувало 9 наукових шкіл 
(у 2018 – 11, у 2017 – 11, у 2016 – 14, 2015 – 14, 2014 – 14).

Упродовж звітного періоду продовжувала свою діяльність 
рада молодих учених у складі 9 осіб. Члени ради молодих уче-
них були співорганізаторами та учасниками наукових конфе-
ренцій, семінарів різного рівня, опублікували низку наукових 
праць. У 2019 році видано 23-ій (61,86 др. арк.), 24-ий (47,19 
др. арк.) та 25-ий (32,78 др. арк.) випуски збірника «Актуальні 
питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових 
праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогіч-
ного університету імені Івана Франка».

Працювало Наукове товариство студентів та аспірантів іме-
ні проф. В.Ф. Надім’янова (голова ради – аспірантка 3-го року 
підготовки за спеціальністю 033 Філософія Наталія Биців). За 
звітний період було проведено 2 наукові конференції-презен-
тації: «Брати Шептицькі та Іван Франко – будівничі україн-
ської нації» та «Актуальні проблеми прав людства». 

Наукові заходи, проведені у ДДПУ імені Івана Франка у 
2019 році:

– Міжнародний україно-бельгійський проект-тренінг (25 – 
29 березня 2019 р.);

– SMART SOCIETY 2019 Międzynarodowa Konferencja 
Naukowa «Health and biosensors» (11 – 13 квітня 2019 р.);

– VІ Міжнародна науково-практична конференція викладачів 
та студентів навчально-наукового інституту фізики, математи-
ки, економіки та інноваційних технологій «Актуальні пробле-
ми сучасної науки» (19 квітня 2019 р.);

– «Музичне мистецтво XXI століття – історія, теорія, практи-
ка» (3 травня 2019 р.);

– Міжнародний україно-бельгійсько-данський навчальний 
проект «Арт-педагогіка та арт-терапія в соціальній роботі з 
людьми з особливими потребами» (11 – 18 травня 2019 р.);

– Міжнародний україно-румуно-бельгійсько-данський про-
ект «Соціальна інклюзія» (11 – 18 травня 2019 р.);

– Дні Австрії у Дрогобичі (VI Міжнародний форум) «Заль-
цбурзький край – гармонія культури і природи» (12 – 19 травня 
2019 р.);

– Міжнародна конференція «Мотиви і символи взаємодій між 
Зальцбургом і Галичиною в історії, освіті, культурі та релігії» 
(13 – 15 травня 2019 р.);

– «Лазерні технології. Лазери та їх застосування» – 2019 (11 
– 13 червня 2019 р.);

– Miedzynarodowa konferencje naukowa «Рroblemy przemian 
społeczno-gospodarczych i kulturowych układów przestrzennych» 
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(Ясло, Польща) (22 червня 2019 р.);

– До 10-річного ювілею Австрійської бібліотеки у Дрогобичі 
(15 – 16 жовтня 2019 р.);

– Міжнародна науково-практична конференція «Реалізація 
ЗСЖ – сучасні підходи» (16 – 17 травня 2019 р.);

– Міжнародна науково-практична конференція «Модерніза-
ція педагогічної освіти як основа інтенсифікації професійної 
та світоглядно-методологічної підготовки вчителя сучасної 
початкової школи» (17 – 18 жовтня 2019 р.);

– Міжнародний україно-румуно-бельгійський семінар-тре-
нінг «Соціальна інклюзія» (4 – 8 листопада 2019 р.);

– Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 
20-річчю заснування факультету психології, педагогіки та со-
ціальної роботи «Актуальні проблеми психології, педагогіки 
та соціальної роботи» (5 листопада 2019 р.);

– ІV Міжнародний науково-практичний семінар «Проблеми 
музичної освіти учнівської молоді» (28 листопада 2018 р.).

Всеукраїнські наукові заходи:
– VI Всеукраїнський науково-практичний семінар «Актуаль-

ні проблеми практичної психології» (28 листопада 2018 р.);
– Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 

205-й річниці від дня народження Тараса Шевченка, «Україн-
ське слово мовами народів світу» (14 – 15 березня 2019 р.);

– «Концептуальні проблеми функціонування мови у полі-
культурному просторі» (10 – 11 квітня 2019 р.);

– «Українська освіта в контексті інтеграції та технологізації» 
(11 квітня 2019 р.);

– ІV науково-практична інтернет-конференція «Пробле-
ми моделювання та розроблення інформаційних систем» (15 
травня 2019 р.);

– VII Всеукраїнський науково-практичний семінар «Акту-
альні проблеми практичної психології» (16 травня 2019 р.);

– ІІІ Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні тенден-
ції сучасного гуманітарного дискурсу» (16 – 17 травня 2019 р.);

– Щорічна Всеукраїнська франкознавча конференція «Нагує-
вицькі читання – 2019» (21 травня 2019 р.);

– Всеукраїнська студентська наукова інтернет-конференція 
«Іван Франко: громадянин, митець, мислитель» (28 травня 
2019 р.);

– Всеукраїнська наукова конференція. ІІ Маланюківські чи-
тання «Феномен есеїстики Євгена Маланюка» (19 – 20 верес-
ня 2019 р.);

– Всеукраїнська науково-практична конференція «Психоло-
гічні вектори розвитку гуманітарної освіти в умовах євроін-
теграції освітнього простору: результати і перспективи дослі-
дження» (4 – 5 жовтня 2019 р.);

– Всеукраїнська студентська наукова конференція «Молодь. 
Освіта. Наука» (31 жовтня 2019 р.);

– Всеукраїнська науково-практична конференція «Микола 
Євшан і розвиток літературної та естетичної думки в Галичині 
на початку ХХ ст.» (1 листопада 2019 р.);

– ХІІ Всеукраїнська учнівська наукова конференція «Еколого-
валеологічна культура – вибір ХХІ ст.» (5 листопада 2019 р.);

– ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Укра-
їнський визвольний рух першої половини ХХ ст.: краєзнавчі 
контексти» (8 листопада 2019 р.).

Регіональні наукові заходи:
– Методичний семінар «Історичний проект «Україна і Поль-

ща разом!»» (грудень 2018 р.);
– Науково-методичний семінар «Вивчення фольклору на уро-

ках польської мови та літератури» (грудень 2018 р.);
– Методичний семінар «Сучасна світова дитяча література: 

проблема інтерпретації та впровадження у шкільну програму» 
(14 березня 2019 р.);

– Шляхи розвитку рухової активності студентської молоді» 
регіональна (18 березня 2019 р.);

– Науково-методичний семінар «Вивчення творчості Миколи  
Гоголя у середній загальноосвітній школі» (до 210-ї річниці 
від дня народження письменника) (1 квітня 2019 р.);

– Науковий семінар «Поет і його Європа (до 95-ї річниці від 
дня народження Збігнєва Герберта)» (3 квітня 2019 р.);

– Регіональна наукова конференція «Шляхи формування й 
реалізації професійної іншомовної освіти учителів іноземних 
мов у процесі міжкультурної інтеграції» (25 квітня 2019 р.);

– Методичний семінар «Реалізація технології проблемного 
навчання під час викладання світової літератури» (26 квітня 
2019 р.);

– «Актуальні проблеми удосконалення дошкільної освіти» 

(14 травня 2019 р.);
– Міжфакультетський науково-практичний семінар cтудентів 

і молодих учених «Іван Верхратський – учитель Івана Франка» 
(27 травня 2019 р.);

– Науково-методичний семінар «Формування професійної 
компетенції вчителя-філолога в умовах особистісно зорієнто-
ваного навчання» (17 вересня 2019 р.);

– Науково-методичний семінар «Навчання польської мови в 
контексті НУШ» для вчителів польської мови (м. Борислав) 
(21 вересня 2019 р.);

– Науково-методичний семінар «Літературна освіта України 
як відповідь на виклики сучасності» (24 вересня 2019 р.);

– Науково-методичний семінар «Зростай, дошкільна роди-
но!» (2 жовтня 2019 р.);

– Науково-методичний семінар «Стилістичний аспект при 
вивченні польської мови як іноземної» (8 жовтня 2019 р.);

– Методичний семінар «Елементи духовності на уроках мови 
та літератури» (9 жовтня 2019 р.);

– Методичний семінар «Фонетичні особливості на уроках 
польської мови» (9 жовтня 2019 р.);

– Методичний семінар «Духовність як основний осередок 
українсько-польських культур» (9 жовтня 2019 р.);

– Науково-методичний семінар до 205-річчя від дня наро-
дження М.Ю. Лермонтова «Художній світ Михайла Лермон-
това» (15 жовтня 2019 р.);

– Науково-методичний семінар «Інтелектуальний та фізичний 
розвиток дошкільника у сучасному ЗДО» (16 жовтня 2019 р.);

– Науково-методичний семінар «Рільке і Україна» (25 жовтня 
2019 р.);

– Науково-методичний семінар «Формування комунікативної 
компетенції учнів у процесі вивченні польської мови» (26 жов-
тня 2019 р.);

– Методичний семінар «Актуальні питання польського мов-
леннєвого етикету» (7 листопада 2019 р.);

– Методичний семінар «Категорії стилістики та культури 
мови в середній школі» (20 листопада 2019 р.).

2.2 Робота редакційно-видавничого відділу
У 2019 році на редагування надійшло 165 підручників, по-

сібників, збірників наукових праць, монографій, авторефера-
тів тощо, усі вони відредаговані і підготовлені до друку, 160 
– видрукувано. Крім того, відділ забезпечив друк і тиражу-
вання усіх видів бланків, зокрема для організації прийому до-
кументів від абітурієнтів, програм співбесід зі вступниками і 
державних іспитів, робочих зошитів, журналів обліку роботи 
академічних груп, індивідуальних планів студентів, щоденни-
ків для студентів-практикантів, читацьких квитків, формуля-
рів тощо. Загалом було виконано 254 замовлення, з яких 89 
– бланки. 104 назви книжок загальним накладом 473 примір-
ники на суму 13 024 грн. передано у бібліотеку.

За видрук авторських примірників до банку внесено понад 
89 тисяч грн., що повністю покрило витрати на закупівлю ви-
тратних матеріалів для різографів. 

2.3 Робота бібліотеки 
У 2019 році бібліотека працювала за такими основними на-

прямками:
– навчальний, який був орієнтований на сприяння навчалього 

процесу;
– науковий, який орієнтований на сприяння науково-дослід-

ницьких студій;
– координуючий – здійснювали свою діяльність спільно з усі-

ма структурними підрозділами університету в царині органі-
зації навчально-методичного процесу, науково-дослідницької 
діяльності, надавали сприяння щодо організації бібліотечно-
інформаційного обслуговування;

– акумулюючий – накопичення бібліотечних фондів оригі-
нальними електронними документами та електронними копі-
ями друкованих видань, систематизація та зберігання, форму-
вання і збереження фондів;

– довідково-інформаційний, який зорієнтований на задово-
лення інформаційних запитів із різних галузей знань;

– здійснення оперативного та якісного обслуговування ко-
ристувачів; 

– впровадження інформаційних технологій у бібліотечні про-
цеси;

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

шуку інформації;
– соціальний, який спрямований на формування та розвиток 
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здібностей користувачів в царині самоосвіти, адаптації у су-
часному інформатизованому суспільстві;

– культурно-просвітницький, який сприяв заохоченню моло-
ді до скарбів світової та вітчизняної культури; 

– підвищення професійного рівня бібліотечних працівників 
відповідно до сучасних вимог інформаційно-бібліотечного об-
слуговування.

За останні чотири роки кількість нових надходжень змен-
шилась вдвічі.

Суттєво збільшилося кількість подарованої літератури. 
Основою для подальшого розвитку інформаційних техноло-

гій є Електронний каталог бібліотеки, який на сьогодні налічує 
282  111бібліографічних записів ( близько 428 000 примірників).

Вагомий внесок у підвищення якості наукової продукції 
вносить здійснюваний працівниками бібліотеки процес пере-
вірки на оцінку рівня унікальності наукових і навчально-ме-
тодичних робіт викладачів, дисертаційних робіт аспірантів і 
докторантів, рукописів статей у наукових фахових виданнях 
університету, кваліфікаційних робіт студентів. 

Загальна кількість перевірених документів у 2019 році ста-
новить 3 448.

Web-сайт бібліотеки (адреса http://dspu.edu.ua/biblioteka//) 
розвивається як інформаційний портал, забезпечує повноту, 
актуальність і доступність інформації, а також орієнтований 
на підтримку освітньої та дослідницької діяльності. 

Скориставшись Онлайн-послугами: «Електронна доставка 
документів», віддалені користувачі отримали 215 сторінок ко-
пій документів. 

Віртуальною довідковою службою «Запитай бібліотекаря» 
користувачі одержали 220 віртуальних довідок.

«Визначення індексів УДК» – 514 користувачів отримали 
600 шифрів. 

Оновлено рубрики «Франкіана», «Дарувальники», «Куль-
турно-просвітницька робота», «Нові надходження». 

Кількість звернень до Web-сайту бібліотеки за рік склала 59 
746 (у порівнянні з 2018 р. – 26 565). Відрадно те, що кількість 
оригінальних IP-адрес становила 36 620. Цей ресурс стано-
вить інтерес для користувачів, що підтверджується кількістю 
звернень до нього.

