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ВСТУП 
 

2018 рік – рік практичного впровадження освітніх реформ в Україні. З 

вересня 2018 року стартував масштабний проект – «Нова українська щкола», 

обрано членів НАЗЯВО, кабмін готує реформу фінансування ЗВО. Все це 

поставило перед нами нові відповідальні завдання, на розв’язання яких і була 

націлена діяльність Дрогобицького державного педагогічного університету 

імен Івана Франка. Серед них основними були: 

1) підвищення якості освітніх послуг на усіх рівнях університетської 

освіти  

2) модернізація освітніх програм професійної підготовки майбутніх 

вчителів в контексті вимог «нової української школи»; 

3) розширення академічної мобільності серед студентів та викладачів 

ДДПУ ім. І.Франка, оновлення концепції інтернаціоналізації освіти; 

4) поглиблення студентцентрованої політики університету; 

5) удосконалення нормативно-правової та організаційної бази академічної 

автономії ДДПУ ім. І.Франка; 

6) національно-патріотичного виховання студентської молоді. 
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКЛАДУ 

 
Сьогодні у складі університету: 4 інститути, 5 факультетів, центр 

післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки; 36 кафедр; 537 

викладачів (з вченими ступенями і званнями – 405; з них – 64 професорів, 

докторів наук); навчається 5024 студентів.  

Відповідно до угоди з Львівською Академією сухопутних військ 

проводиться підготовка офіцерів запасу з числа студентів університету (зараз 7 

студентів). 

Ректор – доктор філософських наук, професор 

Скотна Надія Володимирівна. 

Адреса: вул. І.Франка, 24, м. Дрогобич, обл. Львівська, 82100 

Телефон приймальні: (03244) 1-04-74 

Телефон приймальної комісії: (03244) 2-28-17 

Факс: (03244) 1-04-74 

E-mail: dspu@dspu.edu.ua 

Web-сторінка: http://dspu.edu.ua 

Рівень акредитації: ІV. 

Форми навчання: денна, заочна. 

Терміни навчання: 

– перший (бакалаврський) рівень вищої освіти – 4 роки. 

– другий (магістерський) рівень вищої освіти – 1,5 роки. 

За першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти університет готує 

фахівців за 39 ліцензованими спеціальностями, з них 34 акредитовані. За 

другим (магістерським) рівнем вищої освіти підготовка здійснюється за 35 

ліцензованими спеціальностями, з них 30 акредитовані. 

 

mailto:dspu@dspu.edu.ua
http://dspu.edu.ua/
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І. НАВЧАЛЬНА ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 

 

1.1 Динаміка контингенту студентів 

 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 

2006 р. № 1719 «Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка 

фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

бакалавра» університет завершує підготовку фахівців за першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти з таких напрямів підготовки: 

Таблиця 1.1 

Напрями підготовки  

№ 
з/п 

Шифр та 
найменування Код та напрям підготовки 

бакалаврів 

Ліц. обсяг 
підготовки 

галузі знань Денна Заочна 
1. 0101 Педагогічна 

освіта 
6.010101 Дошкільна освіта 40 50 
6.010102 Початкова освіта 100 215 
6.010103 Технологічна освіта 75 100 
6.010104 Професійна освіта (Технологія 
виробів легкої промисловості) 
Професійна освіта (Моделювання, 
конструювання та технологія швейних виробів) 

15 10 

6.010104 Професійна освіта (Транспорт) 25 10 
Професійна освіта (Експлуатація та ремонт 
місцевого та автомобільного транспорту) 
6.010104 Професійна освіта (Економіка) 25 25 
6.010106 Соціальна педагогіка 30 30 

2. 0102 Фізичне 
виховання, спорт і 
здоров’я людини 

6.010201 Фізичне виховання* 75 25 
6.010203 Здоров’я людини* 75 90 

3. 0202 Мистецтво 6.020202 Хореографія* 25 25 
6.020204 Музичне мистецтво* 40 40 
6.020205 Образотворче мистецтво* 15 15 

4. 0203 Гуманітарні 
науки 

6.020301 Філософія 30 20 
6.020302 Історія* 75 50 
6.020303 Філологія* 250 125 
6.020303 Філологія 30 0 

5. 0301 Соціально-
політичні науки 

6.030101 Соціологія 30 0 
6.030102 Психологія 25 25 
6.030103 Практична психологія* 75 75 

6. 0305 Економіка і 
підприємництво 

6.030502 Економічна кібернетика 25 25 

7. 0306 Менеджмент і 6.030601 Менеджмент 100 75 
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№ 
з/п 

Шифр та 
найменування Код та напрям підготовки 

бакалаврів 

Ліц. обсяг 
підготовки 

галузі знань Денна Заочна 
адміністрування 

8. 0401 Природничі 
науки 

6.040101 Хімія* 25 25 
6.040102 Біологія* 75 75 
6.040104 Географія* 50 0 

 

 
6.040106 Екологія, охорона 
навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування* 

25 25 

9. 0402 Фізико-
математичні науки 

6.040201 Математика* 75 25 
6.040203 Фізика* 50 25 

10. 0403 Системні 
науки та 
кібернетика 

6.040302 Інформатика* 25 15 

11. 0501 Інформатика 
та обчислювальна 
техніка 

6.050101 Комп’ютерні науки 50 0 

 
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 

2015 р. № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за 

якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» з 1 вересня 2016 року 

здійснюється підготовка студентів за такими спеціальностями:  

Таблиця 1.2 

Спеціальності, за якими здійснюється підготовка 
2  

№ 
з/п 

Шифр та найменування 
галузі знань Код та назва спеціальності Ліцензований 

обсяг 
За першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти 

1 01 Освіта/Педагогіка 012 Дошкільна освіта 90 
   013 Початкова освіта 390 
   014 Середня освіта 

(Українська мова і 
література) 

170 

   014 Середня освіта (Мова і 
література (англійська)) 

160 

   014 Середня освіта (Мова і 
література (німецька)) 

25 

   014 Середня освіта (Мова і 
література (французька)) 

15 

   014 Середня освіта (Мова і 
література (польська)) 

15 

   014 Середня освіта (Мова і 
література (російська)) 

15 

   014 Середня освіта (Історія) 125 
   014 Середня освіта 

(Математика) 
60 
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   014 Середня освіта (Біологія) 25 
   014 Середня освіта (Біологія 

та здоров’я людини) 
75 

   014 Середня освіта (Хімія) 50 
   014 Середня освіта 

(Географія) 
50 

   014 Середня освіта (Фізика) 45 
   014 Середня освіта 

(Інформатика) 
40 

   014 Середня освіта (Трудове 
навчання та технології) 

175 

   014 Середня освіта (Фізична 
культура) 

125 

   014 Середня освіта (Здоров’я 
людини) 

50 

   014 Середня освіта (Музичне 
мистецтво) 

100 

   015 Професійна освіта 
(Економіка) 

50 

   015 Професійна освіта 
(Технологія виробів 
легкої промисловості) 

30 

   015 Професійна освіта 
(Транспорт) 

40 

2 02 Культура і 
мистецтво 

023 Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, 
реставрація 

30 

024 Хореографія 50 
3 03 Гуманітарні науки 033 Філософія 50 

035 Філологія 30 
4 05 Соціальні та 

поведінкові науки 
051 Економіка 50 
053 Психологія 200 
054 Соціологія 30 

5 07 Управління та 
адміністру–вання 

073 Менеджмент 175 

6 09 Біологія 091 Біологія 50 
7 10 Природничі науки 101 Екологія 50 

104 Фізика та астрономія 30 
8 11 Математика та 

статистика 
111 Математика 40 

9 12 Інформацій–ні 
технології 

122 Комп'ютерні науки 50 

10 22 Охорона здоров'я 227 Фізична терапія, 
ерготерапія 

165 

11 23 Соціальна робота 231 Соціальна робота 60 
12 24 Сфера 

обслуговування 
242 Туризм 80 

За другим (магістерським) рівнем вищої освіти 
1 01 Освіта/Педагогіка 011 Освітні, педагогічні 

науки 
80 

 012 Дошкільна освіта 100 
013 Початкова освіта 200 
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   014 Середня освіта 
(Українська мова і 
література) 

140 

   014 Середня освіта (Мова і 
література (англійська)) 

90 

   014 Середня освіта (Мова і 
література (німецька)) 

25 

   014 Середня освіта (Мова і 
література (французька)) 

15 

   014 Середня освіта (Мова і 
література (російська)) 

20 

   014 Середня освіта (Мова і 
література (польська)) 

20 

   014 Середня освіта (Історія) 60 
   014 Середня освіта 

(Математика) 
30 

   014 Середня освіта (Біологія) 35 
   014 Середня освіта (Біологія 

та здоров’я людини) 
75 

   014 Середня освіта (Хімія) 15 
   014 Середня освіта (Фізика) 30 
   014 Середня освіта 

(Інформатика) 
15 

   014 Середня освіта (Трудове 
навчання та технології) 

75 

   014 Середня освіта (Фізична 
культура) 

40 

   014 Середня освіта (Музичне 
мистецтво) 

70 

   014 Середня освіта 
(Географія) 

30 

2 02 Культура і 
мистецтво 

023 Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, 
реставрація 

20 

   024 Хореографія 20 
3 03 Гуманітарні науки 031 Релігієзнавство 15 

033 Філософія 15 
035 Філологія 25 

4 05 Соціальні та 
поведінкові науки 

051 Економіка 25 
053 Психологія 60 

5 07 Управління та 
адміністрування 

073 Менеджмент 60 

6 09 Біологія 091 Біологія 25 
7 10 Природничі науки 101 Екологія 15 
 104 Фізика та астрономія 15 
   105 Прикладна фізика та 

наноматеріали 
10 

8 11 Математика та 
статистика 

111 Математика 15 

9 22 Охорона здоров'я 227 Фізична терапія, 
ерготерапія 

40 

10 23 Соціальна робота 231 Соціальна робота 30 
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Впродовж 2018 року проводилась системна робота з акредитації та 

ліцензування напрямів підготовки та спеціальностей. 

У 2017-2018 н.р. акредитовано 6 напрямів підготовки: 

6.010104 «Професійна освіта (Транспорт)», 6.010106 «Соціальна педагогіка», 

6.020303 «Філологія», 6.030103 «Практична психологія*», 6.040101 «Хімія*», 

6.040104 «Географія*». 

Отримано сертифікати про первинну акредитацію освітньо-професійної 

програми для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста: «Середня 

освіта (Фізична культура)» спеціальності 014 «Середня освіта (Фізична 

культура)» та семи освітньо-професійних програм для здобуття ступеня 

магістра: «Середня освіта (Фізична культура)» спеціальності 014 «Середня 

освіта (Фізична культура)», «Середня освіта (Біологія)» спеціальності 

014 «Середня освіта (Біологія)», «Філософія» спеціальності 033 «Філософія», 

«Економічна кібернетика» спеціальності 051 «Економіка», «Біологія» 

спеціальності 091 «Біологія», «Екологія» спеціальності 101 «Екологія», 

«Соціальна педагогіка» спеціальності 231 «Соціальна робота». 

Збільшено ліцензований обсяг спеціальності 014 «Середня освіта 

(Біологія та здоров’я людини)» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти з 

15 до 75 осіб. 

У 2018-2019 н.р. розпочато роботу з чергової акредитації напрямів 

підготовки 6.020302 «Історія» та 6.030601 «Менеджмент». 

