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1. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ. 

НАУКОВА ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Не зважаючи на те, що минулий навчальний рік пройшов в умовах 

карантинних заходів у зв’язку з пандемією COVID-19, Університет зумів 

успішно побудувати освітній та науковий процеси. Свідченням цього є те, що у 

консолідованому рейтингу закладів вищої освіти України 2021 року наш 

Університет займає 71-у позицію з-поміж 242 закладів вищої освіти. Серед 

педагогічних вишів ми знову ввійшли у число кращих Топ-10 і зберегли своє 3-

є місце в консолідованому рейтингу. У рейтингу університетів за показниками 

Scopus ми посіли 42-е місце серед 190 закладів вищої освіти і 2-е серед 

педагогічних ЗВО. Індекс Гірша нашого університету у Scopus становить 23.   

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

позиції і перемістилися зі 120-го на 101-е місце. 

Таблиця 1.1 

Динаміка зміни кадрового складу адміністративно-управлінського та 

професорсько-викладацького корпусу 
01.12.2020 р. 01.12.2021 р. 

Разом – 374,75 Разом – 286,25  

Ставок Ставок 

За рахунок загального 

державного фонду 

За рахунок 

спеціального 

державного фонду 

За рахунок 

загального 

державного фонду 

За рахунок 

спеціального 

державного фонду 

299,0 75,75 224,15 62,1 

Таблиця 1.2 

Динаміка зміни кадрового складу навчально-допоміжного персоналу 
01.12.2020 р. 01.12.2021 р. 

Разом – 332,25 Разом – 210,65 

Ставок Ставок 

За рахунок 

загального 

державного фонду 

За рахунок 

спеціального 

державного фонду 

За рахунок 

загального 

державного фонду 

За рахунок 

спеціального 

державного фонду 

294,8 37,45 186,6 24,05 

Таблиця 1.3 

Динаміка зміни кадрового складу обслуговуючого персоналу 
01.12.2020 р. 01.12.2021 р. 

Разом – 180,2 Разом – 178,7 

Ставок Ставок 
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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 43,5 

Таблиця 1.4 

Кадровий склад станом на 01.12.2021 р.: 

Професорсько-викладацький склад (всього: 394) 

Штатних працівників: 372 Сумісників: 22 

Докторів наук, професорів  (всього: 66) 

Штатних працівників: 61 Сумісників: 5 

Кандидатів наук, доцентів (всього: 284) 

Штатних працівників: 269 Сумісників: 15 

Доцентів без наукового ступеня (всього: 10) 

Штатних працівників: 9 Сумісників: 1 

 

Місія науки в нашому Університеті є особливою й багатоаспектною. 

Насамперед, це забезпечення високої якості підготовки здобувачів вищої 

освіти, які, беручи участь у наукових дослідженнях в середовищах наукових 

шкіл, мають змогу самі зростати як дослідники.   

Наукові дослідження в Університеті проводяться за такими пріоритетними 

тематичними напрямами наукових досліджень і науково-технічних розробок: 

 Властивості функціональних просторів та їх застосування в 

інформаційних процесах; 

 Соціально-економічні системи в умовах глобалізації: проблеми 

моделювання й управління;   

 Дослідження фізичних процесів у широкозонних напівпровідниках та 

нанокомпозитних матеріалах на їх основі;  

 Синтез і дослідження нанокомпозитів для наносенсорики та 

біонаномедицини;  

 Технологічна і професійна освіта: сучасні проблеми та перспективи 

розвитку;  
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 Сучасні технології підготовки фахівців з фізичної культури та 

формування цінностей особистості засобами фізичного виховання: теорія 

і практика;  

 Інноваційні підходи у сфері підготовки фахівців з фізичної терапії та 

ерготерапії й фізичної реабілітації осіб із фізичними вадами;  

 Проблеми розвитку українського музичного мистецтва та освіти;  

 Неперервні освіта й виховання та їх наукові основи в умовах розбудови 

української національної школи;  

 Фундаментальні дослідження з актуальних проблем гуманітарних наук 

та мистецтва; 

 Актуальні проблеми історії та філософії (від найдавніших часів до 

сьогодення);  

 Стале використання, збереження та збагачення біоресурсів;  

 Екологія людини;   

 Українська та світова література XIX – XXI століть у системі новітніх 

методологічних парадигм інтерпретації художнього тексту;  

 Український лінгвокультурний простір: структурно-функціональний та 

лексикосемантичний аспекти;  

 Міжкультурна комунікація в контексті діалогу мови, освіти і культури. 

Згідно з Тематичним планом у 2021 році в науково-дослідному секторі 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 

виконується 8 науково-дослідних робіт, що фінансуються МОН України за 

КПКВК 2201040 із загального фонду державного бюджету (3 фундаментальні, 

3 прикладні та 2 наукові роботи молодих вчених) на суму 4 918 370 грн: 

1. «Формування надгратки адсорбованих атомів у напівпровідниках із 

структурою цинкової обманки в електричному та механічному полях», 

фундаментальна науково-дослідна робота, науковий керівник – кандидат 

фізико-математичних наук, доцент кафедри фізики О.В. Кузик (номер 

держреєстрації: 0119U100667, терміни виконання: 2019–2021 рр.); 
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2.  «Архітектоніка активних середовищ елементів світловипромінюючих 

систем: властивості, ієрархічна та інтерфейсна самоорганізація», 

фундаментальна науково-дослідна робота, науковий керівник – кандидат 

фізико-математичних наук, доцент кафедри фізики І.В. Гадзаман (номер 

держреєстрації: 0120U102217, терміни виконання: 2020–2022 рр.); 

3. «Фотополімерні матриці та наноносії при конструюванні біосенсорів 

для моніторингу стану довкілля та якості питної води», фундаментальна 

науково-дослідна робота, науковий керівник – кандидат фізико-математичних 

наук доцент кафедри фізики Р.Я. Лешко (номер держреєстрації: 0121U109539, 

терміни виконання: 2020–2023 рр.); 

4. «Нові нанокомпозитні полімерні матриці для конструювання 

прототипів біореакторів і біосенсорів для усунення та моніторингу 

ксеноестрогенів», прикладна науково-дослідна робота, науковий керівник – 

кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри біології та хімії 

Т.С. Кавецький (номер держреєстрації: 0119U1006710, терміни виконання: 

2019–2021 рр.);  

5. «Залежність операційних параметрів амперометричних біосенсорів від 

структурно-морфологічних характеристик нових полімерних композитів в 

якості біоселективних мембран», прикладна науково-дослідна робота, науковий 

керівник – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фізики 

Л.І. Паньків (номер держреєстрації: 0120U102224, терміни виконання: 2020–

2022 рр.); 

6. «Керована модифікація карбонізованої целюлози для підвищення 

ефективності іммобілізації ферментів у біорозпізнаючому шарі безмедіаторних 

амперометричних біосенсорів», прикладна науково-дослідна робота, науковий 

керівник – кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології та хімії 

С.Я. Волошанська (номер держреєстрації: 0121U109543, терміни виконання: 

2021–2022 рр.); 
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7. «Політика пам’яті в Україні щодо радянських репресій у західних 

областях (1939–1953 рр.): досвід і шляхи удосконалення», наукова робота 

молодих вчених, науковий керівник – доктор історичних наук, професор, 

завідувач кафедри історії України В.І. Ільницький (номер держреєстрації: 

0120U101333, термін виконання: 2020–2022 рр.); 

8. «Повсякденне життя населення західних земель України у перші 

повоєнні роки (1944–1953)»; наукова робота молодих вчених, науковий 

керівник – кандидат юридичних наук, доцент кафедри правознавства, соціології 

та політології Н.Ю. Кантор (номер держреєстрації: 0121U107833, термін 

виконання: 2021–2023 рр.). 

Згідно з укладеним договором між Дрогобицьким державним 

педагогічним університетом імені Івана Франка та Інститутом біології клітини 

НАН України від 31 травня 2021 р. № 170102/0100/2 Університет виступив 

субвиконавцем проєкту «Створення нових нанозимів як каталітичних елементів 

для ензиматичних наборів та хемо/біосенсорів», що реалізувався за рахунок 

грантової підтримки Національного фонду досліджень України в межах 

проєкту 2020.02/0100 згідно з Договором №170/02/0100 від 14.05.2021 р. та 

виконував з 31 травня 2021 р. до 10 серпня 2021 р. науково-дослідну роботу 

«Структурно-морфологічна характеристика нових нанокомпозитних матеріалів 

та кон’югатів нанозимів із полімерами», що фінансувалася зі спеціального 

фонду на суму 1224,700 тис. грн. 

У квітні 2021 р. подано проєкт «Композити оксиду цинку для 

оптоелектронного застосування» (керівник проєкту – проф. І.С. Вірт) для участі 

у конкурсі спільних українсько-литовських науково-дослідних проєктів, які 

будуть реалізовуватись у 2022–2023 рр.   

На виконання наказу МОН України від 20.04.2021 р. № 480 «Деякі 

питання проведення конкурсного відбору кандидатів у експерти до складу 

секцій Експертної ради МОН за фаховими напрямами у 2021 р.» подано 

кандидатури молодих науковців та обрано до складу Експертної ради МОН з 
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експертизи наукових робіт (експериментальних) розробок молодих вчених – 

канд. фіз.-мат. наук, основного виконавця НДР М.Я. Сенету та доктора іст. 

наук, керівника наукової роботи В.І. Ільницького. 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 29.09.2021 

р. № 1027 «Про оголошення конкурсного відбору у 2021 році проєктів наукових 

робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених» 

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка подав 

два проєкти наукових робіт молодих вчених: 

1. «Вивчення взаємодії полімерної матриці з металевими наночастинками 

та іммобілізованим ферментом для конструювання високочутливих 

амперометричних біосенсорів». Керівник – кандидат фізико-математичних 

наук, молодший науковий співробітник науково-дослідного сектора 

Ю.Ю. Кухаж.  

2. «Розробка радіометричних сенсорів вимірювання концентрації 

адсорбованих атомів та температури на поверхневих акустичних хвилях». 

Керівник – кандидат фізико-математичних наук, науковий співробітник 

науково-дослідного сектора М.Я. Сенета.  

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 29 вересня 

2021 року № 1028 «Про проведення конкурсного відбору проєктів 

фундаментальних та прикладних наукових досліджень, науково-технічних 

(експериментальних) розробок у 2021 році» подано два проєкти 

фундаментальних наукових досліджень:  

1. «Дослідження баричних властивостей квантових точок з 

багатошаровою оболонкою для біомедичних застосувань з використанням 

нейромережі». Керівник – доктор фізико-математичних наук, професор 

І.Д. Столярчук.  

2.  «Дослідження похідних карбону як перспективних матеріалів при 

створенні високочутливих амперометричних біосенсорів для екологічних 
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застосувань». Керівник – кандидат фізико-математичних наук, доцент 

Т.С. Кавецький.  

З 9 вересня до 28 жовтня 2021 року Міністерство освіти і науки України 

та Національна агенція академічних обмінів Республіки Польща (NAWA) 

проводили конкурс спільних українсько-польських науково-дослідних проєктів 

на 2022–2023 роки.  

На конкурс подано три проєкти під керівництвом Т.С. Кавецького, 

Л.В. Перхун, І.Д. Столярчука. 

З 13 серпня до 30 вересня 2021 р. в Університеті виконувалася наукова 

робота «Проведення історичного аналізу розвитку Дрогобицької солеварні та 

передмістя Зваричі від найдавніших часів до сьогодення» за договором №31/08 

від 13 серпня 2021 р. укладеним із громадською організацією «ПРОРИВ-

МІСТО» на суму 179, 850 тис. грн. 

Університет має такі фахові видання: 

 Науковий збірник «Східноєвропейський історичний вісник», який 

включено до наукометричних баз Index Copernicus (ICV 2020 – 100 (1-е місце 

серед українських видань історичного спрямування)), Web of Science та наказом 

МОН від 15.03.2019 № 358 присвоєно категорію «А» за історичною 

спеціальністю 032; 

 збірник наукових праць ДДПУ «Людинознавчі студії» (серії 

«Педагогіка», «Філософія»). Серії «Педагогіка» наказом МОН від 02.07.2020 р. 

№ 886 присвоєно категорію «Б», включено до наукометричної бази Index 

Copernicus (ICV 2020 – триває оцінювання). Серії «Філософія» наказом МОН 

від 24.09.2020 р. № 1188 присвоєно категорію «Б», включено до 

наукометричної бази Index Copernicus (ICV 2020 – 64.73 (14-е місце серед 

українських видань філософського спрямування)); 

 Збірник наукових праць ДДПУ «Проблеми гуманітарних наук» 

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

17.03.2020 р. № 409 присвоєно категорію «Б». Серії «Філологія» наказом МОН 
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від 15.04.2021 № 420 присвоєно категорію «Б», включено до наукометричної 

бази Index Copernicus (ICV 2020 – триває оцінювання, ICV 2019 – 73.76); 

 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 (ICV 2020 – 

73.03 (11-е місце серед українських видань мовного спрямування)); 

 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 (ICV 2020 – триває оцінювання, ICV 2019 – 85,80); 

 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 (ICV 2020 – 

67,73); 

 Збірник наукових праць «Рідне слово в етнокультурному вимірі». 

Наказом МОН від 09.02.2021 р. № 157 присвоєно категорію «Б» за 

філологічними спеціальностями 035; включено до наукометричної бази Index 

Copernicus (ICV 2020 – триває оцінювання, ICV 2019 – 77.03). 

У 2021 році працівники, докторанти та аспіранти Університету успішно 

захистили 6 докторських (Оксана Фрайт, Віра Котович, Ірина Турчик, Леонід 

Тимошенко, Галина Лялюк, Лідія Лазурко) та 12 кандидатських дисертацій 

(Оксана Лупак, Лілія Овчаренко, Наталія Сторонська, Магдалина Марушка, 

Христина Войтович, Христина Соломчак, Ігор Чава, Мар’яна Кекош, Василь 

Менько, Валерій Шафета, Юлія Кухаж, Ірина Левицька). 
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Упродовж 2021 року в університеті функціонувало 3 спеціалізовані вчені 

ради. Було також створено 7 разових спеціалізованих вчених рад із галузі знань 

01 «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки», на 

яких відбулися захисти наших аспірантів та  працівників з іншого ЗВО.  

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 та 3 

кандидатські дисертації.  

У спеціалізованій вченій раді К 36.053.02 із захисту докторських та 

кандидатських дисертацій за спеціальністю 10.02.01 – Українська мова було 

захищено одну кандидатську дисертацію працівницею іншого ЗВО.   

У спеціалізованій вченій раді Д 36.053.03 із захисту докторських та 

кандидатських дисертацій за спеціальністю 07.00.06 – Історіографія, 

джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни за звітний період було 

захищено 3 кандидатські дисертації.  

Продовжується тривала підготовка докторантів за 7 спеціальностями та 

аспірантів – за 17 освітньо-науковими програмами.    

У докторантурі університету навчається 4 докторантів. Кількість 

аспірантів налічує 81 особу (з них за державним замовленням – 69, на 

контрактній основі – 12; на денній формі навчання – 60 осіб, на вечірній – 11, 

на заочній – 10 аспірантів).   

У 2021 році зараховано до докторантури 2 осіб. До аспірантури вступило 

24 особи. 

Загальна сума оплати за навчання аспірантами, докторантами та плати за 

організацію і прийом кандидатських іспитів у 2021 році становить 129 тис. 368 

грн.  

Упродовж 2021 року стипендію Кабінету Міністрів України для 

молодих учених отримувала та продовжує отримувати доктор педагогічних 

наук, професор О.Є. Карпенко.  
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Лауреатами премії обласної державної адміністрації та обласної ради для 

працівників наукових установ і закладів вищої освіти Львівської області у 

категорії «Відомі вчені і знані фахівці» стали кандидати фізико-математичних 

наук, доценти Т.С. Кавецький та І.В. Гадзаман, у категорії «Молоді учені і 

дослідники» – доктор педагогічних наук, професор О.Є. Карпенко.  