Рисунок 2.3 Кількість звернень до Web-сайту бібліотеки
За звітний період видано 7 840 довідок, складено 13 біблі-

ографічних списків, організовано 159 тематичних книжкових 
виставок, з них 20 − віртуальних. 

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

ORCID, ResearcherID;
-  надання консультативної допомоги з питань наукометрії.
У 2019 відкритого доступу до науково-метричних баз даних 

Scopus і Web of Science , тестовий доступ бази даних огляду 
ЗМІ Polpred.com.

Невід’ємною складовою роботи бібліотеки є навчання сту-
дентів інформаційної культури: проведено екскурсії та бібліо-
течні заняття «Сходинки до знань».

Бібліотека бере участь у формуванні всеукраїнської рефера-
тивної бази даних «Україніка наукова», реферує журнал «Мо-
лодь і ринок». 

Видано бібліографічний покажчик «Бруно Шульц (1892 – 
1942)», за який бібліотека нагороджена дипломом учасника 
Топ-10 «Біографічного рейтингу – 2018» та дипломом ІІІ сту-
пеня у номінації «Біобібліографічний покажчик» за видання 
покажчика «Бруно Шульц (1892 – 1942)».

Нове у роботі бібліотеки:
– оновлення і розширення роботи з платформами Web of 

Science, Scopus;
– робота з ідентифікаторами вчених ResearcherID та Orcid: 
– розпочато створення загальноміського наукового простору 

на базі бібліотеки;
– розпочата робота щодо модернізації сайту бібліотеки;
– представлення бібліотеки у соціальних мережах, зокрема 

Іnstagram;
– організація роботи щодо перевірки на академічний плагіат;
– розпочата робота щодо створення інституційного репози-

тарію;
– організація простору Bookcrossing.
Закуплено – 3 персональні комп’ютери з ОС Microsoft 

Windows 10; проектор. Меценатство: монітор 22 дюйми; сер-
вер; професійний сканер для оцифровування фондів.

ІІІ. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

3.1 Наукове та науково-технічне співробітництво 
із закордонними організаціями

Міжнародна співпраця ДДПУ ім. І.Франка охоплює 20 кра-
їн, серед яких з інституціями 7 країн співпраця підтверджена 
офіційними угодами.

Станом на 2019 рік реалізується 62 міжнародні угоди, з яких 
6 укладено за звітний період. Університет активно співпрацює 
з закладами освіти, Академіями наук (зокрема Азербайджану, 
Польщі та Угорщини), музеями, фондами та міжнародними 
неурядовими організаціями, передусім ORADEA (Бельгія, Ру-
мунія). За звітний період Університет був учасником 19 міжна-
родних та вітчизняних проектів (грантів). Протягом 2019 року 
реалізовано різні форми співпраці з 66 закордонними партне-
рами з 20 країн світу.

Університет продовжує активну співпрацю в рамках програ-
ми Еразмус+. У 2019 році реалізовано 21 академічну мобіль-
ність (Еразмус+ КА107) представників ДДПУ, серед яких 16 
студентів та 5 викладачів. Партнерами ДДПУ в цьому проекті 
у 2019 році були: Віденський педагогічний інститут (Австрія), 
Педагогічний інститут Штирії (Австрія), Зальцбурзький уні-
верситет (Австрія), Університет прикладних наук VIVES (Бель-
гія), Грайфсвальдський університет (Німеччина), Люблінський 
католицький університет Івана Павла ІІ (Польща), Жешівський 
університет (Польща), Державна вища професійна школа імені 
Вітелона в Лєґніці (Польща), Університет Казимира Великого в 
Бидґощі (Польща), Державна вища професійна школа в Коніні 
(Польща), Зєлєногурський університет (Польща).

У рамках програми Erasmus+ до нашого університету при-
було 6 студентів та 2 лекторів Університету прикладних наук 
VIVES (Бельгія).

Також ДДПУ продовжує реалізацію освітньої програми 
«Подвійний диплом» з Полонійною академією в Ченстохові 
(Польща). Зокрема у 2019 році проходили навчання 11 студен-
тів-учасників вказаної програми, 6 з яких стали учасниками 
програми Erasmus+ з іншими країнами ЄС. 29 студентів взяли 
участь у виконанні вітчизняних та міжнародних проектів. 

12 представників студентства Університету стали призера-
ми міжнародних фестивалів, конкурсів, спортивних змагань. 
38 студентів взяли участь у міжнародних конференціях. 25 
студентів стали учасниками обмінів, міжнародних літніх кур-
сів та практик.  

Загалом у 2019 році здійснено понад 100 закордонних від-
ряджень, в рамках яких працівники пройшли стажування у 
Бельгії, Польщі. А понад 200 іноземців перебували з візитом 
у ДДПУ.

Міжнародна співпраця ДДПУ ім. І.Франка
Австрія. Педагогічний інститут Штирії (Грац). Участь у 

Міжнародній науково-практичній конференції «Модернізація 
педагогічної освіти як основа інтенсифікації професійної та 
світоглядно-методологічної підготовки вчителя сучасної по-
чаткової школи». Практичні результати від співробітництва: 
доповідь на конференції (17 – 18 жовтня 2019 р.).

Австрія. Педагогічний інститут Штирії (Грац). Науково-пе-
дагогічна і культурно-освітня співпраця. Практичні результати 
від співробітництва: академічна мобільність викладачів і сту-
дентів за програмою Erasmus+; участь у науково-практичних 
конференціях і семінарах.

Австрія. Віденський педагогічний інститут. Науково-педа-
гогічна і культурно-освітня співпраця. Практичні результати 
від співробітництва: академічна мобільність викладачів і сту-
дентів за програмою Erasmus+; участь у науково-практичних 
конференціях і семінарах.

Австрія. Інсбруцький університет. Науково-педагогічна і 
культурно-освітня співпраця. Практичні результати від спів-
робітництва: академічна мобільність викладачів і студентів; 
участь у науково-практичних конференціях і семінарах.

Австрія. Інсбруцький університет. Обговорення обміну сту-
дентами та викладачами. Практичні результати від співробіт-
ництва: спільні наукові дослідження.

Австрія, Зальцбурзький університет ім. Париса Лодрона. 
Науково-педагогічна і культурно-освітня співпраця. Практичні 
результати від співробітництва: підписання угоди про співпра-
цю (13 травня 2019 р.).

Австрія. Приватний педагогічний університет дієцезії м. 
Лінц. Науково-педагогічна і культурно-освітня співпраця. 
Практичні результати від співробітництва: підписання мемо-
рандуму про співпрацю (27 червня 2019 р.).

Азербайджан. Інститут радіаційних проблем НАН Азербай-



джану. Забезпечення діяльності створеного спільного укра-
їнсько-азербайджанського міжнародного науково-освітньо-
го центру нанобіотехнологій і функціональних наносистем. 
Практичні результати від співробітництва: проведено дослі-
дження біоматеріалів із самоорганізованими магнітними на-
ночастинками (3 – 5.06.2019 р.).

Азербайджан. Національна академія наук Азербайджану. 
Конференційна діяльність. Практичні результати від співро-
бітництва: видання наукового збірника.

Бельгія. Неурядова організація WZV «Oradea». Сучасні тех-
нології соціально-психолого-педагогічного супроводу дітей та 
молоді з особливими потребами в умовах інклюзивної освіти. 
Практичні результати від співробітництва: Україно-бельгій-
ський семінар-тренінг (25.03.2019 – 29.03.2019 р.).

Бельгія. Неурядова організація WZV «Oradea». Альтерна-
тивна комунікація для дітей з особливими освітніми потреба-
ми. Практичні результати від співробітництва: Україно-бель-
гійсько-румунський семінар-тренінг (4.11.2019 – 8.11.2019).

Бельгія. Неурядова організація WZV «Oradea». Теоретичні та 
прикладні проблеми екології. Моніторинг здоров’я. Практичні 
результати від співробітництва: підсумкова зустріч за резуль-
татами співпраці з керівництвом WZV «Oradea», проведення 
тренінгів, читання лекцій, публікація статей. Участь у Міжна-
родному семінарі «Практичні аспекти волонтерської діяльнос-
ті у контексті українсько-бельгійської співпраці» (10.05.2019 
р.). Реалізація проекту «Невідкладна допомога – BLS»: надан-
ня невідкладної допомоги за європейськими стандартами BLS 
(за використання тренажеру СЛР Lilly) (4 – 5.11.2019 р.).

Бельгія. Університет прикладних наук VIVES. Міжнародний 
тиждень «Інклюзивне суспільство» Соц-педагогічні аспекти 
включення особистості у життя соціуму. Практичні результати 
від співробітництва: Міжнародний україно-бельгійсько-дат-
ський семінар (11.05.2019 – 18.05.2019 року).

Бельгія. Університет прикладних наук VIVES. Обмін досвіду 
щодо надання освітніх послуг у галузі фізична терапія та ероготе-
рапія, а також у сфері надання реабілітаційної допомоги населен-
ню. Практичні результати від співробітництва: проведення від-
критих лекцій, оновлення начально-методичного забезпечення.

Бельгія. Університет прикладних наук VIVES. Розробка 
проекту Erasmus+ KA2 «UKROTHE». Практичні результати 
від співробітництва: прийняття проекту.

Бельгія. Університет прикладних наук VIVES. Програма 
по обміну студентами. Стажування викладачів. Практичні ре-
зультати від співробітництва: підсумкова зустріч за результа-
тами співпраці з керівництвом Університету прикладних наук 
VIVES. Проведення тренінгів, читання лекцій, публікація ста-
тей. Реалізація проекту «Невідкладна допомога – BLS»: на-
дання невідкладної допомоги за європейськими стандартами 
BLS (за використання тренажеру СЛР Lilly) (4 – 5.11.2019 р.).

Бельгія. Університет прикладних наук VIVES. Соціально-
економічні та міграційні процеси в Україні, розвиток туризму. 
Практичні результати від співробітництва: спільна діяльність в 
рамках міжнародних днів у ВІВЕС та програми ERASMUS +.

Бельгія. DVC Zevembergen. Сучасні технології соціально-
психолого-педагогічного супроводу дітей та молоді з осо-
бливими потребами в умовах інклюзивної освіти. Практичні 
результати від співробітництва: організація двох семінарів-
тренінгів: 26.03 – 29.03.2019 р; 4.11. – 8.11.2019 р.

Білорусь. Барановицький державний університет. Участь у 
Міжнародній науково-практичній конференції «Модернізація 
педагогічної освіти як основа інтенсифікації професійної та 
світоглядно-методологічної підготовки вчителя сучасної поч. 
школи». Практичні результати від співробітництва: доповідь 
на конференції (17 – 18 жовтня 2019 року).

Білорусь. Білоруська державна академія музики. XІІ Міжна-
родний конкурс баяністів-акордеоністів «Perpetuum mobile» (3 
– 6 травня 2019 р.). Практичні результати від співробітництва: 
участь у журі XІІ Міжнародного конкурсу баяністів-акордео-
ністів «Perpetuum mobile» голови Асоціації білоруських бая-
ністів і акордеоністів (АББіА), професора Білоруської держав-
ної академії музики Миколи Сєврюкова.

Білорусь. Інститут гуманітарних досліджень «Палітичная 
сфера». Дослідження історії середньовічного і ранньомодер-
ного Вільна «Civitas Rutenica». Практичні результати від спів-
робітництва: участь у VIII Міжнародному Конгресі дослідни-
ків Білорусі (27 – 29 вересня 2019 року).

Велика Британія. Британський коледж акордеоністів. XІІ 
Міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів «Perpetuum 

mobile» (3 – 6 травня 2019 р.). Практичні результати від спів-
робітництва: участь у журі XІІ Міжнародного конкурсу баяніс-
тів-акордеоністів «Perpetuum mobile» Віце-президента Всес-
вітньої конфедерації акордеоністів «Confédération Mondiale de 
l’Accordéon», голови національної організації акордеоністів  
Сполученого королівства Раймонда Боделла.

Данія. Університетський коледж ВІА. Міжнародний тиж-
день «Інклюзивне суспільство» Соціально-педагогічні аспекти 
включення особистості у життя соціуму. Практичні результати 
від співробітництва: Міжнародний україно-бельгійсько-дат-
ський семінар (11.05.2019 – 18.11.2019 року).

Італія. Associazione culturale musicale «FORTISSIMO» 
(Lanciano). XІІ Міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів 
«Perpetuum mobile» (3 – 6 травня 2019 р.). ХІІ Всеукраїнський 
Відкрий конкурс баяністів-акордеоністів «Візерунки Прикарпат-
тя» (29 листопада – 1 грудня 2019 р.). Практичні результати від 
співробітництва: участь у журі XІІ Міжнародного конкурсу бая-
ністів-акордеоністів «Perpetuum mobile» та ХІІ  Всеукраїнського 
Відкритого конкурсу баяністів-акордеоністів «Візерунки Прикар-
паття» Лауреата Міжнародних конкурсів, учасника фестивалів та 
конгресів Всесвітньої конфедерації акордеоністів, заслуженого 
діяча  мистецтв України, композитора, голови та президента ба-
гатьох міжнародних конкурсів Володимира Зубицького.

