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ВСТУП
2020 рік був плідним для студентів, аспірантів та викладачів Дрогобицького
державного педагогічного університету імені Івана Франка. Докладний опис
здобутків студентського та професорсько-викладацького колективу поданий у
«Літописі ДДПУ за 2020 рік». Відзначимо, що університет науково-педагогічною
працею і активним студентським життям у 2020 році закріпив своє місце у
Європейському освітньому просторі.
Відзначимо лише деякі події та факти:
– навчання груп студентів-дрогобичан в університетах: м. Грац (Австрія),
VIVES (Бельгія);
– участь студентів університету у програмі «Erasmus; проєкті «UKROTNE»;
– партнерство з Віденським педагогічним інститутом (Австрія);
– розробка спільного наукового проєкту ДДПУ ім. І. Франка та Державної
вищої професійної школи імені Вітелона у Легніці (Польща);
– продовження участі університету у Програмі «НАТО-Україна»;
– початок співпраці з університетом у м. Піза (Італія);
– ДДПУ ім. І. Франка – співзасновник Українсько-хорватського академічного
форуму.
Про якісну професійну підготовку студентів та аспірантів свідчать їхні
перемоги у міжнародних та всеукраїнських конкурсах і олімпіадах:
– Мар᾿яна Вергун (навчально-науковий інститут фізики, математики,
економіки та інноваційних технологій);
– Ірина Лудин (факультет початкової та мистецької освіти);
– Марія-Христина Бокало (факультет психології, педагогіки та соціальної
роботи);
– Роксолана Лецик (історичний факультет);
– Ірина Марків (навчально-науковий інститут фізики, математики, економіки
та інформаційних технологій);
– Дмитро Дужий (навчально-науковий
інститут фізичної культури і
здоров᾿я);
– Діана Бабій (факультет психології, педагогіки та соціальної роботи) –
переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.
– Роман Дидик – лауреат Міжнародного конкурсу «Київський колорит –
2020»;
– фортепіанний дует у складі Регіни Вакс та Софії Пучковської – лауреат IV
Міжнародного фестивалю-конкурсу мистецтв «Soloviov Art»;
– аспірантка навчально-наукового інституту музичного мистецтва Юлія
Осмачко – лауреатка міжнародних та всеукраїнських конкурсів;
– Микола Головчак увійшов до п᾿ятірки кращих баяністів та акордеоністів
світу;
– магістрантка навчально-наукового інститут фізичної культури і здоров᾿я
Юлія Пилип᾿як у парі з ученицею дрогобицької гімназії Олександрою
Табачинською стали абсолютними чемпіонами України зі спортивної
акробатики серед дорослих;
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– магістрант Андрій Лагуш – переможець «Кубка Незалежності» з гирьового
спорту;
– магістр Микола Герчук – кращий арбітр фіналу АФЛУ з аматорських
футзальних команд України.
Світлій пам′яті Івана Франка у 2020 р. присвячено такі події:
– VІІІ літературно-мистецька академія «Країна Франкіана».
– Відкриття пам′ятника синові І. Франка Петру у с. Нагуєвичі.
– Участь університету у проведенні урочистої церемонії нагородження
лауреата Міжнародної премії ім. І. Франка у м. Дрогобичі.
Літопис завершується списком викладачів університету, які відійшли у
вічність 2020 року.
Юрій Кишакевич,
проректор з науково-педагогічної роботи (1980 – 2015 рр),
заслужений професор університету,
упорядник Літопису
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Дрогобицький державний педагогічний університет
імені Івана Франка у 2020 році
Відійшов в історію 2020 – рік нашого ювілею, що був нелегким, сповненим
труднощами, проблемами, суперечностями. Це був час перевірки, як швидко ми можемо
пристосовуватися до нових умов роботи, не втрачаючи якості у викладанні та навчанні,
наскільки міцним залишиться наш колектив у цих нових умовах, і ми довели, що готові
відповісти на будь-які виклики, вистояти й продовжувати активно й результативно
працювати.
В умовах глобалізації, посилення конкуренції, мобільності робочої сили, швидких
економічних і технологічних змін загострюється проблема підготовки кадрів відповідно до
сучасних вимог та викликів на міжнародному та національному ринках праці. З огляду на
визначення престижу університету через призму якості фахової підготовки здобувачів
вищої освіти завдання кожного учасника освітнього процесу сфокусовані на формуванні
стійкої позитивної академічної репутації університету за всіма освітніми програмами в
Україні та за її межами, забезпечення довіри ринку праці до присвоєних університетом
кваліфікацій. І, як свідчать, результати діяльності Дрогобицький державний педагогічний
університет імені Івана Франка посилює свою роль у суспільстві, динамічно розвивається
на засадах інтеграції освіти, наукових досліджень та інновацій. Завдяки згуртованості ми
відповіли на виклики минулого року, пов’язані з пандемією, – перебудували освітній
процес в дистанційний формат, провели вступну кампанію-2020...
Концепція освітньої діяльності Дрогобицького педагогічного університету імені
Івана Франка базується на особистісній орієнтації освіти, формуванні національних та
загальнолюдських цінностей, створенні рівних можливостей для молоді в здобутті якісної
освіти, розробленні та запровадженні освітніх інновацій та інформаційних технологій,
розвиткові неперервної освіти і освіти впродовж життя, інтеграції української освіти в
європейський і світовий простір, створенні та розвиткові цінностей громадянського
суспільства.
Сьогодні університет у складі чотирьох навчально-наукових інститутів і п’яти
факультетів готує фахівців із 12 галузей знань за 42 спеціальностями, 59 освітньопрофесійними програмами першого (бакалаврського) та 48 другого (магістерського) рівня
вищої освіти.
Своєрідним випробуванням для університету стало запровадження карантину
з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
Навчальний
процес
здійснювався
із
запровадженням
технологій
дистанційного навчання. Для забезпечення належного рівня проведення
семестрового контролю і підсумкової атестації в умовах карантину було розроблено
та затверджено «Тимчасовий порядок організації та проведення семестрового
контролю і підсумкової атестації здобувачів вищої освіти у Дрогобицькому
