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ЗВІТ
ректора Дрогобицького державного педагогічного університету

імені Івана Франка
Скотної Надії Володимирівни

про роботу за 2020 рік

Підсумовуючи нашу діяльність у 2020 році, відзначу, що ми залишаємо в

минулому складний, переломний, революційний рік.

І. НАВЧАЛЬНА ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

1.1 Динаміка контингенту студентів

У 2020 році на навчання (вступ на основі повної загальної середньої

освіти) за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра денної

форми здобуття освіти зараховано 408 осіб,  із них 257 – на місця державного

замовлення і 151 – на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних

та/або юридичних осіб. Зокрема, за квотами на місця державного замовлення

зараховано 5 осіб.

На навчання (вступ на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого

спеціаліста) за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра денної

форми здобуття освіти зараховано 89 осіб,  із них 41 – на місця державного

замовлення і 48 – на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних та/або

юридичних осіб.

Всього на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки

бакалавра денної форми здобуття освіти зараховано 497 осіб, із них 298 – на

місця державного замовлення, 199 – 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 бакалавра заочної форми

здобуття освіти зараховано 62 особи, з них 24 – на місця державного

замовлення і 38 – на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних та/або
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юридичних осіб. Зокрема, за квотами на місця державного замовлення

зараховано 3 особи.

На навчання (вступ на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого

спеціаліста або бакалавра) за освітньо-професійною програмою підготовки

бакалавра заочної форми здобуття освіти зараховано 136 осіб,  із них 49 – на

місця державного замовлення і 87 – на місця, що фінансуються за рахунок

коштів фізичних та/або юридичних осіб.

Всього на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки

бакалавра заочної форми здобуття освіти зараховано 198 осіб, із них 73 – на

місця державного замовлення і 125 – на місця, що фінансуються за рахунок

коштів фізичних та/або юридичних осіб.

На навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістра

денної форми здобуття освіти зараховано 372 особи, із них 195 – на місця

державного замовлення і 177 – на місця, що фінансуються за рахунок коштів

фізичних та/або юридичних осіб (серед яких 50 осіб, котрі вступали на умовах

перехресного вступу).

На навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістра

заочної форми здобуття освіти зараховано 314 осіб, із них 35 – на місця

державного замовлення і 279 – на місця, що фінансуються за рахунок коштів

фізичних та/або юридичних осіб (серед яких 156 осіб, котрі вступали на умовах

перехресного вступу).

Таблиця 1.1

Денна форма здобуття освіти

ОС
2020 2019

Всього Бюджет Контракт Випуск
2020 Всього Бюджет Контракт

Бакалавр 497 298 199 455 469 238 231
Магістр 372 195 177 394

(випуск у
грудні
2020)

480 258 222

ВСЬОГО 869 493 376 849 949 496 453
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Таблиця 1.2

Заочна форма здобуття освіти

ОС
2020 2019

Всього Бюджет Контракт Випуск
2020 Всього Бюджет Контракт

Бакалавр 198 73 125 241 251 82 169
Магістр 314 35 279 181

(випуск у
грудні
2020)

328 92 236

ВСЬОГО 512 108 404 422 579 174 405

На навчання за освітньо-науковою програмою підготовки доктора

філософії денної форми здобуття освіти зараховано 14 осіб, із них 14 – на

місця державного замовлення.

На навчання за освітньо-науковою програмою підготовки доктора

філософії вечірньої форми здобуття освіти зараховано 2 особи, із них 2 – на

місця державного замовлення.

На навчання за освітньо-науковою програмою підготовки доктора

філософії заочної форми здобуття освіти зараховано 2 особи, із них 2 – на

місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб.

1.2Динаміка кадрового складу університету

Зміни в контингенті студентів зумовили динаміку кадрового складу

університету:

Таблиця 1.3
Динаміка зміни кадрового складу адміністративно-управлінського та

професорсько-викладацького корпусу
01.12.2019 р. 01.12.2020 р.
Разом – 405 Разом – 334,3

Ставок Ставок
За рахунок загального

державного фонду
За рахунок

спеціального
державного

фонду

За рахунок загального
державного фонду

За рахунок
спеціального

державного
фонду

299 106 270,1 64,2
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Таблиця 1.4
Динаміка зміни кадрового складу навчально-допоміжного персоналу

01.12.2019 р. 01.12.2020 р.
Разом – 330,25 Разом – 198,45

Ставок             Ставок
За рахунок загального

державного фонду
За рахунок

спеціального
державного фонду

За рахунок
загального

державного фонду

За рахунок
спеціального

державного фонду
          294,8 35,45           176,4 22,05

Таблиця 1.5
Динаміка зміни кадрового складу обслуговуючого персоналу

01.12.2019 р. 01.12.2020 р.
Разом – 180,2 Разом – 184,2

Ставок Ставок
За рахунок
загального

державного фонду

За рахунок
спеціального

державного фонду

За рахунок
загального

державного фонду

За рахунок
спеціального

державного фонду
          142,7           37,5           135,2           49

Таблиця 1.6
Кадровий склад станом на 01.12.2020 р.:

Професорсько-викладацький склад (всього: 433)
Штатних працівників: 410 Сумісників: 23

Докторів наук, професорів  (всього: 66)
Штатних працівників: 59 Сумісників: 7

Кандидатів наук, доцентів (всього: 305)

Штатних працівників: 292 Сумісників: 13

Доцентів без наукового ступеня (всього: 13)

Штатних працівників: 12 Сумісників: 1

1.3 Організація та науково-методичне забезпечення
навчально-виховного процесу

Сьогодні університет готує фахівців із 12 галузей знань за

42 спеціальностями. За цими спеціальностями підготовка фахівців здійснюється

за 59 освітньо-професійними програмами першого (бакалаврського) рівня

вищої освіти та 48 другого (магістерського) рівня вищої освіти.
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У ІІ семестрі 2019 – 2020 н.р. успішно пройдено первинну акредитацію

двох освітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти («Фізична

реабілітація» та «Фізична терапія, ерготерапія») і другого (магістерського)

рівня вищої освіти («Фізична терапія»).

У І семестрі 2020 – 2021 н.р. успішно пройдено первинну акредитацію

однієї освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти

«Фізична терапія, ерготерапія».

Вперше, за рішенням Національного агентства, маємо умовну

(відкладену) акредитацію двох освітніх програм першого (бакалаврського)

рівня вищої освіти («Економічна кібернетика» та «Екологія»). За рішенням

Національного агентства вказаним спеціальностям за двома критеріями

встановлено відповідність за рівнем «E», а це означає, що програми містять

недоліки, які можна усунути в однорічний термін, над чим вони зараз і

працюють.

Слід зауважити, що цього року акредитацію освітніх програм ми вперше

проходили дистанційно, з використанням технічних засобів зв’язку. Це має свої

позитивні і негативні сторони.

Впродовж липня 2020 року в університеті, майже одночасно, працювали

дистанційно експертні комісії з акредитації 14-ти освітньо-наукових програм

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти:

1. «Загальна педагогіка та історія педагогіки»

2. «Професійна освіта»

3. «Музичне мистецтво»

4. «Історія та археологія»

5. «Філософія»

6. «Філологія (Українська мова)»

7. «Філологія (Теорія літератури)»

8. «Філологія (Германські мови)»

9. «Філологія (Література зарубіжних країн)»



6

10.  «Економіка»

11.  «Психологія»

12.  «Фізика та астрономія»

13.  «Прикладна фізика та наноматеріали»

14.  «Математика»

На сьогодні ми маємо 13 рішень Національного агентства про успішно

проведену первинну акредитацію освітньо-наукових програм третього

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти. Рішенням Національного агентства

було ухвалено, що всі освітні програми відповідають рівню «В» за усіма

критеріями із чотирьох можливих «рівнів відповідності».

Ще одна освітньо-наукова програма «Фізика та астрономія» отримала

позитивні висновки експертної комісії і галузевої експертної ради та очікуємо

наступного засідання Національного агентства для остаточного підтвердження

позитивного результату.

Але, зрозуміло, що були і певні труднощі під час проходження

акредитації. Деякі освітньо-наукові програми («Економіка», «Музичне

мистецтво», «Філологія (Українська мова)», «Професійна освіта»,

«Психологія», «Фізика та астрономія») наші гаранти змушені були відстоювати

на засіданні Галузевої експертної ради. Це вони успішно зробили.

Для забезпечення належного функціонування внутрішньої системи

забезпечення якості освіти, координації діяльності гарантів освітніх програм,

навчально-наукових інститутів (факультетів), кафедр та університетських

структурних підрозділів вчена рада університету створила відділ забезпечення

якості освіти, керівником якого призначено доцента кафедри правознавства,

соціології і політології Мірчук І.Л.

Конференцією трудового колективу університету затверджено

Положення про комісію з академічної доброчесності.

Уже нормою стала для університету обов’язкова перевірка на плагіат

кваліфікаційних робіт здобувачів освітнього ступеня бакалавра і магістра.

Вперше в практиці роботи університету маємо недопуск до захисту
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кваліфікаційної роботи через наявність плагіату, і, як наслідок, відрахування

здобувача вищої освіти з числа студентів.

Аналізуючи зауваження і рекомендації експертів та ГЕР, які були

висловлені у 2020 році щодо подальшого удосконалення освітнього процесу,

можемо окреслити для себе потребу у вирішенні наступних завдань.

1. Удосконалення процедур, які мають забезпечувати залучення усіх

стейкхолдерів до подальшого перегляду освітніх програм, у тому числі

здобувачів вищої освіти та зовнішніх (зокрема закордонних)

стейкхолдерів.

2. Ширше залучення студентського самоврядування та роботодавців до

участі в організації та реалізації освітнього процесу. Ширше залучення

до проведення навчальних занять професіоналів-практиків, експертів

галузі, представників роботодавців.

3. Удосконалення процедур вибору здобувачами вищої освіти освітніх

компонентів (у тому числі з інших освітніх програм університету) та

зарахування результатів навчання, здобутих ними у системі

неформального навчання, з метою забезпечення формування

індивідуальних освітніх траєкторій.

4. Підвищення ефективності системи моніторингу щодо виявлення

випадків порушення принципів академічної доброчесності серед

академічного персоналу та здобувачів вищої освіти. Популяризація

культури академічної доброчесності серед усіх членів академічної

спільноти.

5. Врегулювання процедури оскарження здобувачами вищої освіти

результатів підсумкового семестрового контролю.

6. Створення психологічної служби університету.

7. Створення служби сприяння студентам та випускникам університету у

працевлаштуванні та адаптації до практичної діяльності, підвищенню

їхньої конкурентоспроможності на ринку праці.
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У зв’язку з введенням формульного підходу для визначення фінансування

вищих навчальних закладів ми змушені були запровадити новий підхід для

розрахунку кількості штатних посад науково-педагогічних працівників та

навчально-допоміжного персоналу кафедр університету.

Цей розрахунок здійснювався з урахуванням обсягу фінансування,

передбаченого університету для підготовки здобувачів вищої освіти на умовах

державного замовлення на поточний рік, планових надходжень до спеціального

фонду від надання платних послуг з підготовки здобувачів вищої освіти у

поточному році та кошторису університету на поточний рік.

У порівнянні з 2019 – 2020 н.р. кількість ставок професорсько-

викладацького складу на 2020 – 2021 н.р. зменшилась на 14,5%.

За період з 1 жовтня 2019 року до 1 жовтня 2020 року контингент

студентів університету зменшився на 658 осіб з 4545 до 3887 (зменшився на

14,5%).

Запропонований підхід до розрахунку кількості ставок дозволяє кафедрам

самостійно визначати потребу у кількості та переліку штатних посад

навчально-допоміжного персоналу кафедри. Цього року низка кафедр

скористалася такою можливістю та, оптимізувавши штат навчально-

допоміжного персоналу, збільшили кількість ставок науково-педагогічних

працівників.

Надалі залишається проблемним для низки кафедр університету

забезпечення виконання вимоги Закону України «Про вищу освіту» щодо

максимального навчального навантаження науково-педагогічних працівників у

обсязі 600 год. на ставку. Сьогодні 15 кафедр не виконують цю вимогу.

Найбільш критичною така ситуація є в інституті фізики, математики, економіки

та інноваційних технологій.

Основна причина цього – малокомплектні академічні групи.

Вирішення цієї проблеми не може покладатися тільки на адміністрацію

університету. Принципову позицію повинно зайняти керівництво навчально-
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наукових інститутів (факультетів) та кафедр. Ця позиція повинна бути

відображена у Правилах прийому до університету у 2021 році.

Інша проблема – велика кількість освітніх компонентів, які забезпечує

кафедра, за невеликої кількості викладачів. З огляду на це експерти

Національного агентства мають підстави стверджувати, що на таких кафедрах

немає достатньої критичної маси науково-педагогічних працівників для

забезпечення якісної підготовки фахівців.

Загалом в університеті 433 особи професорсько-викладацького складу

(майже 290 ставок) забезпечує 1600 освітніх компонентів освітніх програм. У

середньому 4 на особу чи 5 на одну повну ставку. Але на багатьох кафедрах цей

показник є вищим. Одна особа забезпечує викладання 7 – 9 освітніх

компонентів.

У розрізі інститутів (факультетів) також спостерігається значна

нерівномірність розподілу освітніх компонентів за кафедрами.

Частка науково-педагогічних працівників, які працюють на неповну

ставку, зростає і сьогодні становить 77%.

Чи стимулює це якісну роботу? Чи можемо ми запросити до університету

фахівця-професіонала і яку долю ставки зможемо йому запропонувати? Чи

можемо ми взяти на роботу випускника університету (не обов’язково нашого) і

яку долю ставки йому запропонуємо? Питань багато.

Часткове вирішення цих питань в удосконаленні структури університету.

Значний обсяг роботи було проведено з впорядкування освітньо-

професійних програм підготовки здобувачів ступеня бакалавра та магістра.