Відповідно до Постанови Верховної ради від 14.07.2021 р. № 1641-IX 

іменну стипендію Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук  

було призначено В.І. Ільницькому.  

З вересня 2021 р. довічні стипендії Кабінету Міністрів України за видатні 

заслуги у сфері вищої освіти науково-педагогічним працівникам було 

призначено М.В. Савчину та О.М. Свінцову (розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 29 вересня 2021 р. № 1174-р). 

Лауреатами премії обласної державної адміністрації та обласної ради у 

2021 р. стали аспірантка Університету А.С. Бойчук та студентки Р.М. Лецик і 

Х.В. Федьович.  

Лауреатами обласної премії імені В’ячеслава Чорновола 2021 року серед 

студентів було призначено С.Б. Баумкетнер, А.М. Бунь, Г.І. Галах, 

Л.М. Гриник, С.В. Даниляк, Р.І. Дидика, С.С. Думу, Ю.Ю. Заплатинську, 

О.Р. Ледахівську, А.І. Мацелко, Б.І. Паньківа, І.І. Середяк.  

Працівники ДДПУ імені Івана Франка у 2021 році опублікували: 

усього –1584 робіт, зокрема: 

 монографій – 107 (з них 15 – відповідно до вимог МОН України; 32 – за 

кордоном);   

 підручників – 2; 

 навчальних посібників – 65; 

 збірників наукових праць – 20; 

 статей – 1014 (+376 тез доповідей на конференціях), з них у зарубіжних 

виданнях – 264; у міжнародних наукометричних базах даних Scopus – 86, Web 
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of Science – 88, з імпакт-фактором (Web of Science) – 31; у фахових виданнях 

категорії "Б" – 326. 

За звітний період проведено 76 наукових заходів (конференції, 

семінари, симпозіуми), з них 23 міжнародних, 11 всеукраїнських, 42 

регіональних. 

Щодо показників студентської НДР, то у 2021 році до неї було 

залучено: 

 1271 студент денної форми навчання, що становить 52% від загальної 

кількості тих, хто навчається на денній формі;  

 діє 33 наукові гуртки та 65 проблемних груп, 9 студентських науково-

дослідних лабораторій;   

 за участю студентів опубліковано 629 наукових праць, з них 226 

самостійно; 

 для участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт було подано 41 роботу студентів ДДПУ імені Івана Франка, з них 

6 робіт отримали призові місця. 

На підставі рішень галузевих конкурсних комісій з проведення ІІ туру 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і 

спеціальностей 2020/2021 навчального року та наказу МОН України № 865 від 

28.07.2021 р. «Про підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 навчальному році» 

затверджено перелік переможців, серед яких студенти нашого Університету, а 

саме:  

Роман Дидик (диплом І ступеня) – студент навчально-наукового 

інституту музичного мистецтва (спеціальність «Музичне мистецтво»), 

науковий керівник – к.пед.н., доц. А.І. Душний.  

Роксолана Лецик (диплом І ступеня) – студентка історичного 

факультету (спеціальність «Освітні, педагогічні науки»), науковий керівник – 

к.пед.н., ст. викл. О.О. Свйонтик. 
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Богдан Паньків (диплом ІІ ступеня) – студент історичного факультету 

(спеціальність «Історія і археологія»), науковий керівник – д.і.н., доц. 

Ю.О. Стецик.  

Христина Кретчак (диплом ІІ ступеня) – студентка факультету 

психології, педагогіки та соціальної роботи (спеціальність «Соціальна 

робота»), науковий керівник – к.пед.н., доц. Л.І. Смеречак.  

Наталія Негід (диплом ІІІ ступеня) – студентка факультету початкової 

та мистецької освіти (спеціальність «Початкова освіта»), науковий керівник – 

к.пед.н., доц. С.І. Луців.  

Ірина Середяк (диплом ІІІ ступеня) – студентка факультету психології, 

педагогіки та соціальної роботи (спеціальність «Дошкільна освіта»), науковий 

керівник – к.пед.н., доц. С.М. Івах.  

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. 

У 2021 році в Університеті функціонувало 9 наукових шкіл (у 2020 р. – 9, 

у 2019 р. – 9, у 2018 р. – 11, у 2017 р. – 11, у 2016 р. – 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 2021 році видано 33-ій (83,94 д.а.), 34-ий (163,19 д.а.), 35-ий 

(281,11 д.а.), 36-ий (110,21 д.а.), 37-ий (109,04 д.а.), 38-ий (72,78 д.а.), 39-ий 

(115,31 д.а.), 40-ий (108,56 д.а.) та 41-ий (110,44 д.а.) 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 
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спеціальністю 033 «Філософія» Наталія Биців; з 01.09.2021 р. – аспірант 1-го 

року підготовки за спеціальністю 032 «Історія та археологія» Назарій 

Юрчишин). За звітний період було проведено 2 наукові конференції: науково-

практичну конференцію «Феномен Григорія Сковороди від минулого до 

сучасності: культурний, літературний, філософсько-богословський вимір» та 

конференцію-презентацію «До 30-річчя незалежності України: історія, 

сучасність і перспективи».  
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2.НАВЧАЛЬНА ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 

 

Після прийняття нового Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня 

2014 року, який набрав чинності 6 вересня 2014 року, та затвердження нового 

Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти, Університет здійснює підготовку фахівців ступенів 

бакалавра, магістра та доктора філософії за освітньо-професійними та освітньо-

науковими програмами: 

45 освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів; 

51 освітньо-професійна програма підготовки магістрів; 

16 освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії. 

Кількісний аналіз освітніх програм, за якими університет здійснює 

підготовку фахівців ступенів бакалавра, магістра та доктора філософії, 

наведено у Таблиці 2.1. 
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Таблиця 2.1. Кількісний аналіз освітніх програм 

№ 

з.п. 

Галузь знань Спеціальність Освітня програма 

  Освітній ступінь бакалавра  

1.  01 Освіта / Педагогіка 012 Дошкільна освіта Дошкільна освіта 

2.  01 Освіта / Педагогіка 013 Початкова освіта Початкова освіта та образотворче мистецтво 

3.  01 Освіта / Педагогіка 013 Початкова освіта Початкова освіта та англійська мова 

4.  01 Освіта / Педагогіка 013 Початкова освіта Початкова освіта та інформатика 

5.  01 Освіта / Педагогіка 013 Початкова освіта Початкова освіта та хореографія 

6.  01 Освіта / Педагогіка 014.01 Середня освіта (Українська мова і 

література) 

Середня освіта (Українська мова і література, 

мова і література (німецька)) 

7.  01 Освіта / Педагогіка 014.01 Середня освіта (Українська мова і 

література) 

Середня освіта (Українська мова і література, 

мова і література (польська)) 

8.  01 Освіта / Педагогіка 014.01 Середня освіта (Українська мова і 

література) 

Середня освіта (Українська мова і література, 

мова і література (англійська)) 

9.  01 Освіта / Педагогіка 014.01 Середня освіта (Українська мова і 

література) 

Середня освіта (Українська мова і література) 

10.  01 Освіта / Педагогіка 014.03 Середня освіта (Історія) Середня освіта (Історія) та правознавство 

11.  01 Освіта / Педагогіка 014.04 Середня освіта (Математика) Середня освіта (Математика, фізика і 

інформатика) 

12.  01 Освіта / Педагогіка 014.04 Середня освіта (Математика) Середня освіта (Математика, інформатика) 

13.  01 Освіта / Педагогіка 014.04 Середня освіта (Математика) Середня освіта (Математика, фізика) 

14.  01 Освіта / Педагогіка 014.06 Середня освіта (Хімія) Середня освіта (Хімія, інформатика) 

15.  01 Освіта / Педагогіка 014.07 Середня освіта (Географія) Середня освіта (Географія, біологія та здоров`я 

людини) 

16.  01 Освіта / Педагогіка 014.08 Середня освіта (Фізика) Середня освіта (Фізика, математика) 

17.  01 Освіта / Педагогіка 014.09 Середня освіта (Інформатика) Середня освіта (Інформатика, математика) 

18.  01 Освіта / Педагогіка 014.09 Середня освіта (Інформатика) Середня освіта (Інформатика) 

19.  01 Освіта / Педагогіка 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та 

технології) 

Середня освіта (Трудове навчання та технології, 

інформатика) 

20.  01 Освіта / Педагогіка 014.11 Середня освіта (Фізична культура) Середня освіта  (Фізична культура) 

21.  01 Освіта / Педагогіка 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) Середня освіта (Музичне мистецтво) 
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№ 

з.п. 

Галузь знань Спеціальність Освітня програма 

22.  01 Освіта / Педагогіка 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) Середня освіта (Музичне мистецтво) та художня 

культура 

23.  01 Освіта / Педагогіка 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я 

людини) 

Середня освіта (Біологія та здоров'я людини, 

хімія) 

24.  01 Освіта / Педагогіка 014.021 Середня освіта (Англійська мова і 

література) 

Середня освіта (Мова і література (англійська, 

польська)) 

25.  01 Освіта / Педагогіка 014.021 Середня освіта (Англійська мова і 

література) 

Середня освіта (Мова і література (англійська, 

німецька)) 

26.  01 Освіта / Педагогіка 014.021 Середня освіта (Англійська мова і 

література) 

Середня освіта (Мова і література (англійська, 

французька)) 

27.  01 Освіта / Педагогіка 014.022 Середня освіта (Німецька мова і 

література) 

Середня освіта (Мова і література (німецька, 

англійська)) 

28.  01 Освіта / Педагогіка 014.028 Середня освіта (Польська мова і 

література) 

Середня освіта (Мова і література (польська, 

англійська)) 

29.  01 Освіта / Педагогіка 015.38 Професійна освіта (Транспорт) Професійна освіта (Транспорт, обслуговування 

та ремонт автомобілів) 

30.  01 Освіта / Педагогіка 017 Фізична культура і спорт Фізична культура і спорт 

31.  02 Культура і мистецтво 023 Образотворче мистецтво, декоративне 

мистецтво, реставрація 

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво  

32.  02 Культура і мистецтво 024 Хореографія Хореографія  

33.  03 Гуманітарні науки 035.041 Германські мови та літератури (переклад 

включно), перша – англійська 

Філологія (Англійська, німецька мови та 

літератури (переклад включно)) 

34.  05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка Економічна кібернетика 

35.  05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія Практична психологія 

36.  07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент Менеджмент підприємницької діяльності 

37.  09 Біологія 091 Біологія Біологія 

38.  10 Природничі науки 101 Екологія Екологія 

39.  10 Природничі науки 104 Фізика та астрономія Комп`ютерна фізика 

40.  11 Математика та статистика 111 Математика Комп`ютерна математика 

41.  11 Математика та статистика 111 Математика Математика 

42.  11 Математика та статистика 111 Математика Математичне моделювання економічних 
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№ 

з.п. 

Галузь знань Спеціальність Освітня програма 

процесів 

43.  12 Інформаційні технології 122 Комп'ютерні науки Комп'ютерні науки  

44.  22 Охорона здоров’я 227 Фізична терапія, ерготерапія Фізична терапія, ерготерапія 

45.  23 Соціальна робота 231 Соціальна робота Соціальна педагогіка 

  Освітній ступінь магістра  

1.  01 Освіта / Педагогіка 011 Освітні, педагогічні науки Педагогіка вищої школи 

2.  01 Освіта / Педагогіка 011 Освітні, педагогічні науки Інклюзивна освіта 

3.  01 Освіта / Педагогіка 012 Дошкільна освіта Дошкільна освіта 

4.  01 Освіта / Педагогіка 013 Початкова освіта Початкова освіта та образотворче мистецтво 

5.  01 Освіта / Педагогіка 013 Початкова освіта Початкова освіта 

6.  01 Освіта / Педагогіка 013 Початкова освіта Початкова освіта та англійська мова 

7.  01 Освіта / Педагогіка 013 Початкова освіта Початкова освіта та інформатика 

8.  01 Освіта / Педагогіка 013 Початкова освіта Початкова освіта та хореографія 

9.  01 Освіта / Педагогіка 014.01 Середня освіта (Українська мова і 

література) 

Середня освіта (Українська мова і література, 

мова і література (німецька)) 

10.  01 Освіта / Педагогіка 014.01 Середня освіта (Українська мова і 

література) 

Середня освіта (Українська мова і література, 

мова і література (англійська)) 

11.  01 Освіта / Педагогіка 014.01 Середня освіта (Українська мова і 

література) 

Середня освіта (Українська мова і література) 

12.  01 Освіта / Педагогіка 014.03 Середня освіта (Історія) Середня освіта  (Історія) та правознавство 

13.  01 Освіта / Педагогіка 014.03 Середня освіта (Історія) Середня освіта  (Історія) 

14.  01 Освіта / Педагогіка 014.04 Середня освіта (Математика) Середня освіта (Математика, фізика і 

інформатика) 

15.  01 Освіта / Педагогіка 014.04 Середня освіта (Математика) Середня освіта (Математика) 

16.  01 Освіта / Педагогіка 014.06 Середня освіта (Хімія) Середня освіта (Хімія) 

17.  01 Освіта / Педагогіка 014.06 Середня освіта (Хімія) Середня освіта (Хімія, інформатика) 

18.  01 Освіта / Педагогіка 014.07 Середня освіта (Географія) Середня освіта (Географія) 

19.  01 Освіта / Педагогіка 014.07 Середня освіта (Географія) Середня освіта (Географія, біологія та здоров`я 

людини) 

20.  01 Освіта / Педагогіка 014.08 Середня освіта (Фізика) Середня освіта (Фізика, інформатика) 
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№ 

з.п. 

Галузь знань Спеціальність Освітня програма 

21.  01 Освіта / Педагогіка 014.08 Середня освіта (Фізика) Середня освіта (Фізика) 

22.  01 Освіта / Педагогіка 014.08 Середня освіта (Фізика) Середня освіта  (Фізика, математика) 

23.  01 Освіта / Педагогіка 014.09 Середня освіта (Інформатика) Середня освіта (Інформатика) 

24.  01 Освіта / Педагогіка 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та 

технології) 

Середня освіта (Трудове навчання та технології, 

інформатика) 

25.  01 Освіта / Педагогіка 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та 

технології) 

Середня освіта (Трудове навчання та технології) 

26.  01 Освіта / Педагогіка 014.11 Середня освіта (Фізична культура) Середня освіта (Фізична культура) 

27.  01 Освіта / Педагогіка 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) Середня освіта (Музичне мистецтво) 

28.  01 Освіта / Педагогіка 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я 

людини) 

Середня освіта (Біологія та здоров`я людини) 

29.  01 Освіта / Педагогіка 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я 

людини) 

Середня освіта (Біологія та здоров`я людини, 

хімія) 

30.  01 Освіта / Педагогіка 014.021 Середня освіта (Англійська мова і 

література) 

Середня освіта (Мова і література (англійська, 

польська)) 

31.  01 Освіта / Педагогіка 014.021 Середня освіта (Англійська мова і 

література) 

Середня освіта (Мова і література (англійська, 

німецька)) 

32.  01 Освіта / Педагогіка 014.021 Середня освіта (Англійська мова і 

література) 

Середня освіта (Мова і література (англійська)) 

33.  01 Освіта / Педагогіка 014.021 Середня освіта (Англійська мова і 

література) 

Середня освіта (Мова і література (англійська, 

французька)) 

34.  01 Освіта / Педагогіка 014.022 Середня освіта (Німецька мова і 

література) 

Середня освіта (Мова і література (німецька, 

англійська)) 

35.  01 Освіта / Педагогіка 014.022 Середня освіта (Французька мова і 

література) 

Середня освіта (Мова і література (французька, 

англійська)) 

36.  01 Освіта / Педагогіка 014.028 Середня освіта (Польська мова і 

література) 

Середня освіта (Мова і література (польська)) 

37.  01 Освіта / Педагогіка 014.028 Середня освіта (Польська мова і 

література) 

Середня освіта (Мова і література (польська, 

англійська)) 

38.  01 Освіта / Педагогіка 014.028 Середня освіта (Польська мова і 

література) 

Середня освіта (Мова і література (польська), 

українська мова і література) 
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№ 

з.п. 

