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СКЛАД РЕКТОРАТУ 
ДРОГОБИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  

імені ІВАНА ФРАНКА 
 
 

1) Лук’янченко Микола Іванович В.о. ректора, доктор педагогічних наук, професор; 
2) Шаран Володимир Лук’янович проректор з науково-педагогічної роботи, голова 

науково-методичної ради, кандидат фізико-
математичних наук, доцент; 

3) Пантюк Микола Павлович проректор з наукової роботи, доктор педагогічних 
наук, професор; 

4) Вовк Юрій Ярославович проректор  з науково-педагогічної роботи, кандидат 
економічних наук, доцент; 

5) Бодак Валентина Анатоліївна проректор з науково-педагогічної роботи та стратегії 
соціально-економічного розвитку, голова конференції 
трудового колективу, доктор філософських наук, 
професор; 

6) Стецюцяк Оксана Пкетрівна головний бухгалтер; 
7) Куцик Олена Анатоліївна голова профспілкового комітету працівників 

університету, завідувач аспірантури і докторантури, 
кандидат філологічних наук, доцент; 

8) Кантор Наталія Юріївна начальник відділу кадрів, кандидат юридичних наук; 
9) Гівчак Ігор Олексійович голова профспілкового комітету студентів 

університету; 
10) Кемінь Володимир Петрович директор навчально-наукового інституту іноземних 

мов, доктор педагогічних наук, професор; 
11) Дацюк Степан Якович директор навчально-наукового інституту музичного 

мистецтва, професор кафедри методики музичного 
виховання та диригування; 

12) Галь Юрій Михайлович директор навчально-наукового інституту  фізики, 
математики, економіки та інноваційних технологій; 
кандидат фізико-математичних наук, доцент; 

13) Чопик Роман Володимирович заступник директора навчально-наукового інституту 
фізичної культури і здоров’я з навчальної роботи, 
кандидат педагогічних наук, доцент; 



14) Волошанська Світлана 
Ярославівна 

декан біолого-природничого факультету, кандидат 
біологічних наук, доцент; 

15) Кутняк Іван Михайлович декан факультету початкової та мистецької освіти, 
кандидат філософських наук, доцент; 

16) Мацьків Петро Васильович в.о. декана філологічного факультету, доктор 
філологічних наук, професор; 

17)  Галів Микола Дмитрович декан історичного факультету, доктор педагогічних 
наук, доцент; 

18) Гриник Ігор Миронович декан факультету психології, педагогіки та соціальної 
роботи, кандидат педагогічних наук, доцент; 

19) Гірняк Світлана Петрівна в.о. директора центру післядипломної освіти та 
доуніверситетської підготовки, доктор філологічних 
наук, доцент; 

20) Кісіль Володимир Львович помічник ректора, юрисконсульт ректорату; 
 21) Недбалюк Богдан Григорович помічник ректора з юридичних і правових питань; 
 22) Пилипців Олег Миронович помічник ректора; 
 23) Патен Ірина Михайлівна вчений секретар вченої ради, кандидат філологічних 

наук, доцент; 
 24) Філь Віталій Михайлович відповідальний секретар приймальної комісії, 

кандидат біологічних наук, доцент; 
 25) Скварок Юрій Юліанович начальник навчально-методичного відділу, кандидат 

технічних наук, доцент; 
 26) Бучковська Наталія Ігорівна фахівець ІІ категорії молодіжної політики і соціальної 

роботи; 
 27) Розлуцький Ігор Миколайович директор бібліотеки університету; 
 28) Думич Володимир Тарасович начальник відділу інформаційної діяльності та 

зв’язків з громадськістю; 
 29) Музичка Святослав Ігорович студентський ректор. 
 
 