Впродовж року проректор з науково-педагогічної роботи Шаран В.Л. провів

цикл семінарів із питань змісту профілю освітніх програм. Основна увага була

приділена програмним компетентностям та програмним результатам навчання.

Рекомендовано уніфікувати всі освітні програми спеціальності 014 «Середня

освіта (за предметними спеціальностями)» у частині компетентностей та

програмних результатів навчання.
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У 2020 році широко застосовувалася практика залучення до укладання

освітніх програм та їхнього обговорення зовнішніх стейкхолдерів, в першу

чергу фахівців відповідних галузей, а також випускників університету.

На виконання вимог Закону України «Про вищу освіту» усі освітні

програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти прийому 2020 року

мають обсяг 240 кредитів ЄКТС, а під час зарахування на навчання на основі

освітнього ступеня молодшого спеціаліста університет вперше застосував

процедуру визнання та пере зарахування кредитів ЄКТС, максимальний обсяг

яких визначається стандартом вищої освіти (не більше 120 кредитів ЄКТС).

Своєрідним випробуванням для університету стало запровадження

карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2.

Навчальний процес впродовж другого семестру 2019 – 2020 н.р.

здійснювався, а впродовж першого семестру 2020 – 2021 н.р. здійснюється з

запровадженням технологій дистанційного навчання, основною з яких є формат

відеоконференцій.

Заліково-екзаменаційні сесій та підсумкові атестації проводяться згідно з

затвердженим наказом ректора університету «Тимчасовим порядком організації

та проведення семестрового контролю і підсумкової атестації здобувачів вищої

освіти у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана

Франка в умовах карантину».

Університет дотримується вимог нормативних документів у частині

забезпечення вільного вибору студентами освітніх програм та вибіркових

освітніх компонентів.

Вибір студентами освітніх програм врегульовано «Положенням про

розподіл здобувачів вищої освіти за освітніми програмами у Дрогобицькому

державному педагогічному університеті імені Івана Франка». Було підтримано

бажання студентів здобувати освіту за ними обраними освітніми програмами. І

це правильно. Адже ми працюємо над розбудовою студентоцентрованої

системи вищої освіти.
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Вперше у 2020 році студенти всіх навчально-наукових інститутів та

факультетів здійснювали вільний вибір освітніх компонентів із

загальноуніверситетських блоків вибіркових дисциплін. На першому

(бакалаврському) рівні вибрано 8 навчальних дисциплін, на другому

(магістерському) – 4. Попри певні труднощі, що виникають під час укладання

розкладу занять, такий підхід також є ознакою студентоцентризму.

Науково-методична рада університету у 2020 році затвердила 839

робочих програм навчальних дисциплін і програм практик. Вчена рада

університету за поданням науково-методичної ради рекомендувала до друку 58

наукових, навчальних і навчально-методичних праць. Серед них: монографії –

12, збірники наукових статей – 2, збірники тез – 3, методичні рекомендації до

самостійної роботи з дисциплін кафедр – 2, методичні рекомендації до

практичних (семінарських) занять – 20, тексти лекцій – 3, бібліографічні

покажчики – 1.

На засіданнях науково-методичної ради заслухано і обговорено звіти

завідувачів 8 кафедр, а також звіти голів науково-методичних рад навчально-

наукових інститутів фізики, математики, економіки та інноваційних технологій

та фізичної культури і здоров’я.

Навчально-методичний відділ продовжив роботу з перегляду існуючих та

розробки нових нормативних документів університету, які регламентують

освітній процес, забезпечують функціонування внутрішньої системи

забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти.

У 2020 році розроблено і затверджено нову редакцію «Положення про

робочу програму навчальної дисципліни», яка доповнена розділом про силабус

навчальної дисципліни. Підготовлено проєкт «Положення про індивідуальний

навчальний план здобувача вищої освіти Дрогобицького державного

педагогічного університету імені Івана Франка».

Напрацьовано зміни до діючих Положень університету, зокрема

Положень про освітні програми та про навчальні плани підготовки здобувачів

першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти,
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Положення про організацію освітнього процесу в університеті. Зараз ці зміни

оприлюднено для обговорення науково-педагогічними працівниками

університету, керівниками структурних підрозділів, членами вченої ради.

1.6 Стипендіальне забезпечення

Ліміт стипендіатів, яким призначається академічна стипендія за

результатами семестрового контролю становить 45%, а ліміт стипендіатів-

відмінників, яким призначається академічна стипендія за особливі успіхи в

навчанні, становить 13%.

Академічну стипендію в університеті отримують 660 студентів, які

навчаються за державним замовленням. З них 88 осіб, за результатами літньої

заліково-екзаменаційної сесії, отримують підвищену стипендію за особливі

успіхи у навчанні.

Соціальну стипендію отримують 124 студенти, з них:

– 34 студенти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського

піклування, а також студентів, які в період навчання, віком від 18 до 23 років,

залишилися без батьків;

– 25 студентів, які є дітьми учасників бойових дій;

– 2 студенти зареєстровані, як внутрішньо переміщені особи;

– 30 дітей з інвалідністю та особи з інвалідністю І-ІІІ групи;

– 28 студентів із малозабезпечених сімей;

– 1 особа, батько якої є шахтарем, що має стаж підземної роботи не

менше 15 років;

– 6 осіб, які визнані учасниками бойових дій;

– 1 особа з інвалідністю внаслідок війни;

– 4 дітей осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Академічну стипендію Президента України впродовж 2020 року

отримували 6 студентів університету, стипендію Верховної Ради України – 4

студенти.

1.5 Олімпіади та конкурси
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Згідно з Постановою Кабінету Міністрів від 20 травня 2020 року №392

«Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом

SARS-CoV-2», проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади у

2019 – 2020 н.р. було перенесено на вересень – жовтень 2020 року. Проте ІІ

етап олімпіади так і не був проведений.

Також ще не проводився І етап Всеукраїнської студентської олімпіади

2020 – 2021 н.р.

У 2020 – 2021 н.р. проведено університетський І етап ХІ Міжнародного

мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені

Т.Шевченка та ХХІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра

Яцика. В конкурсах взяли участь відповідно 39 та 44 студенти університету.

У дистанційному режимі в форматі відеоконференції цього місяця

проведено ІІ обласний етап цих міжнародних конкурсів, участь у кожному з

яких взяли по 3 студенти університету.

1.6 Діяльність Центру післядипломної освіти та доуніверситетської

підготовки

Курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти.

Обсяг ліцензії (з 01.01.20202. по 31.12.2020) – 1200 осіб.

Станом на 25 жовтня 2020 р. обсяг ліцензії було вичерпано.

У межах чинної ліцензії провели КПК із 21 спеціальності.

Таблиця 1.7

п/п
Спеціальність Кількість

слухачів

1 Фахова передвища освіта
(пед.-, мед- коледжі й ін.)

134

2 Практична психологія 20
3 Біологія 8
4 Біологія та екологія 32
5 Хімія 6
6 Основи здоров’я 30
7 Музичні керівники 11
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8 Муз. Мистецтво, мистецтво, керівник гуртка 22
9 Трудове навчання 26
10 Інклюзивна освіта 38
11 Керівники гуртків 38
12

Англійська мова 68
44

13
Початкові класи

36
62
68

14 Польська мова 91
15 Зарубіжна література 45
16 Упровадження ІКТ 45
17 Українська мова і літ-ра 61
18

Інклюзивна освіта 45
44

19 Освіта як індикатор суспільного розвитку 66
20 Математика 57
21 Німецька мова 21
22 Історія 28

Усього слухачів 1200

З 1.11.2020 до 24.11.2020 р. організували проведення спеціальних курсів

для педагогічних працівників закладів освіти із 18 спеціальностей. Усього за 2

місяці пройшли курси 870 осіб. Це додатково понад 73 % ліцензійного обсягу.

Таблиця 1.8
1 Практична психологія 20
2 Фізика та астрономія 47
3 Соціальна робота 39
4 Правознавство 22
5 Українська мова і літ-ра 88
6 Історія 38
7 Зарубіжна література 30
8 Інформатика 19
9 Географія 33
10 Математика 55
11 Образотворче мистецтво 28
12 Фізична культура 60
13 Трудове навчання 43
14 Освіта як індикатор сусп. розвитку 61
15 Музичне мистецтво 58
16 Початкові класи 51

53
17 Інклюзивна освіта 38

36
18 Керівники ЗО 49
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Усього слухачів 870

За 2020 рік було розроблено 34 програми для слухачів курсів підвищення

кваліфікації, у тому числі вперше в центрі було організовано курси з

образотворчого мистецтва, соціальної роботи, географії, правознавства і

громадянської освіти, інклюзивної освіти, освіта як індикатор суспільного

розвитку, а також для керівників закладів освіти.

Дистанційні курси дали змогу значно розширити географію курсів, аж до

східних кордонів України. Знаково, що слухачами курсів із української мови та

літератури були вчителі із Маріуполя.

У 2020 році ЦПОДП вперше проводив курси з іноземних (англійської та

польської) мов, викладачі Оксана Гутиряк та Лідія Романик, для аспірантів,

студентів та викладачів ДДПУ ім. І. Франка.

36 працівників закладів фахової передвищої освіти пройшли стажування

на базі кафедр університету.

5 жовтня 2020 р. розпочали свою роботу спеціальні курси з

перепідготовки військовослужбовців, а 7 жовтня 2020 року в режимі

відеоконференції відбулося відкриття 350-годинного курсу за програмою

«Менеджмент безпеки бізнесу».

Під час віддаленого конференц-зв’язку учасників мобільного вишколу

привітали представник Офісу Альянсу в Україні, виконавчий менеджер

програми НАТО-Україна Крістофер Штаудт, заступник начальника Управління

співробітництва з НАТО Урядового офісу з питань європейської та

євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України полковник

Сергій Вербицький, представник Міністерства у справах ветеранів Костянтин

Татаркін, керівники регіональних центрів з перепідготовки представників

силових структур на цивільні спеціальності.

Центр післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки вже

сьомий раз поспіль долучився до Програми НАТО-Україна з перепідготовки

військовослужбовців, звільнених у запас або відставку. Упродовж майже трьох

місяців представники військових гарнізонів Львова, Дрогобича, Стрия,
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Трускавця, Борислава, опановували ази охоронної справи. Під час курсу

слухачі вчилися планувати кар’єру, дізналися про безпекову складову

діяльності банківських установ, вивчали правові основи функціонування

систем безпеки й охорони підприємств тощо.

Загальна вартість проєкту, відповідно до укладеного договору та

кошторису, склала 89 тисяч 880 грн.

З 1 вересня 2020 року діяльність Центру забезпечує 3 працівники (2,5

ставки):

директор центру – д.ф.н., проф. Гірняк С.П – 0,5 ставки;

методист ІІ категорії – Терес Ольга Вікторівна – 1,0 ставки;

провідний фахівець – Михайлець Олександра Василівна – 1,0 ставки.

Усього Центром зароблено 928’802,00 грн., із них: на заробітну плату

працівників – 345’264,00 грн.; на заробітну плату викладачів (погодинна оплата

праці) – 367’095, 00 грн.

Дохід для університету складає 216’443,00 грн., і це попри карантин,

адже з 16 березня до 29 червня курси не проводилися; припинення співпраці з

Дрогобицьким центром зайнятості.

Однак уже з 30 червня 2020 року працівники Центру розпочали роботу

дистанційних КПК, спершу в межах ліцензійного обсягу, а згодом –

спеціальних.

9 грудня 2020 року було оприлюднено новий план-графік роботи КПК на

перше півріччя 2021 року.

Керівник центру С.П. Гірняк проводить роботу з укладання договорів із

закладами освіти, співпрацює з новоствореними центрами професійного

розвитку Дрогобича, Стрия, Борислава, Трускавця тощо, представниками у

справах освіти створених ОТГ, районним відділом освіти, а також кафедрами

нашого університету з метою укладання нових програм, зокрема й для курсів,

які читатимуться на прохання учителів шкіл в центрі післядипломної освіти
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вперше, як-от: креслення, природознавство, хореографія, християнська етика,

картографія, економіка, керівники закладів дошкільної освіти тощо.

1.7 Робота вченої ради ДДПУ імені Івана Франка

Протягом 2020 р. було проведено 11 чергових і 7 позачергових засідання

вченої ради, на яких розглянуто 170 питань, з них 25 питань основного порядку

денного.

Зокрема, вчена рада:

1. Розглянула підсумки комплексної перевірки відділу кадрів.

2. Атестувала два факультети: психології, педагогіки та соціальної роботи

й історичний факультет.

3. Підбила підсумки державних екзаменів, прийому студентів 2020 р. і

профорієнтаційної роботи, наукової та науково-дослідної діяльності

університету, діяльності спеціалізованих вчених рад Д 36.053.01; К 36.053.02;

К 36.053.03.

4. Обговорила питання про викладання методичних дисциплін на

філологічному факультеті, роботу навчальних кабінетів і лабораторій в

навчально-науковому інституті фізики, математики, економіки та інноваційних

технологій; фінансово-господарську діяльність університету; дотримання

академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками та студентами

університету; організацію освітнього процесу на третьому (освітньо-

науковому) рівні вищої освіти і зміст освітніх програм третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти в університеті тощо.

5. Затвердила звіти докторантів, а також керівників науково-дослідних

проектів, виконання яких фінансувалося із загального і спеціального фондів

Державного бюджету України.

Крім того, за окреслений період вчена рада нагородила Відзнакою вченої

ради професора Мирослава Савчина.
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Присвоїла почесне звання “Заслужений професор Дрогобицького

державного педагогічного університету імені Івана Франка” професору

Шалаті Михайлу Йосиповичу (посмертно).

Затвердила 12 положень про різні напрями діяльності університету.

