
Наказ ректора від 27 квітня 2022 р. № 129; 

накази про зміни у складі вченої ради – від 13 травня 2022 р. № 151. 

 

 

СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ 

ДРОГОБИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО  

УНІВЕРСИТЕТУ імені ІВАНА ФРАНКА 

на період з 27.04.2022 р. по 27.04.2027 р. 

 

1.  Бодак Валентина Анатоліївна  ректор, доктор філософських наук, професор; 

2.  Пантюк Микола Павлович проректор з наукової роботи, доктор 

педагогічних наук, професор; 

3.  Шаран Володимир Лук’янович проректор з науково-педагогічної роботи та 

інформатизації, кандидат фізико-математичних 

наук, доцент; 

4.  Патен Ірина Михайлівна вчений секретар вченої ради, кандидат 

філологічних наук, доцент; 

5.  Стецюцяк Оксана Петрівна головний бухгалтер; 

6.  Куцик Олена Анатоліївна голова профспілкового комітету працівників 

університету, кандидат філологічних наук, 

доцент; 

7.  Гівчак Ігор Олексійович голова профспілкового комітету студентів 

університету; 

8.  Розлуцький Ігор Миколайович директор бібліотеки, кандидат філологічних 

наук, доцент; 

9.  Волошанська Світлана Ярославівна декан біолого-природничого факультету, 

кандидат біологічних наук, доцент; 

10.  Галів Микола Дмитрович декан історичного факультету, доктор 

педагогічних наук, професор; 

11.  Гриник Ігор Миронович декан факультету психології, педагогіки та 

соціальної роботи, кандидат педагогічних наук, 

доцент; 

12.  Кутняк Іван Михайлович декан факультету початкової та мистецької 

освіти, кандидат філософських наук, доцент; 

13.  Мацьків Петро Васильович декан філологічного факультету, доктор 

філологічних наук, професор; 

14.  Галь Юрій Михайлович директор навчально-наукового інституту 

фізики, математики, економіки та інноваційних 

технологій; кандидат фізико-математичних 

наук, доцент; 

15.  Дацюк Степан Якович директор навчально-наукового інституту 

музичного мистецтва, професор; 

16.  Кемінь Володимир Петрович директор навчально-наукового інституту 

іноземних мов, доктор педагогічних наук, 

професор; 

17.  Лук’янченко Микола Іванович директор навчально-наукового інституту 

фізичної культури і здоров’я, голова 

конференції трудового колективу, доктор 

педагогічних наук, професор; 

18.  Ільницький Василь Іванович голова ради молодих вчених, завідувач кафедри 

історії України, доктор історичних наук, 

професор. 

19.  Кантор Наталія Юріївна  начальник відділу кадрів, кандидат юридичних 

наук, доцент. 



20.  Баранська Леся Богданівна аспірантка другого року навчання кафедри 

української мови (спеціальність 035 Філологія 

(Українська мова)). 

21.  Бриндзя Ірина Володимирівна завідувач кафедри екології та географії, 

кандидат біологічних наук, доцент; 

22.  Філь Віталій Михайлович завідувач кафедри анатомії, фізіології та 

валеології, кандидат біологічних наук, доцент;. 

23.  Біла Світлана Ярославівна кандидат історичних наук, доцент; 

24.  Петречко Олег Михайлович завідувач кафедри всесвітньої історії та 

спеціальних історичних дисциплін, доктор 

історичних наук, професор; 

25.  Савчин Мирослав Васильович завідувач кафедри психології, доктор 

психологічних наук, професор; 

26.  Чепіль Марія Миронівна завідувач кафедри загальної педагогіки та 

дошкільної освіти, доктор педагогічних наук, 

професор; 

27.  Ковальчук Володимир Юльянович завідувач кафедри математики, інформатики та 

методики їх викладання у початковій школі, 

доктор педагогічних наук, професор; 

28.  Садова Ірина Ігорівна завідувач кафедри педагогіки і методики 

початкової освіти, доктор педагогічних наук, 

професор; 

29.  Іванишин Петро Васильович завідувач кафедри української літератури та 

теорії літератури, доктор філологічних наук, 

професор; 

30.  Кравченко Леся-Рома Степанівна завідувач кафедри світової літератури та 

славістки, доктор філологічних наук, професор; 

31.  Кишакевич Богдан Юрійович завідувач кафедри економіки та менеджменту, 

доктор економічних наук, професор; 

32.  Оршанський Леонід 

Володимирович 

завідувач кафедри технологічної та професійної 

освіти, доктор педагогічних наук, професор; 

33.  Столярчук Ігор Дмитрович завідувач кафедри фізики, доктор фізико-

математичних наук, професор; 

34.  Бермес Ірина Лаврентіївна завідувач кафедри методики музичного 

виховання і диригування, доктор 

мистецтвознавства, професор; 

35.  Душний Андрій Іванович завідувач кафедри народних музичних 

інструментів та вокалу, кандидат педагогічних 

наук, доцент;  

36.  Німилович Олександра Миколаївна доцент кафедри музикознавства та фортепіано;  

37.  Лопушанський Василь Михайлович  завідувач кафедри практики німецької мови, 

кандидат психологічних наук, доцент; 

38.  Сирко Ірина Мирославівна завідувач кафедри практики англійської мови, 

кандидат філологічних наук, доцент; 

39.  Сліпецька Віра Дмитрівна кандидат філологічних наук, доцент; 

40.  Кондрацька Галина Дмитрівна завідувач кафедри спортивних дисциплін і 

туризму, доктор педагогічних наук, професор; 

41.  Турчик Ірина Хосенівна доктор педагогічних наук, професор; 

42.  Чопик Роман Володимирович кандидат педагогічних наук, доцент; 

43.  Музичка Святослав Ігорович студент першого курсу другого (магістерського) 

рівня вищої освіти, голова студентського 

самоврядування; 



44.  Костирко Вікторія Віталіївна студентка третього курсу першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти, 

студентський декан факультету початкової та 

мистецької освіти; 

45.  Макар Мар’яна Романівна студентка третього курсу першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти, голова 

профбюро студентів факультету психології, 

педагогіки та соціальної роботи; 

46.  Світлозарова Анна Романівна студентка другого курсу першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти, 

студентський декан філологічного факультету; 

47.  Стасишин Христина Романівна студентка третього курсу першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти, голова 

профбюро навчально-наукового інституту 

іноземних мов. 

 