У І семестрі 2018-2019 н.р. підготовлено 13 справ з первинної акредитації 

освітньо-професійних програм для здобуття ступеня магістра: «Педагогіка 

вищої школи» спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», «Дошкільна 

освіта» спеціальності 012 «Дошкільна освіта», «Середня освіта (Історія) та 

правознавство» спеціальності 014 «Середня освіта (Історія)», «Середня освіта 

(Біологія, хімія)» спеціальності 014 «Середня освіта (Біологія)», «Середня 

освіта (Мова і література (польська))» спеціальності 014 «Середня освіта (Мова 

і література (польська))», «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво» 

спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 
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реставрація», «Хореографія» спеціальності 024 «Хореографія», «Філологія 

(Англійська, німецька мови та літератури (переклад включно)» спеціальності 

035 «Філологія», «Практична психологія» спеціальності 053 «Психологія», 

«Спеціальна психологія» спеціальності 053 «Психологія», «Лабораторна 

діагностика біологічних систем» спеціальності 091 «Біологія», «Фізика 

приладів, елементів і систем» спеціальності 105 «Прикладна фізика та 

наноматеріали», «Фізична терапія, ерготерапія» спеціальності 227 «Фізична 

терапія, ерготерапія» та 1 справу з первинної акредитації освітньо-професійної 

програми для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста: «Середня 

освіта (Біологія, хімія) та екологія» спеціальності 014 «Середня освіта 

(Біологія)». 

У 2018 році на навчання (вступ на основі повної загальної середньої освіти) 

за освітньо-професійною програмою бакалавра денної форми навчання 

зараховано 380 осіб: з них 222 – на місця державного замовлення і 158 – на місця, 

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

квотами на місця державного замовлення зараховано 8 осіб.  

На навчання (вступ на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста) за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра денної 

форми навчання зараховано 106 осіб: з них 72 – на місця державного 

замовлення і 34 – на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних та/або 

юридичних осіб.   

Всього на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки 

бакалавра денної форми навчання зараховано 486 осіб: з них 294 – на місця 

державного замовлення і 192 – на місця, що фінансуються за рахунок коштів 

фізичних та/або юридичних осіб. 

На навчання (вступ на основі повної загальної середньої освіти) за 

освітньо-професійною програмою бакалавра заочної форми навчання 

зараховано 70 осіб: з них 40 – на місця державного замовлення і 30 – на місця, 

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

за квотами на місця державного замовлення зараховано 3 осіб.  
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На навчання (вступ на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста) за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра 

заочної форми навчання зараховано 229 осіб: з них 43 – на місця державного 

замовлення і 186 – на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних 

та/або юридичних осіб.   

Таким чином, всього на навчання за освітньо-професійною програмою 

підготовки бакалавра заочної форми навчання зараховано 308 осіб: з них 83 – 

на місця державного замовлення і 225 – на місця, що фінансуються за рахунок 

коштів фізичних та/або юридичних осіб.  

На навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістра 

денної форми навчання зараховано 559 осіб: них 358 – на місця державного 

замовлення і 201 – на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних та/або 

юридичних осіб.  

На навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістра 

заочної форми навчання зараховано 495 осіб: з них 111 – на місця державного 

замовлення  і 384 – на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних та/або 

юридичних осіб. Зокрема, зараховано 29 осіб, які закінчила навчання із дипломом 

з відзнакою. Також вперше ми оголосили додатковий набір на освітній ступінь 

магістра, за результатами якого ми зарахували 36 студентів на заочну форму 

навчання. 

Таблиця 1.3 
Денна форма навчання 

ОС 
2018 2017 

Всього Бюджет Контракт Випуск 
2018 Всього Бюджет Контракт 

Бакалавр 486 294 192 690 533 329 204 
Магістр 559 358 201 180 509 356 153 

ВСЬОГО 1045 652 393 870 
(+175) 1042 685 357 

Заочна форма навчання 

ОС 
2018 2017 

Всього Бюджет Контракт Випуск 
2018 Всього Бюджет Контракт 

Бакалавр 308 83 225 547 374 90 284 
Магістр 495 111 384 93 448 149 299 

ВСЬОГО 803 194 609 640 
(+163) 822 239 583 
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На навчання за освітньо-науковою програмою підготовки доктора філософії 

денної форми навчання зараховано 14 осіб: них 14 – на місця державного 

замовлення, (10 – випускників Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка і 4 – випускників інших закладів вищої освіти). 

На навчання за освітньо-науковою програмою підготовки доктора філософії 

вечірньої форми навчання зараховано 2 осіб: них 2 – на місця державного 

замовлення, (2 – випускників Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка).  
 

1.2 Динаміка кадрового складу університету 
 

Сьогодні Міністерство освіти і науки України чітко визначає, що 

кількість здобувачів освіти на одного науково-педагогічного працівника – 

порівняльний показник при визначенні статусу вишу, і визначальний для 

формування штатного розпису. 

Відповідно, зміни в контингенті студентів зумовили динаміку кадрового 

складу університету: 

Таблиця 1.4 
Динаміка зміни кадрового складу адміністративно-управлінського та 

професорсько-викладацького корпусу 
01.12.2017 р. 01.12.2018 р. 

Разом Разом 
Ставок Ставок 

За рахунок загального 
державного фонду 

За рахунок 
спеціального 

державного фонду 

За рахунок загального 
державного фонду 

За рахунок 
спеціального 

державного фонду 
277,8 128,1 315,6 (+37,8) 90,6 (-37,5) 

 
Таблиця 1.5 

Динаміка зміни кадрового складу навчально-допоміжного персоналу 
01.12.2017 р. 01.12.2018 р. 

Разом Разом 
Ставок Ставок 

За рахунок 
загального 

державного фонду 

За рахунок 
спеціального 

державного фонду 

За рахунок 
загального 

державного фонду 

За рахунок 
спеціального 

державного фонду 
298,3 56,9 296,3 (-2) 35,4 (21,5) 
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Таблиця 1.6 
Динаміка зміни кадрового складу обслуговуючого персоналу 

01.12.2017 р. 01.12.2018 р. 
Разом Разом 
Ставок Ставок 

За рахунок 
загального 

державного фонду 

За рахунок 
спеціального 

державного фонду 

За рахунок загального 
державного фонду 

За рахунок 
спеціального 

державного 
фонду 

140,7 49,5 142,7 (+2) 47,5 (-2) 
 

Таблиця 1.7 
Кадровий склад станом на 01.12.2018 р.: 

Професорсько-викладацький склад (всього: 537) 
Штатних працівників: 512 Сумісників: 25 

Докторів наук, професорів  (всього: 64) 
Штатних працівників: 56 Сумісників: 8 

Кандидатів наук, доцентів (всього: 341) 

Штатних працівників: 327 Сумісників: 14 

Доцентів без наукового ступеня (всього: 15) 

Штатних працівників: 14 Сумісників: 1 
 
 

1.3 Організація та науково-методичне забезпечення  

навчально-виховного процесу 
 
У 2018 році викладачі кафедр університету виконували основні види 

методичної роботи відповідно до планів роботи кафедр та індивідуальних 

планів роботи викладачів.  

Науково-методичною і вченою радами університету у 2018 році 

затверджено і рекомендовано до друку із використанням у навчальному процесі 

653 робочих програми навчальних дисциплін і практик.  

Науково-методична рада університету у 2018 році рекомендувала до 

друку: 19 монографій, 26 збірників наукових праць, 25 методичних 

рекомендації до самостійної роботи студентів, 18 методичних рекомендації до 

практичних (семінарських) занять, 17 текстів лекцій, 2 антології. 
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Навчально-методичний відділ продовжив роботу з перегляду існуючих та 

розробки нових нормативних документів університету, які регламентують 

освітній процес, забезпечують функціонування внутрішньої системи 

забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти..  

Затверджено нову редакцію положення «Про робочу програму навчальної 

дисципліни», розроблено нові положення, зокрема «Положення про програму 

практики», «Положення про вибір освітніх програм», «Положення про щорічне 

рейтингове оцінювання роботи науково-педагогічних працівників, кафедр та 

навчально-наукових інститутів (факультетів)», «Положення про закріплення 

навчальних дисциплін (практик) за кафедрами», «Порядок розподілу штатних 

посад науково-педагогічних працівників».  

Робочими групами випускових кафедр розроблено освітні програми та 

відповідні їм навчальні плани підготовки фахівців першого (бакалаврського) та 

другого (магістерського) рівнів вищої освіти набору 2018 року за усіма 

спеціальностями, за якими здійснюється підготовка фахівців в університеті.  

Освітні програми, їхнє навчально-методичне забезпечення розміщене на 

web-сайті університету і систематично оновлюється. 

Ведеться робота над підготовкою Положення про освітню програму та 

Положення про навчальний план. Основне завдання цих нормативних 

документів – впорядкування структури і змісту освітніх програм та навчальних 

планів, забезпечення єдності у підходах до формування психолого-педагогічної 

складової підготовки фахівця за спеціальністю 014 Середня освіта (за 

предметними спеціальностями) та вибіркової складової освітніх програм і 

навчальних планів. 

У 2018 році продовжена робота, розпочата у 2017, щодо удосконалення 

методики визначення кількості ставок науково-педагогічних працівників, які 

фінансуються зі спеціального фонду. 

Розрахунок ставок НПП на 2018-2019 н.р. здійснено за оновленою 

методикою з врахуванням внесених студентами-платниками коштів за надання 

освітніх послуг у розрізі спеціальностей та років набору. Такий підхід 



15 
 

унеможливив «перетікання» частини ставок не тільки між кафедрами у межах 

інституту (факультету), а й також між інститутами (факультетами). Також 

«оголив» проблему невідповідності на деяких спеціальностях встановленої 

вартості підготовки фахівця реальним затратам.   

Починаючи з 2018-2019 н.р. для науково-педагогічних працівників 

університету максимальне навчальне навантаження не може перевищувати 600 

год. Для ряду кафедр виконання цієї вимоги Закону України «Про вищу освіту» 

було складним. Проблема вирішувалася шляхом скорочення тижневого 

аудиторного навантаження, об’єднанням груп у потоки.  Але ми розуміємо, що 

причина тут у малокомплектних академічних групах, кількість яких за останні 

роки на деяких спеціальностях зросла. Сьогодні в університеті на бакалавраті 

нараховується 73 академічні групи з числом студентів менше 8. В інституті 

фізики, математики, економіки та інноваційних технологій таких груп 36, на 

біолого-природничому факультеті – 9, на факультеті початкової та мистецької 

освіти – 15. 

Вирішення проблеми малокомплектних груп бачимо у внесенні змін до 

Правил прийому до університету у частині переліку спеціальностей, на які 

оголошується набір, та умов зарахування на освітню програму, а також у 

розформуванні малокомплектних груп шляхом переведення студентів на 

споріднені спеціальності у межах університету. 

Знаємо, що 5 грудня 2018 року Конкурсна комісія обрала членів 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 

(НАЗЯВО). Очікуємо початок його роботи у 2019 році. Національне агентство 

має взяти на себе більшу частину регуляторних та контрольних функцій із 

забезпечення якості вищої освіти. Агентство проводитиме акредитацію закладів 

освіти та освітніх програм, атестацію наукових кадрів, акредитацію 

спеціалізованих вчених рад, братиме участь у розробці стандартів вищої освіти 

тощо. Це ставить певні вимоги до функціонування внутрішньої системи 

забезпечення якості вищої освіти в університеті. Нормативна база цього виду 

діяльності у нас уже напрацьована. Залишається зреалізувати практичне 
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втілення процедур та заходів забезпечення якості. Для цього доречним буде 

створення в університеті відділу якості освіти. 

Оскільки якість вищої освіти формується на рівні освітніх програм, а 

забезпечення освітньої діяльності здійснюється на рівні структурних 

підрозділів та університету в цілому, належне функціонування системи 

забезпечення якості можливе за умов координації діяльності керівництва 

освітніх програм, кафедр і факультетів (інститутів), загальноуніверситетських 

структурних підрозділів. Цю функцію повинен виконувати відділ якості освіти. 

Питання організації навчального процесу обговорювалися зі 

студентським активом університету під час круглого столу за участю ректорату 

та студентського самоврядування, зустрічей зі студентським активом 

проректора з навчально-педагогічної роботи В.Л. Шарана та начальника 

навчально-методичного відділу Ю.Ю Скварка. 
 

1.4 Стипендіальне забезпечення 
 

Проекти наказів про призначення стипендій, премій і їх нарахування 

готує навчально-методичний відділ відповідно до Положення про призначення 

і виплату стипендій студентам, аспірантам та докторантам Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка. 