Протягом 2020 р., відповідно до рішень вченої ради, вчене звання

професора здобули Олена Невмержицька, Ореста Карпенко, Володимир

Дільний, вчене звання доцента – Наталія Подоляк, Юрій Добуш, Галина

Стець, Богданна Гвоздецька, Ірина Патен, Уляна Галів, Богдан Лазорак,

Роман Проць, Галина Гриценко, Ольга Кутняк.
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ІІ. НАУКОВА ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Помітними є наукові здобутки ДДПУ імені Івана Франка у 2020 році. Так, у

консолідованому рейтингу закладів вищої освіти України 2020 року наш

університет посідає 70-у позицію з-поміж 241 закладу вищої освіти.  Це на 3

сходинки вище за показник попереднього 2019 року. Серед педагогічних вишів

ми знову ввійшли у число кращих Топ-10 і зберегли 3-є місце в

консолідованому рейтингу.

У рейтингу університетів за показниками Scopus ми посіли 40-е місце серед

177-и  закладів вищої освіти і 2-е серед педагогічних ЗВО.

Індекс Гірша нашого університету у Scopus становить 20.

В академічному рейтингу закладів вищої освіти «Топ-200» ми змінили

позиції і перемістилися зі 123-го на 120-є місце.

Наукові дослідження в Університеті проводяться за такими пріоритетними

тематичними напрямами наукових досліджень і науково-технічних розробок:

ü Найважливіші фундаментальні проблеми фізико-математичних і

технічних наук;

ü Фундаментальні проблеми сучасного матеріалознавства;

ü Фундаментальні проблеми наук про життя та розвиток біотехнологій;

ü Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та

гуманітарних наук;

ü Проблеми розвитку особистості, суспільства, демографія та соціально-

економічна політика;

У 2020 році у науково-дослідному секторі Університету виконувалося 7

науково-дослідних робіт, що фінансуються МОН України із загального фонду

державного бюджету відповідно до тематичного плану ДДПУ ім. Івана Франка

(2 фундаментальні, 3 прикладні та 2 наукові роботи молодих вчених) на суму 3

339,594 тис. грн.

Наукові керівники фундаментальних робіт (доценти Кузик О.В., Гадзаман

І.В.), обсяг фінансування – 793,000 тис. грн.; наукові керівники прикладних

робіт (доценти Кавецький Т.С, Волошанська С.Я.), обсяг фінансування – 1
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619,854 тис. грн.; керівники наукових робіт молодих вчених (проф. Ільницький

В.І., Лешко Р.Я.), обсяг фінансування – 814,517 тис. грн.

30 вересня 2019 року завершилося виконання наукової роботи молодих

вчених під керівництвом Лешка Р.Я. (439,100 тис. грн.).

На виконання наказу МОН України 14 серпня 2020 року № 1051 «Про

оголошення конкурсного відбору у 2020 році проєктів наукових робіт та

науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених», для

проходження у Міністерстві 2-го етапу Конкурсу подано три проєкти молодих

вчених:

1) «Повсякденне життя населення західних земель України у перші повоєнні

роки (1944 – 1953)». Керівник – кандидат юридичних наук, старший викладач

кафедри правознавства, соціології та політології – Кантор Наталія Юріївна;

2) «Нові наноматеріали та фотополімерні матриці при створенні

покращених амперометричних біосенсорів для аналізу ксенобіотиків у

довкіллі». Керівник – кандидат сільськогосподарських наук, старший

викладач кафедри біології та хімії Николаїшин Оксана Валеріївна;

3) «Розробка радіометричних сенсорів концентрації адсорбованих атомів та

температури на поверхневих акустичних хвилях». Керівник – кандидат фіз.-

мат. наук, науковий співробітник науково-дослідного сектора Сенета Мар’яна

Ярославівна.

Конкурс у МОН пройшов проєкт під керівництвом Кантор Н.Ю., виконання

якого розпочнеться у 2021 р.

На виконання наказу МОН від 3 листопада 2020 року № 1362 «Про

проведення конкурсного відбору проєктів наукових досліджень і розробок», до

Міністерства для проходження 2-го етапу Конкурсу подано два проєкти:

1) «Фотополімерні матриці та наноносії при конструюванні біосенсорів для

моніторингу стану довкілля та якості питної води». Керівник – кандидат фіз.-

мат. наук, доцент Лешко Роман Ярославович;

2) «Керована модифікація карбонізованої целюлози для підвищення

ефективності іммобілізації ферментів у біорозпізнаючому шарі безмедіаторних
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амперометричних біосенсорів». Керівник – кандидат біологічних наук, доцент

Світлана Ярославівна Волошанська.

За умови проходження 2-го етапу конкурсного відбору, виконання цих

проєктів розпочнеться у 2021 році за рахунок коштів загального фонду

державного бюджету за КПКВК 2201040.

У науково-дослідному секторі виконувалася науково-дослідна робота

«Здійснити синтез мікро/нано матеріалів на основі Карбону (похідних графену,

нанотрубок, наностінок та карбонізованої целюлози). Провести характеризацію

синтезованих мікро/нано структур на атомному та субатомному рівнях з

використанням методів електронної мікроскопії та позитронної анігіляційної

спектроскопії», що виконувалася за рахунок грантової підтримки НФД України

в рамках проєкту 2020.02/0100 згідно з Договором № 48/02.2020 від 27.10.2020

р. «Створення нових нанозимів як каталітичних елементів для ензиматичних

наборів та хемо/біосенсорів» на підставі укладеного договору між

Дрогобицьким державним педагогічним університетом імені Івана Франка та

Інститутом біології клітини НАН України від 28 жовтня 2020 р. № 01/27 –

загальною вартістю 450 тис. грн. (грантові кошти спеціального фонду).

Університет має такі фахові видання:

· науковий збірник «Східноєвропейський історичний вісник», включено до

наукометричних баз Index Copernicus, Web of Science та категорії «А»;

· збірник наукових праць ДДПУ «Людинознавчі студії» (серії «Педагогіка»

наказом МОН від 02.07.2020 р. № 886 присвоєно категорію «Б»; серії

«Філософія» наказом МОН від 24.09.2020 р. № 1188 присвоєно категорію

«Б»; серію «Педагогіка» включено до наукометричної бази Index

Copernicus);

· Збірник наукових праць ДДПУ «Проблеми гуманітарних наук» (серії

«Філософія», «Історія», «Філологія»). Серії «Історія» наказом МОН від

17.03.2020 р. № 409 присвоєно категорію «Б» (включено до

наукометричної бази Index Copernicus);
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· Науковий вісник ДДПУ імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки

(мовознавство). Наказом МОН від 02.07.2020 р. № 886 присвоєно

категорію «Б» (включено до наукометричної бази Index Copernicus).

· Науковий журнал «Молодь і ринок». Наказом МОН від 02.07.2020 № 886

присвоєно категорію «Б» за педагогічною спеціальністю 011; наказом

МОН від 24.09.2020 № 1188 присвоєно категорію «Б» за педагогічними

спеціальностями – 012, 013, 014, 015, 016 (включено до наукометричної

бази Index Copernicus);

· Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених ДДПУ

«Актуальні питання гуманітарних наук»; наказом МОН від 28.12.2019 р.

№ 1643 присвоєно категорію «Б» за педагогічними спеціальностями 011,

012, 013, 014, 015, 016; наказом МОН від 17.03.2020 р. № 409 присвоєно

категорію «Б» за філологічною спеціальністю та мистецтвознавством –

035, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028 (включено до наукометричної бази

Index Copernicus);

· Збірник наукових праць «Рідне слово в етнокультурному вимірі»

включено до наукометричної бази Index Copernicus.

Упродовж 2020 року на третьому (освітньо-науковому) рівні успішно

акредитовано 13 освітньо-наукових програм:

- 011 Освітні, педагогічні науки (гарант – доктор педагогічних наук,

професор Кобрій Ольга Миколаївна;

- 015 Професійна освіта (гарант – доктор педагогічних наук, професор

Оршанський Леонід Володимирович);

- 025 Музичне мистецтво (гарант – доктор мистецтвознавства, професор

Бермес Ірина Лаврентіївна);

- 032 Історія та археологія (гарант – доктор історичних наук, професор

Петречко Олег Михайлович);

- 033 Філософія (гарант – доктор філософських наук, професор Бодак

Валентина Анатоліївна);
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- 035 Філологія (Українська мова) (гарант – доктор філологічних наук,

професор Мацьків Петро Васильович);

- 035 Філологія (Теорія літератури) (гарант – доктор філологічних наук,

професор Набитович Ігор Йосипович);

- 035 Філологія (Германські мови) (гарант – кандидат філологічних наук,

доцент Коваль Наталія Євгенівна);

- 035 Філологія (Література зарубіжних країн) (гарант – доктор

філологічних наук, професор Кравченко Леся-Рома Степанівна);

- 051 Економіка (гарант – доктор економічних наук, професор Кишакевич

Богдан Юрійович);

- 053 Психологія (гарант – доктор психологічних наук, професор Савчин

Мирослав Васильович);

- 105 Прикладна фізика та наноматеріали (гарант – доктор фізико-

математичних наук, професор Вірт Ігор Степанович).

- 111 Математика (гарант – доктор фізико-математичних наук, професор

Дільний Володимир Миколайович).

Зараз проходить акредитацію 14-та освітньо-наукова програма 104 Фізика

та астрономія (гарант – доктор фізико-математичних наук, професор Столярчук

Ігор Дмитрович).

У 2020 році працівники, докторанти та аспіранти університету успішно

захистили 2 докторські та 4 кандидатські дисертації.

Упродовж 2020 року в університеті функціонували 3 спеціалізовані вчені

ради. Було також створено разову спеціалізовану вчену раду ДФ 36.053.001 із

галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні

науки, на якій відбувся перший захист працівника з іншого ЗВО – Черепані

М.Т. Також у процесі створення разові спеціалізовані вчені ради з тієї самої

спеціальності для захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії

нашої аспірантки Овчаренко Л.Р. та аспірантки Херсонського державного

університету Кан О.Ю. Для ще однієї нашої аспірантки Войтович Х.О.
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створюється разова спеціалізована вчена рада з галузі знань 11 Математика та

статистика за спеціальністю 111 Математика.

У спеціалізованій вченій раді Д 36.053.01 із захисту докторських та

кандидатських дисертацій за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та

історія педагогіки за звітний період було захищено 2 докторські дисертації

(Садова І.І. та Романчук О.В.) і 1 кандидатську дисертацію (Ковалишин О.І.).

 підготовка докторантів за 7-ма спеціальностями та аспірантів – за 17-ма

освітньо-науковими програмами.

У докторантурі університету навчається 5 докторантів. Кількість

аспірантів налічує 77 осіб, із них: за державним замовленням – 68, на

контрактній основі – 9; на денній формі навчання – 58,  на вечірній – 11, на

заочній – 8).

У 2020 році вступило на навчання до докторантури 2 осіб. В аспірантуру

зараховано 18 осіб.

Загальна сума оплати за навчання (аспіранти, докторанти, здобувачі) та

плати за організацію і прийом кандидатських іспитів у 2020 році становить 212

тис. 194 грн.

До березня 2020 року стипендію Кабінету Міністрів України для молодих

учених отримував Ільницький В.І., а з березня цю саму стипендію було

присуджено Карпенко О.Є.

Лауреатами премії обласної державної адміністрації та обласної ради для

працівників наукових установ і закладів вищої освіти Львівської області стали

доктор педагогічних наук, професор  Пантюк М.П., доктор історичних наук,

професор Смуток І.І., кандидат педагогічних наук, доцент Перхун Л.В. та

кандидат фізико-математичних наук, науковий співробітник науково-

дослідного сектору  Сенета М.Я.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 20.11.2020 р. №

1449 державну стипендію Романа Гурика найкращим молодим вченим для

увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України –

Героїв Небесної Сотні було призначено Ільницькому В.І.
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Працівники ДДПУ імені Івана Франка у 2020 році опублікували:

усього –1513 робіт, у тому числі:

· монографій – 121 (з них 57 відповідно до вимог МОН України; 55 – за

кордоном);

· підручників – 0;

· навчальних посібників – 68;

· збірників наукових праць – 63;

· статей – 1101 (+160 тез доповідей на конференціях),  із них:  у

зарубіжних виданнях – 245, у міжнародних наукометричних базах даних

– 408  (в т.ч.  у НМБД Scopus  –  59,  Web  of  Science  –  68), з імпакт-

фактором – 27; у фахових виданнях – 291 (в т.ч. категорія А – 13,

категорія Б -- 144); в інших виданнях – 394.

За звітний період проведено 31 науковий захід (конференції, семінари,

симпозіуми), із них: 12 – міжнародних, 7 – всеукраїнських, 12 –

регіональних.

Щодо показників студентської НДР, то у 2020 році до неї було

залучено:

· 1497 студентів денної форми навчання, що становить 56,9%  від

загальної кількості тих, хто навчається на денній формі;

· діє 31 науковий гурток та 111 проблемних груп, 12 студентських

науково-дослідних лабораторій;

· за участю студентів опубліковано 614 наукових праць, із них 271

самостійно;

· для участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових

робіт було подано 37 робіт студентів ДДПУ імені Івана Франка, з них 7

робіт отримали призові місця.

На підставі рішень галузевих конкурсних комісій з проведення другого

туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із галузей знань і

спеціальностей 2019/2020 навчального року та наказу МОН України № 1220 від

05.10.2020 р. «Про підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових
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робіт з галузей знань і спеціальностей у 2019/2020 навчальному році»

затверджено перелік переможців, серед яких студенти нашого університету, а

саме:

1. Бокало Марія-Христина Андріївна (диплом І ступеня) – студентка

факультету психології, педагогіки та соціальної роботи (спеціальність

«Соціальна робота»), науковий керівник – д. п. н., проф. Логвиненко Т.О.

2. Цюпак Богдан Васильович (диплом ІІ ступеня) – студента навчально-

наукового інституту фізичної культури і здоров’я (галузь знань «Фізична

культура і спорт»), науковий керівник – к. н. з фіз. виховання та спорту,

доц. Турчик І.Х.