державному педагогічному університеті імені Івана Франка в умовах карантину».
Великий обсяг роботи було проведено з впорядкування освітньо-професійних
програм підготовки здобувачів ступеня бакалавра та магістра. Загалом науковометодична рада університету розглянула рукописи 1000 робочих програми
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навчальних дисциплін, з яких затверджено 965. Відповідно до чинних вимог, основна
увага була зосереджена на програмних компетентностях і програмних результатах
навчання.
У 2020 році акредитація спеціальностей вперше здійснювалася Національною
агенцією з якості вищої освіти (НАЗЯВО) і проходила дистанційно за новими
вимогами та організаційною формою. Основні акценти: якість освітньої програми,
якість освітнього процесу, студентоцентричність. На сьогодні маємо 13 рішень
Національного агентства про успішно проведену первинну акредитацію освітньонаукових програм третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. Усі вони
відповідають рівню «В» за усіма критеріями із чотирьох можливих «рівнів
відповідності»
Під час цієї роботи було виявлено позитивні моменти: продемонстровано
командну роботу в університеті; виявлено напрями роботи, які потребують
вдосконалення; поліпшення (оновлення, модернізації); зрозумілою стала роль
гаранта освітньої програми; акцентовано на потребі налагодження тісної співпраці зі
стейкхолдерами
Помітними є наукові здобутки Дрогобицького державного педагогічного
університету імені Івана Франка у 2020 році. Так, у консолідованому рейтингу закладів
вищої освіти України наш університет посів 70-у позицію з-поміж 241 закладу вищої
освіти, що на три сходинки вище за показник попереднього року. Серед педагогічних
вишів ми знову ввійшли до числа кращих Топ-10 і зберегли третє місце в консолідованому
рейтингу. У рейтингу університетів за показниками Scopus посіли 40-е місце серед 177-и
закладів вищої освіти і друге серед педагогічних ЗВО. Індекс Гірша нашого університету у
Scopus становить 20.
Наукові дослідження в Університеті проводяться за такими пріоритетними
тематичними напрямами:
1. Найважливіші фундаментальні проблеми фізико-математичних і технічних наук;
2. Фундаментальні проблеми сучасного матеріалознавства;
3. Фундаментальні проблеми наук про життя та розвиток біотехнологій;
4. Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних
наук;
5. Проблеми розвитку особистості, суспільства, демографія та соціально-економічна
політика.
У році, що минув, продовжували виходити фахові видання: науковий збірник
«Східноєвропейський історичний вісник»; збірник наукових праць ДДПУ «Людинознавчі
студії» (серії «Педагогіка» «Філософія»); збірник наукових праць ДДПУ «Проблеми
гуманітарних наук» (серії «Філософія», «Історія», «Філологія»); науковий вісник ДДПУ імені
Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство); науковий журнал «Молодь і ринок»;
міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених ДДПУ «Актуальні питання
гуманітарних наук»; збірник наукових праць «Рідне слово в етнокультурному вимірі».
Науково-педагогічні працівники у 2020 році опублікували 1513 робіт, у тому числі: ·
монографій – 121; · навчальних посібників – 68; ·збірників наукових праць – 63; ·статей –
1101, а також 160 тез доповідей на конференціях, із них: у зарубіжних виданнях – 245, у
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міжнародних наукометричних базах даних – 408 у т.ч., з імпактфактором – 27; у фахових
виданнях – 291; в інших виданнях – 394.
У минулому році франківці провели 31 науковий захід (конференції, семінари,
симпозіуми), із них: 12 – міжнародних, 7 – всеукраїнських, 12 – регіональних.
Активними у науковій роботі були і наші студенти. До наукових пошуків
долучилися 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, сім з яких вибороли призові місця.
Міжнародна співпраця у 2020 році охоплювала 18 країн. Це – Австрія, Азербайджан,
Бельгія, Білорусь, В’єтнам, Іспанія, Італія, Казахстан, Китай, Латвія, Литва, Польща,
Португалія, Словаччина, США, Франція, Хорватія, Японія. У минулому році реалізувалася
61 міжнародна угода: із закладами освіти, академіями наук, посольствами та
консульствами, музеями, фондами та міжнародними неурядовими організаціями,
передусім ORADEA (Бельгія, Румунія). Загалом реалізовано різні форми співпраці з 55
закордонними установами з 18 країн світу. Університет продовжує активну співпрацю в
рамках програми Еrasmus+.
Університет у 2020 році започаткував проєкт Erasmus+KA2 „Розвиток
навчальної програми з ерготерапії» спільно з партнерами з України та Європи, а
також продовжує реалізацію освітньої програми «Подвійний диплом» з
Полонійною академією в Ченстохові (Польща). У 2020 році її випускниками стали
шість студентів біолого-природничого факультету та чотири навчально-наукового
інституту іноземних мов.
Розвиток незалежної Української держави, необхідність її інтеграції у світовий
культурний простір та адаптації до швидкозмінних економічних, науково-технічних і
технологічних перетворень в умовах глобалізації вимагають подальшої розбудови
університету як одного з найпотужніших освітянських навчально-наукових центрів
Західної України. У зв’язку з цим основні зусилля колективу франківців спрямовані на:
- підготовку вчителів принципово нової якості, здатних не тільки знайти своє місце
на світовому ринку праці, але й швидко адаптуватися до його потреб;
- активізацію наукової та впроваджувальної діяльності колективу в умовах переходу
від промислового розвитку суспільства до інформаційного;
- якнайповніше забезпечення соціальних потреб усіх учасників освітнього процесу.
Серед першочергових завдань 2021 року – розроблення нового проєкту Стратегії
розвитку ДДПУ ім. Івана Франка. Стратегії, яка забезпечить поступову, системну і глибоку
трансформацію нашої діяльності відповідно до вимог інноваційного суспільства. Це
допоможе 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.
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Докторські дисертації захищено у 2020 році
ПІБ
Стецик
Юрій
Орестович