Галузь знань Спеціальність Освітня програма 

39.  02 Культура і мистецтво 023 Образотворче мистецтво, декоративне 

мистецтво, реставрація 

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво  

40.  02 Культура і мистецтво 024 Хореографія Хореографія 

41.  03 Гуманітарні науки 035.041 Германські мови та літератури (переклад 

включно), перша – англійська 

Філологія (Англійська, німецька мови та 

літератури (переклад включно)) 

42.  05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка Економічна кібернетика 

43.  05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія Практична психологія 

44.  05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія Спеціальна психологія 

45.  07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент Менеджмент інноваційної діяльності 

46.  09 Біологія 091 Біологія Лабораторна діагностика біологічних систем 

47.  10 Природничі науки 101 Екологія Екологія 

48.  10 Природничі науки 104 Фізика та астрономія Комп`ютерна фізика 

49.  11 Математика та статистика 111 Математика Математика 

50.  22 Охорона здоров’я 227 Фізична терапія, ерготерапія Фізична терапія 

51.  23 Соціальна робота 231 Соціальна робота Соціальна педагогіка 

  Освітній ступінь доктора філософії  

1.  01 Освіта/Педагогіка 011 Освітні, педагогічні науки Загальна педагогіка та історія педагогіки 

2.  01 Освіта/Педагогіка 012 Дошкільна освіта Дошкільна освіта 

3.  01 Освіта/Педагогіка 015 Професійна освіта  Професійна освіта  

4.  02 Культура та мистецтво 025 Музичне мистецтво Музичне мистецтво 

5.  03 Гуманітарні науки 032 Історія та археологія Історія та археологія 

6.  03 Гуманітарні науки 033 Філософія Філософія 

7.  03 Гуманітарні науки 035 Філологія  Філологія (Українська мова) 

8.  03 Гуманітарні науки 035 Філологія  Філологія (Українська література) 

9.  03 Гуманітарні науки 035 Філологія  Філологія (Теорія літератури) 

10.  03 Гуманітарні науки 035 Філологія  Філологія (Література зарубіжних країн) 

11.  03 Гуманітарні науки 035 Філологія  Філологія (Германські мови) 

12.  05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка Економіка 

13.  05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія Психологія 

14.  10 Природничі науки 104 Фізика та астрономія Фізика та астрономія 
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15.  10 Природничі науки 105 Прикладна фізика та наноматеріали Прикладна фізика та наноматеріали 

16.  11 Математика та статистика 111 Математика Математика  
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2.1. Формування контингенту здобувачів вищої освіти 

Станом на 01.11.2021 р. в навчально-наукових інститутах та на 

факультетах Університету навчалося 3578 здобувачів вищої освіти, що на 386 

здобувачів менше, ніж станом на 01.11.2020 р. (3964 здобувачі). За кошти 

державного бюджету вищу освіту на першому (бакалаврському), другому 

(магістерському) і третьому (освітньо-науковому) рівнях вищої освіти дістають 

1878 здобувачів (на 112 здобувачів менше, ніж у минулому році), а за кошти 

фізичних та юридичних осіб – 1700 здобувачів, що на 274 менше, ніж у 

минулому році. 

Кількісний аналіз контингенту здобувачів вищої освіти наведено у 

Таблиці 2.2. 
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Таблиця 2.2. Кількісний аналіз контингенту здобувачів вищої освіти  

Назва навчального 

підрозділу 

Форма здобуття освіти Разом (денна, 

вечірня, 

заочна) 
Денна Вечірня Заочна 

бакалавр магістр доктор 

філософії 
Разом (денна) доктор 

філософі 
бакалавр магістр доктор 

філософії 
Разом 

(заочна) 
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о

 

Навчально-науковий 

інститут іноземних мов 
185 149 49 23 1 0 235 172 407 0 0 0 0 0 7 45 0 0 7 45 7 242 217 459 

Навчально-науковий 

інститут музичного 

мистецтва 

45 18 24 4 6 1 75 23 98 3 0 3 17 32 9 23 0 0 26 55 9 104 78 182 

Навчально-науковий 

інститут фізики, 

математики, економіки та 

інноваційних технологій 

177 78 60 37 21 0 258 115 373 1 0 1 31 36 5 55 0 0 36 91 5 295 206 501 

Навчально-науковий 

інститут фізичної культури 

і здоров’я 

86 112 23 17 0 0 109 129 238 0 0 0 35 31 3 42 0 0 38 73 3 147 202 349 

Біолого-природничий 

факультет 
115 33 37 63 0 0 152 96 248 0 0 0 23 10 0 0 0 0 23 10 0 175 106 281 

Історичний факультет 83 91 29 32 14 0 126 123 249 2 0 2 29 44 0 0 0 2 29 46 0 157 169 326 

Факультет початкової та 

мистецької освіти 
150 34 62 27 0 0 212 61 273 0 0 0 46 108 25 103 0 0 71 211 25 283 272 555 

Факультет психології, 

педагогіки та соціальної 

роботи 

109 84 67 34 7 1 183 119 302 1 0 1 64 56 8 115 0 5 72 176 8 256 295 551 

Філологічний факультет 149 80 50 11 11 0 210 91 301 1 0 1 11 25 5 46 0 1 16 72 5 227 163 390 

Всього 1099 679 401 248 60 2 1560 929 2489 8 0 8 256 342 62 429 0 8 318 779 62 1886 1708 3594 
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На рисунку 2.1 відображена динаміка зміни контингенту здобувачів 

вищої освіти в Університеті у 2019–2021 роках (очна (денна, вечірня) форма 

здобуття освіти).  

 
На рисунку 2.1.1 відображена динаміка зміни контингенту здобувачів 

вищої освіти ступеня бакалавр в Університеті у 2019–2021 роках (денна форма 

здобуття освіти).  
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На рисунку 3.1.2 відображена динаміка зміни контингенту здобувачів 

вищої освіти ступеня магістр в Університеті у 2019–2021 роках (денна форма 

здобуття освіти). 

 
На рисунку 2.1.3 відображена динаміка зміни контингенту здобувачів 

вищої освіти ступеня доктор філософії в Університеті у 2019–2021 роках (очна 

(денна, вечірня) форма здобуття освіти). 

 
Порівнюючи з 2019 роком, у 2020 році:  
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 загальна кількість здобувачів вищої освіти в Університеті (очна 

(денна, вечірня) форма здобуття освіти) зменшилася на 298 осіб (10,2%); 

 кількість здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр в Університеті 

(денна форма здобуття освіти) зменшилася на 94 особи (5,2%); 

 кількість здобувачів вищої освіти ступеня магістр в Університеті 

(денна форма здобуття освіти) зменшилася на 190 осіб (18,3%); 

 кількість здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії в 

Університеті (очна (денна, вечірня) форма здобуття освіти) зменшилася на 14 

осіб (17,1%). 

Порівнюючи з 2020 роком, у 2021 році:  

 загальна кількість здобувачів вищої освіти в Університеті (денна 

форма здобуття освіти) зменшилася на 137 осіб (5,2%); 

 кількість здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр в Університеті 

(денна форма здобуття освіти) збільшилася на 59 осіб (3,4%); 

 кількість здобувачів вищої освіти ступеня магістр в Університеті 

(денна форма здобуття освіти) зменшилася на 198 осіб (23,4 %); 

 кількість здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії в 

Університеті (очна (денна, вечірня) форма здобуття освіти) збільшилася на 2 

особи (2,9%). 

 

На рисунку 2.2 відображена динаміка зміни контингенту здобувачів 

вищої освіти в Університеті у 2019–2021 роках (заочна форма здобуття освіти). 
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На рисунку 2.2.1 відображена динаміка зміни контингенту здобувачів 

вищої освіти ступеня бакалавр в Університеті у 2019–2021 роках (заочна форма 

здобуття освіти).  

 
На рисунку 2.2.2 відображена динаміка зміни контингенту здобувачів 

вищої освіти ступеня магістр в Університеті у 2019–2021 роках (заочна форма 

здобуття освіти). 
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На рисунку 2.2.3 відображена динаміка зміни контингенту здобувачів 

вищої освіти ступеня доктор філософії в Університеті у 2019–2021 роках 

(заочна форма здобуття освіти). 

 
Порівнюючи з 2019 роком, у 2020 році:  

 загальна кількість здобувачів вищої освіти в Університеті (заочна 

форма здобуття освіти) зменшилася на 161 особу (10,8%); 

 кількість здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр в Університеті 

(заочна форма здобуття освіти) зменшилася на 195 осіб (23,3%); 
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 кількість здобувачів вищої освіти ступеня магістр в Університеті 

(заочна форма здобуття освіти) збільшилася на 35 осіб (5,4%); 

 кількість здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії в 

Університеті (заочна форма здобуття освіти) зменшилася на 1 особу (12,5%). 

Порівнюючи з 2020 роком, у 2021 році:  

 загальна кількість здобувачів вищої освіти в Університеті (заочна 

форма здобуття освіти) зменшилася на 231 особу (17,4%); 

 кількість здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр в Університеті 

(заочна форма здобуття освіти) зменшилася на 45 осіб (7,0%); 

 кількість здобувачів вищої освіти ступеня магістр в Університеті 

(заочна форма здобуття освіти) зменшилася на 187 осіб (27,6%); 

 кількість здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії в 

Університеті (заочна форма здобуття освіти) збільшилася на 1 особу (14,3%). 

 

На рисунку 2.3 відображена динаміка зміни контингенту здобувачів 

вищої освіти в Університеті у 2019–2021 роках.  

 

На рисунку 2.3.1 відображена динаміка зміни контингенту здобувачів 

вищої освіти ступеня бакалавр в Університеті у 2019–2021 роках.  



31 

 

 

 

 
На рисунку 2.3.2 відображена динаміка зміни контингенту здобувачів 

вищої освіти ступеня магістр в Університеті у 2019–2021 роках.  

 
На рисунку 2.3.3 відображена динаміка зміни контингенту здобувачів 

вищої освіти ступеня доктор філософії в Університеті у 2019–2021 роках.  
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Порівнюючи з 2019 роком, у 2020 році:  

 загальна кількість здобувачів вищої освіти в Університеті зменшилася 

на 459 осіб (10,4%); 

 кількість здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр в Університеті 

зменшилася на 289 осіб (10,9%); 

 кількість здобувачів вищої освіти ступеня магістр в Університеті 

зменшилася на 155 осіб (9,2%); 

 кількість здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії в 

Університеті зменшилася на 15 осіб (16,7%). 

Порівнюючи з 2020 роком, у 2021 році:  

 загальна кількість здобувачів вищої освіти в Університеті зменшилася 

на 368 осіб (9,3%); 

 кількість здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр в Університеті 

збільшилася на 14 осіб (0,6%); 

 кількість здобувачів вищої освіти ступеня магістр в Університеті 

зменшилася на 385 осіб (25,2%); 

 кількість здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії в 

Університеті збільшилася на 3 особи (4,0%). 
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У 2021 році Університет здійснював прийом на навчання для здобуття 

ступеня бакалавра (на основі повної загальної середньої освіти): 

 за денною формою здобуття освіти – на 38 освітньо-професійних 

програм за 30 спеціальностями; 

 за заочною формою здобуття освіти – на 10 освітньо-професійних 

програм за 9 спеціальностями. 

У 2021 році Університет здійснював прийом на навчання для здобуття 

ступеня бакалавра (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, 

освітнього ступеня молодшого бакалавра): 

 за денною формою здобуття освіти – на 27 освітньо-професійних 

програм за 21 спеціальністю; 

 за заочною формою здобуття освіти – на 13 освітньо-професійних 

програм за 10 спеціальностями. 

У 2021 році Університет здійснював прийом на навчання для здобуття 

ступеня магістра: 

 за денною формою здобуття освіти – на 39 освітньо-професійних 

програм за 30 спеціальностями; 

 за заочною формою здобуття освіти – на 15 освітньо-професійних 

програм за 13 спеціальностями. 

У 2021 році Університет здійснював прийом на навчання для здобуття 

ступеня доктора філософії: 

 за денною формою здобуття освіти – на 16 освітньо-наукових програм 

за 12 спеціальностями; 

 за вечірньою формою здобуття освіти – на 16 освітньо-наукових 

програм за 12 спеціальностями; 

 за заочною формою здобуття освіти – на 16 освітньо-наукових програм 

за 3 спеціальностями. 

У 2021 році на навчання для здобуття ступеня бакалавра (на основі повної 
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загальної середньої освіти) за денною формою здобуття освіти зараховано 476 

осіб (324 – на місця державного замовлення і 152 – на місця, що фінансуються 

за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб). Зокрема, за квотами на 

місця державного замовлення зараховано 12 осіб.  

На навчання для здобуття ступеня бакалавра (на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра) за 

денною формою здобуття освіти зараховано 69 осіб (28 – на місця державного 

замовлення і 41 – на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних та/або 

юридичних осіб). 

Всього на навчання для здобуття ступеня бакалавра за денною формою 

здобуття освіти зараховано 545 осіб (353 – на місця державного замовлення і 

193 – на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних та/або юридичних 

осіб). 

На навчання для здобуття ступеня бакалавра (на основі повної загальної 

середньої освіти) за заочною формою здобуття освіти зараховано 73 особи (35 – 

на місця державного замовлення і 38 – на місця, що фінансуються за рахунок 

коштів фізичних та/або юридичних осіб).  

На навчання для здобуття ступеня бакалавра (на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра) за 

заочною формою здобуття освіти зараховано 133 особи (50 – на місця 

державного замовлення і 83 – на місця, що фінансуються за рахунок коштів 

фізичних та/або юридичних осіб).  

Всього на навчання для здобуття ступеня бакалавра за заочною формою 

здобуття освіти зараховано 206 осіб (85 – на місця державного замовлення і 121 

– на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних та/або юридичних 

осіб). 

На навчання для здобуття ступеня магістра за денною формою здобуття 
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освіти зараховано 289 осіб (206 – на місця державного замовлення, і 83 – на 

місця що фінансуються за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб (з 

них 57 осіб, які вступали  на умовах перехресного вступу)). 

На навчання для здобуття ступеня магістра за заочною формою здобуття 

освіти зараховано 183 особи (27 – на місця державного замовлення і 156 – на 

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

них 144 особи, які вступали на умовах перехресного вступу)). 

На навчання для здобуття ступеня доктора філософії за денною формою 

здобуття освіти зараховано 18 осіб (17 – на місця державного замовлення і 1 – 

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

На навчання для здобуття ступеня доктора філософії за вечірньою формою 

здобуття освіти зараховано 2 особи (2 – на місця державного замовлення). 

На навчання для здобуття ступеня доктора філософії за заочною формою 

здобуття освіти зараховано 4 особи (4 – на місця, що фінансуються за рахунок 

коштів фізичних та/або юридичних осіб). 