3. Вергун Мар’яна Ігорівна (диплом ІІІ ступеня) – студентка навчально-

наукового інституту фізики, математики, економіки та інноваційних

технологій (спеціальність «Технологічна освіта»), науковий керівник – к.

п. н., доц. Савка Л.В.

4. Лецик Роксолана Миколаївна (диплом ІІІ ступеня) – студентка

історичного факультету  (спеціальність «Освітні, педагогічні науки»),

науковий керівник – к. п. н., ст. викл. Свйонтик О.О.

5. Лудин Ірина Іванівна (диплом ІІІ ступеня) – студентка факультету

початкової та мистецької освіти (спеціальність «Початкова освіта»),

науковий керівник – к. п. н., доц. Калита Н.І.

6. Пахомов Андрій Валерійович (диплом ІІІ ступеня) – студент інституту

фізики, математики, економіки та інноваційних технологій (спеціальність

«Професійна освіта»), науковий керівник – к. п. н., доц. Пагута М.В.

7. Бабій Діана Миколаївна (диплом ІІІ ступеня) – студентка факультету

психології, педагогіки та соціальної роботи (галузь знань і спеціальність

«Дошкільна освіта»), науковий керівник – к. п. н., доц. Паласевич І.Л.

Відповідно до наказу МОН України від 24.11.2020 р. № 1457 наш

університет призначений базовим закладом вищої освіти для проведення ІІ туру

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю

«Соціальна робота» у 2020-2023 рр.
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У 2020 році в університеті функціонувало 9 наукових шкіл (у 2019 – 9,

2018 – 11, у 2017 – 11, у 2016 – 14, 2015 – 14).

 Упродовж звітного періоду продовжувала свою діяльність рада молодих

учених у складі 9 осіб. Члени ради молодих учених були співорганізаторами та

учасниками наукових конференцій, семінарів різного рівня, опублікували низку

наукових праць. У 2020 році видано 26-ий (45,09 др. арк.), 27-ий (186,93 др.

арк.), 28-ий (171,82 др. арк.), 29-ий (158,79 др. арк.),  30-ий (143,69 др. арк.), 31-

ий (148,34 др. арк.), 32-ий (60,92 др. арк.) та 33-ий (83,94 др. арк.) випуски

збірника «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник

наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного

університету імені Івана Франка».

Працювало Наукове товариство студентів та аспірантів імені проф.

В.Ф. Надім’янова (голова ради – аспірантка 4-го року підготовки за

спеціальністю 033 Філософія Наталія Биців). За звітний період було проведено

2 наукові конференції: науково-практичну конференцію «Сучасний феномен

Лесі Українки: літературознавчий, педагогічний, культурно-мистецький,

національний, феміністичний дискурси» та конференцію-презентацію «Василь

Стефаник у контексті культурно-історичних процесів кінця ХІХ – початку ХХ

ст.: громадсько-політична діяльність, культурно-освітні ідеї, творча спадщина у

вимірах минулого і сьогодення».

2.2 Проведення державної атестації

Наказом Міністерства освіти і науки України  від 18.07.2019 № 1012  було

оголошено проведення державної атестації закладів вищої освіти в частині

провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності. Згідно з цим

наказом інформаційні матеріали за науковими напрямами закладів вищої освіти

для проведення державної атестації подавалися за період 2014-2018 років.

Однак через низку причин, зокрема через необхідність включення до

складу експертних груп іноземних експертів, Міністерство освіти і науки

України проведення державної атестації призупинило і відклало в часі. У

зв’язку з цим та з метою виконання пункту 6 Порядку проведення державної
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атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-

технічної) діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України

від 22 серпня 2018 року № 652, виникла необхідність переоформлення

інформаційних документів, враховуючи показники 2015-2019 років.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 31 липня

2020 р. № 994 «Про проведення державної атестації закладів вищої освіти в

частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності, які

належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України»

університет підготував інформаційні матеріали за 2015-2019 роки за трьома

науковими напрямами:

· Гуманітарні науки та мистецтво;

· Суспільні науки;

· Математичні науки та природничі науки.

Науковий напрям «Гуманітарні науки та мистецтво» забезпечують такі

кафедри університету: кафедра історії України, всесвітньої історії та

спеціальних історичних дисциплін, кафедра філософії імені Валерія

Григоровича Скотного, методики музичного виховання і диригування,

германських мов та перекладознавства, української літератури та теорії

літератури, культурології та мистецької освіти та кафедра української мови.

Науковий напрям «Суспільні науки» забезпечують такі кафедри

університету: кафедра загальної педагогіки та дошкільної освіти, педагогіки та

методики початкової освіти, кафедра математики, інформатики і методики їх

викладання в початковій школі, кафедра філологічних дисциплін та методики їх

викладання у початковій школі, технологічної та професійної освіти, теорії та

методики фізичного виховання, економіки та менеджменту, кафедра

правознавства, соціології і політології, кафедра психології, практичної

психології, практики англійської мови, практики німецької мови, романської

філології та компаративістики, біології та хімії, кафедра анатомії, фізіології та

валеології, кафедра музикознавства та фортепіано, кафедра народних музичних
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інструментів та вокалу, інформатики та інформаційних систем, порівняльної

педагогіки та методики викладання іноземних мов.

Науковий напрям «Математичні науки та природничі науки»

забезпечують такі кафедри університету: кафедра фізики, кафедра математики

та кафедра екології та географії.

Матеріали подані до МОН України 16 вересня 2020 року.

За попередніми даними, без оцінки експертів, ми маємо наступні

результати. Науковий напрям «Гуманітарні науки та мистецтво» отримав

32,81бали, що означає атестацію за категорію В – без фінансування. Напрям

«Суспільні науки» отримав 3,97 бали, що означає не атестацію. Результати

наукового напряму «Математичні науки та природничі науки» ще не відомі.

Наголошуємо на тому, що «Порядком проведення державної атестації закладів

вищої освіти в частині проведення ними наукової (науково-технічної)

діяльності», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України

від22.08.2018 р. № 652, підпунктом 3 пунктом 18 визначено, що в разі  не

атестації вирішується питання  «щодо реорганізації чи ліквідації закладу вищої

освіти». До групи А входять виші, що отримали показники від 87,5 до 100

балів, до групи Б  – від 52,5 до 87,5 балів, до групи В – від 20 до 52,5 балів та до

групи Н – від 0 до 20 балів.

2.3 Робота бібліотеки

У 2020 році бібліотека як основний структурний  підрозділ університету

працювала за такими основними напрямками:

§ навчальний, який був орієнтований на сприяння навчального

процесу та акредитацію спеціальностей;

§ науковий, який орієнтований на сприяння науково-дослідницьких

студій;

§ координуючий – здійснювали свою діяльність спільно з усіма

структурними підрозділами університету в царині організації навчально-
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методичного процесу, науково-дослідницької діяльності, надавали

сприяння щодо організації бібліотечно-інформаційного обслуговування;

§ акумулюючий – накопичення бібліотечних фондів оригінальними

електронними документами та електронними копіями друкованих видань,

систематизація та зберігання, формування і збереження фондів;

§ довідково-інформаційний, який зорієнтований на задоволення

інформаційних запитів з різних галузей знань;

§ здійснення оперативного та якісного обслуговування

користувачів;

§ впровадження інформаційних технологій у бібліотечні процеси;

§ створення електронного каталогу та баз даних;

§ забезпечення вільного доступу до джерел інформації, пошуку

інформації;

§ соціальний, який спрямований на формування та розвиток

здібностей користувачів в царині самоосвіти, адаптації у сучасному

інформатизованому суспільстві;

§ культурно-просвітницький, який спряв заохоченню молоді до

скарбів світової та вітчизняної культури;

§ підвищення професійного рівня бібліотечних працівників

відповідно до сучасних вимог  інформаційно-бібліотечного

обслуговування.
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Таблиця 2.1
Основні статистичні показники

Показники 2016 2017 2018 2019 2020
Фонд
Всього
примірників

731 357 730 578 733 877 733 483 734 063

Надійшло
примірників 9 361 5 676 4 585 4 019 2175

Редакційно-
видавничий
відділ

4 926 1 993 1 495 473 93

Подарункова
література 466 623 711 1270 665

Взамін
загублених 122 155 150 129 91

Вибуло
примірників 11 676 6 455 1 397 4413 1595

Фінансування
Перераховано
бухгалтерією:
на придбання
книг

39 802 грн. 17 792 грн. 71000 грн. 79 471 грн. 49983,00

періодичних
видань 111 284 грн. 76 034 грн. 95760 грн. 92231,04 грн. 92231,04

За останніх п’ять років збільшився книжковий фонд бібліотеки.

Високі показники щодо отримання подарункової літератури

За останні п’ять років через недоотримання фінансування і високі
закупівельні ціни зменшилась кількість нових надходжень.
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Нові надходження

Вагомий внесок у підвищення якості наукової продукції вносить

здійснюваний працівниками бібліотеки процес перевірки рівня унікальності

наукових і навчально-методичних робіт викладачів, дисертаційних робіт

аспірантів і докторантів, рукописів статей у наукових фахових виданнях

університету, кваліфікаційних робіт студентів.

Загальна кількість перевірених документів у 2020 році становить 1924.

Модернізовано сайт бібліотека Дрогобицького державного педагогічного

університету імені Івана Франка, де значно оновлено і розширено сферу послуг.

Серед них: віртуальна довідка, визначення індексу УДК, Е-доставка

документів, комплектування, додано поліграфічні послуги (сканування,

ксерокопіювання, друк документів, редагування списків бібліографії тощо).
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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.

Кількість звернень до Web-сайту бібліотеки за рік склала 81 546.

Відрадно те, що число оригінальних IP – адрес становить 38 841. Цей ресурс

демонструє значний інтерес для користувачів, особливо в умовах

дистанційного навчання.

Основою для подальшого розвитку інформаційних технологій є

Електронний каталог бібліотеки, який на сьогодні налічує 296 525

бібліографічних записів.

За звітний період видано 9000 довідок, складено 12 бібліографічних

списків, організовано 161 тематичних книжкових виставок.
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Скориставшись Онлайн-послугами: «Електронна доставка документів»,

віддалені користувачі  отримали 497 сторінок копій документів.

Віртуальною довідковою службою «Запитай бібліотекаря» користувачі

одержали  140 віртуальних довідок.

«Визначення індексів УДК» – надано 1080 шифрів і 533 авторські знаки.

Розширено  послуги, які надаються науковцям університету:

-допомога у створенні профілю вченого в Google Scholar, ORCID,

ResearcherID

-надання консультативної допомоги з питань наукометрії.

У 2020  продовжено доступ 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 студентів

інформаційної культури: проведено екскурсії та бібліотечні заняття  «Сходинки

до знань».

Бібліотека бере участь у формуванні всеукраїнської реферативної бази

даних «Україніка наукова», реферує журнал «Молодь і ринок».

Вперше в історії університету на Всеукраїнському рівні високо

поціновано бібліографічну діяльність бібліотеки ДДПУ імені Івана Франка.

Видано бібліографічний покажчик «Степан Бандера (1 січня 1909 – 15

жовтня 1959) : біобібліогр. покаж. / Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка,
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Бібліотека ; уклад.Р.Д. Кивацька  ; редактор Н.М. Рішаві ; рецензенти: В.І.

Ільницький, М.В. Романюк ; відп. за випуск І.М. Розлуцький. – Дрогобич : РВВ

ДДПУ імені Івана Франка, 2019. – 152 с.», за який бібліотека нагороджена:

1) дипломом учасника Топ–10 «Біографічного рейтингу – 2019»;

2) дипломом ІІ ступеня  у номінації «Збірник біобібліографічних

матеріалів» за видання покажчика «Степан Бандера (1 січня 1909 – 15 жовтня

1959)».
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Нове у роботі бібліотеки:

§ організація роботи з електронним каталогом;

§ налагодження роботи з інституційним репозитарієм;

§ модернізація сайту бібліотеки;

§ впровадження платних послуг бібліотеки для «зовнішніх»

користувачів;

§ оновлення і розширення роботи з платформами Web of Science, Scopus;

§ розширення представництва бібліотеки у соціальних мережах;

§ розпочата робота щодо оцифрування фондів рідкісної літератури.
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ІІІ. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

3.1 Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними

організаціями

Міжнародна співпраця ДДПУ ім. І.Франка у 2020 році охоплює 18 країн:

Австрія, Азербайджан, Бельгія, Білорусь, В’єтнам, Іспанія, Італія, Казахстан,

Китай, Латвія, Литва, Польща, Португалія, Словаччина, США, Франція,

Хорватія, Японія.

Станом на 2020 рік реалізується 61 міжнародна угода, з яких 1 укладена

за звітний період. Університет активно співпрацює з закладами освіти,

академіями наук, посольствами та консульствами, музеями, фондами та

міжнародними неурядовими організаціями, передусім ORADEA (Бельгія-

Румунія).  Впродовж 2020 року реалізовано різні форми співпраці з

55 закордонними установами з 18 країн світу.

Університет продовжує активну співпрацю в рамках програми Еrasmus+.

У 2020 році реалізовано 12 академічних мобільностей (Еrasmus+ КА107)

студентів ДДПУ, вихідні мобільності викладачів та працівників довелося

відтермінувати на наступні роки у зв’язку з ситуацією спричиненою Covid-19.

Студенти ДДПУ в рамках проектів Erasmus+KA107 у 2020 році навчались в

Інсбруцькому університеті (Австрія), Педагогічний інститут Штирії в м.Ґрац

(Австрія), Університеті прикладних наук VIVES (Бельгія), Жешівському

університеті (Польща). Успішними стали результати аплікування ще двох

проектів КА107 з Грайфсвальдським університетом на три роки (Німеччина) та

Бізнес Академією Університету прикладних наук VIVES (Бельгія) – кожний з

проектів триватиме три роки. Нові угоди, що декларують реалізацію

академічних мобільностей укладено з Торунським університетом ім. Миколи

Коперника (Польща) та Факультетом економіки і менеджменту Пізанського

університету (Італія).