Іспанія. UniversitatPolitècnica de Catalunya. Лазерні техноло-
гії. Лазери та їх застосування. Практичні результати від спів-
робітництва: Міжнародна науково-практична конференція (11 
– 13 червня, 2019 р.).

Іспанія. University of the Basque Country, Zamudio. Лазерні 
технології. Лазери та їх застосування. Практичні результати 
від співробітництва: Міжнародна науково-практична конфе-
ренція (11 – 13 червня, 2019 р.).

Китайська Народна Республіка. Шанхайська школа №2, Ки-
тайська Народна Республіка. Участь у Міжнародній науково-
практичній конференції «Модернізація педагогічної освіти як 
основа інтенсифікації професійної та світоглядно-методоло-
гічної підготовки вчителя сучасної початкової школи». Прак-
тичні результати від співробітництва: доповідь на конференції 
(17 – 18 жовтня 2019 року).

Китайська Народна Республіка. Уханьський технологічний 
Університет. Виконання спільних українсько-китайських на-
уково-дослідних проектів. Практичні результати від співро-
бітництва: започатковано дослідження нових склоподібних 
матеріалів приготованих унікальним методом аеродинамічної 
левітації (10 – 13.06.2019 р.).

Латвія. Ризький технічний університет. Теоретичні та екс-
периментальні дослідження умов формування самоооргані-
зованих наногетероструктур під впливом лазерного опромі-
нення. Практичні результати від співробітництва: подана до 
друку стаття «Вплив деформаційного та температурного полів 
на розподіл міжвузлових атомів та вакансій у напівпровіднику 
ZnO під впливом імпульсного лазерного опромінення».

Латвія. Ризький технічний університет. Лазерні технології. 
Лазери та їх застосування. Практичні результати від співробіт-
ництва: Міжнародна науково-практична конференція (11 – 13 
червня, 2019 р.).

Латвія. Міжнародна асоціація музичних шкіл «Con Anima» 
(Даугавпілс). ХІІ Всеукраїнський Відкрий конкурс баяністів-
акордеоністів «Візерунки Прикарпаття» (29 листопада – 1 груд-
ня 2019 р.). Практичні результати від співробітництва: участь у 
журі ХІІ Всеукраїнського Відкритого конкурсу  баяністів-акор-
деоністів «Візерунки Прикарпаття» Віце-президента Міжна-
родної асоціації музичних шкіл «Con Anima», директора Між-
народного конкурсу акордеоністів «Naujene» члена всесвітньої  
Конфедерації  акордеоністів  (СІА) Сподриса Качанса.

Литва. Laser Research Center, Vilnius University, Lithuania. 
Лазерні технології. Лазери та їх застосування. Практичні ре-
зультати від співробітництва: Міжнародна науково-практична 
конференція (11 – 13 червня, 2019 р.).

Литва. Center for Physical Sciences and Technology, Vilnius, 
Lithuania. Лазерні технології. Лазери та їх застосування. Прак-
тичні результати від співробітництва: Міжнародна науково-
практична конференція (11 – 13 червня, 2019 р.).

Литва. Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania. Ла-
зерні технології. Лазери та їх застосування. Практичні резуль-
тати від співробітництва: Міжнародна науково-практична кон-
ференція (11 – 13 червня, 2019 р.).

Литва. Литовська академія музики і театру (Вільнюс). XІІ Між-
народний конкурс баяністів-акордеоністів «Perpetuum mobile» 
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(3 – 6 травня 2019 р.). Практичні результати від співробітництва: 
участь у журі XІІ Міжнародного конкурсу баяністів-акордеоніс-
тів «Perpetuum mobile» Лауреата міжнародних конкурсів, профе-
сора Литовської академії музики і театру, художнього керівника 
Асоціації акордеоністів Литви Едуарда Габніса.

Литва. Гімназія мистецтв ім. Саулюсa Сондецкісa (Шяуляй). 
ХІІ Всеукраїнський Відкрий конкурс баяністів-акордеоністів 
«Візерунки Прикарпаття» (29 листопада – 1 грудня 2019 р.). 
Практичні результати від співробітництва: участь у журі ХІІ 
Всеукраїнського Відкритого конкурсу баяністів-акордеоністів 
«Візерунки Прикарпаття» вчителя-експерта Гімназії мистецтв 
ім. Саулюса Сондецкіса, диригента міжнародного оркестру 
акордеоністів «Baltic tremolo» (Литва) Маріте Маркявічєне.

Литва. Європейський гуманітарний університет (Вільнюс, 
Литва). Дослідження історії середньовічного і ранньомодер-
ного Вільна «Civitas Rutenica». Практичні результати від спів-
робітництва: участь у VIII Міжнародному Конгресі дослідни-
ків Білорусі (27 – 29 вересня 2019 року).

Молдова. Придністровський державний університет імені Іва-
на Франка. Участь у Міжнародній науково-практичній конферен-
ції «Модернізація педагогічної освіти як основа інтенсифікації 
професійної та світоглядно-методологічної підготовки вчителя 
сучасної початкової школи». Практичні результати від співробіт-
ництва: доповідь на конференції (17 – 18 жовтня 2019 року).

Молдова. Комратський державний університет. Участь у 
Міжнародній науково-практичній конференції «Модернізація 
педагогічної освіти як основа інтенсифікації професійної та 
світоглядно-методологічної підготовки вчителя сучасної по-
чаткової школи». Практичні результати від співробітництва: 
доповідь на конференції (17 – 18 жовтня 2019 року).

Німеччина. Дрезденський технічний університет. Актуальні 
проблеми моделювання та управління соціально-економічни-
ми системами в умовах глобалізації. Практичні результати від 
співробітництва: Організація та проведення спільної конфе-
ренції.

Німеччина. Chemnitz University of Technology. Лазерні тех-
нології. Лазери та їх застосування. Практичні результати від 
співробітництва: Міжнародна науково-практична конференція 
(11 – 13 червня, 2019 р.).

Польща. Полонійна Академія в Ченстохові. Реалії та пер-
спективи: екологія та харчування. Практичні результати від 
співробітництва: участь у Міжнародному науковому конгресі 
SMART SOCIETY – 2019 (квітень 2019 р.).

Польща. Полонійна Академія в Ченстохові. Конференційна 
діяльність. Практичні результати від співробітництва: видання 
наукового збірника.

Польща. Жешівський університет. Академічна мобільність 
Програма  ERASMUS +. Практичні результати від співробіт-
ництва: академічна мобільність за програмою Erasmus+.

Польща. Жешівський університет. Ерозія ґрунтів. Екологіч-
ні проблеми Передкарпаття. Практичні результати від співро-
бітництва: проведення спільних досліджень, участь у міжна-
родних конференціях, публікація статей. Випуск збірника Acta 
Carpatica 29 – 30. Участь у роботі Міжнародного науково-прак-
тичного семінару студентів біолого-природничого факуль-
тету Дрогобицького державного педагогічного університету 
імені Івана Франка та студентів агробіологічного факульте-
ту Жешувського університету «Gleboznawstwo z elementami 
geomorfologii», 30 – 31.05.2019 р.

Польща. Жешівський університет. Експериментальні до-
слідження взаємодії нанобіокомплексів та біокон‘югатів на 
основі наночастинок магніторозчинених напівпровідників 
АІІ1-хMe(Mn,Co)BVI  та протеїнів із раковими клітинами. 
Практичні результати від співробітництва: подана до дру-
ку стаття «Optical and magneto-optical properties of Mn-doped 
AIIBVI quantum dots conjugated with human serumalbumin».

Польща. Жешівський університет. Актуальні проблеми мо-
делювання та управління соціально-економічними системами 
в умовах глобалізації. Практичні результати від співробітни-
цтва: спільні наукові публікації.

Польща. Жешівський університет. Лазерні технології. Ла-
зери та їх застосування. Практичні результати від співробіт-
ництва: Міжнародна науково-практична конференція (11 – 13 
червня, 2019 р.).

Польща. Жешівський університет. Науково-конференційна 
діяльність. Практичні результати від співробітництва: член 
«Towarzystwa Historikow».

Польща. Жешівський університет. Науково-конференційна 

діяльність. Практичні результати від співробітництва: робота 
в архівах, редагування монографії. 

Польща. Жешівський університет. Конференційна діяль-
ність. Практичні результати від співробітництва: участь у на-
укових міжнародних конференціях: «Mobilnosc w Calicji 1772 
– 1914. Виступ із доповіддю «Трудова еміграція українців з 
Галичини наприкінці XIX – початку XX століття».

Польща. Університету Казимира Великого у Бидгощі. Запо-
бігання та підготовка фахівців у сфері боротьби з ризикованою 
поведінкою дітей та молоді в Україні. Практичні результати 
від співробітництва: розробка концепції та модуля освіти для 
галузей підготовки студентів ДДПУ ім. Івана Франка для ро-
боти з профілактики ризикованої поведінки дітей та підлітків 
(психологія / соціальна педагогіка).

Польща. Університету Казимира Великого у Бидгощі. Ла-
зерні технології. Лазери та їх застосування. Практичні резуль-
тати від співробітництва: Міжнародна науково-практична кон-
ференція (11 – 13 червня, 2019 р.).

Польща. Університету Казимира Великого у Бидгощі. 
«Польсько-українська науково-методичної співпраця з метою 
підтримки розвитку системи профілактики та навчання спе-
ціалістів в обсязі протидії ризиковній поведінці дітей та мо-
лоді в Україні». Практичні результати від співробітництва: ІІІ 
Міжнародний науково-практичний семінар (Дрогобич, 6 – 10 
травня 2019 р.).

Польща. Державна вища професійна школа імені Вітелона 
у Лєгніці. Суспільно-правові аспекти виховання у ХХ столітті: 
загрози, сподівання, виклики. Практичні результати від співро-
бітництва: ІІ Міжнародна наукова конференція (м. Дрогобич, 28 
– 29 жовтня), публікація матеріалів конференції у міжнародно-
му збірнику «Молодіжна політика: проблеми та перспективи».

Польща. Державна вища професійна школа імені Вітелона 
у Лєгніці. Участь у проекті «Освітня ініціатива передового до-
свіду». Практичні результати від співробітництва: 1. Підготов-
ка студентів до виконання конкретних професійних ролей та 
потреб сучасного ринку праці. Навчання для студентів PWSZ 
Вітелона у Лєгниці та Дрогобицького державного педагогіч-
ного університету ім. І. Франка у Дрогобичі. 2. Методична 
конференція «Навчальні програми та потреби ринку праці і 
вимоги роботодавців» (4 – 6 листопада 2019 року).

Польща. Державна вища професійна школа імені Вітелона у 
Лєгніці. Підготовка студентів до виконання професійних ролей 
на сучасному ринку праці в рамках проекту Міністерства осві-
ти Польщі «Дидактична ініціатива досконалості». Практичні 
результати від співробітництва: поїздка в Лєгніцу групи з два-
надцяти студентів різних спеціальностей (соціологія, інформа-
тика, математика, економіка, трудове навчання, історія) та двох 
викладачів ДДПУ імені Івана Франка (4 – 6 листопада 2019 р.). 

Польща. Міністерство освіти Польщі. Підготовка студентів 
до виконання професійних ролей на сучасному ринку праці в 
рамках проекту Міністерства освіти Польщі «Дидактична іні-
ціатива досконалості». Практичні результати від співробітни-
цтва: поїздка в Лєгніцу групи з дванадцяти студентів різних 
спеціальностей (соціологія, інформатика, математика, еконо-
міка, трудове навчання, історія) та двох викладачів ДДПУ іме-
ні Івана Франка (4 – 6 листопада 2019 р.).

Польща. Опольський технічний університет. Спільні дослі-
дження властивостей волого чутливих керамічних структур. 
Практичні результати від співробітництва: 1. Klym H. Nanoporous 
characterization of modifi ed humidity-sensitive MgO-Al2O3 ceramics 
by positron annihilation lifetime spectroscopy method / H. Klym, , A. 
Ingram, I. Hadzaman, I. Karbovnyk, I. Vasylchyshyn, A. Popov // IOP 
Conference Series: Materials Science and Engineering. – 2019. – V. 
503. – № 1. – P. 012019. - 1 – 8. (0,5 / 0,083 д.а., Scopus) – 0,9 а.ч. 2. 
Klym H. Nanoscale Investigation of Porous Structure in Adsorption-
Desorption / H. Klym, A. Ingram, R. Szatanik, I. Hadzaman // Springer 
Proceedings in Physics: Selected Proceedings of the 6th International 
Conference Nanotechnology and Nanomaterials. – 2019. – P. 199 – 
209. ( 0,6875 / 0,229 д.а., Scopus) – 0,9 а.ч.

Польща. Підкарпатська вища школа ім. бл. Кс. Владислава 
Фіндиша в Ясло. Просторовий розвиток регіонів. Актуальні 
проблеми моделювання та управління соціально-економічними 
системами в умовах глобалізації. Практичні результати від спів-
робітництва: організація та проведення спільної конференції. 

Польща. Державна вища технічно-економічна школа ім. кс. 
Броніслава Маркевіча в Ярославі. Актуальні проблеми моде-
лювання та управління соціально-економічними системами 
в умовах глобалізації. Практичні результати від співробітни-
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цтва: організація та проведення спільної конференції.
Польща. Державна вища технічно-економічна школа ім. кс. 