Кількісний аналіз здобувачів вищої освіти, зарахованих на навчання у 2021 

році, наведено у Таблиці 2.3 
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Таблиця 2.3. Кількісний аналіз здобувачів вищої освіти, зарахованих на навчання у 2021 році 

Назва навчального підрозділу Форма здобуття освіти Разом (денна, 

вечірня, 

заочна) 
Денна  Вечірня Заочна 

бакалавр магістр доктор 

філософії 
Разом (денна) доктор 

філософії 

бакалавр магістр доктор 

філософії 
Разом (заочна) 
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В
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о
 

Навчально-науковий інститут 

іноземних мов 
54 32 18 11 3 0 75 43 118 0 0 0 0 0 3 24 0 1 3 25 28 78 68 146 

Навчально-науковий інститут 

музичного мистецтва 
15 17 11 1 1 1 27 19 46 1 0 1 6 29 2 1 0 0 8 30 38 36 49 85 

Навчально-науковий інститут 

фізики, математики, економіки 

та інноваційних технологій 

68 24 34 11 6 0 108 35 143 1 0 1 7 16 0 30 0 0 7 46 53 116 81 197 

Навчально-науковий інститут 

фізичної культури і здоров’я 
23 32 11 1 0 0 34 33 67 0 0 0 8 9 1 13 0 0 9 22 31 43 55 98 

Біолого-природничий 

факультет 
35 11 17 19 0 0 52 30 82 0 0 0 9 3 0 0 0 0 9 3 12 61 33 94 

Історичний факультет 23 24 16 7 5 0 44 31 75 0 0 0 7 7 0 0 0 1 7 8 15 51 39 90 

Факультет початкової та 

мистецької освіти 
42 9 35 20 0 0 77 29 106 0 0 0 23 36 15 25 0 0 38 61 99 115 90 205 

Факультет психології, 

педагогіки та соціальної роботи 
44 21 35 13 2 0 81 34 115 0 0 0 20 18 3 49 0 2 23 69 92 104 103 207 

Філологічний факультет 48 23 29 0 0 0 77 23 100 0 0 0 5 3 3 14 0 0 8 17 25 85 40 125 

Всього 352 193 206 83 17 1 575 277 852 2 0 2 85 121 27 156 0 4 112 281 393 689 558 1247 

На рисунку 2.4 відображена динаміка зарахування на навчання для здобуття ступеня вищої освіти за очною (денною, вечірньою) формою 

здобуття освіти у 2019–2021 роках  
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На рисунку 2.4.1 відображена динаміка зарахування на навчання для 

здобуття ступеня бакалавра за денною формою здобуття освіти у 2019–2021 

роках.  

 
На рисунку 2.4.2 відображена динаміка зарахування на навчання для 

здобуття ступеня магістра за денною формою здобуття освіти у 2019–2021 

роках.  
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На рисунку 2.4.3 відображена динаміка зарахування на навчання для 

здобуття ступеня доктора філософії за очною (денною, вечірньою) формою 

здобуття освіти у 2019–2021 роках.  

 
Порівнюючи з 2019 роком, у 2020 році:  

 загальна кількість зарахованих на навчання для здобуття ступеня 

вищої освіти за денною формою здобуття освіти зменшилася на 89 осіб (9,0%); 



39 

 

 

 

 кількість зарахованих на навчання для здобуття ступеня бакалавра за 

денною формою здобуття освіти збільшилася на 31 особу (7,0%); 

 кількість зарахованих на навчання для здобуття ступеня магістра за 

денною формою здобуття освіти зменшилася на 119 осіб (24,0%); 

 кількість зарахованих на навчання для здобуття ступеня доктора 

філософії за очною (денною, вечірньою) формою здобуття освіти зменшилася 

на 1 особу (6,0%). 

Порівнюючи з 2020 роком, у 2021 році:  

 загальна кількість зарахованих на навчання для здобуття ступеня 

вищої освіти за денною формою здобуття освіти зменшилася на 26 осіб (3,0%); 

 кількість зарахованих на навчання для здобуття ступеня бакалавра за 

денною формою здобуття освіти збільшилася на 53 особи (11,0%); 

 кількість зарахованих на навчання для здобуття ступеня магістра за 

денною формою здобуття освіти зменшилася на 83 особи (22,0%); 

 кількість зарахованих на навчання для здобуття ступеня доктора 

філософії за очною (денною, вечірньою) формою здобуття освіти збільшилася 

на 4 особи (25,0%). 

 

На рисунку 2.5 відображена динаміка зарахування на навчання для 

здобуття ступеня вищої освіти за заочною формою здобуття освіти у 2019–2021 

роках.  
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На рисунку 2.5.1 відображена динаміка зарахування на навчання для 

здобуття ступеня бакалавра за заочною формою здобуття освіти у 2019–2021 

роках.  

 
На рисунку 2.5.2 відображена динаміка зарахування на навчання для 

здобуття ступеня магістра за заочною формою здобуття освіти у 2019–2021 

роках.  
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На рисунку 2.5.3 відображена динаміка зарахування на навчання для 

здобуття ступеня доктора філософії за заочною формою здобуття освіти у 

2019–2021 роках.  

 
Порівнюючи з 2019 роком, у 2020 році:  

 загальна кількість зарахованих на навчання для здобуття ступеня 

вищої освіти за заочною формою здобуття освіти зменшилася на 112 осіб 

(18,0%); 
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 кількість зарахованих на навчання для здобуття ступеня бакалавра за 

заочною формою здобуття освіти зменшилася на 55 осіб (22,0%); 

 кількість зарахованих на навчання для здобуття ступеня магістра за 

заочною формою здобуття освіти зменшилася на 55 осіб (15,0%); 

 кількість зарахованих на навчання для здобуття ступеня доктора 

філософії за заочною формою здобуття освіти зменшилася на 2 особи (50,0%). 

Порівнюючи з 2020 роком, у 2021 році:  

 загальна кількість зарахованих на навчання для здобуття ступеня 

вищої освіти за заочною формою здобуття освіти зменшилася на 121 особу 

(24,0%); 

 кількість зарахованих на навчання для здобуття ступеня бакалавра за 

заочною формою здобуття освіти збільшилася на 8 осіб (4,0%); 

 кількість зарахованих на навчання для здобуття ступеня магістра за 

заочною формою здобуття освіти зменшилася на 131 особу (42,0%); 

 кількість зарахованих на навчання для здобуття ступеня доктора 

філософії за заочною формою здобуття освіти збільшилася на 2 особи (50,0%). 

 

На рисунку 2.6 відображена динаміка зарахування на навчання для 

здобуття ступеня вищої освіти у 2019–2021 роках.  
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На рисунку 2.6.1 відображена динаміка зарахування на навчання для 

здобуття ступеня бакалавра у 2019–2021 роках.  

 
На рисунку 2.6.2 відображена динаміка зарахування на навчання для 

здобуття ступеня магістра у 2019–2021 роках.  

 
На рисунку 2.6.3 відображена динаміка зарахування на навчання для 

здобуття ступеня доктора філософії у 2019–2021 роках.  
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Порівнюючи з 2019 роком у 2020 році:  

 загальна кількість зарахованих на навчання для здобуття ступеня 

вищої освіти зменшилася на 201 особу (13,0%); 

 кількість зарахованих на навчання для здобуття ступеня бакалавра 

зменшилася на 24 особи (3,0%); 

 кількість зарахованих на навчання для здобуття ступеня магістра 

зменшилася на 174 особи (20,0%); 

 кількість зарахованих на навчання для здобуття ступеня доктора 

філософії зменшилася на 3 особи (14,0%). 

Порівнюючи з 2020 роком, у 2021 році:  

 загальна кількість зарахованих на навчання для здобуття ступеня 

вищої освіти зменшилася на 147 осіб (11,0%); 

 кількість зарахованих на навчання для здобуття ступеня бакалавра 

збільшилася на 61 особу (9,0%); 

 кількість зарахованих на навчання для здобуття ступеня магістра 

зменшилася на 214 осіб (31,0%); 

 кількість зарахованих на навчання для здобуття ступеня доктора 

філософії збільшилася на 6 осіб (33,0%). 
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2.2. Розроблення, впровадження та удосконалення освітніх програм 

Розроблення, затвердження, моніторинг та періодичний перегляд освітніх 

програм в Університеті здійснюється відповідно до Положення про освітні 

програми першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої 

освіти у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана 

Франка, затвердженого Вченою радою Університету (протокол від 29 грудня 

2020 р. № 19) і введеного в дію наказом ректора Університету від 30 грудня 

2020 р. № 492, та Положення про освітньо-наукові програми третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти у Дрогобицькому державному 

педагогічному університеті імені Івана Франка, затвердженого Вченою радою 

Університету (протокол від 21 березня 2019 р. № 4) і введеного в дію наказом 

ректора Університету від 26 березня 2019 р. № 116. 

Відповідно до пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону 

України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення 

освітньої діяльності у сфері вищої освіти» від 18 грудня 2019 року № 392-ІХ 

наказом Міністерства освіти і науки України від 22.02.2021 № 19-л 

Університету переоформлено ліцензію на провадження освітньої діяльності за 

відповідними рівнями та освітніми програмами, за якими фактично 

здійснювалася підготовка фахівців, зі збереженням ліцензованого обсягу без 

проходження ліцензування.  

За рівнями вищої освіти 

Рівень вищої освіти Ліцензований обсяг  

(на рік) 

Перший (бакалаврський) рівень    2914 

Другий (магістерський) рівень 1478 

Третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень 135 

 

За освітніми програмами, що передбачають присвоєння професійних кваліфікацій з 

професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, за Переліком, затвердженим 

наказом Міністерства освіти і науки України від 22.05.2020 № 673, зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 09 червня 2020 року за № 502/34785 

Назва освітньої 

програми 

Код і назва 

спеціальності  

Рівень вищої освіти Ліцензований  

обсяг (на рік) 

Фізична терапія, 227 Фізична терапія, Перший (бакалаврський) рівень 165 
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ерготерапія ерготерапія 

Фізична терапія, 

ерготерапія 

227 Фізична терапія, 

ерготерапія 

Другий (магістерський) рівень 40 

 

У 2021 році одна освітня програма «Соціологія» (спеціальність 

054 «Соціологія») першого (бакалаврського) рівня вищої освіти проходила 

акредитацію, яку проводило Національне агентство із забезпечення якості 

вищої освіти відповідно до Положення про акредитацію освітніх програм, за 

якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 11.07.2019 р. № 977. Освітню програму 

«Соціологія» (спеціальність 054 «Соціологія») першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти акредитовано на 5 років. 

Дві освітні програми «Середня освіта (Географія)» (спеціальність 

014 «Середня освіта (за предметними спеціальностями)» та «Середня освіта 

(Історія)» (спеціальність 014 «Середня освіта (за предметними 

спеціальностями)» другого (магістерського) рівня вищої освіти проходили 

акредитацію у 2021 році. Обидві освітні програми другого (магістерського) 

рівня вищої освіти акредитовано на 5 років. 

У 2021–2022 навчальному році планується акредитація 2 освітніх програм 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 4 освітніх програм другого 

(магістерського) рівня вищої освіти та 1 освітньої програми третього (освітньо-

наукового) рівня: 

Назва освітньої програми Код і назва спеціальності  

Перший (бакалаврський) рівень 

Екологія 101 Екологія 

Економічна кібернетика 051 Економіка 

Другий (магістерський) рівень 

Середня освіта (Мова і література 

(польська), українська мова і література) 

014 Середня освіта 

Менеджмент інноваційної діяльності 073 Менеджмент 

Середня освіта (Біологія та здоров’я 

людини) 

014 Середня освіта 

Середня освіта (Хімія) 014 Середня освіта 

Третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень 

Фізика та астрономія 104 Фізика та астрономія 
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2.3. Випуск фахівців і виконання державного замовлення 

У грудні 2020 року та червні 2021 року випущено 1544 фахівці. Освітній 

ступінь бакалавра здобули 704 особи, з них 51 особа отримала диплом 

бакалавра з відзнакою, що становить 7,2%.  

Освітній ступінь магістра здобули 840 осіб, з них 104 особи отримали 

диплом магістра з відзнакою, що становить 12,4%.  

У 2020–2021 навчальному році підсумкову атестацію пройшли 929 

випускників денної форми здобуття освіти: 

перший (бакалаврський) рівень – 456 випускників; 

другий (магістерський) рівень – 473 випускники. 

У 2020–2021 навчальному році підсумкову атестацію пройшли 615 

випускників заочної форми здобуття освіти: 

перший (бакалаврський) рівень – 248 випускників; 

другий (магістерський) рівень – 367 випускників. 

У 2020–2021 навчальному році 431 випускник денної форми здобуття 

освіти склав підсумкову атестацію на «відмінно» і «добре», що становить 

46,4%, 360 випускників заочної форми здобуття освіти склали підсумкову 

атестацію на «відмінно» і «добре», що становить 58,5%. Один випускник 

заочної форми здобуття освіти не з’явився на підсумкову атестацію. 

У 2019–2020 навчальному році в Університеті працювало 149 

екзаменаційних комісій з атестації здобувачів вищої освіти. Головами 

екзаменаційних комісій були запрошені відомі наукові й науково-педагогічні 

працівники з відповідної галузі знань та висококваліфіковані фахівці 

підприємств, установ, організацій. У роботі екзаменаційних комісій брали 

участь представники ректорату, директори й заступники директорів навчально-

наукових інститутів, декани й заступники деканів факультетів, науково-

педагогічні працівники відповідних кафедр.  

У 2020–2021 навчальному році підсумкова атестація в умовах карантину 

відбулася дистанційно. На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 
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11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2» (зі змінами), наказу Міністерства освіти і науки України від 16 березня 

2020 р. № 406 «Про організаційні заходи для запобігання поширенню 

коронавірусу COVID-19» наказом ректора Університету був затверджений 

«Тимчасовий порядок організації та проведення семестрового контролю і 

підсумкової атестації здобувачів вищої освіти у Дрогобицькому державному 

педагогічному університеті імені Івана Франка у 2020–2021 навчальному році в 

умовах карантину».  

Підсумкову атестацію проведено дистанційно в синхронному режимі 

(режимі онлайн) у форматі відеоконференцій із використанням відповідних 

платформ (програмного забезпечення) для проведення відеоконференцій 

(Zoom) із забезпеченням надійної автентифікації здобувачів. Звіти голів 

екзаменаційних комісій заслухано на засіданнях вчених рад навчально-

наукових інститутів та факультетів. 

 

2.4. Робота науково-методичної ради університету 

У 2021 році науково-методична рада Університету затвердила 614 

робочих програм навчальних дисциплін (перший (бакалаврський) рівень – 368; 

другий (магістерський) рівень – 223; третій (освітньо-науковий) рівень – 23), 64 

робочі програми навчальних дисциплін вільного вибору, 15 програм 

навчальних та виробничих практик.  

Науково-методична рада Університету розглянула і подала на розгляд 

Вченій раді Університету 71 наукову, навчальну і навчально-методичну праці 

(монографії – 1; методичні рекомендації до практичних (семінарських) занять 

та самостійної роботи – 22; методичні рекомендації лабораторних робіт – 2; 

методичні рекомендації до написання курсових робіт – 3; навчальні та 

навчально-методичні посібники – 26; збірники тез конференцій – 2; тексти 

лекцій – 3; рекомендації щодо написання творчих робіт та індивідуальних 
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дослідницьких проєктів – 1; методичні рекомендації щодо проходження 

виробничої (педагогічної) практики – 1; словники – 1; хрестоматії – 2; 

бібліографічні покажчики – 6; літописи – 1). 

Вчена рада Університету надала гриф «Рекомендовано Вченою радою 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка» 71 

науковій, навчальній і навчально-методичній праці.  