У рамках програми Erasmus+KA107 у нашому університеті навчання в

рамках реалізації вхідної мобільності пройшли 2 студентів Університету
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прикладних наук VIVES (Бельгія). Реалізацію ряду вхідних академічних

мобільностей студентів, викладачів та працівників довелось відтермінувати

через карантинні обмеження та ситуацію, спричинену пандемією коронавірусу.

Університет продовжує реалізацію проекту Erasmus+ KA2 UKROTHE

«Розвиток навчальної програми з ерготерапії» разом з партнерами з Бельгії,

Іспанії, Португалії та України. Передбачувана тривалість реалізації проекту – 3

роки (грудень 2019р. – грудень 2022р.).

Також ДДПУ продовжує реалізацію освітньої програми «Подвійний

диплом» з Полонійною академією в Ченстохові (Польща). Зокрема у 2020 році

проходили навчання 23 студенти: 19 студентів Білого-природничого

факультету ДДПУ та 4 студентів Інституту іноземних мов. 21 студент також

став учасником програми Erasmus+КА103 з латвійськими та бельгійськими

ВНЗ.

Таблиця 3.1
Міжнародна співпраця за 2020 рік

Країна партнер
(за алфавітом) Установа - партнер Тема співробітництва

Документ, в
рамках якого
здійснюється
співробітницт
во, термін
його дії

Практичні результати від
співробітництва

1. Австрія Педагогічний
інститут Штирії
(м.Грац)

Участь в ХІІ
Міжнародній нау-ково-
практичній конференції
“Етнос. Культура.
Нація”

Угода про
співпрацю
24.04.2017/5 р.

Доповідь на конференції,
15-16 жовтня 2020 року

Австрія Початкова школа
Ферді-Нандеум у
м.Грац

Участь в ХІІ
Міжнародній нау-ково-
практичній конференції
“Етнос. Культура.
Нація”

Угода
відсутня

Доповідь на конференції,
15-16 жовтня 2020 року

2. Австрія Інсбруцький
університет

Обговорення обміну
студентами та
викладачами

15.05.2012 /
небом.

Спільні наукові дослідження
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3. Азербайджан Інститут радіаційних
проблем НАН
Азербайджану

Забезпечення діяльності
створеного спільного
українсько-азербайд-
жанського
міжнародного науково-
освітнього центру
нанобіотехнологій і
функціональних
наносистем

Угода про
співпрацю 15.
09.2014 / 5+5 р

Проведено дослідження
біоматеріалів із самоорга-
нізованими магнітними
наночастинками

4. Азербайджан Бакинський
індустрі-ально-
педагогічний коледж

Участь в VІІ
Міжнародній нау-ково-
практичній конференції
“Рідне слово в
етнокультурному
вимірі”

Угода відсутня Доповідь на конференції, 15-16
жовтня 2020 року

4. Бельгія Університет
прикладних наук
VIVES (м. Кортрійк)

Актуальні проблеми
соціальної педагогіки

Угода  про
співпрацю від
12.10.15/необ.

Обмін студентами за програмою
ERASMUS+ (ІІ сем.2019/20н.р.)

5 Бельгія Університет
прикладних наук
VIVES

Програма ERASMUS +
Проект  К 107

Угода про
співпрацю
14.10.2015 /
необм.

Участь студентів в програмі
академічної мобільності

6. Бельгія-
Румунія

Бельгійська
неурядова
організація WZV
«Oradea»,
Бельгія

Теоретичні та прикладні
проблеми екології.
Моніторинг здоров’я

Угода про
співпрацю
2013 / необм.

Проведення тренінгів, читання
лекцій, публікація статей.
Реалізація проекту «Невідкладна
допомога - BLS» : надання
невідкладної допомоги за
європейськими стандартами BLS
(за використання тренажеру СЛР
Lilly)

7. Бельгія Університет
прикладних наук
VIVES, факультет
агробіотехнології

Програма по обміну
студентами. Стажування
викладачів.

Угода про
співпрацю
14.10.2015 /
необм.

Проведення тренінгів, читання
лекцій, публікація статей.
Реалізація проекту «Невідкладна
допомога - BLS»: надання
невідкладної допомоги за
європейськими стандартами BLS
(за використання тренажеру СЛР
Lilly)

8 Бельгія Університет
прикладних наук
VIVES, Північ

Розробка навчальної
програми з ерготерапії

Угода про
співпрацю
14.10.15
/не обмеж.
термін

Протоколи робочих зустрічей
(низка заходів впродовж року)

9 Бельгія Університет
прикладних наук
VIVES, Південь

Розробка навчальної
програми з ерготерапії

Угода відсутня Протоколи робочих зустрічей
(низка заходів впродовж року)

10
.

Бельгія-
Румунія

«Орадея» Розробка навчальної
програми з ерготерапії

Угода відсутня Протоколи робочих зустрічей
(низка заходів впродовж року)

11 Білорусь
Білоруська академія
музики

«Музичне мистецтво
XXІ століття – історія,
теорія, практика»

Угода відсутня Науково-практична конференція
30 квітня  2020 року
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12 Білорусь Білоруська академія
музики

«Народно-
інструментальне
мистецтво на зламі ХХ
ХХІ століть»

Угода відсутня Науково-практична конференція
4 грудня 2020

13 Білорусь Білоруська академія
музики

Всеукраїнський
Відкритий конкурс
баяністів-акордеоністів
«Візерунки
Прикарпаття»

Угода відсутня Конкурс, 4-6 грудня 2020

14 В’єтнам
Національна
академія музики
(Ханой, Вьетнам).

«Музичне мистецтво
XXІ століття – історія,
теорія, практика»

Угода відсутня Науково-практична конференція
30 квітня  2020 року

15 В’єтнам Національна
академія музики

«Народно-
інструментальне
мистецтво на зламі ХХ
ХХІ століть»

Угода відсутня Науково-практична конференція
4 грудня 2020

16 Іспанія Асоціація терапевтів
для всіх пацієнтів та
у всіх ситуаціях
«TAPAS»,

Розробка навчальної
програми з ерготерапії

Угода відсутня Протоколи робочих зустрічей
(низка заходів впродовж року)

17 Італія Пізанський
університет

Участь начальника
відділу забезпечення
якості освіти І.Л.Мірчук
в програмі Visting
Fellows Programme,
9.10.2020-25.11.2020

Угода у
процесі
підписання,
затвердженя
Вченою Радою
ПУ 17.12.2020

Налагодження співпраці,
розробка спільних наукових
досліджень та проектів

18 Італія Пізанський
університет

Участь начальника
відділу міжнародних
зв’язків Л.І.Романик в
програмі Visiting
Fellows Programme,
9.10.2020-4.12.2020

Угода у
процесі
підписання

Налагодження співпраці,
розробка спільних наукових
досліджень та проектів

19 Італія Centro Studi Enti
Lokali (Рим),
Studio Valla (Рим-
Брюссель),
Pulsar
Communikatione
(Рим)

Участь у робочих
нарадах з налагодження
співпраці з італійськими
партнерами, що
працюють з освітніми
проектами

Угода відсутня Протоколи робочих зустрічей

20 Італія Італійське
національне
агентство нових
технологій ENEA,
(Рим)

Участь у робочих
нарадах, ініціювання
підписання
двосторонньої угоди
про співпрацю

Угода у
процесі
підписання

Протокол робочих зустрічей

21 Казахстан Центр
методологічних
досліджень та
інноваційних
програм
Казахстансько-
Американський
Вільний
Університет,
Республіка
Казахстан

Методологія сучасного
філософського дискурсу

Угода відсутня Статті:
1. Возняк В. С. Ценностное
мышление и педагогика / В. С.
Возняк // Вестник Казахстанско-
Американского Свободного
Университета. Научный журнал.
1 выпуск: педагогика и
психология. – Усть-Каменогорск,
2020. – С. 8-14 (д.а.) (стаття у
науковому періодичному
закордонному виданні).
2. Возняк В. С. Замещения
понятийного как способ
закрепощения ума человека / В.
С. Возняк // Вестник
Казахстанско-Американского
Свободного Университета.
Научный журнал. 2 выпуск:
общие вопросы филологии. –
Усть-Каменогорск, 2020. – С. 11-
17 (д.а.) (стаття у науковому
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періодичному закордонному
виданні).
3. Лимонченко В. В. Языковые
эксперименты в романе Оруэлла
«1984» и современный мир / В.
В. Лимонченко // Вестник
Казахстанско-
АмериканскогоСвободного
Университета. Научный журнал.
2 выпуск: общие вопросы
филологии. – Усть-Каменогорск,
2020. – С. 3-11 (д.а.) (стаття у
науковомуперіодичному
закордонному виданні).
4. Лимонченко В. В.
Реформирование гуманитарно-
образовательной сферы в свете
проблематики переименования /
В. В. Лимонченко // Вестник
Казахстанско-Американского
Свободного Университета.
Научный журнал. 2 выпуск:
общие вопросы филологии. –
Усть-Каменогорск, 2020. – С. 17-
24 (д.а.) (стаття у науковому
періодичному закордонному
виданні).

22 Казахстан Центр
методологічних
досліджень та
інноваційних
програм
Казахстансько-
Американський
Вільний Університет

Методологія сучасного
філософського дискурсу

Угода відсутня  Викладачі кафедри Возняк В.С.,
Лімонченко В.В., Галушак М.С.,
Фоменко Л.К. взяли участь (у
режимі online) у  Сьомому
засіданні Міжнародної
конференції «Культура і
проблема цивілізаційного
вибору» (25.11.2020 р.).

23 Казахстан Центр
методологічних
досліджень та
інноваційних
програм
Казахстансько-
Американський
Вільний
Університет,
Республіка
Казахстан

Методологія сучасного
філософського дискурсу

Угода відсутня Викладачі кафедри Возняк В.С.,
Лімонченко В.В., Галушак М.С.,
Фоменко Л.К. взяли участь (у
режимі online) у Третьому
засіданні Міжнародного
Круглого столу «Ідеї та
обгрунтування до програм
інновацій» (26.11.2020 р.)

24 Казахстан Центр
методологічних
досліджень та
інноваційних
програм
Казахстансько-
Американський
Вільний Університет

Методологія сучасного
філософського дискурсу

Угода відсутня
Викладачі кафедри Возняк В.С.,
Лімонченко В.В., Галушак М.С.,
Фоменко Л.К. взяли участь (у
режимі online) у Сьомому
засіданні Міжнародного
філософсько-методологічного
семінару «Проблема людини:
історія та сучасність» (26.11.2020
р.)

25 Казахстан Казахська
національна
консерваторія імені
Курмангази

«Музичне мистецтво
XXІ століття – історія,
теорія, практика»

Угода відсутня Науково-практична конференція
30 квітня  2020 року

26 Казахстан Кизилордінський
музичний вищий
коледж імені
Казангапа

«Музичне мистецтво
XXІ століття – історія,
теорія, практика»

Угода відсутня Науково-практична конференція
30 квітня  2020 року



42

27 Китай Уханьський
технологічний
Університет

Виконання спільних
українсько-китайських
науково-дослідних
проектів

Угода відсутня
Започатковано дослідження
нових склоподібних мате-
ріалів приготованих уніка-
льним методом аеродина-мічної
левітації

28 Латвія Institute of Technical
Physics, Faculty of
Materials Science and
Applied Chemistry,
Riga Technical
University

Теоретичні  та
експериментальні
дослідження умов
формування
самооорганізованихнано
гетероструктур
під впливом лазерного
опромінення.

Угода відсутня Наукові публікації

29 Латвія Міжнародної
асоціації
музичних шкіл «Con
Anima» (Латвія).

Всеукраїнський
Відкритий конкурс
баяністів-акордеоністів
«Візерунки
Прикарпаття»

Угода відсутня Науково-практична конференція
4 грудня 2020

30 Литва Нововільнянська
музична школа
(Литва).

Народно-
інструментальне
мистецтво на зламі ХХ
ХХІ століть»

Угода відсутня Конкурс, 4-6 грудня 2020

31 Литва Литовська академія
музики і театру
(Литва).

Всеукраїнський
Відкритий конкурс
баяністів-акордеоністів
«Візерунки
Прикарпаття»

Угода відсутня Конкурс, 4-6 грудня 2020

32 Польща Товариство
Фестиваль Бруно
Шульца у Любліні
(Польща)

Підготовка та
проведення ІХ
Міжнародного
Фестивалю Бруно
Шульца у Дрогобичі

Угода про
співпрацю
26.10.2011 /
необм.

Науково-практична конференція
4 грудня 2020

33 Польща Міністерство
Культури та
Національної
Спадщини РП
(Польща)

Реалізація ІХ
Міжнародного
Фестивалю Бруно
Шульца у Дрогобичі

Угода відсутня Реалізація ІХ Міжнародного
Фестивалю Бруно Шульца у Др
огобичі (15–21 листопада 2020
року)

34 Польща Природничо-
гуманітар-ний
університет у
м. Сєдльце

Участь в VІІ
Міжнародній нау-ково-
практичній конференції
“Рідне слово в
етнокультурному
вимірі”

Угода про
співпрацю
05.10.2011 /
необм.

Доповідь на конференції,
15-16 жовтня 2020 року

35 Польща Генеральне
Консульство РП у
Львові

Реалізація ІХ
Міжнародного
Фестивалю Бруно
Шульца у Дрогобичі

Угода відсутня Реалізація ІХ Міжнародного
Фестивалю Бруно Шульца у
Дрогобичі (15–21 листопада 2020
року)

36 Польща Педагогічний
Університет ім.
Комісії
Національної Освіти
у Кракові

Реалізація ІХ
Міжнародного
Фестивалю Бруно
Шульца у Дрогобичі

Угода про
співпрацю
11.03.2013 /
необм.