Академічну стипендію отримують 45 % студентів, які навчаються на 

місцях державного замовлення. З них 13 %  за результатами літньої заліково-

екзаменаційної сесії отримують стипендію у підвищеному розмірі за особливі 

успіхи у навчанні.  

Соціальну стипендію отримують 132 студентів з 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; 

– 34 студентів, які є дітьми учасників бойових дій; 

– 1 студенти зареєстровані, як внутрішньо переміщених; 

– 32 дітей-інвалідів та осіб з інвалідністю І-ІІІ групи; 
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– 34 студентів із малозабезпечених сімей; 

– 2 особи, батьки яких є шахтарями, що має стаж підземної роботи не 

менше 15 років. 

Академічну стипендію Президента України впродовж 2018 року 

отримували 6 студентів університету, стипендію Верховної Ради України – 4 

студенти. 

Кожного року наші студенти отримують премії облдержадміністрації та 

обласної ради (5 премій) та імені В’ячеслава Чорновола (2 премії).  
 

1.5 Діяльність центру післядипломної освіти та до університетської 

підготовки 
 
Станом на 01.01.2018 року кількість слухачів Центру – 426, із них: 

62слухачі денної форми навчання  та 364 слухачі  заочної форми навчання. 

У січні та червні 2018 року відбулася підсумкова атестація і 376 слухачів 

Центру отримали диплом спеціаліста. 

Сьогодні в Центрі продовжують навчання 33 слухача за такими 

спеціальностями (див. табл. 1.8). 

Таблиця 1.8 
Перелік спеціальностей 

 
№ 
п/п 

Спеціальність Курс Кількість 
слухачів 

1. 014 Середня освіта (Біологія) ІІІ 5 
2. 014 Середня освіта (Математика) ІІІ 16 
3. 014 Середня освіта  

(Мова і література (англійська)) 
ІІІ 12 

 Всього:  33 
 

У червні 2018 року пройшли акредитацію спеціальності «Фізичне 

виховання» і всім слухачам цієї спеціальності буде видано дипломи державного 

зразка. 

З 28 березня по 30 червня 2018 року в рамках двосторонньої угоди між 

Львівським інститутом Приватного акціонерного товариства «Вищий 

навчальний заклад «Міжрегіональної Академії управління персоналом» та 
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Дрогобицьким державним педагогічним університетом імені Івана Франка за 

фінансової підтримки НАТО в Центрі проходили курси за програмою 

«Комп’ютерна графіка та WEB-дизайн». 27 слухачів, серед яких 

військовослужбовці, учасники АТО та особи з інвалідністю, отримали 

міжнародні сертифікати та посвідчення державного зразка.  

За цією програмою було освоєно 67'031,75 грн. 

У серпні 2018 року Центр ПОДП взяв участь у конкурсному відборі 

суб’єктів підприємництва у сфері інформаційно-консультаційних і 

профорієнтаційних послуг на 2018 рік, що був оголошений Дрогобицьким 

міськрайонним центром зайнятості й отримав дозвіл на проведення тренінгів 

(семінар-тренінг триває 3 год. і проводиться для групи з 15 осіб). 

3 листопада та 3 грудня 2018 року в межах підписаної двосторонньої 

угоди відбулися тренінги на тему «Відновлення власних ресурсів для успішної 

самореалізації в умовах мирного життя» і «Формування активної життєвої 

позиції в осіб з особливими потребами» (для осіб, які отримали інвалідність 

унаслідок бойових дій у зоні АТО). 

Мета тренінгів – надання психологічної підтримки учасникам бойових 

дій у зоні АТО. Захід проводили старший викладач Тетяна Гера та доцент 

Валентина Стець. 

29 листопада 2018 року в Центрі ПОДП було проведено «круглий стіл» на 

тему «Профілактика гострої кардіологічної патології під час занять фізичною 

культурою та спортом», який провів докторант Інституту вищої освіти НАПН 

України, кандидат медичних наук, старший викладач кафедри психолого-

педагогічної освіти та соціальних наук Комунального вищого навчального 

закладу «Вінницька академія неперервної освіти» Василь Федорець. 

З 22 січня по 21 грудня 2018 року в Центрі проходили курси підвищення 

кваліфікації учителі загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів і викладачів закладів 

освіти І-ІІ ступенів із 22 спеціальностей.  
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1157 працівників освіти, серед яких 1021– це учителі загальноосвітніх 

шкіл І-ІІІ ступенів та 136 викладачів закладів освіти І-ІІ ступенів, пройшли 

курси підвищення кваліфікації (ліцензований обсяг 1200 осіб). 

Окрім цього 37 викладачів закладів освіти І-ІІ ступенів пройшли 

стажування на випускових кафедрах університету. 

У 2018 році за надані освітні послуги на рахунок університету надійшло 

коштів:  

Таблиця 1.9 

Надходження коштів за освітні послуги центру післядипломної освіти 

та до університетської підготовки 

Освітні послуги Сума 
Оплата за навчання слухачів Центру 1'159'590,97 грн. 
Оплата за курси підвищення кваліфікації 497'706,00 грн. 
Оплата за стажування 7'400,00 грн. 
Оплата за курси НАТО 67'031,75 грн. 
Оплата за курси Дрогобицьким міськрайонним 
центром зайнятості 

2'160,00 грн. 

Усього  1'733'888,72 грн. 
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ІІ. НАУКОВА ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

2.1 Наукова робота 
 
Цьогоріч ми були вперше включені до бази даних Scopus і посіли 60-е 

місце серед 162-х зареєстрованих закладів вищої освіти.   

Результати рейтингу закладів вищої освіти базуються на показниках бази 

даних Scopus, що є інструментом для відстеження цитованості наукових статей, 

які публікуються навчальним закладом або його співробітниками. База даних 

Scopus постійно індексує понад 20 тисяч наукових журналів та сотні книжкових 

серій. 

У рейтинговій таблиці за індексом Гірша, що базується на кількості 

наукових публікацій і кількості їх цитувань, наш університет серед 

педагогічних вишів посів 3-є місце. 

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

позиції і перемістилися з 161 на 160-те місце.  

Дрогобицький державний педагогічний університет вперше увійшов в 

Топ-10 кращих педагогічних навчальних закладів і посів 6-те місце в 

консолідованому рейтингу.  

Цього року наш університет посів 1-е місце з-поміж 17-ти педагогічних 

університетів за середнім конкурсним балом, що є вищим, ніж середнє в 

Україні значення для вступників на бакалаврські програми на основі повної 

загальної середньої освіти.  

Наукові дослідження в Університеті проводяться за такими 

пріоритетними тематичними напрямами наукових досліджень і науково-

технічних розробок: 

– Найважливіші фундаментальні проблеми фізико-математичних і 

технічних наук; 

– Фундаментальні проблеми сучасного матеріалознавства; 

– Фундаментальні проблеми наук про життя та розвиток біотехнологій; 

http://osvita.ua/vnz/rating/51741/
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– Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та 

гуманітарних наук; 

– Проблеми розвитку особистості, суспільства, демографія та соціально-

економічна політика. 

У 2018 році у науково-дослідному секторі Університету виконувалося 

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

державного бюджету відповідно до тематичного плану ДДПУ ім. Івана Франка 

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

2 млн. 432 тис. 420 грн. Усі роботи перехідні з минулих років (наукові 

керівники фундаментальних робіт: проф. Пелещак Р.М., доц. Кавецький Т.С, 

обсяг фінансування – 428,700 тис. грн.; наукові керівники прикладних робіт: 

проф. Скотна Н.В., доц. Волошанська С.Я., обсяг фінансування – 1 млн. 

124 тис. 900 грн.; керівники наукових робіт молодих вчених: доц. Галик В.М., 

доц. Лешко Р.Я., обсяг фінансування – 878,820 тис. грн.). 

У 2018 році завершується виконання двох прикладних НДР (наукові 

керівники фундаментальних робіт: проф. Пелещак Р.М., доц. Кавецький Т.С.) 

та прикладної роботи (науковий керівник: проф. Скотна Н.В.). 

Згідно з договором між університетом та Державним фондом 

фундаментальних досліджень виконувалася науково-дослідна робота 

«Національна політика іноземних держав на західноукраїнських землях (перша 

половина ХХ ст.): практика, досвід, уроки для сучасності», керівник – доц. 

Ільницький В. І., обсяг фінансування 140,000 тис. грн., термін виконання: 

квітень – серпень 2018 року. 

У 2018 році продовжилося виконання спільного українсько-китайського 

науково-дослідного проекту «Нові склоподібні халькогалогенідні та оксидні 

матеріали з вмістом металевих наночастинок та металевих нанониток для 

нелінійної оптики та фотоніки» керівник – доц. Кавецький Т.С., обсяг 

фінансування 160,000 тис. грн., термін виконання: квітень – грудень 2018 

року). 
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На виконання наказу МОНУ від 15.05.2018 № 474 «Про проведення 

конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок» до 

Міністерства для проходження 2-го етапу Конкурсу подано такі проекти: 

1. «Ієрархічні нанокомпозитні матеріали: інноваційні методи отримання, 

властивості та перспективи їх використання в енергогенеруючих, 

світлотрансформуючих та сенсорних системах». Керівник – канд. фіз.-мат. 

наук, доцент Гадзаман І. В. 

2. «Нові нанокомпозитні полімерні матриці для конструювання 

прототипів біореакторів і біосенсорів для усунення та моніторингу 

ксеноестрогенів». Керівник – канд. фіз.-мат. наук Кавецький Т.С. 

3. «Формування надгратки адсорбованих атомів у напівпровідниках із 

структурою цинкової обманки в електричному та механічному полях». 

Керівник – доктор фіз.-мат. наук, професор Пелещак Р.М. 

Виконання яких за умови проходження конкурсного відбору 

розпочнеться у 2019 році за рахунок коштів державного бюджету за КПКВК 

2201040. Обсяг фінансування поданих  проектів на 2019 рік становить 1 млн. 

967 тис. 700 грн., а на повний термін – 5 млн. 903 тис.100 грн. 

На виконання наказу МОНУ від 16.08.2018 № 915 «Про проведення 

конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок молодих 

вчених» до Міністерства для проходження 2-го етапу Конкурсу було подано 

3 проекти:  

1.  «Політика пам’яті в Україні щодо радянських репресій у західних 

областях (1939 – 1953 рр.): досвід і шляхи удосконалення. Керівник – доктор 

істор. наук, доцент, завідувач кафедри історії України  Ільницький В.І. 

2. «Нові технології виробництва матеріалів, їх оброблення, з'єднання, 

контролю якості; матеріалознавство; наноматеріали та нанотехнології». 

Керівник – канд. біол. наук, доцент кафедри біології та хімії  Гойванович Н.К. 

3. «Мовна спадщина Галичини в контексті сучасних лінгвокультурного 

та дидактичного дискурсів». Керівник – канд. філол., старший викладач 
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кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі  

Огар А.О. 

Виконання яких за умови проходження конкурсного відбору 

розпочнеться у 2019 році за рахунок коштів державного бюджету за КПКВК 

2201040. Обсяг фінансування поданих проектів на 2019 рік становить 1 млн. 

616 тис. 728 грн., а на повний термін – 5 млн. 4 тис. 324 грн. 

У зв’язку з оновленням персонального складу секцій за фаховими 

напрямками Наукової ради МОН та часткового набору до персонального 

складу секцій за фаховими напрямами Експертної Ради МОН подано 14 анкет 

кандидатів з числа НПП університету до складу секцій за фаховими напрямами 

Наукової ради МОН та 1 анкету кандидата до складу Експертної ради МОН. 

Університет має такі фахові видання: 

• Збірник наукових праць ДДПУ «Людинознавчі студії» (серії 

«Педагогіка», «Філософія»; серію «Педагогіка» включено до 

наукометричної бази Index Copernicus;   

• науковий збірник «Східноєвропейський історичний вісник», який 

включено до наукометричної бази Index Copernicus; 

• Збірник наукових праць «Рідне слово в етнокультурному вимірі» 

(включено до наукометричної бази Index Copernicus; 

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

«Філософія», «Історія», «Філологія»; серію «Історія»); включено до 

наукометричної бази Index Copernicus; 

• Науковий вісник ДДПУ імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки 

(мовознавство) (включено до наукометричної бази Index Copernicus; 

• «Молодь і ринок» науковий журнал (включено до наукометричної бази 

Index Copernicus); 

• Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених ДДПУ 

«Актуальні питання гуманітарних наук». 