Галів
Микола
Дмитрович

ПІБ
Садова Ірина
Ігорівна

ПІБ
Савченко
Оксана
Орестівна

Докторські дисертації (з підтвердженням)
Кафедра
Тема
Спеціальність:
Дата і місце
дисертації
номер, назва
захисту
Історії
Чернецтво
07.00.01 – історія 23.10.2019 р.
України
Святопокровськ України
Львівський
ої провінції
національний
ЧСВВ (1739–
університет
1783 рр.):
імені Івана
просопографіч
Франка
не дослідження
Історії
Розвиток
13.00.01 29.10.2019 р.,
України
епістемологічн загальна
Дрогобицький
их засад
педагогіка та
державний
українського
історія
педагогічний
історикопедагогіки
університет
педагогічного
імені Івана
наративу
Франка
(середина ХІХ кінець ХХ ст.)
Докторські дисертації (без підтвердження):
Кафедра
Тема дисертації
Спеціальність:
Дата і місце
номер, назва
захисту
загальної
Тенденції
13.00.01- загальна 27 жовтня 2020
педагогіки розвитку
педагогіка та
р. ДДПУ імені
та
інклюзії у
історія
Івана Франка
дошкільної закладах
педагогіки
освіти
загальної
середньої освіти
України
Кандидатські дисертації (з підтвердженням):
Кафедра
Тема дисертації
Спеціальність:
Дата і місце
номер, назва
захисту
Порівняльн Етнокультурни
10. 02. 17
06.07.2020
ої
й компонент у
ПорівняльноДонецький
педагогіки
семантиці назв
історичне і
національний
та
елементів
типологічне
університет
методики
рельєфу ( на
мовознавство
імені Василя
викладання
матеріалі
ДК № 057618
Стуса
іноземних
паремій
від 24.09.20р.
мов
української та
англійської
мов)
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Воробель
Марія
Михайлівна