Партнерське ідейне та фінансове
сприяння реалізації ІХ
Міжнародного Фестивалю Бруно
Шульца у Дрогобичі (15–21
листопада 2020)

37 Польща Міністерство
Культури та
національної
спадщини РП

Реалізація ІХ
Міжнародного
Фестивалю Бруно
Шульца у Дрогобичі

Угода відсутня Реалізація ІХ Міжнародного
Фестивалю Бруно Шульца у
Дрогобичі (15–21 листопада 2020
року



43

38 Польща Інститут мистецтв
Польської академії
наук у Варшаві

Видання та промоція
профільованого числа
наукового часопису
«Контексти»,
присвяченого
Міжнародному
Фестивалеві Бруно
Шульца у Дрогобичі
(http://www.konteksty.pl/
numery/87,324-325);
часопис індексований у
кількох міжнародних
наукометричних базах,
зокрема у SCOPUS

Угода відсутня Презентація тематичного числа
польського наукового часопису
«Контексти» з профільною
назвою «Планета Шульц»,
присвяченого Міжнародному
Фестивалеві Бруно Шульца у
Дрогобичі, в Осередку «Брама
Ґродська – Театр NN» у Любліні
(28 січня 2020 року)

39 Польща Осередок «Брама
Ґродська – Театр
NN» у Любліні

1)Промоція
профільованого числа
наукового часопису
«Контексти»,
присвяченого
Міжнародному
Фестивалеві Бруно
Шульца у Дрогобичі
(http://www.konteksty.
pl/numery/87,324-325);
часопис індексований
у кількох
міжнародних
наукометричних
базах, зокрема
SCOPUS

2)Співпраця в рамках
організації та
проведення ІХ
Міжнародного
Фестивалю Бруно
Шульца у Дрогобичі

Угода відсутня Презентація тематичного числа
польського наукового часопису
«Контексти» з профільною
назвою «Планета Шульц»,
присвяченого Міжнародному
Фестивалеві Бруно Шульца у
Дрогобичі, в Осередку «Брама
Ґродська – Театр NN» у Любліні
(28 січня 2020 року)

Партнерське ідейне та фінансове
сприяння реалізації ІХ
Міжнародного Фестивалю Бруно
Шульца у Дрогобичі (15–21
листопада 2020):
http://teatrnn.pl/kalendarium/wydar
zenia/konferencja-schulzologiczna-
bruno-schulz-arka-wyobrazni/

40 Польща Економічний Форум
у Жешуві

Участь у ХІІІ Форумі
Європа – Україна

Угода про
співпрацю
28.02.2017 /
необм.

Керівниця Полоністичного
науково-інформаційного центру
ім. Ігоря Менька доц. Віра
Меньок отримала нагороду
«Карпатська Європа спільних
цінностей», яка присуджується
Форумом видатним
особистостям або організаціям
карпатських країн, які своєю
діяльністю долучаються до
втілення спільних європейських
цінностей у Центральній та
Східній Європі й впливають на
розвиток співпраці та
взаєморозуміння в регіоні Карпат
(4 лютого 2020 року)

41 Польща Інститут Східних
Досліджень у
Варшаві

Участь у ХІІІ Форумі
Європа – Україна

Угода відсутня Керівниця Полоністичного
науково-інформаційного центру
ім. Ігоря Менька доц. Віра
Меньок отримала нагороду
«Карпатська Європа спільних
цінностей»
(4 лютого 2020 року)

42 Польща Товариство
Спільнота Польська,
відділ у Битомі

Участь у проєкті
«Міжвоєнний період у
Дрогобичі та Львові»
Міністерства освіти РП
та Товариства Спільнота
Польська

Угода відсутня Онлайн-лекція «Бруно Шульц у
міжвоєнний період у Дрогобичі»
керівниці Полоністичного
науково-інформаційного центру
ім. Ігоря Менька доц. Віри
Меньок для учасників проєкту,
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проведена у Музеї Кімнаті Бруно
Шульца
(4 червня 2020 року)

43 Польща Музей Анни та
Ярослава
Івашкевичів у
Ставищі

Участь у щорічному
польсько-українському
проєкті «Діалог Двох
Культур»

Угода відсутня Наукова редакція і переклади
статей та інших матеріалів до
щорічного міжнародного
наукового збірника «Діалог двох
культур»
(червень – серпень 2020 року)

44 Польща Музей Юзефа
Пілсудського у
Сулеювку

Участь у щорічному
польсько-українському
проєкті «Діалог Двох
Культур»

Угода відсутня Наукова редакція і переклади
статей та інших матеріалів до
щорічного міжнародного
наукового збірника «Діалог двох
культур»
(червень – серпень 2020 року)

45 Польща Товариство
Закліковської Землі
ім. Анни Наґурської
у Заклікові

Участь у міжнародному
проєкті «Польсько-
українська молодь на
шляху спільної
культурної спадщини»

Угода відсутня Відео-екскурсія у Музеї Кімнаті
Бруно Шульца для учасників
проєкту
(6–7 серпня 2020 року)
Фільм, знятий на основі
екскурсії:
https://youtu.be/imVRqY2ip1w

46 Польща Вища державна
професійна школа
ім. Яна Ґродка у
Саноку

Співорганізація
щорічної міжнародної
наукової конференції
«На пограниччі культур
і народів»

Угода про
співпрацю
10.09.2017 /
необм.

Партнерська участь у підготовці
міжнародної наукової онлайн-
конференції «На пограниччі
культур і народів. З історією,
політикою та економікою в тлі»;
підготовка виступів учасників
конференції з ДДПУ ім. Івана
Франка
(підготовка: липень – серпень
2020 року; конференція
відбулася 10–12 вересня 2020
року)

47 Польща Варшавський
Університет

Науково-промоційний
проєкт, присвячений
Міжнародному
Фестивалеві Бруно
Шульца у Дрогобичі

Угода
проспівпрацю

Онлайн-лекція та презентація
про Міжнародний Фестиваль
Бруно Шульца у Дрогобичі
керівниці Полоністичного
науково-інформаційного центру
ім. Ігоря Менька доц. Віри
Меньок для студентів
української, російської та
англійської філологій
Варшавського Університету (18
грудня 2020 року)

48 Польща Університет
М. Коперника у м.
Торунь

Обмін студентами та
викладачами
Erasmus+
Підготовка до друку
монографії професора
кафедри, Дуркалевич
Вікторії Володимирівни

Угода про
співпрацб

подано монографію до друку у
видавнцтво.
«Дрогобицькі авто/біо/гео/графії.
Пролегомени».

49 Польща Опольський
технічний
університет

Спільні дослідження
властивостей
вологочутливих
керамічнихструктур.

Угода відсутня Наукові публікації
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50 Польща Центр
мікроелектроніки і
нанотехнологій
Жешівського
університету

Експериментальні
дослідження взаємодії
нанобіокомплексів та
біокон‘югатів на основі
наночастинокмагнітороз
чинених
напівпровідників
АІІ1-хMe(Mn,Co)BVI
та протеїнів із раковими
клітинами

Угода про
співпрацю
28.02.2017 /
необм

Наукові публікації

51 Польща Жешівський
університет

Актуальні проблеми
моделювання та
управління соціально-
економічними
системами в умовах
глобалізації

Угода про
співпрацю
28.02.2017 /
необм

Наукові публікації

52 Польща Академія полонійна
в Ченстохові

Актуальні проблеми
сучасної науки.

Угода про
співпрацю
23.10.2002 /
необм.

Організація та проведення
спільної конференції

53 Польща Підкарпатська
школа вища в Ясло

Просторовий розвиток
регіонів. Актуальні
проблеми сучасної
науки.

Угода про
співпрацю
16.04.2016 /
необм.

Організація та проведення
спільної конференції

54 Польща Державна Вища
школа техніко-
економічна ім. кс.
Броніслава
Маркевіча

Актуальні проблеми
сучасної науки.

Угода про
співпрацю
29.05.2012 /
необм.

Організація та проведення
спільної конференції

55 Польща Державна Вища
професійна школа
ім. Станіслава
Пігоня в Кросно

Актуальні проблеми
сучасної науки.

Угода про
співпрацю
03.11.2016 /
необм.

Організація та проведення
спільної конференції

56 Польща Державна вища
професійна школа
імені Яна Гродка в
Сяноку

Дослідження історії,
культури, економіки
українсько-польського
пограниччя

Угода про
співпрацю
10.09.2009 /
необм.

Участь у міжнародній науковій
конференції «На пограниччі
культур і народів. Історія,
політика, економіка».
10-12 вересня 2020.

57 Польща Економіко-
гуманітарна
академія у Варшаві,
Інститут правничих
наук

Правові та соціальні
аспекти розвитку та
безпеки дитини

Угода відсутня III Міжнародна наукова
конференція
20 листопада 2020 р.
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58 Польща Жешівський
університет,
агробіологічний
факультет

Ерозія ґрунтів.
Екологічні проблеми
Передкарпаття

Угода про
співпрацю
28.02.2017 /
необм.

Проведення спільних
досліджень, участь у
міжнародних конференціях,
публікація статей.
Випуск збірника
Acta Carpatica 31-32
Участь у роботі ІV Міжнаро-дної
науково-практичної конференції
„Стан природ-них ресурсів:
перспективи їх збереження та
відновлення у контексті сталого
розвитку”
27-28 жовтня 2020 р.

59 Польща Полонійна академія
в Ченстохові,
Польща

Реалії та перспективи :
екологія та харчування

Угода про
співпрацю
23.10.2002 /
необм.

Участь у Міжнародному
науковому конгресі SMART
SOCIETY -2020 – ІІІ Міжна-
родна наукова конференція
«Ecology and Health Issues»,
22-24  жовтня 2020 р.

60 Польща Полонійна академія
в Ченстохові,
Польща

Реалії та перспективи :
екологія та харчування

Угода про
співпрацю
23.10.2002 /
необм.

Участь у Міжнародному
науковому конгресі SMART
SOCIETY -2020 – ІІІ Міжна-
родна наукова конференція
«Ecology and Health Issues»,
22-25  жовтня 2020 р.

61 Польща Університет Яна
Кохановського у
Кельце

«Народно-
інструментальне
мистецтво на зламі ХХ
ХХІ століть»

Угода про
співпрацю
18.06.2001 /
необм.

Науково-практична конференція
4 грудня 2020

62 Португалія
Політехнічний
інститут в Порту

Розробка навчальної
програми з ерготерапії

Угода відсутня Протоколи робочих зустрічей
(низка заходів впродовж року)

63 Словаччина Академія мистецтв у
Банській Бистриці

«Музичне мистецтво
XXІ століття – історія,
теорія, практика»
«Народно-
інструментальне
мистецтво на зламі ХХ
ХХІ століть»

Угода відсутня Науково-практична конференція
30 квітня  2020 року
Науково-практична конференція
4 грудня 2020

64 Словаччина Початкова школа  м.
Мартин

«Музичне мистецтво
XXІ століття – історія,
теорія, практика»

Угода відсутня Науково-практична конференція

30 квітня  2020 року

65 Словаччина Консерваторія імені
Я. Л. Беллу,
Академія мистецтв у
Банській Бистриці

Всеукраїнський
Відкритий конкурс
баяністів-акордеоністів
«Візерунки
Прикарпаття»

Угода відсутня

Конкурс, 4-6 грудня 2020

66 США Purdue University Організація
міжнародної
конференції памяті Б. В.
Винницького

Угода відсутня Проф. Alex Eremenko погодився
стати членом організаційного
комітету.

США American
Mathematical Society

В.М. Дільного обрано
членом American
Mathematical Society

Угода відсутня Виконання членських обов’язків

67 Франція Конфедерація
Акордеоністів

«Народно-
інструментальне
мистецтво на зламі ХХ

Угода відсутня Конкурс, 4-6 грудня 2020
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ХХІ століть»

68 Хорватія Посольство України
в Республіці
Хорватія

Всеукраїнський
Відкритий конкурс
баяністів-акордеоністів
«Візерунки
Прикарпаття»

Угода відсутня Українсько-хорватський
академічний форум, 21 жовтня
2020 р.

69 Японія Науково-дослідний
інститут електроніки
в Університеті
Сідзуока

Теоретичні  та
експериментальні
дослідження умов
формування
самооорганізованихнано
гетероструктур
під впливом лазерного
опромінення.

Угода відсутня Наукові публікації
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3.2 Діяльність Полоністичного науково-інформаційного центру

імені Ігоря Менька

Основні проєкти Полоністичного центру:

1. ІХ Міжнародний Фестиваль Бруно Шульца у Дрогобичі (15–21 листопада

2020 року), у рамках якого:

· інавґураційна лекція Сергія Жадана;

· міжнародна наукова конференція «Бруно Шульц: арка уяви»;

· літературні зустрічі з Юрієм Андруховичем, Тарасом Прохасько,

Олександром Бойченко, Юрієм Винничуком, Наталією Бельченко,

Остапом Сливинським, Яцеком Подсядло, Бенджаміном Балінтом;

· реалізація локальних наукових, літературних та мистецьких ініціатив

(цикл лекцій «Дрогобич проявлений», участь Дрогобицького театру

ім. Юрія Дрогобича у ювілейному творчому вечорі Юрія Андруховича,

поетичний слем дрогобицьких молодих поетів, виставки та проєкти

молодих дрогобицьких митців);

· художні виставки Микити Кадана, Ярка Філевича, Зоряни Базилевич,

групи польських акварелістів, Ігоря Фецяка;

· перформанси Влодка Кауфмана, Олександри Артамонової, Олександра

Максимова;

· концерти «Лінії Маннергейма» і Сергія Жадана, музичного колективу

Олександра Голубєва;

· театральні спектаклі театрів з Будапешта, Любліна, Києва;

· кількість програмних учасників Фестивалю – 52 особи.