У 2018 році працівниками університету успішно захищено 4 докторських 

та 5 кандидатських дисертацій. 
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Упродовж 2018 року в університеті продовжували функціонувати 

3 спеціалізовані вчені ради. 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 

3 докторські дисертації (2 працівниками ДДПУ, 1 – НПП з інших установ) та 

7 кандидатських дисертацій (2 працівниками ДДПУ, 5 – НПП з інших установ). 

У вченій раді К 36.053.02 за спеціальністю 10.02.01 – українська мова захищено 

2 кандидатські дисертації (1 аспірантом ДДПУ, 1 – НПП з іншої установи). У 

грудні минулого року в університеті було створено спеціалізовану вчену раду 

К 36.053.03 за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та 

спеціальні історичні дисципліни, в якій упродовж 2018 року було захищено 

2 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. 

Протягом року тривала підготовка докторантів, аспірантів та здобувачів 

за 14 спеціальностями Переліку 2011 року та 12 спеціальностями Переліку 2015 

року (у 2017 р. – 15 відповідно за 15-ма і 12-ма спеціальностями; у 2016 р. – за 

19-ма і 12-ма спеціальностями; у 2015 р. – за 19-ма спеціальностями; у 2014 р. – 

за 18-ма). 

У докторантурі університету зараз навчається 5 докторантів. В 

аспірантурі – 91 особа (за державним замовленням – 78 осіб, на контрактній 

основі – 13; з відривом від виробництва – 74 особи, без відриву від виробництва 

– 17). 8 осіб проходять підготовку як здобувачі наукового ступеня. 

У 2018 році вступило на навчання у докторантуру 2 особи. В аспірантуру 

зараховано 16 осіб.   

Докторантами університету було захищено 3 докторські дисертації 

(Пантюк Тетяна Ігорівна, Сокол Мар’яна Олегівна, Марчишина Алла 

Анатоліївнана). Докторантки Божена Мажец та Галина Розлуцька пройшли 

попередній захист. Аспірантами, випускниками нашої аспірантури та 

здобувачами захищено 10  кандидатських дисертацій. Двоє випускників 

аспірантури університету вже подали свої дисертаційні дослідження на розгляд 

у спеціалізовані вчені ради. 
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Загальна сума оплати за навчання аспірантами, докторантами, 

здобувачами та плати за організацію та прийом кандидатських іспитів у 2018 

році становить понад 165 тис. 800 грн.  

 Протягом 2018 року стипендію Кабінету Міністрів України для молодих 

учених отримували 3 науковців, а саме: доценти Карпенко О.Є., Лазорак Б.О. та 

Ільницький В.І. Минулого року – 2, 2016 р. – 4, 2015 р. – 1. 

Премії Львівської обласної державної адміністрації для працівників 

наукових установ та закладів вищої освіти призначено доценту Ільницькому 

В.І., доценту Лешку Р.Я та ст. викладачу Талалай Ю.О. 

Окрім того іменну стипендію Верховної Ради України для 

найталановитіших молодих учених було призначено доценту Ільницькому В.І. 

Працівниками ДДПУ імені Івана Франка у 2018 році опубліковано: 

усього –1896 робіт, у тому числі: 

– монографій –  62 (з них 28 відповідно до вимог МОН України; 26 – 

за кордоном;  інших – 8); 

– підручників – 2; 

– навчальних посібників – 249; 

– збірників наукових праць – 61; 

– статей – 1522, з них у зарубіжних виданнях – 200, у міжнародних 

наукометричних базах даних – 511, з імпакт-фактором – 35; у 

фахових виданнях – 365; в інших виданнях – 549. 

За звітний період проведено 51 науковий захід (конференції, семінари, 

симпозіуми), з них 19 міжнародних, 17 всеукраїнських, 15 регіональних 

(Додаток 1). 

Щодо показників студентської НДР, то у 2018 році до неї було залучено: 

– 1596 студентів (52 % від загальної кількості студентів денної форми 

навчання, яка становить 3060 осіб); 

– діє 45 наукових гуртків та 73 проблемних груп, 10 студентських 

науково-дослідних лабораторій, 4 творчих колективів; 
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– за участю студентів опубліковано 561 наукова праця, з них – 

247 самостійно; 

– для участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт було подано 21 роботу студентів ДДПУ імені Івана Франка, з 

них 10 робіт отримали призові місця. 

На підставі рішень галузевих конкурсних комісій з проведення ІІ туру 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і 

спеціальностей 2017/2018 навчального року та наказу МОН України № 827 від 

31.07.2018 р. затверджено перелік переможців, серед яких 8 студентів нашого 

університету, а саме:  

Хлонь Лілія Сергіївна – студентка соціально-гуманітарного факультету 

(диплом І ступеня, науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 

Гордієнко Ніна Василівна); 

Особа Тетяна Богданівна – студентка соціально-гуманітарного 

факультету (диплом ІІІ ступеня, науковий керівник – кандидат педагогічних 

наук, доцент Івах Світлана Михайлівна); 

Денькович Іванна Ігорівна – студентка факультету початкової та 

мистецької освіти (диплом ІІІ ступеня, науковий керівник – кандидат 

педагогічних наук, доцент Луців Світлана Ігорівна); 

Звіринська Аліна-Тетяна Андріївна – студентка історичного факультету 

(диплом ІІІ ступеня, науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент 

Галик Володимир Миколайович); 

Шавало Ірина Василівна – студентка навчально-наукового інституту 

фізики, математики, економіки та інноваційних технологій (диплом 

ІІІ ступеня, науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Пагута 

Мирослав Вікторович); 

Брижко Володимир Сергійович – студент навчально-наукового інституту 

фізики, математики, економіки та інноваційних технологій (диплом 

ІІІ ступеня, науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, доцент 

Кузик Олег Васильович); 
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Шумило Світлана Юріївна та Лесів Вікторія Романівна  – студентки 

біолого-природничого факультету (диплом ІІІ ступеня, науковий керівник – 

викладач Лупак Оксана Миколаївна); 

Добуш Юлія Ігорівна – студентка навчально-наукового інституту іноземних 

мов (диплом ІІІ ступеня, науковий керівник – кандидат педагогічних наук, 

доцент Гевко Оксана Іванівна). 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 

10.10.2017 р. № 1364 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2017/2018 навчальному році» 

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка був 

визначений базовим зі спеціальності «Освітні, педагогічні науки» впродовж 

2017/2018 – 2019/2020 рр.  

У 2018 році в університеті функціонувало 11 наукових шкіл (у 2017 – 11, 

у 2016 – 14, 2015 – 14, 2014 – 14, 2013 – 15). 

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. 

Зокрема, радою було проведено ІІІ Міжнародну науково-практичну 

конференцію «Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в 

інтердисциплінарному контексті» (м. Ченстохова – Ужгород – Дрогобич, 29 – 

30 березня 2018 р.) та ІV Міжнародну науково-практичну конференцію 

«Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи» 

(м. Конін – Ужгород – Дрогобич, 15 червня 2018 р.), за матеріалами яких 

опубліковано збірники матеріалів (31,75 др. арк. та 22,3 др. арк.). У 2018 році 

видано ХVІІІ (23,02 др. арк.), ХІХ (54,87 др. арк.), ХХ (62,08 др. арк.), ХХІ 

(48,58 др. арк.) випуски збірника «Актуальні питання гуманітарних наук: 

міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка». 

Упродовж 2018 року працювало Наукове товариство студентів та 

аспірантів імені проф. В.Ф. Надім’янова (голова ради – аспірантка 2-го року 
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підготовки за спеціальністю 033 Філософія Наталія Биців). За звітний період 

було проведено 3 наукові конференції: конференція-презентація «Видатні 

постаті України кінця ХХ–початку ХХІ століття», науково-практичні 

конференції «Нова українська школа та інклюзивне навчання: проблеми і 

виклики сьогодення» та «Проблема нація та націотворення: Революція Гідності 

і Голодомор». 
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Таблиця 2.1 
Наукові заходи, проведені у ДДПУ імені Івана Франка 

 

№ Назва та статус конференції Дата 
проведення 

Кафедри-
організатори 

Кількість 
учасників 

Всього Іного-
родніх 

Міжнародні наукові заходи 

1. 
ХІ-а міжнародна науково-практична 
конференція «Народно-інструментальне 
мистецтво на зламі ХХ–ХХІ століть» 

8 грудня 
2017 р. 

кафедра 
народних 
музичних 

інструментів та 
вокалу 

27 19 

2. Третій Міжнародний науково-практичний 
семінар. 

22 лютого 
2018 р. 

кафедра 
методики 
музичного 
виховання і 
диригування 

49 30 

3. Міжнародний україно-бельгійський 
проект Manustrella 

19 – 22 
березня 
2018 р. 

кафедра 
соціальної 

педагогіки та 
корекційної 

освіти 

20 5 

4. Międzynarodowa Konferencja Naukowa 
«Health and nutrition» 

18-20 
квітня 
2018 р. 

кафедра 
анатомії, 

фізіології та 
валеології 

Кафедра біології 
та хімії Кафедра 

екології та 
географії 

104 78 

5. 

Міжнародна науково-практична 
конференція пам’яті професора 
В.Г. Скотного «Актуальні проблеми 
філософії освіти: загально філософські, 
психолого-педагогічні та організаційні 
виміри» 

19-20 
квітня 
2018 р. 

кафедра 
філософії імені 

професора 
Валерія 

Григоровича 
Скотного 

74 32 

6. «Музичне мистецтво XXI століття – 
історія, теорія, практика». 

27 квітня 
2018 р. 

кафедра 
народних 
музичних 

інструментів та 
вокалу 

21 15 

7. 

Міжнародна наукова конференція 
«Творчість С. С.Авєрінцева як відсвіт 
філософії та культури російського 
Срібного століття» 

4-5 травня 
2018 р. 

кафедра 
філософії імені 

професора 
Валерія 

Григоровича 
Скотного 

30 21 
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8. 

Міжнародна науково-практична 
конференція «Актуальні проблеми 
моделювання та управління соціально-
економічними системами в умовах 
глобалізації» 

11 травня 
2018 р. 

кафедра 
економіки та 
менеджменту 

124 79 

9. 
Міжнародний україно-румуно-
бельгійський семінар «Соціальна 
інклюзія» 

22 – 25 
травня 
2018 р. 

кафедра 
соціальної 

педагогіки та 
корекційної 

освіти 

20 10 

10. 

Міжнародний україно- бельгійсько-
нідерландський семінар 
«Інклюзивна освіта в ранньому 
дитинстві» 

22 – 25 
травня 
2018 р. 

кафедра 
соціальної 

педагогіки та 
корекційної 

освіти 

40 10 

11. 
Міжнародний україно-румуно-
бельгійський семінар «Мистецтво і 
творчість» 

22 – 25 
травня 
2018 р. 

кафедра 
соціальної 

педагогіки та 
корекційної 

освіти 

17 2 

12. X International conference on topical problems 
of semiconductor physics 

26 – 29 
червня 
2018 р. 

кафедра фізики 54 35 

13. 
VI Międzynarodowа Konferencjа Naukowа  
«Przyczyny i skutki degradacji środowiska 
glebowego»  

11-13 
вересня 
2018 р. 

кафедра 
анатомії, 

фізіології та 
валеології, 

кафедра біології 
та хімії, кафедра 

екології та 
географії 

 

114 102 

14. 

Міжнародна наукова конференція 
«Спільна спадщина Річ Посполита обох 
народів в польській і українській 
історичній думці ХІХ і ХХ ст.» 

27 – 28 
вересня 
2018 р. 

кафедра 
всесвітньої 

історії та СІД 
84 62 

15. 