На засіданнях науково-методичної ради Університету розглянуто 

питання: 

 про методичне забезпечення дисциплін кафедри соціальної педагогіки 

та корекційної освіти; 

 про роботу науково-методичної ради історичного факультету за 2019–

2020 н.р. і І семестр 2020–2021 н.р.; 

 про методичне забезпечення дисциплін кафедри психології; 

 про методичне забезпечення дисциплін кафедри української 

літератури та теорії літератури; 

 про методичне забезпечення дисциплін кафедри педагогіки та 

методики початкової освіти; 

 про виконання планів методичної роботи викладачами кафедри 

фізичного виховання за ІІ семестр; 

 про роботу науково-методичної ради навчально-наукового інституту 

іноземних мов за 2020–2021 н.р.; 

 про методичне забезпечення дисциплін кафедри економіки та 

менеджменту; 

 про забезпечення робочими програмами навчальних дисциплін 

кафедри української літератури та теорії літератури; 

 про методичне забезпечення дисциплін кафедри історії України; 

 про забезпечення робочими програмами навчальних дисциплін 

кафедри анатомії, фізіології та валеології. 
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2.5. Стипендіальне забезпечення 

Ліміт стипендіатів Університету, яким призначається академічна 

стипендія за результатами семестрового контролю, становить 45%, а ліміт 

стипендіатів-відмінників, яким призначається академічна стипендія за особливі 

успіхи в навчанні – 13%. 

Академічну стипендію в Університеті отримують 698 студентів, які 

навчаються за державним замовленням. З них 99 осіб за результатами літньої 

заліково-екзаменаційної сесії отримують підвищену стипендію за особливі 

успіхи у навчанні.  

Соціальну стипендію отримує 131 студент, із них: 

– 29 студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

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

залишилися без батьків; 

– 32 студенти, які є дітьми учасників бойових дій; 

– 1 студент зареєстрований, як внутрішньо переміщена особа; 

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

– 28 студентів із малозабезпечених сімей; 

– 2 особи, батьки яких є шахтарями, які мають стаж підземної роботи не 

менше 15 років; 

– 7 осіб, які визнані учасниками бойових дій; 

– 1 особа з інвалідністю внаслідок війни; 

– 2 дітей осіб з інвалідністю внаслідок війни. 

Академічну стипендію Президента України впродовж 2020 року 

отримували 6 студентів Університету, стипендію Верховної Ради України – 4 

студенти. 

У 2021 році 3 студентів Університету отримали премію обласної 

державної адміністрації та обласної ради (у розмірі 6000 грн) та 11 студентів 

отримали обласну премію імені В’ячеслава Чорновола (у розмірі 6000 грн). 
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2.6. Олімпіади та конкурси 

Запровадження карантину позначилося на проведенні І та ІІ етапів 

Всеукраїнської студентської олімпіади. У 2020 та 2021 роках вони не 

проводилися. 

У 2021 році у режимі онлайн проведено І етап ХІІ Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса 

Шевченка та ХХІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра 

Яцика. У конкурсах взяли участь відповідно 59 та 38 студентів Університету. 

Переможців університетського етапу конкурсів скеровано до участі в ІІ 

обласному етапі.  
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3. РОБОТА БІБЛІОТЕКИ  

У 2021 році бібліотека як основний структурний підрозділ Університету 

продовжила працювати 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-

методичного процесу, науково-дослідницької діяльності, надавали 

сприяння щодо організації бібліотечно-інформаційного обслуговування; 

 акумулюючий – накопичення бібліотечних фондів оригінальними 

електронними документами й електронними копіями друкованих видань, 

систематизація та зберігання, формування і збереження фондів; 

 довідково-інформаційний, який зорієнтований на задоволення 

інформаційних запитів із 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 у царині самоосвіти, адаптації в сучасному 

інформатизованому суспільстві; 

 культурно-просвітницький, який спряв заохоченню молоді до 

скарбів світової та вітчизняної культури;  
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 підвищення професійного рівня бібліотечних працівників 

відповідно до сучасних вимог інформаційно-бібліотечного 

обслуговування (Таблиця 3.1.). 

Таблиця 3.1 

Основні статистичні показники  

 

Показники 2017 2018 2019 2020 2021 

Фонд  

Всього 

примірників 

730 578 733 877 733 483 734 062 730464 

Надійшло 

примірників 
5 676 4 585 4 019 2173 2603 

Редакційно-

видавничий 

відділ  

1 993 1 495 473 93 194 

Подарункова 

література  
623 711 1270 624 1364 

Взамін 

загублених  
155 150 129 91 92 

Вибуло 

примірників 
6 455 1 397 4413 1595 6201 

Фінансування 

Перераховано 

бухгалтерією:  

на придбання 

книг 

17 792 грн. 71000 грн. 79 471 грн. 49833,00 49999,90 

періодичних 

видань 
76 034 грн. 95760 грн. 92231,04 грн. 89405,93 

108519,5

0 

 

Високі показники щодо отримання подарункової літератури (Рис.3.1.). 
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Рис.3.1. Подарункова література 

Вагомий внесок у підвищення якості наукової продукції вносить 

здійснюваний працівниками бібліотеки процес перевірки рівня унікальності 

наукових і навчально-методичних робіт викладачів, дисертаційних робіт 

аспірантів та докторантів, рукописів статей у наукових фахових виданнях 

Університету, кваліфікаційних робіт студентів.  

Загальна кількість перевірених документів у 2021 році становить 1956. 

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 

діяльностей.  

Оновлено рубрики «Франкіана», «Дарувальники», «Культурно-

просвітницька робота», «Нові надходження».  

Кількість звернень до Web-сайту бібліотеки за рік склала 137 850 (у 

порівнянні з 2020 р. – 73920). Облік віддалених користувачів здійснюється за 

IP-адресами і становить 22 000. Цей ресурс становить інтерес для користувачів, 

що підтверджується кількістю звернень до нього (Рис.3.2.). 
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Рис.3.2. Звернення до бібліотеки 

На базі бібліотеки Дрогобицького державного педагогічного університету 

імені Івана Франка (URL http://www.ir.dspu.edu.ua/jspui/) працює Інституційний 

репозитарій eDSPUIR, до якого протягом звітного року було внесено 1000 

документів.  

Скориставшись онлайн-послугами «Електронна доставка документів», 

віддалені користувачі отримали 390 сторінок копій документів.  

Розширено послуги, які надаються науковцям Університету: 

 допомога у створенні профілю вченого в Google Scholar, ORCID, 

ResearcherID  

 надання консультативної допомоги з питань наукометрії. 

У 2021 році відкрито доступ до науково-метричних баз даних Scopus, 

Web of Science, ScienceDirect, тестовий доступ бази даних огляду ЗМІ 

Polpred.com. 

Електронний каталог є основною базою даних бібліотеки, повністю 

відображає фонд бібліотеки (всі види документів) та об’єднує всі традиційні 

каталоги (алфавітний, систематичний та топографічний). Електронний каталог 

бібліотеки сьогодні налічує 312 000 бібліографічних записів (близько 433 000 

примірників). Кількість звернень до Електронного каталогу становить 42 800. 

Невід’ємною складовою роботи бібліотеки є навчання студентів 

інформаційної культури: проведено екскурсії та бібліотечні заняття. 

http://www.ir.dspu.edu.ua/jspui/
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Бібліотека бере участь у формуванні всеукраїнської реферативної бази 

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

 

Нове у роботі бібліотеки: 

 завдяки впровадженню для користувачів платних послуг на рахунок 

Університету поступило 104 051 грн; 

 реалізовано перший етап мікропроєкту щодо створення Першого 

відкритого бібліотечного артпростору в місті Дрогобич, на який було залучено 

499 679 грн. з бюджету Львівської області, Дрогобицької міської ради та кошти 

меценатів; 

 впроваджена робота щодо оцифрування фондів рідкісної літератури та 

періодики; 

 започатковано нову серію біобіліографічних покажчиків «Академічна 

бібліотека»; 

 бібліотека ДДПУ імені Івана Франка вперше отримала можливість 

виконувати наукові теми, які зареєстровані в УкрІНТЕІ: 

– «Постаті історії та культури Галицького підгір’я», 

– «Суспільно-політична та літературна історія Галичини ХІХ – початку 

ХХІ століття»; 

 відбулася модернізація сайту бібліотеки; 

 здійснено оновлення і розширення роботи з платформами Web of 

Science, Scopus, ScienceDirect. 

 

Робота редакційно-видавничого відділу. 

У 2021 році на редагування надійшло 105 підручників, посібників, 

збірників наукових праць, монографій, авторефератів тощо як рекомендованих 

вченою радою, так і залучених авторів, які повністю оплачують їх вартість. Усі 

книжки відредаговані, підготовлені до друку і видрукувані – частково на 

принтері у відділі, а частково – в інших поліграфічних підприємствах. Крім 
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того, відділ забезпечив друк і тиражування деяких бланків для відділів 

університету.  

Загалом було виконано 116 замовлень, з яких 11 – бланки. 51 назву 

книжок загальним накладом 194  примірники на суму 4 337 грн передано у 

бібліотеку. 

За видрук і редагування авторських примірників дохід відділу склав 

15 865 грн. 
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4. РОБОТА ВЧЕНОЇ РАДИ ДДПУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА  

 

Упродовж 2021 року було проведено 11 чергових і 4 позачергових 

засідань вченої ради, на яких розглянуто 178 питань, з них 24 питання 

основного порядку денного.  

Зокрема, вчена рада: 

1. Розглянула підсумки комплексної перевірки навчально-методичного і 

редакційно-видавничого відділів. 

2. Атестувала навчально-науковий інститут музичного мистецтва та 

біолого-природничий факультет. 

3. Підвела підсумки державних екзаменів, прийому студентів 2021 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 використання інформаційно-комунікаційних 

технологій навчання у навчально-науковому інституті іноземних мов, роботу 

навчально-допоміжного персоналу на факультеті початкової та мистецької 

освіти, виконання ухвал вченої ради за 2020 рік, економію енергоресурсів 

Університету, зміст освітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти тощо. 

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

проєктів, виконання яких фінансувалося із загального і спеціального фондів 

Державного бюджету України.  

6. За окреслений період вчена рада нагородила Відзнакою вченої ради 

професорів Миколу Пантюка і Леоніда Тимошенка, доцента Наталію Кізло. 

7. Присвоїла почесне звання “Заслужений професор Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка” професорам 

Леоніду Оршанському та Миколі Лук’янченку. 

8. Затвердила низку положень про різні напрями діяльності Університету. 
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9. Упродовж 2021 року, відповідно до рішень вченої ради, вчене звання 

професора здобули Іван Нищак, Галина Кондрацька, Олена Галян, Микола 

Галів, Юрій Стецик, Ігор Смуток, вчене звання доцента – Тетяна Вдовичин, 

Оксана Горбачик, Інеса Дрозд, Наталія Винницька, Олена Коляса, Ірина 

Гамерська, Роман Хавула, Роман Михаць, Роман Лешко, Зоряна Дубравська. 
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5. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ 

 

Міжнародна співпраця ДДПУ ім. І. Франка у 2021 році охоплює 24 

країни: Австрія, Азербайджан, Бельгія, Білорусь, Болгарія, В’єтнам, Данія, 

Іспанія, Італія, Канада, Казахстан, Китай, Латвія, Литва, Німеччина, Польща, 

Португалія, Румунія, Словаччина, США, Франція, Фінляндія, Хорватія, Чехія. 

Станом на 2021 рік реалізується 60 міжнародних угод, одну з яких 

підписано 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 2021 року реалізовано різні форми співпраці з 55 

закордонними установами з 24 країн світу. 

Університет продовжує активну співпрацю в межах програми Еrasmus+. 

У 2021 році реалізовано лише 9 вихідних академічних мобільностей студентів у 

межах програми Еrasmus+ КА107 (Грайфсвальдський університет, 

Штирійський педагогічний університет, Віденський педагогічний інститут, 

Інсбруцький університет), що викликано необхідністю відтермінування 

навчання студентів через ситуацію, спричинену пандемією коронавірусу. 

Вдалося реалізувати три вихідні мобільності викладачів (Жешівський 

університет, Державна вища професійна школа ім. Вітелона) та три вхідні 

візити (Університет прикладних наук VIVES, Люблінський католицький 

університет Івана Павла ІІ). Знову ж таки, реалізацію частини запланованих 

академічних обмінів викладачів довелося відтермінувати через Covid-19 

(Університет прикладних наук VIVES, Торунський університет імені Миколи 

Коперника, Університет Казимира Великого в Бидгощі, Державна вища 

професійна школа в Коніні та ін.). Станом на 2021 рік маємо 11 діючих угод 

про реалізацію академічних обмінів у межах програми Erasmus+. 

Університет продовжує реалізацію проєкту Erasmus+ KA2 UKROTHE 

«Розвиток навчальної програми з ерготерапії» разом із партнерами з Бельгії, 
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Іспанії, Португалії та України. Передбачувана тривалість проєкту – 3 роки 

(грудень 2019 р. – грудень 2022 р.). У 2021 році проєкт пройшов «серединний» 

звіт (midterm report) та отримав позитивну оцінку від Європейської комісії, 

котра схвалила реалізовану першу частину проєкту і продовжила його на 

другий етап. 

Успішним прикладом короткотривалих академічних обмінів студентів 

став проєкт «Від землі Вітелона до землі Івана Франка – пізнаємо себе та наших 

Партнерів» (4 – 15 жовтня 2021 р.), фінансований Українсько-польською радою 

обміну молоддю. До проєкту були залучені понад 20 студентів ДДПУ та 

Державної вищої професійної школи ім. Вітелона.  

Також Університет надалі реалізує освітню програму «Подвійний 

диплом» із Полонійною академією в Ченстохові (Польща). Зокрема у 2021 році 

за нею навчалися 23 студенти: 19 студентів білого-природничого факультету та 

4 студентів інституту іноземних мов. Вони також стали учасниками програми 

Erasmus+КА103 з Universita Telematica eCampus (Novedrate, Italia) у період з 

1.03 до 31.05.2021 р. 

 

Таблиця 5.1 

Міжнародна співпраця за 2021 рік 

 Країна партнер  

(за алфавітом) 
Установа-партнер  Тема співробітництва 

Документ, 

у межах 

якого 

здійс-

нюється 

співро-

бітництво, 

термін 

його дії 

Практичні результати від 

співробітництва 

1. 

Австрія 

#GIS2021 - Global 

Innovation Summit, 

2021 

Участь у міжнародному 

саміті 

Угода 

відсутня 

 

Участь у міжнародному саміті,  

18 – 20 травня, м.Ґрац 

 

2 

Австрія 

Інсбруцький 

університет 

(м. Інсбрук) 

Участь студента у 

програмі 

Erasmus+KA107 

Угода від 

15.05.12 

(необм.) 

Успішна реалізація мобільності 

студентом 

 

3 

Австрія 

Штирійський 

педагогічний 

інститут (м. Грац) 

Участь 4 студентів у 

програмі 

Erasmus+Ka107 

Угода від 

24.04.17  

(на 5 років) 

Успішна реалізація мобільностей 
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4 

Австрія 

Віденський 

педагогічний 

інститут (м. Відень) 

Участь 3 студентів у 

програмі 

Erasmus+KA107 

Угода від 

25.11.08 
Успішна реалізація мобільностей 

5 Азербайджан Інститут радіаційних 

проблем НАН 

Азербайджану, 

Азербайджан 

Забезпечення діяльності 

створеного спільного 

українсько-

азербайджанського 

міжнародного науково-

освітнього центру 

нанобіотехнологій і 

функціональних 

наносистем 

 

Угода про 

співпрацю 

15. 09.2014 / 

5+5 р 

 

 

 

 

 

Проведено дослідження 

біоматеріалів із самоорганізованими 

магнітними наночастинками   

 

6 Бельгія Бельгійська 

Міжнародна 

неурядова 

організація WZV 

«Oradea» 

 

Теоретичні та прикладні 

проблеми екології. 

Моніторинг здоров’я 

Угода від 

2019 р. 

(необм. ) 

 

Реалізація проєкту «Невідкладна 

допомога – BLS»: надання 

невідкладної допомоги за 

європейськими стандартами BLS (за 

використання тренажеру СЛР Lilly). 

Участь у Міжнародному науковому 

конгресі SMART SOCIETY – 2021 – 

ІV Міжнародна наукова конференція 

„Bioresources and Human Health”, 

21 – 22 жовтня 2021 р. 