2. Видання та промоція тематичного числа наукового часопису «Контексти» з

профільною назвою «Планета Шульц», присвяченого Міжнародному

Фестивалеві Бруно Шульца у Дрогобичі

(http://www.konteksty.pl/numery/87,324-325); часопис індексований у кількох

міжнародних наукометричних базах, зокрема SCOPUS (промоція 28 січня

2020 року).
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3. Міжнародна наукова онлайн-конференція «На пограниччі культур і народів.

З історією, політикою та економікою в тлі» (10–12 вересня 2020):

партнерська співорганізація із Вищою державною професійною школою ім.

Яна Ґродка в Саноку; участь викладачів ДДПУ ім. Івана Франка: доц. Павло

Скотний, доц. Ірина Лозинська, доц. Олександра Проць.

4. Онлайн-лекція та презентація про Міжнародний Фестиваль Бруно Шульца у

Дрогобичі керівниці Полоністичного науково-інформаційного центру ім.

Ігоря Менька доц. Віри Меньок для студентів української, російської та

англійської філологій Варшавського університету (18 грудня 2020 року).

5. Основні проєкти у Музеї Кімнаті Бруно Шульца:

· онлайн-лекція «Бруно Шульц у міжвоєнний період у Дрогобичі»

керівниці Полоністичного науково-інформаційного центру ім. Ігоря

Менька доц. Віри Меньок для учасників проєкту «Міжвоєнний період у

Дрогобичі та Львові» Міністерства освіти РП та Товариства Спільнота

Польська (4 червня 2020 року);

· відео-екскурсія керівниці Полоністичного науково-інформаційного

центру ім. Ігоря Менька доц. Віри Меньок для учасників міжнародного

проєкту «Польсько-українська молодь на шляху спільної культурної

спадщини» Товариства Закліковської Землі ім. Анни Наґурської у

Заклікові (6–7 серпня 2020 року), див.: https://youtu.be/imVRqY2ip1w

***

Провідні іноземні партнери проєктів Полоністичного науково-інформаційного

центру імені Ігоря Менька, реалізованих упродовж 2020 року:

1. Товариство Фестиваль Бруно Шульца в Любліні (Польща)

2. Польська Академія Наук (Варшава, Польща)

3. Редакція польського наукового часопису «Контексти» (Варшава, Польща)

4. Педагогічний Університет ім. Комісії Національної Освіти у Кракові

(Польща)

5. Спілка Авторів і Композиторів Сценічних (Варшава, Польща)

6. Осередок «Брама Ґродська – Театр NN» (Польща)
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7. Музей Анни та Ярослава Івашкевичів у Ставищі (Польща)

8. Музей Юзефа Пілсудського у Сулеювку (Польща)

9. Вища державна професійна школа ім. Яна Ґродка у Саноку (Польща)

10. Товариство Закліковської Землі ім. Анни Наґурської у Заклікові (Польща)
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IV. ВИХОВНА РОБОТА

Відділ інформаційної діяльності та молодіжної політики за звітній період

та виходячи з карантинних умов в якій опинилася держава, провів ряд заходів:

Відзнято та презентовано на сайті університету, каналі ютуб та

соціальних групах низку відео роликів з нагоди святкування 80- річчя

університету, старту здачі ЗНО та початку нового навчального року.

В рамках профорієнтаційної роботи було запущено у соціальній мережі

фейсбук 6 рекламних кампаній, розроблено 3 банери і 4 відео, проведено

розіграш сувенірної продукції у соціальних групах з нагоди 80-річчя

університету.

29 липня 2020 року в рамках проекту «Три маленькі парки Дрогобича»

відбулося відкриття вуличного лекторію в сквері Івана Франка. Університет

долучився до створення та відкриття даного проекту.

Цього річ традиційної посвяти першокурсників у студенти не відбулося.

Проте ректор професор Надія Скотна відвідала кожен інститут і факультет та

особисто привітала першокурсників із початком щасливого студентського

життя.

З нагоди святкування Дня міста Дрогобича університет презентував на

центральній площі міста виставку художніх робіт студентів факультету

початкової та мистецької освіти, та студентів ІФМЕІТ (кафедри технологічної

та професійної освіти).

Відділом проведено, відповідно до наказу ректора,  поселення

першокурсників у студентський гуртожиток №5. Загалом було поселлено 132

студентів.

Триває підготовка до новорічного флешмобу.

Спортивно-масова робота

За спортивно-масову роботу в університеті та за його межами

відповідають кафедри фізичного виховання та спортивних дисциплін і туризму.

Викладачі кафедри фізичного виховання закріплені за факультетами та
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інститутами і виконують функції заступників деканів зі спортивно-масової

роботи.

Карантинні заходи наклали певні обмеження та заборони на проведення

спортивно-масових заходів і змагань.

У 2020 році не була проведена Спартакіада серед студентів університету,

а також наші студенти не виступали в «Універсіаді Львівщини 2020» ЗВО ІІІ-ІV

рівнів акредитації.

Але незважаючи на складну пандемічну ситуацію наші студенти змогли

здобути перемоги у міжнародних та всеукраїнських змаганнях:

1. Міжнародний турнір з ушу UKR-WEST 2020 (19-21 січня 2020 року

м. Трускавець). Овчаренко Сергій (група ФК-21Б) – даошу - І місце;

2. Командний Чемпіонат України з легкоатлетичних багатоборств у

приміщенні (31 січня – 1 лютого 2020 року м. Суми). Романяк Іван (група ФК-

12М) – ІIІ місце;

3. Чемпіонаті України зі спортивної акробатики (26-28 лютого 2020

року м. Вінниця). Пилип’як Юлія  (група ФК-12М), Табачинська Олександра

(група ФК-11Б) – динамічні вправи – I місце, багатоборство – I місце,

балансова вправа – I місце;

4. Кубок України з стрибків на акробатичній доріжці (23-27 вересня

2020 року м. Геніческ) Войтів Віталій (група ФК-21Б) перша вправа –

ІIІ місце,друга вправа – ІІ місце багатоборство – І місце, командні змагання

IІ місце;

5. Кубок України з гирьового спорту (16-18 жовтня 2020 року м.

Дубно). Лагуш Андрій (група ФК-22М) особистий залік – ІІІ місце, довгий

цикл – ІІІ місце,командні змагання – ІІІ місце;

6. Кубок України з ушу (4-7 листопада 2020 року м. Бровари).

Овчаренко Сергій (група ФК-31Б) – даошу - IІ місце.

Міжнародні змагання:

І місце – 1;

Всеукраїнські змагання:
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І місце – 4;

ІІ місце – 3;

ІІІ місце – 5.

Результати спортивно-масової роботи висвітлюються в університетських,

міських та обласних засобах масової інформації та на WEB-сторінці

університету.
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V. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ТА ГОСПОДАРСЬКА

 ДІЯЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ

5.1. Фінансова діяльність університету

Узагальнено видатки за відповідними напрямками діяльності

університету можуть бути представлені у таблицях 5.1-5.6.

Таблиця 5.1
Фінансування ДДПУ ім. І.Франка

(кошти загального та спеціального фонду)
Роки 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6
Кошти загального фонду

по КПКВ 2201160
(тис. грн.)

68 069,2 73 380,9 85 213,4 104 188,2 100 721,8

Кошти загального фонду
по КПКВ 2201190

(тис. грн.)
0 12 698,8 14 059,9 11507,0 14 941,1

Кошти загального фонду
по КПКВ 2201040

(тис. грн.)
473,8 894,5 2 432,4 2 472,8 3 398,5

Кошти загального фонду
по КПКВ 2201380

(тис. грн.)
20,0 25,0 10,0 15,0 0,0

Кошти спеціального
фонду по КПКВ 2201160

(тис. грн.)
26 000,0 28 250,0 35 000,0 35 340,0 33 000,0

Кошти спеціального
фонду по КПКВ 2201040

(тис. грн.)
221,4 527,2 550,0 800,0 883,1

Разом 97 784,4 115 776,4 137 265,7 154 323,0 152 944,5

Таблиця 5.2
Використання  коштів загального фонду по КПКВ 2201160

у 2016 р.
(грн)

у 2017 р.
(грн)

у 2018 р.
(грн)

У 2019 р.
(грн)

У 2020 р.
(грн.)

1 3 4 5 6
Заробітна плата та

нарахування 41 219 535 61 465 826 73 338 832 88 400 124 85 749 872

продукти
харчування 844 967 907 669 1 132 443 1 305 984 819 782
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Предмети,
матеріали,

обладнання та
інвентар, у т.ч.

м’який інвентар та
обмундирування

115 000 1 198 497 344 886 706 029 8 215 054

Комунальні
послуги та

енергоносії в т.ч.:
5 797 780 6 435 592 6 703 882 8254 857 3 840 512

Оплата
теплопостачання 3 742 890 4 603 850 4 568 169 5 198 084 2 692 330

Оплата
водопостачання та

водовідведення
355 000 227 823 376 100 506 423 143 976

Оплата
електроенергії 1 019 900 1 080 175 1 091 989 1 650 350 400 000

Оплата природного
газу 599 990 439 246 562 826 900 000 577 200

Оплата інших
комунальних послуг 80 000 84 600 104 798 0 27 006

Інші виплати
населенню 573 107 561 008 438 842 467695 424 708

Стипендії 19 518 861 2 812288 3 254 474 3 603 511 0
Придбання

обладнання та
предметів

довгострокового
користування

- - - 1 050 000 0

Капітальний ремонт
інших об’єктів 400 000 300 000

Разом 68 069 250 73 380 880 85 213 360 104 188 200 100 721 812

Таблиця 5.3
Використання коштів спеціального фонду університету

Призначення
використаних

коштів

2016 р.
зведені

дані грн.

2017 р.
зведені

дані грн.

2018 р.
зведені

дані грн.

2019 р.
зведені
дані

2020 р.
зведені

дані

1 3 4 5 6
Заробітна платня та

нарахування 20 660 380 23 676 430 19 748 344 24 455 057 22004798

Придбання, в тому
числі: 2 548 163 1 823 568 2 248 488 3 400 100 2754731

предмети, матеріали,
обладнання та інвентар 800 440 641 414 864 094 1 797 705 1343601

Медикаменти та
перев’язувальні

матеріали
4 437 2 988 8 605 5 000 0
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продукти харчування 481 026 434 295 143 652 2 295 0
оплата послуг (крім

комунальних) 1 262 260 744 871 1 232 137 1 595 100 1411130

Відрядження 313 602 183 045 295 863 500 000 63140
Комунальні послуги 1 730 848 2 117 600 3 803 291 5 494 943 2989668

теплопостачання 408 020 277 485 2 009 948 2 176 429 1943540
водопостачання 247 262 397 494 238 390 743 577 256064
електроенергія 599 590 733 082 686 584 1 899 450 422612
газопостачання 475 976 709 539 868 369 425 487 248763

інші послуги - - 250 000 118689
Дослідження, розробки 23 424 50 688 7 563 89 900 2814

Стипендія 21 084 3 500 4 700 50 000 75744
Інші поточні видатки 104 708 75 021 48 661 150 000 117600

Кап. ремонт та
придбання, в тому числі 597 791 77 292 491 985 1 200 000 1733470

придбання обладнання і
предметів

довгострокового
користування

129 512 27 501 491 985 1 050 000 1047500

капітальний ремонт
житлового фонду - - - 100 000 290729

капітальний ремонт
інших об’єктів - 49 791 - 50 000 282341

Реконструкція інших
об’єктів 468 279 - - 112900

26 000 000 28 007 144 26 648 895 35 340 000 29741965

Зокрема, по спеціальному фонду ко КПКВ 2201160 у 2018 році надійшло
коштів:

Таблиця 5.4
Надходження по спеціальному фонду

Доходи, спеціальний фонд Сума, грн
1. Від надання платних освітніх послуг 28 471 609,97
2. Від господарської діяльності 2 868065,89
3. За оренду майна 29 155,73
4. Від реалізації майна 3 312,00
5. Відсотки від розміщення депозиту 730 327,87

У  2020 році університетом було розміщено тимчасово вільні бюджетні

кошти у розмірі 10 млн грн., отримані від надання платних освітніх послуг на

депозитний рахунок у ПАТ  «Державний ощадний банк України». В результаті
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цього університетом отримано фінансові доходи – відсотки від розміщення

депозиту у сумі 730 327,87 грн.

Таблиця 5.5
Фінансування витрат на заробітну плату по КПКВ 2201160

Роки 2016 2017 2018 2019 2020
Бюджетні кошти

(тис. грн.) 33 850,7 50 716,2 60 296,1 73 218,0 70 639,4

Позабюджетні
кошти (тис. грн.) 16 935,9 19 255,0 16 255,0 15 231,2 18 577,9

Разом 50 786,6 69 971,2 76 551,1 88449,20 89217,3

Таблиця 5.6
Фінансування придбання засобів комп’ютерної та оргтехніки, меблів та

формування бібліотечного фонду
2016

(грн.)
2017

(грн.)
2018

(грн.)
2019

(грн.)
2020

(грн.)

1. Комп’ютерна
техніка

113 298+
4 500* 245 816 527 831 700950

241916
+1500*

2. Засоби
оргтехніки

80 488+
1 700* 137 764 87 063+

7 346*
50799+
28083*

462533+
800*

3.

Меблі (шафи,
столи,  стільці,

навчальні
парти)тощо

12 260* 202 814 60 510 385235 965800

4. Бібліотечні
фонди

43 183+
63 347+

(періодика)
111 577*

19 292+
82 106+

(періодика)
70 125*

58 150+
95 763+

(періодика)
61 364*

145806+
92231(періо

дика)
121380*

49983+
45262*

Разом 300 316+
130 037*

605 686+
78 745*

829 317+
68 710*

1375021
149463

1503232+
47562*

* - передано безкоштовно

За рахунок коштів обласного бюджету профінансовано проєкт

«Організація та утримання території дендрологічного парку «Екопарк

студенський» в м. Дрогобич»  на суму 127 208,60 грн.