І Міжнародна наукова конференція 
«Соціально-правові аспекти виховання 
молоді в добу ХХІ ст: загрози, виклики, 
сподівання» 

9 – 10 
жовтня 
2018 р. 

кафедра 
правознавства, 
політології та 

соціології 

52 37 

16. 

Гуманізм. Людина. Уява. 29-ті 
міжнародні людинознавчі філософські 
читання (постійно діючий філософський 
семінар) 

13 жовтня 
2018 р. 

кафедра 
філософії імені 

професора 
Валерія 

Григоровича 
Скотного 

50 31 

17. Етнос. Культура. Нація: ХІ Міжнародна 
науково-практична інтернет-конференція  

18-19 
жовтня 
2018 р. 

кафедра 
культурології та 

мистецької 
освіти 

 

120 47 
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Всеукраїнські наукові заходи 

1. ІІ Всеукраїнська науково-практична 
конференція 

27 жовтня 
2017 р. 

кафедра історії 
України 

39 10 

2. Всеукраїнської науково-практичної  
конференції  

24 листопада 
2017 р. 

кафедра історії 
України 

30 8 

3. 

ІV Всеукраїнський методичний семінар 
«Музичний компонент на заняттях з 
польської мови» 

12 грудня 
2017 р. 

кафедра світової 
літератури та 

славістики 

17 6 

4. 
Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Українське слово мовами 
народів світу» 

22 березня 
2018 р. 

кафедра 
германських мов 

і 
перекладознавст

ва 

70 35 

5. 
Всеукраїнський науково-практичний 
семінар «Актуальні проблеми практичної 
психології» 

29 березня 
2018 р. 

кафедра 
практичної 
психології 

40 10 

6. 
XXІХ наукова сесія НТШ (Дрогобицький 
осередок НТШ) 
 

30–31 
березня  
2018 р. 

 

кафедра 
всесвітньої 
історії та 

спеціальних 
історичних 
дисциплін 

38 4 

7. 

Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Проблеми дитинства в 
контексті сучасної педагогіки (до 100-
річчя Василя Сухомлинського) 

26 – 27 
квітня 
2018 р. 

кафедра 
загальної 

педагогіки та 
дошкільної 

освіти 

161 105 

8. 

Всеукраїнська науково-практична 
конференція з міжнар. участю, 
присвячена 85-й річниці від дня 
народження заслуженого майстра 
народної творчості України Мирослави 
Кот «Народне мистецтво Бойківщини: 
історія та сучасність» (3 травня 2018 р., 
ДДПУ імені Івана Франка, м. Дрогобич).  

3 травня 
2018 р 

кафедра 
технологічної та 

професійної 
освіти 

80 25 

18. 
VІІ Міжнародна науково-практична 
інтернет-конференція «Хорове мистецтво 
України та його подвижники» 

19 жовтня 
2018 р. 

кафедра 
методики 
музичного 
виховання і 
диригування 

48 29 

19. 

ІV Міжнародна науково-практична 
конференція молодих вчених та студентів 
«Сучасний стан та перспективи розвитку 
біо- й агроценозів в умовах постійного 
техногенного забруднення»  

24-26 
жовтня 
2018 р. 

кафедра 
анатомії, 

фізіології та 
валеології, 

кафедра біології 
та хімії, кафедра 

екології та 
географії 

 

107 52 
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9. 

Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Актуальні тенденції 
сучасного гуманітарного дискурсу – 
2018» 
 

16 травня 
2018 р. 

кафедра 
романської 
філології та 

компаративіс 
тики, кафедра 

практики 
англійської 

мови, 
кафедра мовної 

та 
міжкультурної 

комунікації 

138 62 

10. 

Щорічна всеукраїнська франкознавча 
конференція «Нагуєвицькі читання - 2018: 
Іван Франко в гуманітарно-філологічному 
просторі» 

25 травня 
2018 р 

кафедра 
української 

літератури та 
теорії літератури 

40 4 
 

11. Всеукраїнська науково-практична 
 конференція   

27 травня 
2018 р. 

кафедра історії 
України 

38 12 

12. 

ІІІ науково-практична інтернет-
конференція «Проблеми моделювання та 
розроблення інформаційних систем» 
(всеукраїнська) 

1 червня 
2018 р. 

кафедра 
інформатики та 
інформаційних 

систем 
 

38 3 

13. 

Всеукраїнська науково-практична 
конференція до 100-річчя Василя 
Сухомлинського «Педагогіка Василя 
Сухомлинського: від традицій до 
інновацій» 

17 вересня 
2018р. 

кафедра 
загальної 

педагогіки та 
дошкільної 

освіти 

113 58 

14. 

Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Феномен Памви Беринди 
крізь призму його доби: лінгвістичні та 
історико-культурологічні тлумачення» 

17-18 
жовтня 
2018 р. 

кафедра 
української мови 

23 13 

15. 

Всеукраїнська студентська конференція 
«Молода наука» 
 22 жовтня 

2018 р. 

кафедра 
романської 
філології та 

компаративіс 
тики 

62 10 

16. 
Всеукраїнська студентська конференція 
«Молодь. Освіта. Наука» 
 

31 жовтня 
2018 р. 

кафедра 
практики 

англійської мови 

90 8 

17. 

ХІ Всеукраїнська учнівська наукова 
конференція «Еколого-валеологічна 
культура – вибір ХХІ ст.» 

7 листопада 
2018 р. 

кафедра 
анатомії, 

фізіології та 
валеології, 

кафедра біології 
та хімії, кафедра 

екології та 
географії 

67 47 

Регіональні наукові заходи 

1. 
Регіональна науково-практична 

конференція «Розвиток психології на 
Дрогобиччині: історія та сучасність» 

10 
листопада 

2017 р. 

кафедра 
практичної 
психології 

30 10 
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2. 
Краєзнавчий семінар «Święty Mikołaj 

przychodzi do nas» 
6 грудня 
2017 р. 

кафедра світової 
літератури та 

славістики  

25 15 

3. 

Науково-методичний семінар «Ігри та 
забави дітьми дошкільного віку: теорія та 

практика музично-театральної та 
художньої діяльності дошкільників» 

30 січня 
2018 р. 

кафедра 
загальної 

педагогіки та 
дошкільної 

освіти 

28 0 

4. 

Науково-методичний семінар 
 «Естетичне виховання у педагогічній 

спадщині В. Сухомлинського» 

21 березня 
2018 р. 

кафедра 
загальної 

педагогіки та 
дошкільної 

освіти 

34 0 

5. 

Науково-практична конференція  «Іван 
Франко і світова  культура (до 162-річниці  

від дня народження та 102-річчя від дня 
смерті Великого Каменяра)» 

19 квітня 
2018р. 

кафедра світової 
літератури та 

славістики 

10 3 

6. 

Науково-методичний семінар «Створення 
«портрету» майбутнього вихователя на 

основі праці «серце віддаю дітям» 
В. Сухомлинського 

23 квітня 
2018 р. 

кафедра 
загальної 

педагогіки та 
дошкільної 

освіти 

38 0 

7. 

«Шляхи формування й реалізації 
професійної іншомовної освіти учителів 
іноземних мов у процесі міжкультурної 

інтеграції» 
(регіональна) 

24 квітня 
2018 р. 

кафедра 
порівняльної 
педагогіки та 

методики 
викладання 

іноземних мов 

42 8 

8. 

V науково-практична конференція 
викладачів та студентів інституту фізики, 
математики, економіки та інноваційних 
технологій Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені Івана 
Франка «Актуальні проблеми сучасної 

науки» 

27 квітня  
2018 р. 

кафедра 
технологічної та 

професійної 
освіти,  

ННІФМЕІТ 

173  8  

9. 

КЗЛОР Самбірський педагогічний 
коледж імені Івана Филипчака 

«Формування гнучкого мислення 
майбутніх фахівців з фізичного щодо 

вибору засобів і методів фізичного 
розвитку учнів». 

 

16 травня 
2018  

 

кафедра 
спортивних 
дисциплін і 

туризму 

50 15 

10. 

Науково-методичний семінар 
«Професіоналізм та творчість педагога: 

поради В. Сухомлинського» 

23 травня 
2018 р. 

кафедра 
загальної 

педагогіки та 
дошкільної 

освіти 

32 0 

11. 
Методичний семінар «Українські поети 

польською мовою» 
23 травня 

2018 р. 
кафедра світової 

літератури та 
славістики 

20 7 
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12. 

Науково-педагогічний семінар, 
присвячений  Янушу Корчаку (з нагоди 

140-ї річниці від дня народження) 

13 вересня 
2018р. 

кафедра світової 
літератури та 

славістики 

15 5 

13. 
Науково-методичний семінар «Науково-
методичні основи формування мотивації 

професійного зростання вчителя-філолога» 

27 вересня 
2018 р. 

кафедра світової 
літератури та 

славістики 

14 5 

14. 

Науковий захід регіонального рівня:«Чому 
засмучений блазень» (літературні 

ремінісценції) за книгою Є.Мельника ) 

18 жовтня 
2018р. 

кафедра світової 
літератури та 

славістики 

25 5 

15. 
Науково-методичний семінар «Рільке і 

Україна» 
25 жовтня  

2018 р. 
кафедра світової 

літератури та 
славістики 

12 3 

 
2.2 Робота вченої ради ДДПУ імені Івана Франка  

 
Протягом 2018 р. було проведено 11 чергових і 6 позачергових  засідань 

вченої ради, на яких розглянуто 203 питання, з них 23 питання основного 
порядку денного.  

Зокрема, вчена рада: 
1. Розглянула підсумки комплексної перевірки відділу молодіжної 

політики і соціальної роботи, канцелярії та архіву;  
2. Атестувала філологічний факультет і факультет початкової та 

мистецької освіти; 
3. Підвела підсумки державних екзаменів, прийому студентів 2018 р. і 

профорієнтаційної роботи, науково-дослідної роботи, діяльності 
спеціалізованої вченої ради Д 36.053.01. 

4. Обговорила питання про роботу вчених рад навчально-наукових 
інститутів та факультетів; зміст освітніх програм першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта; дотримання академічної 
доброчесності науково-педагогічними працівниками та студентами 
університету; роботу бухгалтерії та  фінансово-господарської діяльності 
університету; методичне забезпечення навчального процесу та роботу 
навчально-допоміжного персоналу в навчально-науковому інституті музичного 
мистецтва.  
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5. Затвердила звіти докторантів, а також керівників науково-дослідних 
проектів, виконання яких фінансувалося із загального і спеціального фондів 
Державного бюджету України.  

Крім того, за окреслений період вчена рада нагородила Відзнакою вченої 
ради професора Марію Федурко. 

Присвоїла почесне звання «Заслужений професор ДДПУ імені Івана 
Франка» професору Пелещаку Роману Михайловичу та професору 
Логвиненко Тетяні Олександрівні. 

Присвоїла почесне звання Doctor Honoris Causa ректору Університету 
прикладних наук ВІВЕС (Бельгія) Йорісу Хіндріксу і Голові правління 
Міжнародного Фонду імені Івана Франка, кандидату технічних наук Роланду 
Франку. 

Затвердила 14 положень (порядків) про структурні підрозділи та різні 
напрями діяльності університету. 

Протягом 2018 р. вчена рада розглянула дві атестаційні справи здобувачів 

вченого звання доцента. 
 

2.3 Робота редакційно-видавничого відділу 
 
У 2018 році на редагування надійшло 315 підручників, посібників, 

збірників наукових праць, монографій, авторефератів тощо, 305 з яких 

відредаговано і підготовлено до друку, 272 – видрукувано. Крім того, відділ 

забезпечив друк і тиражування усіх видів бланків, у т.ч. для організації 

прийому документів від абітурієнтів, програм співбесід зі вступниками і 

державних іспитів, робочих зошитів, журналів обліку роботи академічних груп, 

індивідуальних планів студентів, щоденників для студентів-практикантів, 

читацьких квитків, формулярів тощо. Загалом було виконано 350 замовлень, 

78 з яких – бланки. 