Броніслава Маркевіча в Ярославі. Конференційна діяльність. 
Практичні результати від співробітництва: V Міжнародна нау-
кова конференція; «Dobroczynnosc, fi lantropia i praca socjialna», 
Виступ з доповіддю: «Запобігання   та протидія насильства у 
сучасній українській родині».

Польща. Державна вища технічно-економічна школа ім. кс. 
Броніслава Маркевіча в Ярославі. Науково-конференційна ді-
яльність. Практичні результати від співробітництва: член на-
укової ради збірника «Charity, philanthropy and social work».

Польща. Державна Вища професійна школа ім. Станіслава 
Пігоня в Кросно. Актуальні проблеми моделювання та управ-
ління соціально-економічними системами в умовах глобаліза-
ції. Практичні результати від співробітництва: організація та 
проведення спільної конференції.

Польща. Зеленогурський університет. Лазерні технології. 
Лазери та їх застосування. Практичні результати від співробіт-
ництва: Міжнародна науково-практична конференція (11 – 13 
червня, 2019 р.).

Польща. Польська Академія Наук. Лазерні технології. Ла-
зери та їх застосування. Практичні результати від співробіт-
ництва: Міжнародна науково-практична конференція (11 – 13 
червня, 2019 р.).

Польща. Польська Академія Наук. Підготовка та видання мо-
нографічного номера «Планета Шульц» (№ 1 – 2, 2019) науко-
вого часопису «Контексти». Практичні результати від співро-
бітництва: друк монографічного номера «Планета Шульц» (№ 1 
– 2, 2019) наукового часопису «Контексти», жовтень 2019 року;  
презентація 19 листопада 2019 року в рамках Міжнародного лі-
тературно-мистецького проекту «Друга Осінь» (Дрогобич).

Польща. Варшавський університет ім. кард. Стефана Ви-
шинського. Лазерні технології. Лазери та їх застосування. 
Практичні результати від співробітництва: Міжнародна науко-
во-практична конференція (11 – 13 червня, 2019 р.).

Польща. Бялистоцький технічний університет. Лазерні тех-
нології. Лазери та їх застосування. Практичні результати від 
співробітництва: Міжнародна науково-практична конференція 
(11 – 13 червня, 2019 р.).

Польща. Університет ім. Яна Кохановського в Кельце. XІІ 
Міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів  «Perpetuum 
mobile» (3 – 6 травня  2019 р.). Практичні результати від спів-
робітництва: участь у журі XІІ Міжнародного конкурсу бая-
ністів-акордеоністів «Perpetuum mobile» доктора габілітовано-
го, професора Інституту музичної освіти Університету ім. Яна 
Кохановського Януша Круля.

Польща. Товариство «Фестиваль Бруно Шульца» в Любліні. 
Спільна організація міжнародних проектів. Практичні результа-
ти від співробітництва: Українсько-польський кінопроект «Дро-
гобич – місто Івана Франка та Бруно Шульца» в рамках щоріч-
ного Міжнародного проекту «Bruno4ever» (9 – 13 травня 2019 
року). Організація літературної зустрічі з Ґжеґожем Ґауденом, 
екс-директором Польського Інституту Книжки у Кракові та пре-
зентація його книжки «Львів – крах ілюзій. Оповідь про листо-
падовий погром 1918 року», Дрогобич (17 вересня 2019 року). 
Організація Міжнародного літературно-мистецького проекту 
«Друга Осінь», Дрогобич (19 – 20 листопада 2019 року).

Польща. Державна вища професійна школа імені Яна Гродка в 
Сяноку. Міжнародна наукова конференція «На пограниччі куль-
тур і народів. Економіка – суспільство – культура». Практичні ре-
зультати від співробітництва: співорганізація Міжнародної науко-
вої конференції у Саноку (Польща) (12 – 14 вересня 2019 року).

Польща. Державна вища професійна школа імені Яна Гродка 
в Сяноку. Проблеми пограниччя (економічні, політичні, право-
ві аспекти). Практичні результати від співробітництва: участь 
доц. О. Проць у Міжнародній конференції «На пограниччях 
культур і народів» (12 – 14.09.2019 р.)

Польща. Державна вища професійна школа імені Яна Грод-
ка в Сяноку. Дослідження історії, культури, економіки укра-
їнсько-польського пограниччя. Практичні результати від спів-
робітництва: участь у Міжнародній науковій конференції «На 
пограниччі культур і народів. Суспільство – Економіка – Куль-
тура» (12 – 14 вересня 2019 р.).

Польща. Музей Анни та Ярослава Івашкевичів у Ставищі. 
Міжнародна наукова конференція «Романтичні інспірації – у 
минулому і сьогодні» у рамках щорічного польсько-україн-
ського проекту «Діалог Двох Культур». Практичні результати 
від співробітництва: співорганізація та проведення Міжнарод-

ної наукової конференції «Романтичні інспірації – у минулому 
і сьогодні», Кременець (3 – 8 вересня 2019 року).

Польща. Фонд «Свобода і Демократія», Варшава. Співпраця 
в рамках міжнародних проектів та грантових програм для сту-
дентів. Практичні результати від співробітництва: співоргані-
зація Міжнародного літературно-мистецького проекту «Друга 
Осінь», Дрогобич, 19 – 20 листопада 2019 року. Дофінансуван-
ня книжки «Бруно Шульц у поезії». – «Acta Sculziana». – № 4. 
– Дрогобич – Люблін, 2019. 167 с.

Польща. Природничо-гуманітарний університет в Сєдльце. 
Дослідницька робота молодих науковців у польських держав-
них вищих закладах освіти. Практичні результати від співро-
бітництва: стипендійна програма ЮНЕСКО (1.09 – 31.10.2019). 

Польща. Природничо-гуманітарний університет в Сєдльце. 
Обговорення актуальних проблем українсько-польських взаємин 
в історичній ретроспективі. Практичні результати від співробіт-
ництва: редагування збірника наукових праць «Historia i Świat». 

Польща. Познанський університет імені Адама Міцкевича. 
Історія історичної науки. Практичні результати від співробіт-
ництва: участь у XXVI Інтердисциплінарному Історичному 
Семінарі: Historia@Teoria (Германув, Республіка Польща, 7 – 
9 червня 2019 р.).

Польща. Гданський університет. Історія історичної науки. 
Практичні результати від співробітництва: участь у Міжна-
родній туристично-краєзнавчій та історіографічній науковій 
конференції «Miejsca pamięci-historia-turystyka» (17 – 18 жов-
тня 2019р.).

Польща. Гданський університет. Біографія та діяльність Бру-
но Шульца. Практичні результати від співробітництва: участь 
у IV Днях Шульца у Гданську (13 – 16 листопада 2019 р.).

Польща. Варшавський університет. Історія історичної на-
уки. Практичні результати від співробітництва: участь у на-
уковій конференції «Historia rerum gestarum – przeszłość 
odzwierciedlona czy wykreowana? Kluczowe problemy przeszłości 
krajów Europy Środkowej i Wschodniej w historiografi ach regionu, 
XIX–XXI w.» (6 – 7 грудня 2019 р.).

Польща. Польське історичне товариство (відділ у Люблі-
ні). Історіографія ранньомодерної історії Польщі. Практичні 
результати від співробітництва: участь XX загальному з’їзді 
польських істориків (17 – 19 вересня 2019 р.).

Польща. Університет Марії Кюрі-Склодовської у Люблі-
ні. Історіографія ранньомодерної історії Польщі. Практичні 
результати від співробітництва: участь XX загальному з’їзді 
польських істориків (17 – 19 вересня 2019 р.).

Польща. Музей національної культури та регіональне то-
вариство культури ім. Я.Ґосляра в Кольбушові. Науково-кон-
ференційна діяльність. Практичні результати від співробітни-
цтва: член наукової ради «Rocznik Kolbuszowski» (Р.П. Попп). 

Польща. Поморська академія в Слупську. Конференційна 
діяльність. Практичні результати від співробітництва: видання 
наукового збірника.

Польща. Державна вища професійна школа в Коніні. Кон-
ференційна діяльність. Практичні результати від співробітни-
цтва: видання наукового збірника.

Словаччина. Medical Center «ADELI». Узгодження угоди 
про співпрацю. Практичні результати від співробітництва: 
підписання угоди 10 червня 2019 р.

Словаччина. Технічний університет в Кошіце. Моделювання 
та управління соціально-економічними системами. Практичні 
результати від співробітництва: спільні наукові дослідження.

Словаччина. Університет імені Павла Йозефа Шафаріка в 
Кошіце. Лазерні технології. Лазери та їх застосування. Прак-
тичні результати від співробітництва: Міжнародна науково-
практична конференція (11 – 13 червня, 2019 р.).

Угорщина. Wigner Research Centre for Physics of the Hungarian 
Academy of Sciences, Budapest. Лазерні технології. Лазери та їх 
застосування. Практичні результати від співробітництва: Міжна-
родна науково-практична конференція (11 – 13 червня, 2019 р.).

Франція. Всесвітня конфедерація акордеоністів «Confédération 
Mondiale de l’Accordéon». XІІ Міжнародний конкурс баяністів-
акордеоністів «Perpetuum mobile» (3 – 6 травня 2019 р.). Прак-
тичні результати від співробітництва: участь у журі XІІ Міжна-
родного конкурсу баяністів-акордеоністів «Perpetuum mobile» 
професора директора Міжнародного Акордеонного центру, пре-
зидента Всесвітньої  конфедерації акордеоністів «Confédération 
Mondiale de l’Accordéon» Фредеріка Дешампса.

Чехія. Університет імені Масарика в Брно, Інститут славіс-
тики Філософського факультету. Участь у Міжнародній науко-
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во-практичній конференції «Модернізація педагогічної освіти 
як основа інтенсифікації професійної та світоглядно-мето-
дологічної підготовки вчителя сучасної початкової школи». 
Практичні результати від співробітництва: доповідь на конфе-
ренції (17 – 18 жовтня 2019 р.).

Японія. Сідзуоцький університет, Дослідницький інститут 
електроніки. Теоретичні та експериментальні дослідження 
умов формування самооорганізованих наногетероструктур 
під впливом лазерного опромінення. Практичні результати від 
співробітництва: Подана до друку стаття «Вплив деформацій-
ного та температурного полів на розподіл міжвузлових атомів 
та вакансій у напівпровіднику ZnO під впливом імпульсного 
лазерного опромінення».

3.2 Діяльність Полоністичного науково-інформаційного 
центру імені Ігоря Менька

Основні проекти Полоністичного центру:
1. Українсько-польський кінопроект «Дрогобич – місто Іва-

на Франка та Бруно Шульца»: в рамках щорічного Міжнарод-
ного проекту «Bruno4ever» (9 – 13 травня 2019), організований 
спільно з Товариством «Фестиваль Бруно Шульца» в Любліні. 

2. Міжнародна наукова конференція «Романтичні інспірації 
– у минулому і сьогодні»: в рамках щорічного польсько-укра-
їнського проекту «Діалог двох культур» (3 – 8 вересня 2019), 
організована у Кременці спільно з Музеєм Анни та Ярослава 
Івашкевичів (Польща). Участь студентів: Уляна Павлишин (ІІІ 
курс, ПА-33); Анастасія Марчак (ІІІ курс, ПА-33); Роксолана 
Пристай (ІІІ курс, ПА-33); Вікторія Григорчук (IV курс, ПУ-
44); Уляна Стець (IV курс, ПУ-44); Марта Клименко (IV курс, 
ПУ-44); Лілія Зубар (IV курс, ПУ-44); Юлія Осмачко (аспі-
рантка інституту музичного мистецтва); Ольга Мичко (маґі-
странтка інституту музичного мистецтва).

3. Міжнародна наукова конференція «На пограниччі культур 
і народів. Економіка – суспільство – культура» (12 – 14 вересня 
2019): партнерська співорганізація із Вищою державною про-
фесійною школою ім. Яна Ґродка в Саноку. Участь викладачів: 
доц. Віра Меньок, доц. Павло Скотний, доц. Ірина Лозинська, 
доц Олександра Проць, доц. Олександра Німилович.

4. Щорічний Міжнародний літературно-мистецький про-
ект «Друга Осінь», присвячений 77 роковинам загибелі Бруно 
Шульца (19 – 20 листопада 2019). У рамках проекту, зокрема: 
спільна молитва на місці загибелі Бруно Шульца; презента-
ція четвертого та п’ятого чисел періодичного видання Поло-
ністичного центру «Acta Schulziana» («Бруно Шульц у поезії. 
Відкрита антологія» та «Томаш Достатній. Духовні мандри»); 
презентація монографічного номера «Планета Шульц» (№ 1 
– 2, 2019) польського наукового часопису «Контексти» (орган 
Польської Академії Наук); перформанс «Завжди Дрогобич”» 
Еви Зажицької (Вроцлавська академія мистецтв); концерт 
«Oyfn weg» Роксани Вікалюк (Берлін–Вроцлав); літературоз-
навча конференція «Листопадові читання» за участі проф. 
Юзефа Олєйнічака (Катовіце), Гани Нелі Палкової (Брно) та 
Віри Меньок; авторська зустріч з польським поетом Яцеком 
Подсядло; авторська зустріч з Лотаром Кінкенштайном (Бер-
лін) та презентація його поетичної збірки «Іскри» та ін.