По партнерській угоді 609589-ЕРР-2019-ВЕ-ЕРРКА2-СВHE-JP «Розвиток

освітньої програми з ерготерапії в Україні»  надійшли кошти в сумі 78419 євро

а придбання обладнання. Придбано обладнання  на суму 977 989 грн.
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5.2 Господарська діяльність університету

Господарське управління університету здійснює обслуговування

приміщень навчальних корпусів, гуртожитків та інших будівель і споруд

університету, їх належну експлуатацію, охорону і утримання.

У 2020 році господарським управлінням:

розроблено плани капітальних і поточних ремонтів у навчальних

корпусах та гуртожитках та забезпечено їх реалізацію;

 забезпечено належну експлуатацію всіх навчальних корпусів,

гуртожитків та інших будівель і споруд університету, систем та мереж електро -

, водо -, газо- і теплопостачання та їх безперервну роботу;

забезпечено утримання в належному стані території, будівель і

приміщень університету відповідно до правил та норм санітарії і пожежної

безпеки;

здійснювалися заходи щодо економії енергетичних, матеріальних

ресурсів у системі господарської діяльності.

Господарське управління робить значний обсяг робіт з ремонту

навчальних приміщень та гуртожитків університету.

 Перелік виконаних ремонтно-будівельних робіт господарським

управлінням у 2020 році:

власними силами

Таблиця 5.7
№з/п Види робіт Примітка

1 2 3
Навчальний корпус №1, вул. І.Франка, 24

1. Виконано малярні і електромонтажні роботи в
приміщеннях кабінетів №28, 28' , 29, 37 (три
приміщення), 38, 39, 40 і частково в коридорі І
поверху.

2. Виконано шліфування і лакування паркетних підлог у
вищезгаданих приміщеннях.

Спортзал, вул. І.Франка, 24
1. Малярні роботи в приміщенні прибудови запасного

виходу.
2. Заміна трубопроводу водопостачання зовнішньої
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мережі від корпусу №1 до будівлі спортивного залу.
Навчальний корпус №2, вул. Т.Шевченка, 24

1. Ремонт металевої покрівлі даху (окрема ділянка).
3. Проведено ремонт в приміщенні №53 (кафедра

укр.мови).
Навчальний корпус №3, вул. Стрийська, 3

1. Ремонт черепичної покрівлі  із перекладанням
черепиць.

1 2 3
2. Улаштування покрівлі із покрівельної оцинкованої

сталі (окремі ділянки).
3. Малярні роботи в приміщенні №64, Ш поверх.

Кафедра машинознавства і охорони праці, вул. Стрийська, 5
2. Ремонт черепичної покрівлі і із заміною черепиць та

заміна розжолобків, примикань, жолобів із
оцинкованої сталі.

Навчальні майстерні, вул. М.Грушевського, 4
1. Малярні та електромонтажні роботи в приміщеннях

лабораторій №8, №16.
2. Ремонтні роботи в приміщеннях в 2-х санвузлах.
3. Улаштування  бетонного фундаменту під обладнання

в ауд. №8.
Навчальний корпус №4, вул. І.Франка, 11

1. Опорядження паркетних підлог мастикою.
Навчальний корпус №5, вул. І.Франка, 36

1. Частковий ремонт покрівлі даху із листової сталі.
2. Шліфування і лакування паркетних підлог в ауд.

№14, №15.
Навчальний корпус №6, вул. Л.Українки, 29

2. Ремонт черепичної покрівлі даху із частковою
заміною настінних жолобів.

Навчальний корпус №7, вул. Л.Курбаса, 2
1. Фарбування водоемульсійними фарбами пуд №109,

209, 300, 401  та частково стін коридорів.
2. Фарбування емалевими фарбами стін коридорів,

тамбура і стін в приміщенні  міні-котельні.
4. Заміна ел.світильників 39 шт. та ламп.
5. Заміна унітазів типу «Компакт» 3 шт. Ш поверх.
6. Проведено опорядження віконних і дверних укосів

після встановлення нових вікон із металопластику.
7. Проведено  заміну окремих шиферних листів даху.
8. Покриття паркетних підлог лаком в коридорах І-Ш

поверхів і в аудиторіях  №109, 209, 300, 401.
9. Натирання мастикою паркетних підлог в коридорі ІV
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поверху.
Навчальний корпус №8, вул. Л.Українки, 46

1. Виконано внутрішні опоряджувальні роботи:
– водоемульсійне фарбування стін і стель приміщень
аудиторій, кафедр, деканату (27 приміщень) і
коридору І поверху;
– шліфування і лакування паркетних підлог в усіх
приміщеннях І-Ш поверхів;
– заміна паркетної підлоги (частини) в ауд. №112;
– улаштування підлог із ламінату в ауд. №203;

1 2 3
2. Проведено кронування дерев на території корпусу в

кількості 4 шт.
Навчальний корпус №10 А, вул. Т.Шевченка. 23

1. Улаштування  металевої огорожі на території
корпусу.

2. Відремонтовано покриття металевого даху в місцях
протікання

3. Фарбування дерев’яних підлог в корпусі №10Б
5. Покриття лаком паркетних підлог І-ІІ поверху і

сходової клітки
Навчальний корпус №12, пл. Театральна, 2

1. Улаштування покриття підлоги з лінолеуму в кабінеті
масажу

Гуртожиток №1, вул. В.Великого, 3
2. Малярні роботи в коридорах і фойє з 3 по 7 поверх

(частково).
 Гуртожиток №5, вул. В.Великого, 5

5. Малярні роботи у блоці №905Б.
Інші види робіт

1. Проведено:
-  заміну електричних світильників з економних ламп в навчальних
корпусах і гуртожитках в кількості 430 шт.;
- ремонт систем центрального опалення силових та освітлювальних
мереж в навчальних корпусах і гуртожитках (частково);
- підготовку котелень навчальних корпусів №6, 7, 8 до роботи в
осінньо-зимовий період;
- перевірку та очистку димових і вентиляційних каналів в котельні і
гуртожитку, де використовується газ;
- повірку теплових, водяних та електричних лічильників газу в
навчальних корпусах;
- повірка та налагодження автоматики безпеки газових котлів та
сигналізаторів газу;
- технічне обслуговування і поточний ремонт ГРП, зовнішніх
газопроводів;
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- пробний пуск енергоносія в навчальних корпусах і гуртожитках
центрального опалення.
- заміну мережевого насоса в котельні навчального корпусу №8.

2. Підготовлено автотранспорт до роботи в зимовий період з придбанням
запчастин (автошини, акумулятори, мастила,  водяна помпа,
рем.комплект прокладок, тощо).

підрядними організаціями
Таблиця 5.8

№
з/п

Види робіт Сума
використаних

коштів,
тис.грн

1 Проведено заміну дерев’яних вікон на вікна з
металопластику у навчальних корпусах №№1, 2, 3, 5,
7, 8, гуртожиток №5

6 887,331

2 Капітальний ремонт укосів віконних прорізів
приміщень навчальних корпусів №№1, 2, 3, 5, 8,
гуртожиток №5

1234,398

3. Капітальний ремонт покрівель (гуртожиток №1 та
№5)

235,00

4. Капітальний ремонт санвузлів (навчальний корпус
№3)

291,00

5. Капітальний ремонт санвузлів (навчальний корпус
№8)

292,545

6. Капітальний ремонт системи внутрішнього
водопостачання (заміна стояків) в гуртожитку №5

295,784

7. Виготовлення проектно-кошторисної документації
(Реконструкція приміщень першого поверху
навчального корпусу №7 та гуртожитку №5  з метою
забезпечення їх доступності для маломобільних груп
та реконструкція котельні навчального корпусу №8)

104,0

8. Поточний ремонт котельні у навчальному корпусі №8 34,896
9. Ремонт вхідного вузла теплопостачання в зовнішній

тепло камері із встановленням 2-х теплових
лічильників

5,302

Всього 9 380,26
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Для забезпечення роботи господарського управління та створення

належних умов для організації освітнього процесу у навчальних корпусах та

для проживання студентів у гуртожитках у 2020 році придбано товарів і

матеріалів на суму 1 290,078 тис. грн. Зокрема придбано наступні товари і

матеріали.

Таблиця 5.9
№
з/п

Назва товару Сума
використаних

коштів, тис.грн
1 Робочий одяг для працівників господарського

управління
49,950

2 Комплекти постільної білизни для гуртожитку №5 49,985
3 Електричні плити для гуртожитку №5 (32 шт.) 197,887
4 Миючі засоби 134,000
5 Антисептики та засоби захисту 35,500
6 Термометри (інфрачервоні) 29,800
7 Ручний та електричний інструмент, інші механізми

та обладнання, будівельні товари тощо
287,620

8 Умивальники та унітази (__ комплектів для
гуртожитку №5)

153,000

9 Освітлювальне обладнання та супутні вироби 205,200
10 Пиломатеріали та паливні дрова 44,336
11 Комплект системи відеоспостереження навч.

корпус №7
66,000

12 Насос циркуляційний для котельні навчального
корпусу №8

45,8

ВСЬОГО 1 299,078

Ведеться робота щодо економного споживання енергоносіїв та води.

Здійснюється контроль за щоденним споживанням енергоносіїв та води. На

підставі цього здійснюється аналіз споживання енергоносіїв та встановлюються

причини не економного споживання.

У 2020 році використано у навчальних корпусах та гуртожитках

університету електричної енергії на 360 403 кВт*год менше, ніж у 2019 році (на

33,5%),  води – на 5865 м3 менше (на 28,2 %), теплової енергії – на 95,22 Гкал
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менше (на 3,2%).  Природнього газу використано у 2020 році на 3893,6 м3

більше, ніж у 2019 році (на 5,5 %).

Таблиця 5.10

2018 2019 2020

Збільшення
(+)/

Зменшення (-)
(%)

Електроенергія,
кВт*год. 1 217 036 1 074 311 713 908 - 33,5

Теплова енергія, Гкал. 3 532,984 2 957,44 2862,22 - 3,2
Вода, м3 24 842 20 767 14 902 - 28,2
Природний газ, м3 98 989,63 71 217,88 75 111,48 +5,5

Зменшення споживання енергоносіїв та води у значній частині зумовлено

перебуванням учасників освітнього процесу протягом тривалого часу на

карантині, встановленому Кабінетом Міністрів України з метою запобіганню

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Планується з січня 2021 року запровадити обслуговування будівель і

споруд спеціалізованими бригадами (електромонтерів, слюсарів-сантехніків,

ремонтно-будівельною бригадою).

У 2020 році розроблено проектну документацію з реконструкції

приміщень першого поверху навчального корпусу №7 та гуртожитку №5  з

метою забезпечення їх доступності для маломобільних груп (Загальна

кошорисна вартість робіт по цих проектах становить 670,720 тис.грн і 1 405,628

тис.грн відповідно). Необхідно у 2021 році реалізувати зазначені проекти та

виготовити аналогічну проектну документацію на інші навчальні корпуси

університету. Найбільша складність виготовлення проектної документації на

інші навчальні корпуси зумовлена тим, що ці будівлі є пам'ятками культурної

спадщини місцевого значення.

У 2020 році розроблено проектну документацію з реконструкції котельні

навчального корпусу №8. Загальна кошорисна вартість реконструкції котельні

1 659,936 тис.грн). Реалізувати цей проект у 2020 році не вдалося через те, що

не відбувся тендер (взяв участь тільки 1 учасник). Діюча котельня у
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навчальному корпусі №8 є технічно застарілою та енергозатратною. Тому

реалізація цього проекту у 2021 році повинна стати одним із головних планових

завдань господарського управління.

У 2020 році значну увагу господарське управління спрямувала на

організацію роботи з орендарями та з наданням платних послуг.

Згідно договорів оренди нерухомого державного майна за 2020 рік

надійшло – 28 195,02 грн  (2019 рік  – 132 252,00 грн), що на 78 % менше, ніж у

2019 році. Таке зменшення надходжень від орендної плати зумовлено

звільненням орендарів від орендної плати чи її зменшенням на період дії

карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобіганню

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19

(постанова КМУ №611 від 15.07.2020) та припиненням оренди приміщень

їдалень у навчальних корпусах №2 і 12.

У 2020 році орендарями відшкодовано університету 107,663 тис. грн за

комунальні платежі та земельний податок (у 2019 році – 214,150 тис.грн).

Зменшення відшкодування комунальних платежів (на 49%) зумовлене

зменшенням орендованих площ та припиненням діяльності окремих орендарів.

Планово-фінансовим відділом університету розроблені кошториси для

надання платних послуги (як в сфері освітньої діяльності так і в інших сферах

діяльності): оплати за навчання, оплати за проживання в гуртожитках

університету, оплати за курси підвищення кваліфікації педагогічних

працівників, оплати за організацію та проведення спортивних, фізкультурно-

оздоровчих заходів, оплати за видання підручників та посібників, оплати за

проведення експертизи наукових, науково-методичних та кваліфікаційних робіт

на ознаки академічного плагіату тощо.

2020 рік – рік нашого ювілею. Завдяки згуртованості ми відповіли на

виклики, пов’язані з пандемією – перебудували освітній процес в дистанційний

формат, провели вступну копманію-2020, 2 місяці мали тісну співпрацю з КРУ,

завдяки чому практично всі види нашої діяльності були ретельно
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проаналізовані. Ми дістали значну кількість конструктивних зауважень,

пропозицій щодо їх удосконалення.

Серед першочергових завдань 2021 року – розроблення нового проекту

Стратегії розвитку ДДПУ ім. Івана Франка. Стратегії, яка забезпечить

поступову, системну і глибоку трансформацію нашої діяльності у відповідності

до вимог інноваційного суспільства. Це дозволить вийти на новий рівень

конкурентоспроможності, дасть нам змогу не лише зберегти себе як

педагогічний університет, а й надалі виконувати важливу соціокультурну місію

– підготовку вчителя для Нової української школи.

Дякую всьому колективу – проректорам, деканам, директорам інститутів,

професорсько-викладацькому складу, навчально-допоміжному та

обслуговуючому персоналу за співпрацю, ефективне виконання посадових

обов’язків.