228 назв книжок загальним накладом 1 495 примірників на суму 

21 283 грн. передано у бібліотеку. 
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За видрук авторських примірників до банку внесено понад 100 000 грн., 

що повністю покрило витрати на закупівлю витратних матеріалів для 

різографів.  
 

2.4 Робота бібліотеки  
 
У 2018 році бібліотека працювала за такими основними напрямками: 

– формування і збереження фондів; 

– 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; 

– формування інформаційної культури користувачів; 

– культурно-просвітницька робота; 

– підвищення професійного рівня бібліотечних працівників відповідно 

до сучасних вимог інформаційно-бібліотечного обслуговування. 

 

Таблиця 2.2 
Основні статистичні показники  

Показники 2017 2018 
Фонд  
Всього примірників 730 578 733 877 

Надійшло примірників. 5 676 4 585 
Редакційно-видавничий відділ  1 993 1 495 
Подарункова література  623 711 
Взамін  загублених  155 150 
Вибуло примірників 6 455 1 397 

Фінансування 
Перераховано бухгалтерією на 
придбання книг 17 792.00 грн 71 000,00 грн 

періодичних видань 76 034.00 грн 95 760,19 грн 
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За останні п’ять років кількість нових надходжень зменшилась вдвічі: 

Таблция2.3 

Нові надходження 

Рік 2014 2015 2106 2017 2108 

Всього: 
прим. 

9353 9391 9361 5676 4585 

 
Триває робота з електронним каталогом, який містить 264 147 

бібліографічних записів (426 500 примірників), за рік внесено 20 577 записів. 

Бібліотека працює над створенням баз даних: книг 365 214 (прим.), 

випускових робіт 6 858 (прим.). періодичних видань 48 365 (прим.) та ін. 

 
 
Web-сайт бібліотеки (адреса http://dspu.edu.ua/biblioteka//) розвивається як 

інформаційний портал, забезпечує повноту, актуальність і доступність 

інформації, і орієнтований на підтримку освітньої та дослідницької діяльності. 

Скориставшись Онлайн-послугами: «Електронна доставка документів», 

віддалені користувачі отримали 128 сторінок копій документів. Віртуальною 

довідковою службою «Запитай бібліотекаря» користувачі одержали 220 

віртуальних довідок, «Визначення індексів УДК» – 390 користувачів отримали 

425 шифрів. Оновлено рубрики «Франкіана», «Дарувальники», «Культурно-

просвітницька робота», «Нові надходження». Кількість звернень до Web-сайту 

бібліотеки за рік склала 26 565 (у порівнянні з 2017 р - 19 831). Цей ресурс 

становить інтерес для користувачів, що підтверджується кількістю звернень до 

нього. 
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За звітний період видано 7 840 довідок, складено 13 бібліографічних 

списків, організовано 159 тематичних книжкових виставок, з них 20 − 

віртуальних.  

Розширено послуги, які надаються науковцям університету: 

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

ResearcherID; 

− надання консультативної допомоги з питань наукометрії; 

− доступ до повнотекстових баз даних провідних наукових видавництв, 

вітчизняних та світових електронних інформаційних ресурсів, зокрема 

наукометричної платформи Scopus, бази даних огляду ЗМІ Polpred.com. 

Невід’ємною складовою роботи бібліотеки є навчання студентів 

інформаційної культури: проведено екскурсії та бібліотечні заняття «Сходинки 

до знань». 

Бібліотека бере участь у формуванні всеукраїнської реферативної бази 

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

Видано бібліографічний покажчик «Крути: крок у безсмертя» (До 100-

річчя бою під Крутами). 

Підготовлено до друку бібліографічний покажчик «Бруно Шульц». 

Бібліотека нагороджена дипломом учасника Топ–10 «Біографічного 

рейтингу – 2017» та дипломом ІІІ ступеня у номінації «Бібліографічний 

покажчик» за видання покажчика «Юрій Дрогобич (Котермак)». 

Нове у роботі бібліотеки: 

– відкриття Інформаційного центру з питань Євроатлантичної інтеграції 

України; 

– підтримка сайтів наукових журналів університету; 

– безкоштовний Інтернет, в приміщенні бібліотеки - WI-FI зона; 

– розміщення наукових видань університету у національних та 

міжнародних реферативних, наукометричних БД, а саме: «Наукова періодика 

України» та «Україніка наукова» Національної бібліотеки України імені В. І. 

Вернадського, відкритій журнальній системі (OJS — Open Journal Systems); 

http://library2.stu.cn.ua/resursi_biblioteki/periodika/
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– перевірка робіт на плагіат. 

Закуплено:  

– 3 персональні комп’ютери з ОС Microsoft Windows 10; 

– 3 сканери для зчитування штрих-кодів; 

– 3 Wi-Fi роутери. 
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ІІІ. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ 
 

3.1 Наукове та науково-технічне співробітництво  

із закордонними організаціями 
 

Міжнародна співпраця ДДПУ ім. І.Франка охоплює 20 країн, серед яких з  

інституціями 11 країн співпраця підтверджена офіційними угодами. 

Станом на 2018 рік реалізується 51 міжнародна угода, з яких 3 укладено 

за звітній період. Університет активно співпрацює з посольствами іноземних 

держав, зокрема Бельгії, Великобританії та Польщі, та міжнародними 

неурядовими організаціями, передусім ORADEA (Бельгія, Румунія). За звітний 

період Університет був учасником 11 міжнародних проектів. Протягом 2018 

року реалізовано різні форми співпраці з 85 закордонними партнерами з 19 

країн світу. 

Університет продовжує активну співпрацю в рамках програми Еразмус+. 

У 2018 році реалізовано 21 академічну мобільність (Еразмус+ КА107) 

представників ДДПУ, серед яких – 15 студентів, 3 викладачі та 3 представники 

адміністративного персоналу. Партнерами ДДПУ в цьому проекті у 2018 році 

були: Віденський педагогічний інститут (Австрія), Штирійський педагогічний 

інститут (Австрія), Університет прикладних наук VIVES (Бельгія), 

Технологічна академія в Резекне (Латвія), Державна вища професійна школа 

імені Вітелона (Польща), Люблінський католицький університет Івана Павла ІІ 

(Польща), Жешівський університет (Польща), Банатський університет 

сільськогосподарських наук та ветеринарної медицини (Румунія).  

Також ДДПУ продовжує реалізацію освітньої програми «Подвійний 

диплом» з Полонійною академією в Ченстохові (Польща). Зокрема у 2018 році 

вручено дипломи 17 студентам-учасникам даної програми.  

15 представників студентства Університету стали призерами 

міжнародних фестивалів, конкурсів, виставок, спортивних змагань. 12 

студентів взяли участь у міжнародних конференціях. 14 студентів стали 

учасниками обмінів та міжнародних літніх курсів. 
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Загалом у 2018 році здійснено 58 закордонних відряджень, в рамках яких 

працівники пройшли стажування у таких країнах: Австрія, Бельгія, Білорусь, 

Італія, Латвія, Литва, Нідерланди, Польща, Румунія, Чехія. А понад 150 

іноземців перебували з візитом у ДДПУ. 
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Таблиця 3.1 

Міжнародна співпраця ДДПУ ім. І.Франка 

Країна партнер 
(за алфавітом) Установа-партнер Тема співробітництва 

Документ, в рамках 
якого здійснюється 
співробітництво, 
термін його дії 

Практичні результати від 
співробітництва 

Австрія Інсбруцький університет  Участь в ХІ Міжнародній 
науково-практичній 
Інтернет-конференції 
«Етнос. Культура. Нація» 

Угода відсутня Доповідь на конференції, 
18-19 жовтня 2018 року 

Педагогічний інститут Штирії  Участь в ХІ Міжнародній 
науково-практичній 
інтернет-конференції 
«Етнос. Культура. Нація» 

Угода 24.04.2017 р. 
на 5 років 

Доповідь на конференції, 
18-19 жовтня 2018 року 

Віденський педагогічний 
інститут 

Австрія та Україна: 
міжкультурний діалог  

Угода 25.02.2017 р. 
 на 5 років 

Академічна мобільність викладачів і студентів; 
спільні науково-культурні проекти (збірники 
наукових праць, участь у наукових семінарах та 
конференціях) 

Педагогічний інститут Штирії Австрія та Україна: 
міжкультурний діалог 

Угода 24.04.2017 р. 
на 5 років 

Академічна мобільність викладачів і студентів; 
спільні науково-культурні проекти (збірники 
наукових праць, участь у наукових семінарах та 
конференціях) 

Інсбруцький університет Австрія та Україна: 
міжкультурний діалог 

Угода відсутня Академічна мобільність викладачів і студентів; 
спільні науково-культурні проекти (збірники 
наукових праць, участь у наукових семінарах та 
конференціях) 

Азербайджан Інститут радіаційних проблем 
НАН Азербайджану 

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

Угода 12.09.2016 р. 
на 5 років 

Проведено дослідження біоматеріалів із 
самоорганізованими магнітними наночастинками   

Національна академія наук 
Азербайджану 

Конференційна діяльність Угода відсутня Видання наукового збірника  
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Бакинський державний 
університет 

Актуальні проблеми 
філософії освіти: 
загальнофілософські, 
психолого-педагогічні та 
організаційні виміри 

Угода відсутня Міжнародна науково-практична конференція 
пам’яті професора В.Г.Скотного «Актуальні 
проблеми філософії освіти: загально філософські, 
психолого-педагогічні та організаційні виміри» (19-
20 квітня 2018 року) 

Бельгія Університет прикладних наук 
VIVES 

Соціально-економічні та 
міграційні процеси в Україні 

Угодо 12.10.2015 р. 
необмежена 

Спільна діяльність в рамках міжнародних днів у 
ВІВЕС та програми ERASMUS + 

Бельгійська неприбуткова 
організація WZV «Oradea» 
 

Теоретичні та прикладні 
проблеми екології. 
Моніторинг здоров’я 

Угода відсутня 
Підсумкова зустріч за результатами співпраці з 
керівництвом WZV «Oradea, проведення тренінгів, 
читання лекцій, публікація статей 

Університет прикладних наук 
VIVES, факультет 
агробіотехнології Програма по обміну 

студентами. Стажування 
викладачів. 

Угода 12.10.2015 р. 
необмежена 

Підсумкова зустріч за результатами співпраці з 
керівництвом Університету прикладних наук 
VIVES. Участь у роботі ІV Міжнародної науково-
практичної конференції молодих учених та 
студентів, проведення тренінгів, читання лекцій, 
публікація статей 

Європейська комісія (Бельгія) 
Еразмус офіс в Україні  
 

Реалізація проекту 
«Еразмус+ Жан Моне» для 
асоціацій   

 Кервіництво проф. Щудло С.А. проектом, 
Організація Зимової Школи «Європейські 
індикатори освітніх досліджень»(лютий, Дрогобич-
Трускавець) (співорганізатори: ДДПУ імені Івана 
Франка та УАДО) 
Участь проф. Щудло С.А. в оргкомітеті , виступ з 
доповіддю, стаття за результатами участі у ІI 
Міжнародній науковій конференції  УАДО 
«Імплементація європейських стандартів в 
українські освітні дослідження» (15 червня 2018 р.) 
(співорганізатори: Українська асоціація дослідників 
освіти, Національна академія педагогічних наук 
України) 

Університет прикладних наук 
VIVES 

Mantelluisteren  
Соціально-реабілітаціні 
засади ерготерапевтичної 
допомоги особами з 
особливими потребами 

Угода 12.10.2015 р. 
необмежена Міжнародний україно- бельгійський семінар 

Університет прикладних наук 
VIVES 

«Соціальна інклюзія» 
Соціально-педагогічні 
аспекти включення 
особистості у життя соціуму 

Угода 12.10.2015 р. 
необмежена 

Міжнародний україно-румуно-бельгійський семінар 

Університет прикладних наук «Інклюзивна освіта в Угода 12.10.2015 р. Міжнародний україно- бельгійсько-нідерландський 
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VIVES ранньому дитинстві» 
Соціально-педагогічна 
робота щодо включення 
дитини раннього віку в 
освітнє середовище 

необмежена семінар 

Університет прикладних наук 
VIVES 

«Мистецтво і творчість» 
Соціальна робота з дітьми з 
особливими потребами 
засобами мистецтва 

Угода 12.10.2015 р. 
необмежена 

Міжнародний україно-бельгійсько-датський семінар 

Університет прикладних наук 
VIVES 

Обмін досвіду щодо 
надання освітніх послуг у 
галузі фізична терапія та 
ерготерапія, а також у сфері 
надання реабілітаційної 
допомоги населенню 

Угодо 12.10.2015 р. 
необмежена 

Проведення відкритих лекцій, оновлення начально-
методичного забезпечення 

Білорусь Гродненський державний 
аграрний університет  

Дослідження білорусько-
українських культурних 
зв’язків кінця ХІХ – першої 
половини ХХ ст.  