Учасники проекту з України, Польщі, Німеччини, Чехії, 
США – 24 особи.

5. Літературні зустрічі та книжкові презентації: зустріч з 
Ґжеґожем Ґауденом, екс-директором Польського Інституту 
Книжки у Кракові та презентація його книжки «Львів – крах 
ілюзій. Оповідь про листопадовий погром 1918 року» (17 ве-
ресня 2019 р.).

6. Основні лекції та екскурсії у Музеї Кімнаті Бруно Шуль-
ца: для учнів 10-х класів Бориславської державної гімназії (23 
березня 2019); для кінодокументалістів з Польщі (10 травня 
2019), для кінорежисерів та сценаристів зі США та Києва (ли-
пень 2019) та ін. Загальна кількість відвідувачів Музею упро-
довж року – близько 346 осіб.

Проекти і програми для студентів:
7. Підготовка студентки Валентини Фольц (IV курс, поль-

ська філологія, філологічний факультет) до участі в програмі 
Erasmus+ (навчання студентки в ІІ семестрі 2018 – 2019 н.р. у 
Люблінському католицькому університеті, Польща).

8. Підготовка та організація безкоштовної участі студентів 
польсько-української філології філологічного факультету у 
літніх школах польської мови у Познані, Вроцлаві, Сєдльце та 
Любліні: Анастасія Борсук (маґістратура, польська філологія); 
Вікторія Григорчук (IV курс, ПУ-44); Уляна Павлишин (ІІІ 
курс, ПА-33); Уляна Стець (IV курс, ПУ-44).

Основні проекти студентського театру «Альтер» (спектаклі, 
перформативні проекти, театральні прем’єри, міжнародні пре-
зентації):

– Перформанс «Improv» у рамках відкриття туристичного се-
зону в Дрогобичі (1 червня 2019);

– Перформанс «Брук з Вулиці Крокодилів» (Ґнєзно, Польща, 
26 – 27 вересня 2019);

– Театралізована екскурсія «Таємниці дрогобицької ратуші» 
(1 листопада 2019);

– Прем’єра спектаклю «N-клас» за мотивами «Померлого 
класу» Тадеуша Кантора (19 листопада 2019).

Провідні іноземні партнери проектів Полоністичного нау-
ково-інформаційного центру імені Ігоря Менька, реалізованих 
упродовж 2019 року:

1. Польська Академія Наук (Варшава, Польща).
2. Редакція польського наукового часопису «Контексти» 

(Варшава, Польща).
3. Товариство «Фестиваль Бруно Шульца» в Любліні (Польща).
4. Вища державна професійна школа ім. Яна Ґродка у Саноку 

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

3.3 Наукова і культурно-освітня діяльність 
Австрійської бібліотеки та Центру країн Західної Європи 

в 2019 році
Австрійська бібліотека як важливий навчальний і культурно-

освітній центр відіграє вагому роль у міжнародній кооперації з 
австрійськими вищими навчальними закладами, культурно-освіт-
німи, урядовими і дипломатичними установами. У 2019 році було 
організовано для викладачів і студентів літературо- і мовознав-
чі лекції за участю провідних науковців з Відня, Інсбрука, Ґраца, 
Зальбурга, науково-практичні семінари, літературні читання ав-
стрійських авторів, тематичні культурологічні виставки і презен-
тації книжкових видань, робочі візити до Австрії, семестрові на-
вчання і стажування у вищих навчальних закладах Австрії тощо.

Робота Австрійської бібліотеки та Центру країн Західної Єв-
ропи в 2019 році здійснювалася за такими основними напря-
мами регіональної, всеукраїнської та міжнародної діяльності.

Українсько-австрійські науково-культурні і дипломатичні 
взаємини

Кількість австрійських партнерів, з якими співпрацює Ав-
стрійська бібліотека, складає понад 30 дипломатичних, урядо-
вих, наукових і культурно-освітніх установ. Завдяки активній і 
налагодженій кооперації вдалося реалізувати значну кількість 
регіональних та міжнародних проектів, зокрема «Дні Австрії у 
Дрогобичі» (VІ Міжнародний форум), найбільш масштабний і 
різноплановий захід, який відбувся 12 – 19 травня 2019 року 
під лейтмотивом «Зальцбурзький край – гармонія культури і 
природи». У програмі форуму:

- Міжнародна наукова конференція «Мотиви і символи взає-
модій між Зальцбурзьким краєм і Галичиною в історії, культу-
рі та релігії», під час якої було виголошено понад 30 доповідей 
австрійських, польських, німецьких, хорватських, чеських та 
українських науковців;

- прийом дипломатичних і громадських діячів міським голо-
вою Дрогобича. Дискусія за «круглим столом» «Дрогобич на 
шляху австрійсько-українського партнерства»;

- прийом ректорів австрійських університетів-партнерів ректо-
ром ДДПУ імені Івана Франка. Підписання угоди про співпрацю 
між Зальцбурзьким університетом та ДДПУ імені Франка в осо-
бі ректорів професорів Гайнріха Шмідінґера і Надії Скотної;

- літературні зустрічі та читання за участю відомих австрійських 
авторів (Карл-Маркус Ґаус, Крістіан-Лоренц Мюллер, Петра На-
ґенкегель) та українських публіцистів і перекладачів (Юрко Про-
хасько, Люба-Параскевія Стринадюк, Христина Назаркевич);

- фотовиставки «Facing Lviv» і «Невідомі європейці» австрій-
ського фотографа Курта Кайндля (Зальцбурґ);

- художня виставка про творчість Ґеорґа Тракля Мілени Мел-
лер з літературним коментарем Еріки Віммер Мацол (Інсбрук);

- виставка ікон «САНКТУМ»: картини студентів Львівської 
національної академії мистецтв під керівництвом проф. Рома-
на Василика;

- урочиста церемонія з нагоди присвоєння звання «Почесний 
доктор Дрогобицького державного педагогічного університету 
імені Івана Франка» керівникові відділу міжнародних зв’язків 
Віденського педагогічного інституту д-ру Томасу Бауеру за ва-
гомий внесок у розвиток українсько-австрійських науково-пе-
дагогічних і культурно-освітніх зв’язків;
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- концерт класичної музики «Віденські класики та їх сучас-
ники» за участю студентів Дрогобицького музичного коледжу 
імені Василя Барвінського;

- дидактичні і лінгвокраїнознавчі семінари для студентів та ви-
кладачів ДДПУ імені Івана Франка: «Програма академічної мо-
більності Erasmus+» (маґ. Бріґітте Рот та Гольґер Вінкельмаєр, 
Віденський педагогічний інститут) та «Дидактичний і країноз-
навчий потенціал блогів з веб-платформою IDERBLOG» (маґ. 
Констанце Едтштадлер, Штирійський педагогічний інститут);

- презентація книжкових видань у галузі австрійсько-україн-
ських літературних, мовних та культурних зв’язків, а саме: «Се-
стро, розправ крила! Жіночі голоси з України» (переклади тво-
рів українських письменниць) (упор., наук. ред. А. Паславської, 
Г. Кайнцбауер, А. Волдана, Львів, 2019), «Національні варіанти 
німецької мови. Лінгвогеографічний, соціолінгвістичний, лінг-
вістичний та лінгвокультурний аспекти» (упор., наук. ред. О. Бі-
лоуса та І. Пянковської, Київ, 2019), «Компаративні досліджен-
ня австрійсько-українських літературних, культурних та мовних 
контактів» за матеріалами міжнародної наукової конференції під 
час V Днів Австрії у Дрогобичі в 2017 р. (Дрогобич – Ґрац, 2018);

- кулінарний майстер-клас і зальцбурзька вечеря за рецептом 
австрійського шеф-кухаря Роланда Ессля;

- культурна програма в Дрогобичі та Бориславі: «Австрій-
ський, польський чи український: Дрогобич у пошуках свого 
місця в історії», «Бориславська нафта – міф і реальність»;

- наукова країнознавча подорож «Етнічне розмаїття регіону: 
екскурс в історію культури Закарпаття».

Завдяки реалізації цього масштабного проекту відбулося 
налагодження контактів і співпраці з урядом і парламентом 
Федеральної землі Зальцбурґа, виконавчими органами магі-
страту м. Зальцбурґ, Зальцбурзьким університетом, Центром 
ім. Штефана Цвайґа, Почесним консульством України в Заль-
цбурзі, відомими письменниками (Карл-Маркус Ґаус, Крісті-
ан-Лоренц Мюллер та ін.) і представниками культури і мисте-
цтва (Курт Кайндл) та іншими науковими установами. 

Науково-організаційна діяльність
15 – 16 жовтня 2019 р. відбулася науково-практична конфе-

ренція у рамках святкування 10-річного ювілею Австрійської 
бібліотеки. У програмі конференції науково-культурологічні 
доповіді та літературні читання і дискусії, зокрема:

- «10 років Австрійській бібліотеці у Дрогобичі: результати 
і перспективи австрійсько-української співпраці на Дрогобич-
чині» (маґ. Улла Краус-Нусбаумер (Відень), доц. Ярослав Ло-
пушанський, Дрогобич);

- Презентація 10-річної діяльності Австрійської бібліотеки у 
Дрогобичі: 2009 – 2019 (маґ. Марта Мацьків, маґ. Ірина Лопу-
шанська, Дрогобич);

- «До історії меморіальної таблиці, встановленої в памʼять 
про сорокарічний ювілей правління цісаря Франца Йозефа І.» 
(доц. Богдан Лазорак, Дрогобич);

- «Харків – східноукраїнське місто великого формату в 
контексті австрійсько-українських політичних і культурних 
зв'язків» (доц. Олена Бєлозьорова, Харків);

- «Світ на початку ХХ століття очима Йозефа Рота: Франція, 
Росія, Балкани, Америка». Розмова з перекладачками збірки 
репортажів «Міста і люди» Олесею Яремчук та Христиною 
Назаркевич (Львів);

- Презентація україномовного перекладу книги «Легенди 
Австрії», ілюстрованої і виданої Крістофом Родлером (доц. 
Любомир Бораковський, Львів).

Редакційно-видавнича діяльність
Австрійська бібліотека провадить власну редакційно-видав-

ничу діяльність. Упродовж 2019 року було видано: 
- 7-й том збірника наукових праць «Компаративні дослідження 

австрійсько-українських літературних, культурних та мовних 
контактів» за матеріалами Міжнародної наукової конференції 
під час V Днів Австрії у Дрогобичі в 2017 р. (Дрогобич-Ґрац, 
2018, 404 с.);

- брошуру із серії Doctor honoris causa «Томас Бауер. Відень 
і Дрогобич на шляху міжнародної академічної мобільності» 
(упор., наук. редакція Я. Лопушанського та О. Радченка, Дро-
гобич, 2019, 84 с.).

Академічна мобільність викладачів і студентів
Участь у європейській програмі Erasmus+ – це один з ключо-

вих пунктів у діяльності Австрійської бібліотеки та Центру єв-
роінтеграції. У цьому контексті Австрійська бібліотека актив-
но забезпечує виконання угод про співпрацю між ДДПУ імені 
Івана Франка та Інсбрукським університетом, Зальцбурзьким 

університетом, Віденським педагогічним інститутом, Штирій-
ським педагогічним інститутом у Ґраці та Педагогічним інсти-
тутом у Лінці. 

Упродовж 2019 року студенти інституту іноземних мов 
(В. Комар, Р. Грицик, М. Вінтонів, І. Іваночко, А. Лучечко, С. 
Музичка, А. Пилат, Ю. Лютик) отримали можливість семе-
стрового навчання у Віденському педагогічному інституті та 
Штирійському педагогічному інституті. Семестрове навчання 
у Дрогобичі проходила студентка з Відня Маріца Відакушіч, 
навчальний план якої передбачав семінарські і практичні за-
няття в інституті іноземних мов, а також педагогічну практику 
зі студентами німецького відділення та учнями загальноосвіт-
ньої школи № 2 з поглибленим вивченням німецької мови.