Пантюхов
Борис
Олександров
ич

Бодак Леся
Йосипівна

ПІБ
Карпин
Дмитро
Степанович

практики
німецької
мови

Емоційно13.00.01 –
30 жовтня 2019
естетичний
Загальна
Дрогобицький
розвиток
педагогіка та
державний
дитини у
історія
педагогічний
системі
педагогіки
університет
дошкільного
імені І.Франка
виховання
ДК №055362 від
Німеччини
16 грудня 2019р.
загальної
Патріотичне
13.00.01- загальна
22 травня
педагогіки
виховання
педагогіка та
2019 р.
та
курсантів
історія
ДДПУ імені
дошкільної
вищих
педагогіки
Івана Франка
освіти
військових
ДК №055363 від
навчальних
16.12.2019 р
закладів
України (1992 –
2016 рр.).
загальної
Педагогічні ідеї 13.00.01- загальна
31 жовтня
педагогіки
та культурнопедагогіка та
2019 р.
та
освітня
історія
ТНПУ імені
дошкільної
діяльність
педагогіки
Володимира
освіти
Остапа
ДК № 055413 від
Гнатюка
Макарушки
16 грудня 2019 р.
(1867–1931 рр.)
Кандидатські дисертації (без підтвердження):
Кафедра
Тема дисертації
Спеціальність:
Дата і місце
номер, назва
захисту
–
Вплив
01.04.07 –
16.09.2020,
гетеромежі та
фізика твердого спеціалізована
домішок на
тіла
вчена рада
електронК41.053.07 при
діркові стани та
Південноукраї
оптичний
нському
спектр
національному
поглинання
педагогічному
квантових точок
університеті
імені К.Д.
Ушинського
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ПЕРЕМОГИ СТУДЕНТІВ
КАФЕДРИ НАРОДНИХ МУЗИЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ТА ВОКАЛУ



VIII Міжнародний учнівський та студентський конкурс музичного
мистецтва «Київський колорит» (Київ, 12 – 16 червня 2020 р.):
лауреат ІІІ ступеня у молодіжній віковій категорії «Народні інструменти» Роман
Дидик (клас доц. Андрія Душного).