Круглий стіл за участю міжнародних 

партнерів, 27 жовтня 2021 р. 

7 Бельгія Університет 

прикладних наук 

VIVES 

 

Програма обміну 

студентами.  

Стажування викладачів. 

 

Угода від 

12.10.15 

(термін дії 

необм.) 

 

 

 

 

 

 

Реалізація проєкту «Невідкладна 

допомога – BLS»: надання 

невідкладної допомоги за 

європейськими стандартами BLS (за 

використання тренажеру СЛР Lilly). 

Участь у Міжнародному науковому 

конгресі SMART SOCIETY – 2021 – 

ІV Міжнародна наукова конференція 

„Bioresources and Human Health”, 

21 – 22 жовтня 2021 р. 

Круглий стіл за участю міжнародних 

партнерів, 27 жовтня 2021 р. 

8 Бельгія 

Університет 

прикладних наук 

VIVES 

 

1.Розвиток інклюзивної 

освіти в Україні та за 

рубежем 

2. Соціальна робота у 

сфері надання послуг 

особам з інвалідністю 

Угода від 

12.10.15 

(термін дії 

необм.) 

 

1. Семінар із питань інклюзивної 

освіти в Україні та за рубежем,  

25 – 26.10.2021 р. 

2. Семінар із соціальної підтримки 

осіб з інвалідністю, 27 – 28.10.2021р. 

 

9 Бельгія 

Університет 

прикладних наук 

VIVES 

 

Конференція «Актуальні 

проблеми сучасної 

науки».  

Обмін студентами та 

працівниками. 

Угода від 

12.10.15 

(термін дії 

необм.) 

 

Програма ERASMUS+. 

Організація та проведення спільної 

конференції 

  

10 Бельгія 
Університет 

прикладних наук 

VIVES 

 

Розробка навчальної 

програми з ерготерапії 

 

Угода від 

12.10.15 

(термін дії 

необм.) 

 

Розробка навчальної програми з 

ерготерапії, 

реалізація проєкту Erasmus+ KA2 

(CBHE) UKROTHE 

11 Бельгія 

Університет 

прикладних наук 

VIVES 

Проект “Sustainability 

and Loneliness” 

Угода від 

12.10.15 

(термін дії 

необм.) 

 

Навчання студентів в 

інтернаціональних групах в рамках 

реалізації навчального курсу проекту 

“Sustainability and Loneliness” 

12 Бельгія Університет 

прикладних наук 

VIVES 

Проект академічної 

мобільності викладачів 

та студентів Erasmus+ 

Угода від 

12.10.15 

(термін дії 

Реалізовано вхідні мобільності 

викладачів. Проведено підготовку до 

реалізації мобільностей студентами 



63 

 

 

 

KA107 (2019-2022) необмежени

й) 

 

та викладачами у 2 сем. 2021/22р. 

13 Білорусь Барановицький 

державний 

університет 

 

Сучасна початкова 

освіта в умовах її 

реформування: проблем

и та перспективи 

Угода про 

співпрацю 

30.09.2016 

(необм.) 

Міжнародна науково-практична 

конференція 

Дрогобич, 28-29 жовтня 2021 року 

14 Білорусь Міжнародна 

Асоціація 

Гуманітаріїв (МАГ), 

Мінськ (Білорусь) 

Дослідження у галузі 

гуманітарних наук 

Угода 

відсутня 

Тимошенко Л. взяв участь (онлайн) у 

роботі Конгресу Міжнародної 

Асоціації Гуманітаріїв (МАГ) 

«Cultural transformation» 

(«Перетворюючи культуру»). 

Мінськ, 22-24 червня 2021 р. 

15 Білорусь Білоруська академія 

музики 

 

Міжнародний конкурс 

баяністів-акордеоністів 

«Вічний рух» 

7-10 травня 2021 року 

 

Угода 

відсутня 

 

Міжнародний конкурс 

7-10 травня 2021 року 

 

16 Білорусь Білоруська академія 

музики 

 

«Музичне мистецтво 

XXІ століття – історія, 

теорія, практика» 

 

Угода 

відсутня 

Науково-практична конференція 

7-10 травня 2021 року 

 

17 Болгарія 

Інститут фізичної 

хімії Болгарської 

академії наук 

 

 

Отримання методами 

колоїдної хімії 

органічних/неорганічни

х нанокомпозитів та 

проведення їх 

експериментальних 

досліджень. 

 

Угода 

відсутня 

 

 

 

Подана до друку стаття. 

18 В’єтнам Національна 

академія музики 

(Ханой, В’єтнам) 

 

«Музичне мистецтво 

XXІ століття – історія, 

теорія, практика» 

Угода 

відсутня 

Науково-практична конференція 

7-10 травня 2021 року 

 

19 Данія Університетський 

коледж VIA 

Старт проекту 

академічної мобільності 

студентів та викладачів 

Угода від 

15.01.18 

(терміном 

на 5 років) 

Підготовчий етап проєкту 

20 Іспанія Університет Хуана 

Карлоса 

Проект “Sustainability 

and Loneliness” 

Угода 

відсутня 

Навчання 10 студентів в 

інтернаціональних групах в рамках 

реалізації навчального курсу проекту 

“Sustainability and Loneliness” 

21 Іспанія Асоціація терапевтів 

для всіх пацієнтів та 

у всіх ситуаціях 

«TAPAS» 

Розробка навчальної 

програми з ерготерапії 

Угода 

відсутня 

Розробка навчальної програми з 

ерготерапії, 

реалізація проекту Erasmus+ KA2 

(CBHE) UKROTHE 

22 Італія КП «Гідроарка», 

(Рим) 

Пізанський 

університет (Піза) 

Доповідь голови 

«Гідроарки» Кателло 

Масулло та професорів 

Н.Тонверонакі і 

Я.Кавалліні на 

Міжнародному науково-

практичному семінарі 

“Актуальні питання 

управління та стану 

водних ресурсів 

Дрогобицької 

територіальної 

громади”, 

 1 липня 2021 року 

Угода від 

21.01.21 

(терміном 

на 5 років) 

Налагодження співпраці, розробка 

спільних наукових досліджень та 

проєктів 

23 Канада Університет Laval  

(Канада), 

Kluz-Napoka 

University (Румунія), 

Ягеллонський 

університет 

Організація 

міжнародної 

математичної 

конференції 

The International 

Conference in Complex 

Угода 

відсутня 

Проведено Міжнародну 

математичну конференцію 13 – 16 

серпня 

https://www.scopus.com/affil/profile.uri?id=60001125&origin=AuthorResultsList
https://www.scopus.com/affil/profile.uri?id=60001125&origin=AuthorResultsList
https://www.scopus.com/affil/profile.uri?id=60001125&origin=AuthorResultsList
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and Functional Analysis 

dedicated to the memory 

of Bohdan Vynnytskyi 

24 Казахстан Казахська 

національна 

консерваторія 

імені Курмангази 

 

«Музичне мистецтво 

XXІ століття – історія, 

теорія, практика» 
Угода 

відсутня 

Науково-практична конференція 

7 – 10 травня 2021 року 

 

25 Казахстан Кизилордінський 

музичний вищий 

коледж імені 

Казангапа 

«Музичне мистецтво 

XXІ століття – історія, 

теорія, практика» 

 

Угода 

відсутня 

Науково-практична конференція 

7 – 10 травня 2021 року 

 

26 Казахстан 

Міжнародний Центр 

методологічних 

досліджень та 

інноваційних 

програм 

(м. Усть-

Каменогорськ) 

Методологія 

філософсько-освітнього 

дискурсу 

Угода 

відсутня 

1.«Гуманізм. Людина. Людяність».  

ХХХІ  Міжнародні людинознавчі 

філософські читання (постійнодіючий 

філософський семінар)  

(Дрогобич, 23 – 24 жовтня 2021 року). 

 

2.Міжнародна науково-практична 

конференція «Культура і проблема 

цивілізаційного вибору».  

Тема 8-го засідання   

«Занурення у Хаосмос або шлях життя: 

соціумні реалії або розвиток справжньої 

соціальності?»  

(24 листопада 2021 року)   

3.Міжнародний філософсько-

методологічний семінар «Проблема 

людини: історія і сучасність».  

Тема 8-го засідання «Алгоритми 

розлюднення і діалектика збереження 

людини в історії та сьогодні»  

(25 листопада 2021 року).   

4.Міжнародний круглий стіл «Ідеї та 

обґрунтування до програм інновацій».  

Тема 4-го засідання «Методологічні 

орієнтири: практичний запит чи 

“Теоретична міфологія”?»  

(25 листопада 2021 року).   

27 Китай Уханьський 

технологічний 

Університет, 

Китай 

Виконання спільних 

українсько-китайських 

науково-дослідних 

проєктів 

 

Угода 

відсутня 

 

Започатковано дослідження нових 

склоподібних матеріалів 

приготованих унікальним методом 

аеродинамічної левітації 

28 Латвія 

Ризький 

технологічний 

університет 

Теоретичні  та  

експериментальні 

дослідження 

наногетероструктур 

оксиду цинку 

під впливом лазерного 

опромінення. 

 

Угода 

відсутня 

Підготовано та подано проєкт для 

участі у конкурсі спільних 

українсько-латвійських проєктів 

2021-2022 рр. 

Подана до друку стаття. 

29 Латвія Міжнародна 

асоціація 

музичних шкіл «Con 

Anima» 

 

Міжнародний конкурс 

баяністів-акордеоністів 

«Вічний рух» 

 

Угода 

відсутня 

Проведено міжнародний конкурс 

7 – 10 травня 2021 року 

 

30 Литва Литовська академія 

музики і театру 

 

Міжнародний конкурс 

баяністів-акордеоністів 

«Вічний рух» 

Угода 

відсутня 

Проведено міжнародний конкурс 

7 – 10 травня 2021 року 

 

31 Німеччина 

Грайфсвальдський 

університет 

Проєкт академічної 

мобільності Erasmus+ 

KA107 

Угода 

Erasmus+ 

(2019–2022) 

Реалізація однієї вихідної 

мобільності 
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32 Німеччина 

Helmholtz-Zentrum 

Berlin für Materialien 

und Energie 

Отримання методами 

колоїдної хімії 

органічних/неорганічних 

нанокомпозитів та 

проведення їх 

експериментальних 

досліджень. 

Угода 

відсутня 

Спільні наукові дослідження. 

Подана до друку стаття. 

33 Німеччина 
Європейський 

університет Віадріна 

у Франкфурті-на-

Одері 

 

Літературно-історична 

та дослідницько-

пізнавальна програма з 

метою налагодження 

співпраці зі студентами-

полоністами 

Угода 

відсутня 

Реалізація візиту в Дрогобичі та 

Трускавці німецьких полоністів – 

професорів, аспірантів та студентів 

із різних навчальних та наукових 

закладів Німеччини  

(26 – 28 серпня 2021 року). 

34 Польща 

Товариство 

Фестиваль Бруно 

Шульца в Любліні 

1) Організація 

авторської зустрічі з 

Ґжеґожем Ґауденом та 

презентація 

українського перекладу 

його книги «Львів – 

кінець ілюзій. Оповідь 

про листопадовий 

погром 1918 року» 

 

2) Підготовка та 

проведення 

Міжнародного 

літературно-

мистецького проєкту 

«Друга Осінь» 

Угода від 

26.10.2011 

(необм.) 

 

1) Авторська зустріч із Ґжеґожем 

Ґауденом, ексдиректором 

Польського Інституту Книжки та 

презентація українського перекладу 

його книги 

«Львів – кінець ілюзій. Оповідь про 

листопадовий погром 1918 року»  

(13 вересня 2021 року). 

Відеорепортаж про дрогобицьку 

презентацію книги Ґжеґожа Ґаудена: 

 

2) Міжнародний літературно-

мистецький проєкт «Друга Осінь»  

(19 – 20 листопада 2021 року).  

 

35 Польща Краківський 

педагогічний 

університет ім. 

Комісії 

Національної Освіти 

(Польща) 

Реалізація 

Міжнародного 

літературно-

мистецького проєкту 

«Друга Осінь» 

Угода від 

11.03.13  

(на 10 

років) 

Співорганізація та фінансове 

сприяння реалізації Міжнародного 

літературно-мистецького проєкту 

«Друга Осінь» 

(19 – 20 листопада 2021 року). 

  

36 Польща Державний архів у 

м. Люблін 

Стецик Ю.О. Доповідь 

"Klasztor bazylianow w 

Lublinie w opisach 

wizytatora z 1764 r" 

Угода 

відсутня 

2 – 3 грудня 2021 р.,  

підготовлено статтю 

37 Польща Державна вища 

школа імені 

Вітелона м. Лєгніца 

Проєкт «Від землі 

Вітелона до землі Івана 

Франка – пізнаємо себе 

та наших Партнерів» 

Угода від 

12.11.2019 

(терміном 

на 3 роки) 

Обмін студентами  

(4.10.2021 – 15.10.2021) 

38 Польща Університет Марії 

Кюрі-Склодовської 

в Любліні 

Рецензування статей 

журналу «Res Historica» 

 

Угода від 

12.08.11 

(термін 

необм.) 

Рецензування наукових статей, що 

публікуються у журналі «Res 

Historica» 

(протягом 2021 р.)  

https://reshistorica.journals.umcs.pl/rh/

about/editorialPolicies#custom-1 

39 Польща 

Жешівський 

університет 

Спектри ЕПР спечених 

порошкоподібних 

кристалів Cd1−xCrxTe з 

різним вмістом Cr 

Угода з 

2017 року 

(термін 

необм.) 

Спільна публікація у виданні з 

імпакт-фактором 

40 Польща 

Університет Laval 

(Канада), 

Kluz-Napoka 

University (Румунія), 

Ягеллонський 

університет 

Організація 

міжнародної 

математичної 

конференції 

"The International 

Conference in Complex 

and Functional Analysis 

dedicated to the memory 

of Bohdan Vynnytskyi" 

Угода 

відсутня 

Проведено Міжнародну 

математичну конференцію,  

13 – 16 серпня 

41 Польща 

Державний заклад 

вищої освіти ім. Яна 

Ґродка у Саноку 

(Польща) 

Співорганізація 

щорічної Міжнародної 

наукової конференції 

«На пограниччі культур 

і народів» 

 

Угода від 

10.09.09 

(термін 

необм.) 

Партнерська участь у підготовці 

Міжнародної наукової конференції 

«На пограниччі культур і народів. 

Свої – Чужі – Інші»; підготовка 

виступів учасників конференції з 

ДДПУ ім. І. Франка 

https://reshistorica.journals.umcs.pl/rh/about/editorialPolicies#custom-1
https://reshistorica.journals.umcs.pl/rh/about/editorialPolicies#custom-1
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(16 – 18 вересня 2021 року). 

  

42 Польща 

 

Інститут Адама 

Міцкевича у 

Варшаві – структура 

Міністерства 

культури, 

національної 

спадщини та спорту 

РП 

Сприяння реалізації 

проєкту «Республіка 

мрій» режисера та 

мультимедійного митця 

Міки Джонсона (Сан-

Дієґо, США), який 

реалізовано за сприяння 

Інституту Адама 

Міцкевича у липні – 

серпні 2021 року 

 

Угода 

відсутня 

Онлайн-карта Шульцівського 

Дрогобича, підготовлена Мікою 

Джонсоном під час його візиту до 

Дрогобича у межах реалізації 

проєкту  

(23 липня 2021 року)  

 2) Обговорення можливості 

включення проєкту «Республіка 

мрій» Міки Джонсона та інших 

подій за сприяння Інституту Адама 

Міцкевича до програми Х 

Міжнародного Фестивалю Бруно 

Шульца у Дрогобичі, який 

відбудеться у 2022 році (6 вересня 

2021 року). 