Організаційна діяльність Австрійської бібліотеки: 
партнерство і візити

У 2019 році було організовано низку робочих візитів до ав-
стрійських партнерів із метою налагодження і поглиблення 
міжнародної співпраці:

- візит керівника Австрійської бібліотеки доц. Ярослава Лопу-
шанського до Приватного педагогічного інституту діоцезії м. Лінц. 
Підписання меморандуму про співпрацю (27 червня 2019 р.); 

- робочий візит ректора ДДПУ імені Івана Франка, проф. Надії 
Скотної до Зальцбурзького університету (24 – 26 вересня 2019 
р.). У рамках робочої зустрічі ректорів та переговорів делегації 
нашого університету (проф. Надія Скотна, доц. Іван Кутняк, доц. 
Ярослав Лопушанський) з представниками Федерального уряду 
Зальцбурга (д-р Гайнріх Шельгорн) багато уваги було присвя-
чено можливостям співпраці у сфері гуманітарних та природ-
ничих наук, музики і мистецтва. Чинна угода про співпрацю із 
Зальцбурзьким університетом була підписана 13 травня 2019 р.; 

- робочий візит університетської делегації до Штирійського 
педагогічного інституту в м. Грац (доц. Володимир Шаран, 
доц. Василь Лопушанський, доц. Олександра Шаран) у рам-
ках програми Erasmus+ з метою поглиблення співпраці, обмі-
ну досвідом та обговоренню подальшої кооперації;

- участь делегації університету (доц. Юрій Вовк, доц. Павло 
Скотний, доц. Ігор Гриник) в урочистостях з нагоди 350-річчя 
Інсбрукського університету;

- важливим досягненням у діяльності Австрійської бібліотеки 
та Центру країн Західної Європи за 2019 рік є організація офі-
ційного візиту делегації з Дрогобича до федеральної землі Ав-
стрії – Зальцбурґ. Ця подія особливого політичного і культурно-
го значення була логічним продовженням і результатом VI Днів 
Австрії у Дрогобичі 2019 р. Дрогобицьку делегацію очолив місь-
кий голова Тарас Кучма. У результаті протокольних зустрічей 
із представниками міської влади м. Галляйн, ділової зустрічі з 
Почесним консулом України і Зальцбурзі п. Мартіном Паношом 
були задекларовані спільні інтереси та прагнення у розбудові та 
зміцненні співпраці в освітньо-культурній, соціально-гуманітар-
ній та економічно-інвестиційній сферах діяльності. Підписання 
угоди про партнерство міст заплановане на 2020 р.
 Австрія та Україна: міжкультурний діалог

У рамках циклу культурознавчих лекцій на тему «Австрія 
та Україна: міжкультурний діалог» відбувалися цікаві доповіді 
українських та австрійських лекторів. Метою цього проекту є по-
пуляризація знань про історико-культурну і мистецьку спадщину 
австрійсько-українських взаємин упродовж багатьох десятиліть, 
ознайомлення з цікавими подіями, фактами і явищами літерату-
ри, архітектури, музики й мистецтва, філософії й психоаналізу, 
життя і діяльності видатних представників династії Габсбурґів. 

У 2019 році було прочитано низку цікавих доповідей, як на-
приклад:

- «Парфумерні традиції Австро-Угорщини у Галичині» (маг. 
Віктор Бібік, Дрогобич);

- «Чи минуле є таємною мовою? Роман «Танго смерті» Юрія 
Винничука та повернення багатокультурного Львова» (проф. 
Роман Дубасевич, Німеччина);

- «Харків – східноукраїнське місто великого формату в 
контексті австрійсько-українських політичних і культурних 
зв'язків» (доц. Олена Бєлозьорова, Харків);

- «Різдво по-австрійськи: Традиції віденських різдвяних яр-
марок» (доц. Ярослав Лопушанський, Дрогобич).

У рамках проекту «Літературний подіум Дрогобича» Ав-
стрійська бібліотека організувала дві творчі зустрічі (майстер-
клас і літературні читання) з українською журналісткою, ме-
діадослідницею, поетесою та есеїсткою Марією Титаренко. 
Вона презентувала книгу «Комунікація від нуля. Есеї для 
Мані» і поділилася своїм досвідом і секретами успішних пу-
блічних виступів.
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Навчально-виховна і культурно-просвітницька діяльність
У своїй діяльності Австрійська бібліотека є активним учас-

ником навчально-виховного процесу, університетських куль-
турно-мистецьких заходів, а також тих, що проводяться у 
масштабах міста, району чи всієї країни. 

Австрійська бібліотека організувала всеукраїнську олімпі-
аду з німецької мови (з австрійським лінгвокраїнознавчим ас-
пектом) на тему «Мотиви і символи взаємодій між Австрією 
та Україною в історії, культурі та літературі»  для учнів загаль-
ноосвітніх шкіл. Переможці олімпіади нагороджені двотижне-
вим навчанням в Адмонтській гімназії (Австрія). 

Напередодні різдвяних свят організовано етнокультурну 
вечірки «Різдво по-австрійськи» з презентацією традицій ав-
стрійських різдвяних ярмарок, художньою виставою, часту-
ванням смачними українськими пампушками, австрійським 
глінтвейном і запашною віденською кавою.

Організовано чотири художньо-мистецькі та літературні ви-
ставки: 

- книжкова виставка «Галичина і Буковина в антикварних 
книгах і документах часів Дунайської монархії» (організатор 
виставки: Австрійська бібліотека, Макс Бльойліх (письмен-
ник, Зальцбурґ/Австрія)); 

- книжкова виставка «Дух зальцбурзького краю у текстах і 
світлинах» (організатори виставки: Австрійська бібліотека, 
Бенедикт О. Феґер, президент Австрійської асоціації книго-
розповсюдження (Відень, Австрія));

- мандрівна художня експозиція «Ґустав Клімт – основопо-
ложник модерну» (організатори виставки: Австрійська бібліо-
тека, Австрійський культурний форум у Києві);

- мандрівна виставка: «200 років різдвяній пісні «Тиха ніч! 
Свята ніч!» (організатори виставки: Австрійська бібліотека, 
Австрійський культурний форум у Києві).

Презентація України в Австрії
Представники Австрійської бібліотеки в Дрогобичі взяли 

активну участь у міжнародних конференціях, семінарах, куль-
турно-освітніх проектах, які відбувалися в Австрії за участю 
представників багатьох європейських країн: 

- У рамках щорічних семінарів Австрійських бібліотек за кор-
доном у Відні співробітниці Австрійської бібліотеки маґ. Іри-
на Лопушанська та маґ. Марта Мацьків взяли участь у 10-му 
(червень 2019 р.) та 11-му (вересень 2019 р.) науково-практич-
них семінарах разом із представниками з Польщі, Угорщини, 
Чехії, Туреччини, Італії, Боснії, Вірменії, Румунії та інших єв-
ропейських країн. Цьогорічні семінари були присвячені темам 
літератури, демократії та соціальної політики, де на зустрічі із 
керівниками Відділу з питань організації науково-культурних 
заходів за кордоном у МЗС Австрії та Відділу Австрійських бі-
бліотек за кордоном наші співробітниці успішно представили 
10-річну діяльність бібліотеки у Дрогобичі;

- 5 – 6 жовтня 2019 р. керівник Австрійської бібліотеки доц. 
Ярослав Лопушанський взяв участь у 8-ій зустрічі наукових 
керівників Австрійських бібліотек у Відні на тему «Наука і де-
мократія», яку регулярно організовує Міністерство закордон-
них справ Австрії;

- у Міжнародній конференції «Європа у процесі змін: центра-
лізована чи децентралізована Європа» (12 – 17 серпня 2019, м. 
Тайнах (Каринтія/Австрія)), організованій Католицькою ака-
демічною спілкою Австрії, брали участь представники різних 
політичних сил та релігійних конфесій (Україну представляв 
доц. Ярослав Лопушанський). Під час дискусії за «круглим 
столом» обговорювали ключове питання конференції: Чи по-
трібна Європі релігія? В рамках заходу був проведений Між-
народний молодіжний форум, де молодь України, Румунії та 
Албанії вели бесіду про актуальні події політичного, соціаль-
но-економічного і культурного розвитку своєї країни;

- завдяки організаторським зусиллям і співпраці Австрій-
ської бібліотеки зі штирійськими інституціями муніципальний 
камерний хор «Легенда» взяв участь у відому фольклорному 
фестивалі, який щорічно відбувається у вересні в м. Грац (15 
вересня 2019 р.), і виступив з трьома концертами у Штирії.

Відзнаки та нагороди
За плідну багаторічну діяльність із популяризації австрій-

ської культури в Україні та значний внесок у розвиток ав-
стрійсько-українських наукових і культурно-освітніх зв’язків 
співробітники Австрійської бібліотеки були відзначені такими 
нагородами:

- державна нагорода «Почесний Хрест Австрійського Чорно-
го Хреста» (доц. Ярослав Лопушанський);

- державна відзнака «Почесна грамота» Федерального мініс-
терства Європи, інтеграції та закордонних справ Австрії (доц. 
Олег Радченко);

- Медаль «За заслуги перед містом Дрогобичем» (доц. Ярос-
лав Лопушанський).

IV. ВИХОВНА РОБОТА
Серед пріоритетних напрямків діяльності університету – 

виховна робота зі студентською молоддю.
«Концепцією національного виховання студентської моло-

ді», схваленою колегією МОН України (протокол № 7/2 – 4 від 
25.06.2009 р.) визначено, що головною метою національного 
виховання студентської молоді є формування свідомого грома-
дянина – патріота Української держави, активного провідника 
національної ідеї, представника української національної елі-
ти через набуття молодим поколінням національної свідомос-
ті, активної громадянської позиції, високих моральних якос-
тей та духовних запитів.

З метою забезпечення реалізації цієї Концепції, розроблено 
та затверджено «План культурно-виховних та спортивно-ма-
сових заходів Дрогобицького державного педагогічного уні-
верситету імені Івана Франка».

У 2019 році на загальноуніверситетському рівні підрозділа-
ми університету було заплановано, організовано та проведено 
таку виховну роботу:

– 20 лютого 2019 року – відзначили п’яті роковини трагічних 
подій Революції Гідності та вшанували пам’ять Героїв Небес-
ної Сотні, які віддали за свободу Української держави найцін-
ніше, що мали – життя;

– 21 лютого 2019 року – святкові заходи, приурочені Міжна-
родному Дню рідної мови;

– 28 лютого 2019 року у Катедральному соборі Пресвятої 
Трійці відбулася спільна Літургія з нагоди початку ІІ-го семе-
стру 2019 навчального року;

– 13 березня 2019 року відбувся V загальноуніверситетський 
конкурс читців Шевченкової поезії серед студентів університету;

– 14 березня 2019 року в актовій залі головного корпусу уні-
верситету відбувся літературно-музичний вечір «Віку двад-
цять першого предтеча», приурочений до 205-ї річниці від дня 
народження Тараса Шевченка;

– 27 березня 2019 року відбулася загальноуніверситетська ін-
телектуальна гра «Що? Де? Коли?»;

– У квітні щороку проводиться конкурс на кращу кімнату 
гуртожитку;

– 14 квітня 2019 року Дрогобицький державний педагогіч-
ний університет імені Івана Франка гостинно зустрічав учнів-
випускників загальноосвітніх середніх шкіл, адже саме цього 
дня тут відбувався День відкритих дверей;

– 25 квітня 2019 року на спортивному майданчику університе-
ту відбувся VІІ розіграш «Кубку пам’яті ректора В. Скотного»;

– 16 травня 2019 року відбулася зустріч із представниками 
Міністерства оборони України та Збройних Сил України, та-
кож цього ж дня, долучилися до святкування Всесвітнього дня 
вишиванки в Україні;

– 22 травня 2019 року відбувся конкурс «Красуня універси-
тету – 2019»;

– 28 травня 2019 року в рамках проведення літературно-мис-
тецької академії «Країна Франкіана» відбулося відзначення 
103-іх роковин від дня смерті Івана Франка;

– 24 серпня 2019 року – участь у проведенні заходів щодо 
відзначення Дня незалежності у м. Дрогобич;

– 1 вересня 2019 року відбулася урочиста посвята першо-
курсників Дрогобицького державного педагогічного універси-
тету імені Івана Франка;

– 19 вересня 2019 року у Катедральному соборі Пресвятої 
Трійці відбулася спільна Літургія з нагоди нового навчально-
го року для викладачів та студентів навчальних закладів міста 
Дрогобич;

– 26 вересня 2019 року відбувся захід, присвячений «Дню 
першокурсника»;

– 3 жовтня 2019 року відбулася святкова академія з нагоди 
Дня працівників освіти України;

– 14 жовтня 2019 року долучилися представники університе-
ту до проведення заходу, загальноміського концерту із нагоди 
Дня захисника України;

– 16 жовтня 2019 року серед збірних команд інститутів та фа-
культетів було проведено щорічний фестиваль «Козацькі заба-
ви», який приурочений до свята Покрови Пресвятої Богородиці;

– у рамках святкування Міжнародного Дня студентів органі-
зовано та проведено разом з профкомом студентів та студент-
ським самоврядуванням: 

1) 30 жовтня 2019 року відбувся «круглий стіл» з адміні-
страцією університету;

2) 6 – 7 листопада 2019 року пройшов огляд-конкурс худож-
ньої самодіяльності перших курсів «Дебют»;
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3) 14 листопада відбулося оголошення результатів і нагоро-
дження переможців конкурсу «Студент року – 2019» та кон-
курс виконавців естрадної пісні «Шанс – 2019»;

– 21 листопада 2019 року – День Гідності та Свободи, долучи-
лися до спільної молитви вшанування пам’яті загиблих Героїв;

– 23 листопада 2019 року – Меморіальний комплекс «Тюрма 
на Стрийській», вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932 – 
1933 років. «Запали свічку»;

– 3 грудня 2019 року – у Дрогобицькому міському народно-
му домі іменні Івана Франка відбулася «ІІ Ярмарок вакансій 
– 2019 року»;

– 17 грудня 2019 року – у гуртожитках №1, №5 згідно з ін-
формаційним листом Міністерства освіти та науки України від 
10.12.2019 року, відділом молодіжної політики і соціальної ро-
боти, фахівцем у сфері дізнання цивільного захисту, та службою 
охорони праці, було проведено позапланові інструктажі з безпе-
ки життєдіяльності, для здобувачів освіти, особливу увагу було 
висвітлено питання пожежної безпеки та техногенної безпеки, 
дорожнього руху, правил поведінки проживання у гуртожитку;

– 3 – 17.12 р. – благодійна акція для дітей-сиріт, що полягала 
у зборі одягу та канцтоварів для дітей з дитячих будинків;

– 18.12 р. – свято для дітей працівників університету «Ой, 
хто, хто Миколая любить».