Угода відсутня Публікація статті: Гриценко Г. Релігійно-церковна 
діяльність Андрея Шептицького на території 
Білорусі // Матэрыялы Міжнароднай навукова 
канферэнцыі ў рамках праекта «GRODNÆ ET 
ORBI»  «Гарадскія супольнасці і гарадское 
асяроддзе» (г. Гродно,  3- 5 лістапада 2017 г.). – 
Мінск, 2018. – С. 277-284.  

Брестська обласна бібліотека ім. 
Горького   

Берестейські книгозбори: 
проблеми та перспективи 
дослідження 

Угода відсутня Участь у IV Міжнародній науково-практичній 
конференції «Берестейські книгозбори: проблеми та 
перспективи дослідження» (22–25 травня 2018 р.). 

Білоруська державна академія 
музики (Мінськ) 

XІ-й міжнародний конкурс  
баяністів-акордеоністів  
«Perpetuum mobile» 
27 - 30 квітня 2018 

Угода відсутня  
Участь у журі конкурсу 

Гомельська філармонія  
(Гомель) 

XІ-й міжнародний конкурс  
баяністів-акордеоністів  
«Perpetuum mobile» 
27 - 30 квітня 2018 

Угода відсутня Участь у журі конкурсу 

Білоруська державна академія 
музики (Мінск) 

ІІІ-я Міжнародна  
науково-практична 
конференція «Музичне 
мистецтво ХХІ століття – 
історія, теорія, практика» 
27 квітня 2018 

Угода відсутня Участь у конференції 
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Італія Вільний університет Больцано 
(Больцано) 
 

Інклюзія та ексклюзія, 
ресурси освітніх досліджень 

Угода відсутня Участь у конференції, доповідь на конференції 
Європейської асоціації освітніх досліджень (EERA) 
«Інклюзія та ексклюзія, ресурси освітніх 
досліджень» (3 - 7 вересня 2018р) 

Музично-культурна асоціація 
«FORTISSIMO» (Ланчано) 

XІ-й міжнародний конкурс  
баяністів-акордеоністів  
«Perpetuum mobile» 
27 - 30 квітня 2018 

Угода відсутня Участь у журі конкурсу 

Іспанія Консерваторія «Jesús de 
Monasterio» (Сантандері) 

XІ-й міжнародний конкурс  
баяністів-акордеоністів  
«Perpetuum mobile» 
27 - 30 квітня 2018 

Угода відсутня Участь у журі конкурсу 

Республіка Казахстан Міжнародний Центр 
методологічних досліджень та 
інноваційних програм  

Гуманізм. Людина. Уява. Угода відсутня 29-ті Міжнародні людинознавчі філософські 
читання (постійно діючий філософський семінар) 
«Гуманізм. Людина. Уява.» (13 жовтня 2018 року). 

Казахська національна 
консерваторія імені Курмангази 
(Алмати) 

ІІІ-я Міжнародна  
науково-практична 
конференція «Музичне 
мистецтво ХХІ століття – 
історія, теорія, практика» 
27 квітня 2018 

Угода відсутня Участь у конференції 
 

Китайська Народна 
Республіка 

Чунцінський університет науки і 
мистецтв 

Участь в ХІ Міжнародній 
науково-практичній 
інтернет-конференції 
«Етнос. Культура. Нація» 

Угода відсутня Доповідь на конференції, 
18-19 жовтня 2018 року 

Уханьський технологічний 
Університет 
 

Виконання спільних 
українсько-китайських 
науково-дослідних проектів 

Угода 10.10.2017 р. 
Започатковано дослідження нових склоподібних 
матеріалів приготованих унікальним методом 
аеродинамічної левітації 

Університет Гонконгу Реформування вищої освіти Угода відсутня Участь проф. Щудло С.А. у експертній дискусійній 
панелі «Академічна свобода та інституційна 
автономія» (21 вересня 2018, Львів). Організатор:  
PhD Університету Гонконгу А.Олексієнко 

Латвія Технологічна академія в Резекне Реалізація проекту Еразмус+ 
в рамках програми 
«Подвійний диплом» з 
Полонійною академією в 
м.Ченстохові (Польща) 

Угода відсутня Реалізація академічних мобільностей 6 студентів 

Литва Вільнюський державний 
університет 

Українсько-литовський 
міжнародний проект з 

Угода відсутня Видання колективної монографії «На перехресті 
культур», Вільнюс, 2018 
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розробки історії церкви і 
монастиря Св. Трійці у 
Вільнюсі 

Литовська академія музики і 
театру (Вільнюс) 

XІ-й міжнародний конкурс  
баяністів-акордеоністів  
«Perpetuum mobile» 
27 - 30 квітня 2018 

Угода відсутня Участь у журі конкурсу 

Гімназія мистецтв ім. Саулюсa 
Сондецкісa (Шяуляй) 

XІ-й міжнародний конкурс  
баяністів-акордеоністів  
«Perpetuum mobile» 
27 - 30 квітня 2018 

Угода відсутня Участь у журі конкурсу 

Адміністрації самоуправління  
міста Каунаса 

XІ-й міжнародний конкурс  
баяністів-акордеоністів  
«Perpetuum mobile» 
27 - 30 квітня 2018 

Угода відсутня Участь у журі конкурсу 

Музична академія Університету 
Вітовта Великого (Каунас) 

ІІІ-я Міжнародна  
науково-практична 
конференція «Музичне 
мистецтво ХХІ століття – 
історія, теорія, практика» 
27 квітня 2018 

Угода відсутня Участь у конференції 

Академія музики и театру Литви 
 

ІІІ-я Міжнародна  
науково-практична 
конференція «Музичне 
мистецтво ХХІ століття – 
історія, теорія, практика» 
27 квітня 2018 

Угода відсутня Участь у конференції 

Німеччина Університет прикладних наук 
Кельну, Факультет інформації, 
засобів масової інформації і 
електротехніки, Інститут 
прикладної оптики і 
електроніки.  

Дослідження деградаційних 
процесів електричних 
параметрів мультишарових 
оксишпінельних структур ( 
в рамках двостороннього 
співробітництва, 
куратори – Гадзаман І. / 
Hadzaman I/, Бруннер М. / 
Brunner M.) 

Угода 29.08.2012 р.  
5 років + 5 років 

Спільна публікація 

Європейська асоціація освітніх 
досліджень (Берлін) 

Член правління 
Європейської асоціації 
освітніх досліджень (EERA) 

Угода відсутня Участь у засіданнях правління Європейської 
асоціації освітніх досліджень (EERA) (березень, 
2018, Берлін, Німеччина; вересень, 2018, Больцано, 

https://www.masterstudies.ru/%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%8B/Germanija/Cologneuni/
https://www.masterstudies.ru/%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%8B/Germanija/Cologneuni/
https://www.masterstudies.ru/%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%8B/Germanija/Cologneuni/
https://www.masterstudies.ru/%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%8B/Germanija/Cologneuni/
https://www.masterstudies.ru/%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%8B/Germanija/Cologneuni/
https://www.masterstudies.ru/%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%8B/Germanija/Cologneuni/
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Італія) 
Дрезденський технічний 
університет 

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

Угода відсутня Організація та проведення спільної конференції 

Польща Опольський політехнічний 
університет, Факультет 
виробничої інженерії та 
логістики, кафедра фізики.   

Дослідження топологічних 
властивостей 
оксишпінельної кераміки 
(Гадзаман І. / Hadzaman I/ - 
Інграм А. / Ingram A.) 

Угода відсутня Спільні публікації 

Жешівський університет,  Центр 
мікроелектроніки та  
нанотехнологій, Жешув  

Дослідження оптичних, 
магніто-оптичних та 
магнітних властивостей 
напівпровідникових 
наноструктур та їх 
біонаноконюгатів із 
протеїнами (Столярчук І.Д  
/I.D.Stolyarchuk /- Шерегій 
Є.М./ E.M. Sheregii 

Угода 30.04.2004 р. 
необмежена 

Спільні публікації  

Університет інформаційних 
технологій, Жешів, Кафедра 
телекомунікації та електроніки.  

Робота над патентом на 
винахід «Акустико-
оптичний пристрій для 
корекції спрямованості 
випромінювання лазера для 
спікання металів лазером» 
(Peleshchak R./Пелещак Р., 
Kopka J/Копка Я.) 

Угода 30.04.2004 р. 
необмежена 

Заявка на винахід 

Жешівський університет Електронне 
матеріалознавство 

Угода 30.04.2004 р. 
необмежена 

Спільні наукові дослідження та публікації 

Інститут фізики польської 
академії наук 

Електронне 
матеріалознавство 

Угода відсутня Спільні наукові дослідження та публікації 

Познанський університет імені 
Адама Міцкевича  

Простори Гарді Угода відсутня Виступ на науковому семінарі 

Жешівський університет, 
агробіологічний факультет  Ерозія ґрунтів. Екологічні 

проблеми Передкарпаття. 
Угода 30.04.2004 р. 
необмежена 

Проведення спільних досліджень, участь у 
міжнародних конференціях, публікація статей та 
тез.  
Випуск збірника Acta Carpatica. 
Участь у роботі ІV Міжнародної науково-
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практичної конференції молодих учених та 
студентів 

Полонійна Академія в 
Ченстохові 
 

Реалії та перспективи : 
екологія та харчування 

Угода 23.10.2002 р. 
необмежена 

Участь у роботі ІV Міжнародної науково-
практичної конференції молодих учених та 
студентів 

Університету імені Яна 
Кохановського 
(Кельце) 
 

XІ-й міжнародний конкурс  
баяністів-акордеоністів  
«Perpetuum mobile» 
27 - 30 квітня 2018 

Угода 18.06.2001 р. 
необмежена 

Участь у журі конкурсу 

Інститут музичної освіти 
Університету імені Яна 
Кохановського (Кельце) 
 

ІІІ-я Міжнародна  
науково-практична 
конференція «Музичне 
мистецтво ХХІ століття – 
історія, теорія, практика» 
27 квітня 2018 

Угода 18.06.2001 р. 
необмежена 

 
Участь у конференції 

Університет Марії Кюрі-
Склодовської в Любліні  

 Історія, краєзнавство. Угода 12.08.2011 р.  
необмежена 

Обмін студентами 

Музей ім. Анни та Ярослава 
Івашкевичів в Ставіску 
Музей Юзефа Пілсудського у 
Сулеювку 
Люблінський музей у Любліні 
 

Міжнародна наукова 
конференція, що є частиною 
щорічного польсько-
українського літературно-
наукового проекту «Діалог 
Двох Культур». 

Угода відсутня Участь у конференції «Дрогобич і околиці: відлуння 
багатокультурності в літературі та мистецтві». 

Перемишльський архів  Дослідження історії 
українсько-польського 
пограниччя 

Угода відсутня Участь у міжнародній науковій конференції «Unia 
Brzeska I jej konsekwencje» та публікація статті. 

Університет Казимира Великого, 
м. Бидгощ   

Реалізація спільного 
українсько-польського 
навчально-методичного 
проекту «Підтримка 
розвитку системи 
профілактики та навчання 
спеціалістів в обсязі 
протидії ризиковій 
поведінці дітей та молоді в 
Україні» (2017-2020) 

Угода 15.12.2017р. 
необмежена. 