  

43 Польща 

 

Музей Другої 

світової війни у 

Ґданську 

 

Спільний проєкт Музею 

Другої світової війни у 

Ґданську з 

Полоністичним 

центром, Музеєм 

Кімнатою Бруно 

Шульца в Дрогобичі та 

Міжнародним 

Фестивалем Бруно 

Шульца у Дрогобичі 

Угода 

відсутня 

Реалізація першого етапу проєкту, 

метою якого є створення 

документального фільму про 

дрогобицьких свідків та свідчення 

Другої світової війни  

(8 вересня 2021 року). 

  

44 Польща Полонійна Академія 

в Ченстохові 

 

Доповідь «Реалії та 

перспективи: екологія та 

харчування» 

 

Угода з 

23.11.2002 

(термін дії 

необм.) 

 

Участь у Міжнародному науковому 

конгресі SMART SOCIETY-2021 – 

ІV Міжнародна наукова конференція 

„Bioresources and Human Health”. 

21 – 22 жовтня 2021 р. 

45 Польща Державний 

університет імені 

Яна Гродка в Сяноку 

(Республіка Польща) 

Дослідження історії, 

культури, економіки 

українсько-польського 

пограниччя 

Угода від 

10.09.09 

(термін 

необм.) 

Участь у роботі IX Міжнародної 

наукової конференції «Na 

pograniczach kultur i narodów. Swoi – 

Obcy – Inni».  

(16 – 18 вересня 2021) з публікацією 

статті  

46 Польща Вроцлавський 

університет 

 

«Античний світ – центр 

і периферія» 

Угода від 

24.04.17 

(термін 

небом.) 

Комітет конференції з давньої історії 

PTH «Античний світ – центр і 

периферія» у Вроцлаві 

(14 – 16 вересня 2021 р.). 

47 Польща Історичне 

Товариство, 

Інститут Історії 

Жешівського 

університету 

Історія, історіографія Угода від 

2017р. 

(термін 

необм.) 

Проф. В.В. Тельвак взяв участь у 

роботі Міжнародної наукової 

конференції «Historiografia II 

Rzeczypospolitej i jej miejsce w 

dziejach polskiej nauki historycznej» 

(Жешув, 24 вересня 2021 р.). 

Публікація конференційного 

виступу у журналі «Klio Polska» 

48 Польща Полонійна Академія 

в Ченстохові 

 

Реалізація програми 

подвійного 

дипломування 

Угода з 

23.11.2002 

(термін дії 

необм.) 

Навчання за програмою подвійного 

дипломування студентів ДДПУ 

ім.І.Франка 

49 Польща Жешівський 

університет 

Проєкт академічних 

обмінів Erasmus+ 

KA107 

Угода від 

2017р. 

(термін 

необм.) 

Реалізовано одну вихідну 

мобільність 

50 Польща Люблінський 

католицький 

університет Івана 

Павла ІІ 

Проєкт академічних 

обмінів Erasmus+ 

KA107 

Угода від 

26.03.2002 

(термін дії 

необм.) 

Реалізовано одну вхідну мобільність 

51 Польща Державна вища 

професійна школа 

ім. Вітелона 

Проект академічних 

обмінів Erasmus+ 

KA107 

Угода від 

12.11.2019 

(терміном 

на 3 роки) 

Реалізовано одну вхідну мобільність 

та дві вихідні мобільності 



67 

 

 

 

52 Португалія  

Політехнічний 

інститут в Порту 

Розробка навчальної 

програми з ерготерапії 

Угода 

відсутня Заходи в межах реалізації проєкту 

Erasmus+ KA2 “UKROTHE” 

53 Румунія 

Університет Laval 

(Канада), 

Kluz-Napoka 

University (Румунія), 

Ягеллонський 

університет 

Організація 

міжнародної 

математичної 

конференції 

"The International 

Conference in Complex 

and Functional Analysis 

dedicated to the memory 

of Bohdan Vynnytskyi" 

Угода 

відсутня 

Проведено Міжнародну 

математичну конференцію  

13 – 16 серпня 

54 Словаччина Консерваторія імені 

Я. Л. Беллу, 

Академія мистецтв у 

Банській Бистриці 

Міжнародний конкурс 

баяністів-акордеоністів 

«Вічний рух» 

7 – 10 травня 2021 року 

Угода 

відсутня 

Конкурс 

7 – 10 травня 2021 року 

 

55 Словаччина Академія мистецтв у 

Банській Бистриці 

«Музичне мистецтво 

XXІ століття – історія, 

теорія, практика» Угода 

відсутня 

Науково-практична конференція 

7–  10 травня 2021 року 

 

56 

Словаччина 

Polymer Institute 

Словацької академії 

наук 

Отримання методами 

колоїдної хімії 

напівпровідникових 

наноструктур та 

нанокомпозитів 

Угода 

відсутня 

Спільні дослідження.  

Подана до друку стаття. 

57 США 

Американське 

математичне 

товариство 

Викладач ДДПУ 

отримав членство в 

товаристві 

Угода 

відсутня 

Взято участь у заходах товариства в 

дистанційній формі, протягом року. 

58 Франція Конфедерація 

Акордеоністів 

 

Міжнародний конкурс 

баяністів-акордеоністів 

«Вічний рух» 

7 – 10 травня 2021 року 

 

Угода 

відсутня 

Конкурс 

7 – 10 травня 2021 року 

 

59 Фінляндія Університет 

прикладних наук 

ARKADA, Хельсінкі 

Проєкт  

“Sustainability and 

Loneliness” 

Угода 

відсутня 

Навчання студентів в 

інтернаціональних групах у межах 

реалізації навчального курсу проєкту 

“Sustainability and Loneliness” 

60 Хорватія Посольство України 

в Республіці 

Хорватія, Загреб 

Історичні, етнографічні, 

культурологічні, 

мовознавчі, генетичні 

аспекти українсько-

хорватської взаємодії. 

 

Українсько-хорватський 

академічний форум, 

заснований з ініціативи 

Посла України в 

Хорватії Василя 

Кирилича. 

Угода 

відсутня 

Декан історичного факультету 

професор Микола Галів та заступник 

декана історичного факультету з 

наукової роботи доцент Володимир 

Галик взяли участь (онлайн) у роботі 

першої сесії Українсько-

хорватського академічного форуму 

(23 березня 2021 р.) 

 

Доцент Володимир Галик взяв 

участь (онлайн) у роботі ІІ наукової 

сесії «Бесіди про важливе»  

(21 листопада 2021 р.) 

61 Чехія 
Науковий часопис 

Matematika 

Bohemika 

Рецензування наукових 

публікацій 

Угода 

відсутня 
Рецензування статей у серпні 2021 р. 

62 Чехія Університет імені 

Т.Г. Масарика 

 (м. Брно, Чехія) за 

підтримки Чеської 

Участь 2-х викладачів у 

Міжнародному онлайн-

проєкті «Зміни 

педагогічних 

Угода 

відсутня 
Отримано сертифікати учасників 

https://www.scopus.com/affil/profile.uri?id=60004924&origin=AuthorResultsList
https://www.scopus.com/affil/profile.uri?id=60004924&origin=AuthorResultsList
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агенції розвитку факультетів та 

університетів у ХХІ 

столітті», 
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6. РОБОТА ЦЕНТРУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ТА 

ДОУНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ 

Таблиця 6.1 
 

1 семестр 

Загальна кількість педагогічних працівників, 

які пройшли курси обсягом 30 год (570 грн) 

у 1 семестрі 2021 року 

2262 1 289 340,00 

Стажування (550 грн) 65 35 750,00 

Курси ЄВІ (1800,00 грн) 39 70 200,00 

   

Заробітна плата працівників ЦППО 2,5 

ставки 
12% 154 818,00 

Погодинна оплата викладачам університету 27% 388 819,00 

Дохід  61% 849 653,00 

2 семестр 

Загальна кількість педагогічних працівників, 

які пройшли курси обсягом 30 год (570 грн) 

у 2 семестрі 2021 року 

3752 2 138 640,00 

Інклюзивна освіта 16 год (385 грн) 304 117 040,00 

Стажування (550 грн) 7 3 850,00 

Курси ЄВІ (1585 грн) 17 26 943,00 

Курси з іноземної мови (2000 грн) 19 38 000,00 

   

Дохід 61% 1 397 097,00 

   

Усього зароблено коштів у 2021 рік  3 683 613,00 

Орієнтовна сума доходу університету за 

2021 рік  

 
2 296 750.00 
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7. ВИХОВНА РОБОТА 

В університеті діють дві студентські організації, які представляють 

інтереси студентів. Перша – це первинна профспілкова організація студентів, 

яка діє на підставі Статуту профспілки працівників освіти і науки та Закону 

України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”. Друга – 

студентський ректорат, який є органом студентського самоврядування 

університету і діє на підставі Статуту університету, Закону України “Про вищу 

освіту” та Положення про студентське самоврядування. З метою підвищення 

ефективності діяльності, покращення рівня соціального захисту студентів і 

організації культурно-масової роботи, профком студентів та студентське 

самоврядування утворили колегію студентського самоврядування, спільно 

проводять наради і деякі заходи. Така співпраця сприяє ефективному 

вирішенню студентських проблем.  

  За погодженням з профспілковою організацією студентів і  радою 

студентського самоврядування ректорат проводить преміювання студентів за 

успіхи у навчанні, науковій та громадській діяльності,  видає накази та 

розпорядження, що стосуються умов навчання, проживання та побуту 

студентів.  

  Профком студентів проводить різноманітну культурно-масову роботу. 

Через карантинні обмеження більшість заходів проводилися  онлайн, а саме: 

Конкурс «Студент року-2021», інтелектуальна гра  «Що? Де? Коли?»,   

гумористичний конкурс «Стендап»,  конкурс читців поезії  Т. Шевченка, 

конкурс «Красуня університету», диктант для студентів до Дня рідної мови, 

студентський флешмоб в рамках фестивалю «Країна Франкіана», благодійна 

акція «Допоможи дітям-сиротам». 

  Профком студентів допомагає студентам у працевлаштуванні у літній 

період в дитячих оздоровчих таборах і різноманітних навчально-відпочинкових 

комплексах. 
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Адміністрація університету на чолі з ректором сприяє роботі  і розвитку 

студентського самоврядування в університеті. В склад вчених рад інститутів і 

факультетів, а також університету включені студенти, погоджуються  рішення 

про відрахування, поновлення та переведення осіб, які навчаються в 

університеті. Вирішено питання фінансування органів студентського 

самоврядування. Відповідно до кошторису затвердженого вченою радою 

університету на їхню діяльність виділяється 100 тис. грн 
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8. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ 

 

Узагальнено видатки за відповідними напрямами діяльності університету, 

які можуть бути представлені у таблицях 8.1 – 8.7.  

Таблиця 8.1 

Фінансування ДДПУ ім. І.Франка 

(кошти загального та спеціального фонду) 

Роки 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 

Кошти загального фонду 

по КПКВ 2201160  

(тис. грн.) 

73 380,9 85 213,4 104 188,2 

 

100 721,8 

 

110 154,3 

Кошти загального фонду 

по КПКВ 2201190 

(тис. грн.) 

12 698,8 14 059,9 11507,0 

 

14 941,1 

 

15 064,4 

Кошти загального фонду 

по КПКВ 2201040 

(тис. грн.) 

894,5 2 432,4 2 472,8 

 

3 398,5 

 

4 918,4 

Кошти загального фонду 

по КПКВ 2201380 

(тис. грн.) 

25,0 10,0 15,0 

 

0,0 

 

0,0 

Кошти загального фонду 

по КПКВ 2301090 

(тис. грн.) 

0,0 0,0 0,0 

 

0,0 

 

6,0 

Кошти спеціального 

фонду по КПКВ 2201160  

(тис. грн.) 

28 250,0 35 000,0 35 340,0 

 

33 000,0 

 

39 570,9 

Кошти спеціального 

фонду по КПКВ 2201040  

(тис. грн.) 

527,2 550,0 800,0 

 

883,1 

 

1 900,0 

Разом 115 776,4 137 265,7 154 323,0 

 

152944,5 

 

171614,0 

 

 

Таблиця 8.2 

Використання коштів загального фонду по КПКВ 2201160 

 

 
у 2017 р. 

(грн) 

у 2018 р. 

(грн) 

У 2019 р. 

(грн) 

У 2020 р. 

(грн.) 

У 2021р. 

(грн) 

1 2 3 4 5 6 

Заробітна плата та 

нарахування 
61 465 826 73 338 832 88 400 124 85 749 872 96 646 578 

Продукти 

харчування 
907 669 1 132 443 1 305 984 819 782 1 360 457 
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Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар, зокрема 

м’який інвентар й 

обмундирування 

1 198 497 344 886 706 029 8 215 054 4 620540 

Оплата послуг (крім 

комунальних) 
0,0 0,0 0,0 0,0 416 256 

Комунальні послуги 

та енергоносії, 

зокрема: 
6 435 592 6 703 882 8254 857 3 840 512 6 658 683 

Оплата 

теплопостачання 
4 603 850 4 568 169 5 198 084 2 692 330 3 720 783 

Оплата 

водопостачання та 

водовідведення 

227 823 376 100 506 423 143 976 187 900 

Оплата 

електроенергії 
1 080 175 1 091 989 1 650 350 400 000 705 000 

Оплата природного 

газу 
439 246 562 826 900 000 577 200 1 950 000 

Оплата інших 

комунальних послуг 
84 600 104 798 0 27 006 95 000 

Інші виплати 

населенню 
561 008 438 842 467695 424 708 451 788 

Стипендії  2 812288 3 254 474 3 603 511 0 0,00 

Придбання 

обладнання та 

предметів 

довгострокового 

користування 

- - 1 050 000 

 

- 

 

- 

Капітальний ремонт 

інших об’єктів 
- - 400 000 300 000 - 

Разом 73 380 880 85 213 360 104 188 200 100 721 812 110 154 282 

 

Таблиця 8.3 

Використання коштів загального фонду по КПКВ 2201040 

 

 
у 2017 р. 

(грн) 

у 2018 р. 

(грн) 

У 2019 р. 

(грн) 

У 2020 р. 

(грн) 

У 2021р. 

(грн) 

1 2 3 4 5 6 

Заробітна плата та 

нарахування 
780443 1912293 1805890 2503619 3885502 

Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар, зокрема, 

м’який інвентар й 

обмундирування 

54250 78604 101256 228186 700662 
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Оплата послуг (крім 

комунальних) 
- 76949 51693 181725 18949 

Видатки на 

відрядження 
56181 337929 477998 412152 678435 

Комунальні 

послуги та 

енергоносії  

3589 26645 36000 68500 77520 

Окремі заходи із 

реалізації державних 

(регіональних) 

програм  

не віднесені до 

заходів розвитку 

   4350  

Разом 894463 2432420 2472837 3398532 4918370 

 

 

Таблиця 8.4 

Використання коштів спеціального фонду університету 

 
Призначення 

використаних 

коштів 

2017 р.  

зведені 

дані грн 

2018 р.  

зведені 

дані грн 

2019 р. 

зведені 

дані 

2020 р. 