З метою приведення у відповідність до вимог чинного зако-
нодавства процедури поселення мешканців у студентські гур-
тожитки університету, а також налагодження дієвого фінан-
сового й адміністративного контролю за цією процедурою до 
організації та проведення поселення у студентські гуртожитки 
було залучено відділ молодіжної політики і соціальної роботи. 
Для додержання положень Статуту і Колективного договору 
Університету в частині захисту прав осіб, що навчаються, по-
селення у студентські гуртожитки здійснюється за погоджен-
ням з профспілковим комітетом студентів та органами студент-
ського самоврядування Університету. Зокрема, в першу чергу у 
студентські гуртожитки поселяються особи в числа студентів 
пільгових категорій, а також студенти, які проживають в інших 
областях. За такої умови відповідно до вимог чинного законо-
давства студенти пільгових категорій повністю або частково 
звільняються від оплати за проживання у гуртожитках. Лише 
після повного забезпечення помешканням осіб, які навчаються 
в Університеті, вільні місця надаються для поселення інших 
категорій осіб, в тому числі – працівників Університету.

Цьогоріч поселення мешканців у студентські гуртожитки 
Дрогобицького державного педагогічного університету іме-
ні Івана Франка відбувалося у два етапи: перший характери-
зувався здійсненням процедури поселення студентів І курсів 
першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів 
вищої освіти різних напрямків і спеціальностей й аспірантів, 
другий – студентів ІІ, ІІІ, ІV курсів першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти, ІІ курсу другого (магістерського) рівня ви-
щої освіти та працівників Університету й інших організацій.

За час проведення процедури поселення мешканців у сту-
дентські гуртожитки Університету відділ молодіжної політики 
і соціальної роботи підготував низку наказів, у яких подано 
перелік осіб, у тому числі пільгових категорій (із зазначенням 
підстав безоплатного проживання або проживання з пільго-
вою оплатою), які поселяються у гуртожиток з чітко зазначе-
ним терміном їх проживання. 

Відповідно до наказів у період з 20 серпня до 1 грудня 2019 
року у студентські гуртожитки було поселено 792 особи, з них 
759 здобувачів вищої освіти та 33 працівники Університету й 
інших організацій. 

У студентських гуртожитках функціонують «Духовні світ-
лиці», в яких студентський капелан о. Олег Кекош проводить 
бесіди на християнську тематику, залучає студентську молодь 
гуртожитків до вивчення катехизму, студенти мають змогу по-
чути відповіді Церкви на поставлені ними запитання (за звіт-
ний період студентський капелан о. Олег Кекош та духовні 
брати провели катехизацію, реколекції з нагоди Великодня та 
духовні інформаційні години. У 2019 році відбулися зустрічі 
в гуртожитках №5. Загальна кількість студентів, котрі були 
присутні на зустрічах, становить близько 300 – 350 осіб в рік. 
Складено спільний план заходів, у якому – Великопосні реко-
лекції, студіювання із студентами катехизму та Святого Пи-
сання, а також наукові конференції для християнської молоді, 
прощі до Гошева, Крехова, Зарваниці);

Відділ молодіжної політики і соціальної роботи за 2019 р. 
підготував 3 накази, якими студентам гуртожитку оголошува-
лась догана, не поселення на наступний навчальний рік та ви-
селення з гуртожитку відповідно до правил внутрішнього роз-
порядку у студентських гуртожитках ДДПУ ім. Івана Франка: 

26.02.2019 №63 – 2 студенти – догана; 15.03.2019 №93 – 5 сту-
дентів – догана; 18.03.2019 №98 – 1 студент – догана та від-
мова в поселенні у гуртожиток на наступний навчальний рік. 

Із 37 мешканцями гуртожитків, – порушниками Правил вну-
трішнього розпорядку у студентських гуртожитках університету, 
– проведено виховну роботу і оголошено їм усне попередження.

Для студентів згідно з планом лекторію на 2019 рік було 
прочитано 37 лекцій. Продемонстровано 15 фільмів із запла-
нованих 17. 

З метою ознайомлення з історичними місцями відділом мо-
лодіжної політики і соціальної роботи спільно з кураторами 
академічних груп організовано та проведено 11 поїздок, в яких 
взяли участь 215 осіб. З них: 9 екскурсійних поїздок по Украї-
ні, 2 поїздки за кордон, в яких взяли участь 75 осіб.

У 2018 – 2019 навчальному році в штаті відділу молодіжної 
політики і соціальної роботи реально функціонувало 5 худож-
ніх колективів із званням «народний». А саме: 

1. Народний вокально-хореографічний ансамбль «Пролісок».
2. Народна хорова капела «Гаудеамус».
3. Народний інструментальний оркестр «Намисто».
4. Народний оркестр народних інструментів.
5. Чоловічий камерний хор «Боян Дрогобицький».

4.2 Діяльність лабораторії «Мистецька Бойківщина»
Семінари та майстре-класи:

1. Екскурсія та майстер-клас у музеї-світлиці Мирослави Кот 
(23.02.2019 р., м. Дрогобич).

2. Майстер-клас із виготовлення вибійчаних спідниць дав-
ньою технікою олійними фарбами за участі відомого дизайнер 
одягу Оксани Сокол (6.03.2019 р., м. Дрогобич).

3. Майстер-клас з вивчення локальних особливостей вишив-
ки Стрийщини (28.03. 2019, м. Дрогобич).

4. Екскурсія для учнів 6 класів Дрогобицької ЗОШ І-ІІІ сту-
пенів № 4 з метою ознайомлення з творчістю заслуженого май-
стра народної творчості України Мирослави Кот (10.05 2019 
р., м. Дрогобич).

5. Майстер-клас із вивчення способів оздоблення мережками 
бойківського народного костюма, для вчителів м. Дрогобич та 
району (26 червня та 3 липня 2019 р., м. Дрогобич).

6. Майстер-клас із виготовлення жіночих торбинок й інших 
давніх аксесуарів. «День автентичної ноші (костюма)» (1 ве-
ресня 2019 р., м. Стрий).

7. Навчально-методичний семінар для вчителів трудового на-
вчання та технологій м. Дрогобича під назвою «Особливості 
вивчення народного мистецтва Бойківщини у сучасній школі» 
(29 жовтня 2019 року, м. Дрогобич).

8. Благочинний майстер-клас із виготовлення вибійчаних 
спідниць-мальованок та аксесуарів давньою технікою олійни-
ми фарбами. Зібрані кошти були передані на лікування онкох-
ворим (31.10. 2019 р., м. Дрогобич).

9. Майстер-клас із вивчення технології виготовлення бойків-
ських прикрас з бісеру (12.12. 2019р., м. Дрогобич).

Виставки:
1. Виставка етноодягу на ХІІ Міжнародному дитячо-юнаць-

кому фестивалі «Смарагдові витоки – 2019» (10 – 13 травня 
2019 р., м. Мукачево Закарпатської обл.).

2. Виставка вишивки на Асамблеї – 2019. "Українка у світі: 
професіоналізм, активізм, традиція". З нагоди 70-ліття Світо-
вої Федерації українських жіночих Організацій (1 – 4 вересня 
2019 р., м. Львів).

4.3 Спортивно-масова робота
За спортивно-масову роботу в університеті та за його межа-

ми відповідають кафедри фізичного виховання та спортивних 
дисциплін і туризму. Викладачі кафедри фізичного виховання 
закріплені за факультетами та інститутами і виконують функ-
ції заступників деканів зі спортивно-масової роботи. 

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

Переможцями Спартакіади за 2018 – 2019 навчальний рік 
серед чоловіків стали збірні команди: І місце   біолого-при-
родничий факультет; ІІ місце – інститут фізики, математики, 
економіки та інноваційних технологій; ІІІ місце   історичний 
факультет.

Серед жіночих команд місця розподілились таким чином: І 
місце   філологічний факультет; ІІ місце   соціально-гуманітар-
ний факультет; ІІІ місце   інститут іноземних мов.

У відповідності до плану роботи кафедри фізичного вихо-
вання ДДПУ імені Івана Франка у першому семестрі 2019/2020 
н. р. було проведено:

З 23 до 25 вересня змагання першості університету з мі-
ні-футболу серед чоловічих команд: І місце виборола збірна 
команда інституту іноземних мов, ІІ місце – інститут фізики, 
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математики, економіки та інноваційних технологій, ІІІ місце 
посіли студенти біолого-природничого факультету.

2 жовтня 2019 року на території табору «Смерічка» було 
проведено туристичний зліт збірних команд інститутів та 
факультетів, де студенти могли проявити себе у конкурсах: 
встановлення намету, укладка рюкзака, розпалювання багат-
тя, приготування їжі, туристична естафета, туристична пісня, 
стінгазета та інших конкурсах. І місце зайняла збірна команда 
факультету початкової та мистецької освіти, ІІ місце за збірною 
командою філологічного факультету та музично-педагогічно-
го інституту, третіми були учасники історичного факультету.

16 жовтня 2019 р. на спортивному майданчику за вул. В. Ве-
ликого, 5 було проведено «Козацькі забави» із залученням сту-
дентів восьми факультетів, загальною кількістю 112 осіб. Після 
проведених 9 видів цікавої програми І місце зайняла команда бі-
олого-природничого факультету, ІІ місце було за збірною коман-
дою факультету початкової та мистецької освіти, ІІІ місце посіла 
команда факультету психології, педагогіки та соціальної роботи.

12 листопада 2019 року відбулися змагання з армрестлінгу 
(рукоборства), присвячені Міжнародному дню студента, про-
веденого спільно із студентським самоврядуванням. Найсиль-
нішими стала збірна команда біолого-природничого факульте-
ту, ІІ місце було за учасниками інституту фізики, математики, 
економіки та інноваційних технологій, ІІІ місце зайняла ко-
манда інституту іноземних мов.

У 2019 році студенти нашого університету ставали пере-
можцями змагань, які проводились в м. Дрогобич: 

– Легкоатлетична естафета, присвячена річниці УПА;
– Турнір з гирьового спорту пам’яті Бориса Подскоцького.
Але головними змаганнями для наших студентів є «Уні-

версіада Львівщини» Вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рів-
нів акредитації. У змаганнях беруть участь команди 17 ВНЗ 
Львівщини. Студенти університету, основу яких складають 
представники інституту фізичної культури і здоров’я, котрих 
готують викладачі кафедри спортивних дисциплін і туризму у 
2019 брали участь у змаганнях з 18-ти видів спорту.

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

Чемпіонами та призерами всеукраїнських та міжнародних 
змагань у 2019 році ставали студенти інституту фізичної куль-
тури і здоров`я :

1. Чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні (7 – 9 лю-
того 2019 року, м. Суми). Іван Романяк (група ФВ-41Б) – І місце;

2. Чемпіонат України з ушу (22 – 24 березня 2019 року, м. 
Бровари ). Сергій Овчаренко (група ФК-11Б) – даошу - IІ міс-
це, дуйлянь - IІ місце;

3. Чемпіонат України з кікбоксінгу (11 – 14 квітня 2019 року, 
м. Бровари) Павло Близник (група ФК-21Б) – ІІІ місце;

4. Кубок Світу зі спортивної акробатики (12 – 14 квітня 2019 
року, м. Пурс, Бельгія) Юлія Пилип’як (група ФВ-41Б) – ІV місце;

5. Чемпіонат України зі спортивної акробатики (13 – 15 трав-
ня 2019 року, м. Вінниця). Юлія Пилип’як (група ФВ-31Б) – 
динамічні вправи – I місце, багатоборство – I місце, балансова 
вправа – I місце;

6. 9 Міжнародний турнір Кубок Варшави зі спортивної акро-
батики (17 – 19 травня 2019 року, м. Варшава, Польща) Юлія 
Пилип’як (група ФВ-41Б) – I місце;

7. Чемпіонат України з жиму лежачі (14 – 15 липня 2019 року, 
м. Коломия). Андрій Журавчак (група К-22Б) – І місце;

8. Кубок України зі спортивної акробатики (18 – 20 вересня 
2019 року, м. Вінниця). Юлія Пилип’як (група ФК-11М) – ди-
намічні  вправи – I місце, багатоборство – IІ місце;

9. Кубок України з ушу (27 -29 вересня 2019 року м. Одеса ). 
Овчаренко Сергій (група ФК-21Б) – даошу - IІ місце, гуньшу - 
ІIІ місце, чаньцюань – IІІ місце;

10. Чемпіонаті Європи зі спортивної акробатики (30 жовтня-3 
листопада 2019 року м. Холон Ізраіль). Пилип’як Юлія  (група ФК-
11М) –  динамічні  вправи – IІ місце, багатоборство – IІІ місце;

11. Кубок України з стрибків на акробатичній доріжці (24 – 
28 вересня 2019 року, м. Вінниця) Віталій Войтів (група ФК-
11Б) перша вправа – ІIІ місце, друга вправа – І місце багато-
борство – IІ місце, командні змагання – IІ місце;

12. Чемпіонат України з класичного пауерліфтингу (18 – 28 
вересня 2019 року, м. Харків). Мар’яна Дьорка (група ФК-21Б) 
– жим лежачі – IІ місце, станова тяга – IІ місце;

13. Чемпіонат України з класичного пауерліфтингу (18 – 28 
вересня 2019 року, м. Харків). Ярослав Проць (група ФТЕ-2Б) 
– IІ місце;

14. Чемпіонат Європи з далекосхідних єдиноборств (5 – 6 
жовтня 2019 року, м. Імелін, Польша). Мар’ян Гуржій (група 
ФК-21М) особистий залік – І місце;

15. Кубок України з гирьового спорту (4 – 6 жовтня 2019 року, 
м. Київ). Андрій Лагуш (група ФК-11М) особистий залік – ІІ 
місце, довгий цикл – ІІ місце, командні змагання – ІІІ місце;

16. Чемпіонат Європи з гирьового спорту (17 – 20 жовтня 
2019 року, м. Ужгород). Андрій Лагуш (група ФК-11М) осо-
бистий залік – І місце;

17. Кубок України з рукопашного бою (9 – 10 листопада 2019 
року, м. Київ) Мар’ян Гуржій (група ФК-21М) особистий за-
лік – І місце.