І міжнародний музичний конкурс «Ca Nova»
(Туреччина, 25 серпня – 10 вересня 2020 р.):
 лауреат І ступеня Андрій Сердюк (клас доц. Володимира Салія)
IX Всеукраїнський учнівський та студентський конкурс музичного
мистецтва «Київський колорит» (Київ, 30 жовтня – 01 листопада 2020 р.):
 лауреат І ступеня у професійній номінації «Композитор-виконавець» Микола
Головчак (клас доц. Андрія Душного);
 лауреат І ступеня у молодіжній віковій категорії «Народні інструменти (гітара)»
Роман Климко (клас ст. викл. Романа Стахнів);
 лауреат І ступеня у молодіжній віковій категорії «Народні інструменти (флейтапана)» Андрій Мацьків (клас ст. викл. Валерія Шафети);
 лауреат І ступеня у молодіжній віковій категорії «Естрадний вокал» Соломія Худьо
(клас доц. Євгенії Шуневич);
 лауреат ІІ ступеня у молодіжній віковій категорії «Народні інструменти» дует
баяністів-акордеоністів Вікторія Мазурик та Роман Дидик (клас доц. Андрія
Душного;
 лауреат ІІ ступеня у молодіжній віковій категорії «Естрадний вокал» Наталія Дулиш
(клас доц. Євгенії Шуневич);
 лауреат ІІІ ступеня у юнацькій віковій категорії «Естрадний вокал» Мирослава
Дякунець (клас доц. Світлани Кишакевич).
Міжнародний багатожанровий онлайн-конкурс «JISKRA» (м. Прага,
Чехія, 8 листопада 2020 р.) :
 лауреат І ступеня у номінації «Інструментальний жанр (акордеон)» Роман Дидик
(клас доц. Андрія Душного);
 лауреати І ступеня у номінації «Академічний вокал» Андрій Шимбра та
Володимир Осташ (клас доц. Петра Турянського;
 лауреат І ступеня у номінації «Інструментальний жанр (баян)» Євген Попович (клас
доц. Володимира Салія);
 лауреат І ступеня у номінації «Інструментальний жанр» дует баяністів-акордеоністів
Вікторія Мазурик та Роман Дидик (клас доц. Андрія Душного.
Міжнародний онлайн фестиваль-конкурс творчості «Соул» (м. Київ, 10 – 20
листопада 2020 р.) :
 Гран-Прі у номінації «Вокал» Василь Блажкевич (клас проф. Корнелія Сятецького)
І Міжнародний конкурс вокалістів «Rivne Vocal Premieres»
(пам’яті Я. Кульчинського) (м. Рівне 5 – 6 грудня 2020 р.) :
 лауреат І ступеня у номінації «народний спів» Андрій Шимбра (клас доц. Петра
Турянського).
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ХІІІ Всеукраїнський Відкритий конкурс баяністів-акордеоністів «Візерунки
Прикарпаття», (м. Дрогобич, 4 – 6 грудня 2020 р.) :
лауреати ІІІ ступеня дует баяністів-акордеоністів Вікторія Мазурик та Роман
Дидик (клас доц. Андрія Душного.
Міжнародний конкурс «Trophée Mondial De L’Accordéon»
(Франція, листопад-грудень 2020 р.):
диплом 5 місце в номінації «IOT 18 and over Classic» у «International Open
Trophy» в рамках «Trophée Mondial De L’Accordéon» Микола Головчак (клас
доц. Андрія Душного).

Євген Попович

Микола Головчак

Наталія Дулиш

Співає Андрій Шимбра

Василь Блажкевич

Андрій Мацьків

Роман Дидик

Дует Вікторія Мазура і
Роман Дидик

Соломія Худьо

Мирослава Дякунець

Співає Володимир Осташ
Концертмейстер
Наталія Сторонська
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НАЙВАЖЛИВІШІ СПОРТИВНІ ЗДОБУТКИ УНІВЕРСИТЕТУ 2020 РОКУ
ПЕРЕМОГИ СТУДЕНТІВ
П.І.
студента

Вид
спорту

Чемпіонат Львівської області з
легкої атлетики у приміщенні
21 - 22 січня м. Львів

Желем Ігор
Романяк
Іван

Легка
атлетика

Міжнародний турнір з ушу
UKR–WEST 2020
19 - 21 січня м. Трускавець
Чемпіонат України з легкої
атлетики у приміщенні
31 січня - 1 лютого м. Суми.
Чемпіонат України
зі спортивної акробатики
26 - 28 лютого м. Вінниця.

Овчаренко
Сергій

Ушу

І

Романяк
Іван

Легка
атлетика

ІІІ

Пилип’як
Юлія

Спортивна
акробатика

Місце

Назва
спортивного змагання

І
І

І

Тренер
Кондрацька
Г.Д.
Федорищак
Р.Л.

Федорищак
Р.Л.
Чепелюк
А.В.

І
І

Кубок України зі стрибків на
акробатичній доріжці
23 - 27 вересня м. Геніческ

Войтів
Віталій

Спортивна
акробатика

І

Чепелюк
А.В.

ІІ
ІІ

Чемпіонат України з гирьового
спорту
16 - 18 жовтня м. Дубно
Кубок України з ушу
4 - 7 листопада м. Бровари

Лагуш
Андрій

Гирьовий
спорт

Овчаренко
Сергій

Ушу

ІІІ
ІІІ
ІІІ
ІІІ
ІІ

Кушнір Р.Г.

ІІ
Чемпіонат Львівської області
з жиму лежачі
17 грудня м. Львів

Дьорка
Мар`яна
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Пауерліфтинг

І

Кушнір Р.Г

СПОРТИВНА ГОРДІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ 2020 РОКУ

Магістрантка Юлія Пилип᾿як
(справа) і учениця
дрогобицької гімназії
Олександра Табачинська

Юлія Пилип᾿як (внизу)
і Олександра Табачинська

Віталій Войтів (І місце)

Андрій Лагуш

Ігор Желем

Сергій Овчаренко

Мар᾿яна Дьорка

Мар᾿яна Дьорка
Іван Романяк
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