зведені 

дані 

2021 

зведені  

дані 

станом на 

01.12.2021 

1 2 3 4 5 6 

Заробітна платня та 

нарахування 
23 676 430 19 748 344 24 455 057 22 004 798 240355594 

Придбання, зокрема: 1 823 568 2 248 488 3 400 100 2754731 2476495 

Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар 
641 414 864 094 1 797 705 1343601 1363694 

Медикаменти та 

перев’язувальні 

матеріали 

2 988 8 605 5 000 0 0 

Продукти харчування 434 295 143 652 2 295 0 0 

Оплата послуг (крім 

комунальних) 
744 871 1 232 137 1 595 100 1411130 1112801 

Відрядження 183 045 295 863 500 000 63140 43245 

Комунальні послуги 2 117 600 3 803 291 5 494 943 2989668 3757958 

теплопостачання 277 485 2 009 948 2 176 429 1943540 2415670 

водопостачання 397 494 238 390 743 577 256064 293321 

електроенергія 733 082 686 584 1 899 450 422612 682635 

газопостачання 709 539 868 369 425 487 248763 293033 

інші послуги -  250 000 118689 73299 

Дослідження, розробки 50 688 7 563 89 900 2814 21042 

Стипендія  3 500 4 700 50 000 75744 772660 

Інші поточні видатки  75 021 48 661 150 000 117600 61760 

Кап. ремонт та 

придбання, зокрема: 
77 292 491 985 1 200 000 1733470 3274252 
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Придбання обладнання і 

предметів 

довгострокового 

користування 

27 501 491 985 1 050 000 1047500 1032655 

Капітальний ремонт 

житлового фонду 
- -  100 000 290729 46440 

Капітальний ремонт 

інших об’єктів 
49 791 - 50 000 282341 267007 

Реконструкція інших 

об’єктів 
- -  112900 1928150 

Всього 28 007 144 26 648 895 35 340 000 29741965 34443006 

 

Зокрема, по спеціальному фонду ко КПКВ 2201160 у 2021 році надійшло 

коштів:  

Таблиця 8.5 

Надходження по спеціальному фонду 

 Доходи, спеціальний фонд Сума, грн 

1. Від надання платних освітніх послуг 30825993 

2. Від господарської діяльності 1570424,71 

3. За оренду майна 8618,76 

4. Від реалізації майна 1432,00 

5. Відсотки від розміщення депозиту 440301,37 

6. Від благодійних внесків грандів та дарунків 256481,92 

7. Від підприємств, організацій, фізичних осіб 

для виконання цільових заходів 

746299,11 

 

У 2021 році Університет розмістив тимчасово вільні бюджетні кошти у 

розмірі 12 млн грн, які отримав від надання платних освітніх послуг на 

депозитний рахунок у АТ КБ «ПРИВАТБАНК». Унаслідок цього Університет 

отримав фінансові доходи – відсотки від розміщення депозиту у сумі 440301,37 

грн. 

Таблиця 8.5 

Фінансування витрат на заробітну плату по КПКВ 2201160 

Роки 2017 2018 2019 2020 2021 

Бюджетні кошти  

(тис. грн) 
50 716,2 60 296,1 73 218,0 70 639,4  79 334,3 

Позабюджетні 

кошти (тис. грн) 
19 255,0 16 255,0 15 231,2 18 577,9 20 800,0 
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Разом 69 971,2 76 551,1 88449,20 89217,3 100 134,3 

 

    

 

Таблиця 8.7 

Фінансування придбання засобів комп’ютерної та оргтехніки, меблів та 

формування бібліотечного фонду 

 

  
2017  

(грн) 

2018  

(грн) 

2019 

(грн) 

2020 

(грн) 

2021 

(грн) 

1. 
Комп’ютерна 

техніка 
245 816 527 831 

 

700950 

241916 

+1500* 

 

376404 

2. 
Засоби 

оргтехніки 
137 764 

87 063+ 

7 346* 

50799+ 

28083* 

462533+ 

800* 

47420 

3. 

Меблі (шафи, 

столи, стільці, 

навчальні 

парти) тощо 

202 814 60 510 

 

 

385235 

 

 

 

965800 

 

 

138489 

4. 
Бібліотечні 

фонди 

19 292+ 

82 106+ 

(періодика) 

70 125* 

58 150+ 

95 763+ 

(періодика) 

61 364* 

145806+ 

92231(періо

дика) 

121380* 

49983+ 

45262* 

 

34648,20+ 

41384,89* 

Разом 
605 686+ 

78 745* 

829 317+ 

68 710* 

 

1375021 

149463 

 

1503232+ 

47562* 

 

596961,20+ 

41384,89* 

* - передано безкоштовно 

 

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

освітньої програми з ерготерапії в Україні» придбано додаткове обладнання на 

суму 779303 грн та отримано безкоштовно на суму 209797,03 грн. 
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9. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ 

 

Господарське управління Університету здійснює обслуговування 

приміщень навчальних корпусів, гуртожитків та інших будівель і споруд 

Університету, їх належну експлуатацію, охорону й утримання.  

У 2021 році господарським управлінням: 

- розроблено плани капітальних і поточних ремонтів у навчальних 

корпусах та гуртожитках і 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; 

- здійснено заходи щодо економії енергетичних, матеріальних ресурсів у 

системі господарської діяльності. 

Господарське управління робить значний обсяг робіт із ремонту 

навчальних приміщень та гуртожитків Університету. 

Перелік виконаних ремонтно-будівельних робіт господарським 

управлінням у 2021 році представлені у таблицях 9.1 (Ремонтно-будівельні 

роботи, виконані господарським способом) і 9.2 (Ремонтно-будівельні роботи, 

виконані підрядними організаціями) 

Таблиця 9.1  

Ремонтно-будівельні роботи, виконані господарським способом 

№ 

з/п 
Види робіт Примітка 

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

1. 

Організовано й забезпечено проведення ремонтних 

(малярних і електромонтажних) робіт у приміщеннях №11, 

11', 14, 14', 16, 23, 24, 41, 41'  І-Ш поверхів і коридору І 

поверху (ліва сторона).  

 

2. 
Проведено шліфування і лакування поверхні паркетних 

підлог у вищезгаданих приміщеннях. 
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3. 
Улаштування підлог із лінолеуму в коридорі І поверху та 

підлоги із ламінату в кабінеті №4.  
 

4. 
Проведення електричного та інтернет кабелів до вуличного 

інформаційного кіоску та його встановлення. 
 

Навчальний корпус №2, вул. Т.Шевченка, 24 

1. 

Проведено ремонтні роботи кабінетів №63, 72 (стіни, стеля 

– побілка, підлога – ламінат; заміна світильників), побілка 

двох санвузлів на І поверсі. 

 

2. 
Заміна трубопроводу центрального опалення на 

металопластиковий на І поверсі. 
 

3. 
Опорядження паркетних підлог в аудиторіях №59, 66, 70, 

71 (шліфування і лакування).  
 

4. 
Прокладання електропроводів, заміна світильників і 

освітлювальних щитків у коридорі ІІ поверху. 
 

5. 

Ремонті роботи в приміщенні гардеробної кімнати, 

коридору ІІ поверху (малярні і штукатурні роботи, 

лакування підлоги, заміна світильників). 

 

6. 
Виконання робіт із водовідведення дощових вод (земляні 

роботи, прокладання труб).  
 

Навчальний корпус №3, вул. Стрийська, 3 

1. 
Малярні й електромонтажні роботи в приміщеннях 

лабораторій №9, 11, 12, 69.  
 

Майстерня, вул. М.Грушевського, 4 

1. 
Комплекс ремонтних робіт у приміщенні одного санвузла 

(сантехнічні, облицювальні, малярні, електромонтажні).  
 

Кафедра машинознавства і охорони праці, вул. Стрийська, 5 

1. 

Комплекс ремонтно-будівельних робіт (малярні, 

штукатурні, облицювальні, влаштування підлог, 

сантехнічні, електромонтажні, тощо).  

 

Навчальний корпус №4, вул. І.Франка, 11 

1. 

Ремонт приміщення кафедри народних інструментів та 

вокалу (встановлення вікна, малярні роботи, лакування 

підлог).  

 

2. 
Реставрація вхідних дверей в навчальному корпусі №4, 

вул. І.Франка, 11. 
 

Навчальний корпус №5, вул. І.Франка, 36 

1. Лакування паркетних підлог у вестибюлі ІІ поверху.   

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

1. 
Ремонт даху, черепичної покрівлі і заміна окремої ділянки 

настінного жолоба.  
 

Навчальний корпус №7, вул. Л. Курбаса, 2 

1. Покриття паркетних підлог лаком у коридорах І – ІІІ  
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поверхів. 

2. Опорядження паркетних підлог мастикою ІV поверх.  

Навчальний корпус №8, вул. Л.Українки, 46 

1. 

Проведення малярних і штукатурних робіт у приміщення 

загального коридору та лабораторії №007 на підвальному 

поверсі. 

 

Навчальний корпус №10, вул. Т.Шевченка, 23 

1. Заміна окремої ділянки настінного жолоба.  

2. Лакування паркетних підлог у коридорах і кабінетах.  

Навчальний корпус №12, пл. Театральна, 2 

1. 
Ремонт внутрішньої освітлювальної мережі із заміною 

автоматичних вимикачів у кількості 8 шт.  
 

2. Монтаж світлодіодних світильників у кількості 26 шт.  

Гуртожиток №5, вул. В.Великого, 5 

1. 
Заміна каналізаційних стояків і підводок, трубопроводів 

водопостачання в блоках А і Б вибірково.  
 

2. Заміна унітазів у кількості 5 шт. та умивальників 12 шт.  

3. Встановлення дверних замків у кількості 30 шт.  

4. 
Проведено малярні роботи в приміщеннях загального 

користування.  
 

Бібліотека, вул. Л.Українки, 2 

1. 
Ремонт системи центрального опалення в підвалі і по 

поверхах.  
  

2. Фарбування вікон і дверей емалевими фарбами.  

 Інші види робіт  

1. 

Проведено: 

- заміна електричних світильників на світлодіодні, заміна 

виключателів, розеток, електричної проводки окремими 

місцями та електричних щитків у навчальних корпусах і 

гуртожитках; 

- ремонт систем центрального опалення силових та 

освітлювальних мереж у навчальних корпусах і 

гуртожитках (частково); 

- підготовка котелень навчальних корпусів №6, 7, 8 до 

роботи в осінньо-зимовий період; 

- перевірка та очистка димових і вентиляційних каналів у 

котельні і гуртожитку, де використовується газ; 

- повірка 4 теплових, 2 водяних лічильників та лічильника і 

коректора газу на об’єктах університету; 

- повірка теплових і водяних лічильників та коректора газу 

в навчальних корпусах; 
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- повірка та налагодження автоматики безпеки газових 

котлів та сигналізаторів газу; 

- вимірювання опору заземлюючих пристроїв та ізоляції 

електропроводів в котельнях навчальних корпусів №7, 8 та 

інших об’єктах; 

- укладено Договір на технічне обслуговування зовнішніх 

газопроводів, внутрішньобудинкової системи та ГРА із 

ДУГГ; 

- заміна кабельної лінії живлення до котельні навчального 

корпусу №7, вул. Л.Курбаса, 2. 

 

Таблиця 9.2 

Ремонтно-будівельні роботи, виконані підрядними організаціями 

№ 

з/п 
Види робіт 

Сума 

використаних 

коштів,тис. грн 

1. 

Ремонт приміщення загального коридору ІІ поверху 

(натяжні стелі і декоративне оздоблення стін в 

навчальному корпусі №2, вул. Т.Шевченка, 24. 

 

269,4 

2. 

Улаштування пандусу та ремонт приміщень І 

поверху з метою забезпечення їх доступності для 

мало мобільних груп населення в гуртожитку №5, 

вул. В.Великого, 5. 

 

1 185,21 

3. 

Улаштування пандусу та ремонт приміщень І 

поверху з метою забезпечення їх доступності для 

мало мобільних груп населення в навчальному 

корпусі №7, вул. Л.Курбаса, 2. 

528,03 

4. 

Реконструкція котельні зі встановленням нових 

енергоекономних опалювальних котлів на І поверсі 

навчального корпусу №8, вул. Л.Українки, 46. 

1 373,25 

5. Капітальний ремонт актового залу гуртожитку №5 149,52 

6. 
Металопластикові вікна, двері та супутня продукція 

навчального корпусу №4 

579,9 

7. 
Металопластикові вікна, двері та супутня продукція 

бібліотеки 

794,66 

8. 
Металопластикові вікна, двері та супутня продукція 

гуртожитку №5 

2 429,97 

9. 
Металопластикові вікна, двері та супутня продукція 

навчального корпусу №5 

64,80 

10. 
Металопластикові вікна, двері та супутня продукція 

навчального корпусу №12 

25,98 

 Ремонтні роботи в приміщеннях №3, 6, 7. 8, 14 на 263,66 
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кафедрі машинознавства і охороні праці, вул. 

Стрийська, 5. 

  

Для забезпечення роботи господарського управління та створення 

належних умов для організації освітнього процесу в навчальних корпусах та 

для проживання студентів у гуртожитках в 2021 році придбано товарів і 

матеріалів на суму 654,88 тис. грн. Зокрема придбано наступні товари і 

матеріали. 

Таблиця 9.3. 

№ 

з/п 
Назва товару 

Сума 

використаних 

коштів, тис. грн 

1 Електропровід 25,19 

2 Автоматика, розетки, щитки модульні, вимикачі 78,32 

3 Електричні лампи, прожектори 5,56 

4 Світильники 26,0 

5 Антисептики та засоби захисту 24,9 

6 Інформаційний кіоск 356,42 

7 Меблі  138,49 

  ВСЬОГО 654,88 
 

Ведеться робота щодо економного споживання енергоносіїв та води. 

Здійснюється контроль за щоденним споживанням енергоносіїв і води. На 

підставі цього здійснюється аналіз споживання енергоносіїв та встановлюються 

причини не економного споживання. 

У 2021 році у навчальних корпусах та гуртожитках Університету 

використано електричної енергії на 142 433 кВт*год менше, ніж у 2020 році (на 

20,1 %), води – на 750 м
3
 менше (на 8,9 %), теплової енергії – на 472,5 Гкал 

менше (на 16,5%). Природного газу використано у 2021 році на 21 747,46 м
3
 

менше, ніж у 2020 році (на 28,9 %). 

 

Таблиця 9.4. 

  2018 2019 2020 2021 Збільшення(+)/ 
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Зменшення(-) 

(%) 

Електроенергія

, кВт*год. 
1 217 036 1 080 725 

710 215 

 
567 782 -20,1 

Теплова 

енергія, Гкал. 
3 532,984 2 957,44 2 862,22 2 389,72 - 16,5 

Вода, м
3
 24 842 20 776 8 434 7 684 - 8,9 

Природний газ, 

м
3
 

98 989,63 71 217,88 75 111,48 
53 364,02 

 
-28 ,9 

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. 

Згідно з договорами оренди нерухомого державного майна за 2021 рік 

надійшло – 8 759,46 грн (2020 рік – 28 195,02 грн., 2019 рік – 132 252,00 грн), 

що на 69 % менше, ніж у 2020 році. Таке зменшення надходжень від орендної 

плати зумовлено звільненням орендарів від орендної плати 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). 

У 2021 році орендарі відшкодували Університету 55,823 тис. грн за 

комунальні платежі та земельний податок (у 2020 році – 107,663 тис. грн, у 

2019 році – 214,150 тис. грн). Зменшення відшкодування комунальних платежів 

(на 48%) зумовлене зменшенням орендованих площ та припиненням діяльності 

окремих орендарів. 

Планово-фінансовий відділ Університету розробив кошториси для 

надання платних послуг (як у 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 
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проведення експертизи наукових, науково-методичних та кваліфікаційних робіт 

на ознаки академічного плагіату тощо.  

У 2022 році господарське управління повинно зосередити свою увагу на 

реалізації таких завдань: 

1. Поліпшення матеріально-технічної бази Університету, соціально-

побутових умов та можливостей для студентів, адже знаємо, що абітурієнт, 

обираючи ЗВО, зважає на ці фактори. Зростання обсягу капітальних витрат (для 

проведення капітальних ремонтів навчальних аудиторій, студентських 

гуртожитків та спорткомплексів тощо) у кошторисі витрат у 2022 році в 

порівнянні з показниками 2021 року має складати не менше 10 %. 

2. Продовження реалізації заходів з енергоощадження, термомодернізації 

будівель. 

3. Забезпечення доступності навчальних корпусів для маломобільних 

груп населення.  

 

 

 