Міжнародні змагання: І місце – 3; ІІ місце – 2; ІІІ місце – 2. 
ІV місце – 1.

Всеукраїнські змагання: І місце – 8; ІІ місце – 11;  ІІІ місце – 5.
Висловлюємо подяку тренерам-викладачам Г.Д. Кондраць-

кій, Р.Л. Федорищаку, А.В.Чепелюк, Р.О. Процю, І.В. Матіє-
шину, Р.Г. Кушніру, С.Н. Будинкевич. 

Щорічно інститут фізичної культури і здоров`я та студент-
ський спортивний актив проводять вечір «Спортивної слави», 
на якому підбивають підсумки спортивно-масової та оздоров-
чої роботи за рік.

Результати спортивно-масової роботи висвітлюються в уні-
верситетських, міських та обласних засобах масової інформа-
ції та на WEB-сторінці університету.

V. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ
Соціально-господарською службою університету було здій-

снено низку заходів на обслуговування навчальних корпусів, 
гуртожитків та інших об’єктів, які знаходяться на балансі уні-
верситету.

Зокрема соціально-господарською службою:
– розроблено перспективні й поточні плани господарчої ді-

яльності університету за всім її спектром, розроблено пропо-
зиції щодо капітальних і поточних ремонтів у навчальних кор-
пусах та гуртожитках; 

– забезпечено належну експлуатацію всіх університетських 
корпусів і споруд, систем та мереж електро-, водо-, газо- і те-
плопостачання; безперервної роботи всіх інженерних мереж 
та систем в навчальних корпусах і гуртожитках;

– забезпечено створення умов з утримання в належному ста-
ні території, будівель і приміщень університету відповідно до 
правил та норм санітарії і пожежної безпеки;

– впроваджено систему заходів щодо економії енергетичних, 
матеріальних ресурсів у системі господарської діяльності;

– проведено обстеження технічного стану будівель і споруд 
університету приймає участь у роботі з матеріально-технічно-
го забезпеченню навчального процесу в університеті тощо. 

Соціально-господарська служба робить значний обсяг робіт 
із ремонту навчальних приміщень та гуртожитків університету.

Проте у плануванні ремонтних робіт доцільно перейти на 
перспективне планування (розробити план проведення капі-
тальних та поточних ремонтів на 5 років). Це дасть можли-
вість комплексно підходити до створення належних умов для 
організації освітнього процесу, а не стихійного вирішення 
проблем, які виникають.

Для якісного проведення поточних і капітальних ремонтів 
кваліфікація персоналу соціально-господарської служби є, 
м’яко кажучи, недостатньою. Тому ремонтно-будівельні ро-
боти (капітальний та поточний ремонти) проводять як сила-
ми працівників служби (господарським способом), так і під-
рядними організаціями згідно укладених договорів. Підрядні 
організації виконують найбільш складні роботи на об’єктах 
університету.

Зрозуміло, що тут є певні об’єктивні причини, зокрема низь-
ка заробітна плата (практично мінімальна). Знайти кваліфіко-
ваних робітників на таку зарплату є дуже складно.

Мабуть, необхідно зробити певні кроки щодо реорганізації 
робіт служби, зокрема організації роботи робітників з обслу-
говування будівель: об’єднання у спеціалізовані бригади.

Соціально-господарська служба постійно працює над 
розв’язанням задач з економного споживання енергоносіїв та 
води. Здійснюється контроль за щоденним споживанням енер-
гоносіїв та води. На підставі цього здійснюється аналіз спо-
живання енергоносіїв та встановлюються причини не економ-
ного споживання.

У 2019 році спожито енергоносіїв та води на 11 – 28 % мен-
ше (у натуральних показниках), ніж у 2018 році:

Значне споживання газу йде на котельні навчального корпу-
су №8. Опалювальна площа цього корпусу менша 3 тис. м2. 
За 2018 рік тут спожито понад 43 тис. м3 природного газу. А 
котельнею навчального корпусу №7 (загальна площа – 6612,8 
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м2) – 48 тис. м3 природного газу. Саме тому СГС прийнято 
рішення про проведення реконструкції котельні навчального 
корпусу №8. Виготовлено технічні умови. Зараз виготовляєть-
ся проектно-кошторисна документація.

З метою належного обліку теплової енергії , спожитої у спор-
тивному залі (вул. І.Франка, 24) та частині навчального корпусу 
№10 (спожита теплова енергія розраховується за опалювальною 
площею), у грудні 2019 року встановлені теплові лічильники.

Перед соціально-господарською службою постає ще одне із 
важливих завдань: забезпечити протягом 2020 року виконання 
робіт щодо безбар’єрного доступу до будівель, приміщень та 
іншої інфраструктури університету.

Тому вже проведено технічне обстеження усіх будівель і 
споруд університету на предмет їх відповідності державним 
будівельним нормам в частині доступності для маломобільних 
груп населення, у тому числі осіб з інвалідністю з порушен-
ням зору, слуху та опорно-рухового апарату.

У січні – лютому наступного року буде розроблена про-
ектно-кошторисна документація для організації робіт щодо 
безбар’єрного доступу до будівель, приміщень та іншої інфра-
структури університету. У травні – жовтні 2020 року плануєть-
ся проведення будівельних робіт з влаштування безбар’єрного 
доступу до будівель, приміщень. 

У 2019 році значну увагу соціально-господарська служба 
спрямувала на організацію роботи з орендарями та з наданням 
платних послуг. 

Було переглянуті усі договори з орендарями щодо відшкоду-
вання витрат балансоутримувача на утримання орендованого не-

рухомого майна та надання комунальних послуг орендарю, при-
бирання прибудинкової території, земельного податку, вивезення 
та захоронення твердих побутових відходів, що дало значне збіль-
шення надходжень за відшкодування комунальних платежів.

У порівнянні з 2018 роком за відшкодування комунальних 
платежів надійшло – 102240 грн., а за 2019 рік – 214150 грн ( 
на 109% більше).

Згідно з договорами оренди нерухомого державного майна 
за 2018 рік надійшло – 54 916,00 грн., а за 2019 рік – 132 252,00 
грн. (на 141% більше).

Розроблені кошториси для надання платних послуги (як в 
сфері освітньої діяльності, так і в інших сферах діяльності).

ВИСНОВКИ
2020 рік – рік 80-ліття ДДПУ ім. І.Франка, рік нашого юві-

лею. Сьогодні ми творимо нові сторінки історії університету, 
за майбутнє якого несемо відповідальність. Наш університет – 
регіональний, педагогічний. Ми маємо свою місію – готувати 
сучасних високопрофесійних вчителів для нової української 
школи, насамперед для Прикарпатського регіону. Але попри 
це – ми регіоноутворюючий осередок, який задає тон освітньо-
культурному розвитку регіону, збереженню його історичної 
спадщини, істотно впливає на його економічне становлення. 
Від нашої діяльності залежить майбутнє Дрогобиччини, на-
шого краю. В контексті сучасних реформ питання стоїть дуже 
гостро: на життя мають право сильні сучасні університети єв-
ропейського рівня. Саме цим вимогам маємо підпорядковува-
ти нашу роботу у 2020 році.

1. Звіт ректора університету проф. Н. В. Скотної взяти до 
уваги, управлінську діяльність за звітний період схвалити і 
визнати задовільною.

2. Ректору університету проф. Скотній Н.В.:
2.1. До 01.09.2020 р. впровадити Автоматизовану систему 

управління (АСУ) університетом.
2.2. Запропонувати вченій раді університету до 01.03.2020 р. 

утворити постійну комісію вченої ради з питань контролю за 
виконанням її ухвал.

2.3. Розпочати роботу з організації та впровадження в уні-
верситеті дистанційного навчання.

2.4. Створити робочу групу щодо розроблення Стратегії роз-
витку Дрогобицького державного педагогічного університету 
імені Івана Франка на 2021 – 2025 роки та зобов’язати її до 
01.12.2020 р. подати на затвердження вченій раді університету 
зазначену Стратегію.

2.5. Створити робочу групу щодо розроблення Концепції ви-
вчення англійської та інших європейських мов студентами і ви-
кладачами університету та зобов’язати її до 01.03.2020 р. подати 
на затвердження вченій раді університету зазначену Концепцію.

3. Навчально-методичному відділу (доц. Скварок Ю.Ю.):
3.1. До 01.05.2020 р. розробити нову редакцію «Положен-

ня про практики у Дрогобицькому державному педагогічному 
університеті імені Івана Франка» та подати його на затвер-
дження вченій раді університету.

3.2. До 01.04.2020 р. з метою забезпечення права вільного 
вибору вибіркових дисциплін запровадити в університеті сис-
тему онлайн-реєстрації.

4. Відділу аспірантури, докторантури та наукової роботи 
(доц. Куцик О.А.):

4.1. До 01.03.2020 р. розробити і подати на затвердження 
вчені раді університету «Положення про підвищення квалі-
фікації педагогічних та науково-педагогічних працівників у 
ДДПУ ім. І. Франка», «Положення про підвищення кваліфі-
кації педагогічних та науково-педагогічних працівників у за-
кладах освіти України та за кордоном» з метою забезпечення 
виконання в новому році норм затвердженого «Порядку про 
підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних 
працівників» від 21 серпня 2019 р. № 800.

4.2. До 01.03.2020 р. спільно з відділом міжнародних зв’язків 
(Л.І. Романик) розробити та подати на затвердження вченій раді 
університету Стратегію міжнародного стажування викладачів 

УХВАЛА
конференції трудового колективу Дрогобицького  державного

педагогічного університету імені Івана Франка від 26 грудня 2019 року
університету в межах підписаних двосторонніх угод із закор-
донними партнерами (університетами) з метою виконання чин-
них вимог щодо присвоєння вчених звань доцента і професора.

5. Планово-фінансовому відділу (Капустяк Н.Т.) та соціаль-
но-господарській службі:

5.1. З 01.02.2020 р. перейти на перспективне 5-річне плану-
вання робіт з капітального та поточного ремонтів навчальних 
корпусів і гуртожитків університету.

5.2. З 01.03.2020 р. реорганізувати роботу соціально-господар-
ської служби з метою покращення організації роботи спеціалізо-
ваних бригад з обслуговування будівель та інженерних споруд.

6. Відділу інформаційної діяльності та зв’язків з громадськіс-
тю (Думич В.Т.) до 01.09.2020 р. забезпечити структурне, техніч-
не та інформаційне оновлення офіційного вебсайту університету.

7. Деканам факультетів, директорам навчально-наукових ін-
ститутів:

7.1. До 01.05.2020 року оновити всі освітні програми від-
повідно до «Положення про освітні програми першого (бака-
лаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти у 
Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені 
Івана Франка» та з урахуванням зауважень висловлених екс-
пертами Національного агентства із забезпечення якості вищої 
освіти, а також залучити до розроблення, модернізації, онов-
лення освітніх програм здобувачів вищої освіти, випускників 
і роботодавців.

7.2. Здійснювати моніторинг якості освіти та освітньої діяль-
ності через систематичні опитування (анкетування) здобувачів 
вищої освіти, науково-педагогічних працівників, випускників, 
роботодавців.

8. Редакторам наукових видань університету до 01.06.2020 р. 
подати заявки на включення видань до міжнародних наукоме-
тричних баз даних Scopus та Web of Sciense.

9. Завідувачам кафедр університету активізувати роботу ви-
кладачів щодо участі в державних, міждержавних та міжна-
родних наукових проектах задля підвищення рейтингу універ-
ситету й акумулювання додаткових фінансових ресурсів.

10.  Комісії для приведення редакції Статуту університету 
у відповідність до чинного законодавства до 01.06.2020 р. по-
дати нову редакцію Статуту на розгляд Конференції трудового 
колективу університету.

11. Контроль за виконанням цієї ухвали покласти на голову 
конференції трудового колективу університету проф. Бодак В.А.