Участь 5 викладачів у тренінгах у рамках проекту 
«Польсько-української науково-методичної 
співпраці з метою побудови навчального модуля. 

Жешівський університет Стажування викладачів Угода 30.04.2004 р. 
необмежена 

Двоє викладачів  пройшли закордонне стажування  

Вища школа економічних наук, Дитина в родині минулого і Угода 24.10.2007 р. Участь у Міжнародній науковій конференції 
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м. Хелм   сучасного необмежена «Дитина в родині минулого і сучасного», (14 
березня 2018 р.) стаття знаходиться в друці  

Вища школа імені Яна Гродка,  
м. Санок.  

Культура на українсько-
польському пограниччі 

Угода 10.09.2009 р. 
необмежена 

Участь  у Міжнародній науковій конференції «На 
пограниччях культур і народів. Ми-Ви-Вони», 
стаття подана до друку 

Вища державна профсійна 
школа імені Вітелона, м. Лєгніца  

Співорганізація конференції 
«Суспільно-правові аспекти 
виховання молоді в ХХІ ст. 
Загрози, сподівання, 
виклики» 

Угода 24.03.2000 р. 
необмежена 

Проведення І Міжнародної наукової конференції  
(9-10 жовтня 2018 р.) за участю 5 викладачів та 4 
студентів, подання статей до друку у закордонному  
науковому рецензованому журналі  

Краківська педагогічна академія, 
м. Краків  

Дослідження, інновації та 
реформи в освіті 

Угода відсутня Участь в організаційному комітеті  та  виступ з 
доповіддю на XI Міжнародному конгресі освітніх 
досліджень «Дослідження, інновації та реформи в 
освіті»  (17-19 вересня 2018 р.)  

Фундація розвитку системи 
освіти, Варшава  

Монографія з проблем 
педагогічної  освіти 

Угода відсутня  Участь у написанні  монографії «Лідерство 
вчителів» (Варшава, 2018) 

Державна агенція розв'язання 
алкогольних проблем (PARPA) 
(Варшава) 

Профілактика узалежнень та 
ризикованої поведінки дітей 
та молоді 

Угода 2016 р.  
необмежена 

Участь у написанні розділу колективної монографії 
«Моніторинг узалежнень та ризикованої поведінки 
дітей та молоді. Мокотовські дослідження, 
дослідженн Львівської області.2016» (Варшава, 
2017) 

Вища державна професійна 
школа імені Вітелона, м. Лєгніца  

Академічна мобільність 
викладачів та 
адміністративних 
працівників 

Угода 24.03.2000 р. 
необмежена 

Участь в академічній мобільності викладачів  та 
адміністративних працівників  

Краківський педагогічний 
університет  

Конференційна діяльність Угода 11.03.2013 р.  
5 років + 5 років 

Обмін студентами 

Музей національної культури та 
регіональне товариство культури 
ім. Я.Ґосляра в Кольбушові  

Науково-конференційна 
діяльність 

Угода відсутня Членство у науковій раді «Rocznik Kolbuszowski» 

Природничо-гуманітарний 
університет в Сєдльцях  

Обговорення актуальних 
проблем українсько-
польських взаємин в 
історичній ретроспективі 

Угода 05.10.2011 р. 
необмежена 

Редагування збірника наукових праць «Historia i 
Świat»  

Ягелонський університет м. 
Краків  

Конференційна діяльність Угода відсутня Участь у ІІІ Міжнародному Конгресі істориків. 11-
14.10.2017.  

Музей національної культури та 
регіональне товариство культури 
ім. Я.Ґосляра в Кольбушові  

Конференційна діяльність Угода відсутня «Krajobraz niepodległości» та виступила з 
доповіддю: «Львів у складі Австро-Угорської 
імперії наприкінці XVIII - у першій половині XIX 
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століття» 24 -25. 05. 2018 р.  
Жешівський університет,  Науково-конференційна 

діяльність 
Угода 30.04.2004 р. 
необмежена 

Член  «Історіографічного товариства»  

Полонійна академія в Ченстохові Конференційна діяльність Угода 23.10.2002 р.  
необмежена 

Видання наукового збірника  

Варшавський університет Конференційна діяльність Угода відсутня Видання наукового збірника  
Поморська академія в Слупську Конференційна діяльність Угода відсутня Видання наукового збірника  
Державна вища професійна 
школа в Коніні 

Конференційна діяльність Угода 17 квітня 2018 
року 

Видання наукового збірника 

Університет Марії Кюрі-
Склодовської  

Наукова діяльність Угода 12.08 2011 р. 
необмежена 

Збірник «Spheres of Culture» 

Університет Казимира Великого 
в Бидгощі 
 

Запобігання та підготовка 
фахівців у сфері боротьби з 
ризикованою поведінкою – 
дітей та молоді в Україні 

Угода 15 грудня 2017 
року 

Розробка концепції та модуля освіти для галузей 
підготовки студентів ДДПУ ім. Івана Франка для 
роботи з профілактики ризикованої поведінки дітей 
та підлітків (психологія / соціальна педагогіка) 

Університет Марії Кюрі- 
Склодовської  

Застосування інноваційних 
технологій навчання та 
виховання 

Угода 12.08 2011 р. 
необмежена 

Публікації в наукових виданнях Польщі, 
редагування збірників наукових праць. 
Чепіль М.М. – нагорода президента Польщі А.Дуди 
(бронзова медаль за багаторічну діяльність за 
розвиток науки) 

Центр розвитку освіти  Робота над стандартом 
базової середньої освіти 

Угода відсутня Проект стандарту базової середньої освіти 

Інститут Книги у Кракові  Організація VIІІ 
Міжнародного Фестивалю 
Бруно Шульца у Дрогобичі 

Угода відсутня Організація VІІІ Міжнародного Фестивалю Бруно 
Шульца у Дрогобичі, 1 – 7 червня 2018 року 

Польський Інститут у Києві, 
Польща –Україна 

Видання збірника з 
матеріалами VІІ 
Міжнародного Фестивалю 
Бруно Шульца в Дрогобичі 
Організація VIІІ 
Міжнародного Фестивалю 
Бруно Шульца у Дрогобичі 

Угода відсутня Бруно Шульц і сучасна теорія культури. Матеріали 
VІІ Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца у 
Дрогобичі/ ред. Віри Меньок. – Полоністичний 
науково-інформаційний центр ім. Ігоря Менька 
ДДПУ ім. Івана Франка. – Дрогобич: Посвіт, 2018. – 
740 с.  
Проведення VIІІ Міжнародного Фестивалю Бруно 
Шульца у Дрогобичі, 1 – 7 червня 2018 року  

Генеральне Консульство РП у 
Львові, Польща–Україна 

Організація VIІІ 
Міжнародного Фестивалю 
Бруно Шульца у Дрогобичі 

Угода відсутня Організація VІІІ Міжнародного Фестивалю Бруно 
Шульца у Дрогобичі, 1 – 7 червня 2018 року 

Товариство Фестиваль Бруно 
Шульца в Любліні 
 

Спільна організація 
міжнародних проектів 
 

Угода 26.10.2011 р.  
необмежена 

Організація VІІІ Міжнародного Фестивалю Бруно 
Шульца у Дрогобичі, 1 – 7 червня 2018 року 
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Організація презентації українського видання 
книжки польської письменниці Аґати Тушинської 
«Наречена Шульца» в перекладі Віри Меньок  
Дрогобич, 24 вересня 2018 року 
 
Організація Міжнародного літературно-мистецького 
проекту «Друга Осінь», Дрогобич, 19 – 20 листопада 
2018 року 

Вища державна професійна 
школа ім. Яна Ґродка у Саноку 

Міжнародна наукова 
конференція «На пограниччі 
культур і народів. Ми–ви–
вони» 

Угода 10.09.2009 р. 
необмежена 

Співорганізація Міжнародної наукової конференції 
у Саноку (Польща), 13 – 15 вересня 2018 року 

Музей Анни та Ярослава 
Івашкевичів у Ставищі  

Міжнародна наукова 
конференція «Дрогобич і 
околиці: відлуння 
багатокультурності в 
літературі та мистецтві» у 
рамках щорічного польсько-
українського проекту 
«Діалог двох культур» 

Угода відсутня Співорганізація та проведення Міжнародної 
наукової конференції «Дрогобич і околиці: відлуння 
багатокультурності в літературі та мистецтві», 
Дрогобич, 7 вересня 2018 року 

Товариство Студіо Театр Тест 
(Варшава) 

Співпраця в рамках 
Міжнародного театрального 
фестивалю «Золотий Лев» 

Угода відсутня Співорганізація та проведення Міжнародної 
наукової конференції «Драматургія Кароля 
Войтили» (Львів, Львівський музей історії та 
релігії), 6 жовтня 2018 року 

Жешівський університет 
 

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

Угода 30.04.2004 р. 
необмежена 

Спільні наукові публікації 

Полонійна Академія в 
Ченстохові 
 

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

Угода 23.10.2002 р. 
необмежена 

Подвійний диплом, організація та проведення 
спільної конференції 

Підкарпатська вища школа в 
Ясло 
 

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

Угода 22.03.2002 р. 
необмежена 

Організація та проведення спільної конференції 
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Державна Вища техніко-
економічна школа ім. кс. 
Броніслава Маркевіча 

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

Угода 29.05.2012 р. 
необмежена 

Організація та проведення спільної конференції 

Державна Вища професійна 
школа ім. Станіслава Пігоня в 
Кросно 

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

Угода 03.11.2016 р. 
необмежена 

Організація та проведення спільної конференції 

Вища державна школа імені 
Вітелона в Легниці 
 
 

Актуальні проблеми 
філософії освіти: 
загальнофілософські, 
психолого-педагогічні та 
організаційні виміри 

Угода 24.03.2000 р. 
необмежена 

Міжнародна науково-практична конференція 
пам’яті професора В.Г.Скотного «Актуальні 
проблеми філософії освіти: загальнофілософські, 
психолого-педагогічні та організаційні виміри» (19-
20 квітня 2018 року) 

Фонд «Свобода і Демократія» 
(Варшава) 

Співпраця в рамках 
міжнародних проектів та 
грантових програм для 
студентів 

Угода відсутня Співорганізація Міжнародного літературно-
мистецького проекту «Друга Осінь», Дрогобич, 19 – 
20 листопада 2018 року 
 
Участь у грантовій програмі «Координація і 
підтримка вищої полоністичної освіти в Україні» 
студентів філологічного факультету ДДПУ ім. Івана 
Франка; захист стипендійних грантових проектів в 
рамках «Третьої Полоністичної Бесіди» (Львівський 
національний університет ім. Івана Франка, 5 
листопада 2018 р.) 

Люблінський католицький 
університет Івана Павла ІІ 

Академічна мобільність 
викладачів та студентів 

Угода 26.03.2002р. 
необмежена 

Участь в академічній мобільності 1 викладача 

Люблінський католицький 
університет Івана Павла ІІ 

Міжнародна конференція 
«Polish early school 
pedagogy: theory, research 
and practice» (11-12 грудня 
2018р.) 

Угода 26.03.2002р. 
необмежена 

Участь в конференції 3 викладачів 

Жешівський університет Академічна мобільність 
викладачів 

Угода 30.04.2004 р. 
необмежена 

Участь в академічній мобільності 1 викладача 

Росія Тихоокеанське вище військово-
морське училище імені С.О. 
Макарова 

Актуальні проблеми 
філософії освіти: 
загальнофілософські, 
психолого-педагогічні та 

Угода відсутня Міжнародна науково-практична конференція 
пам’яті професора В.Г.Скотного «Актуальні 
проблеми філософії освіти: загальнофілософські, 
психолого-педагогічні та організаційні виміри» (19-
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організаційні виміри 20 квітня 2018 року) 
Інститут психології імені Л.С. 
Виготського Російського 
державного гуманітарного 
університету 

Творчість С.С. Авєрінцева 
як відсвіт філософії та 
культури російського 
Срібного віку 

Угода відсутня Міжнародна наукова конференція «Творчість С.С. 
Авєрінцева як відсвіт філософії та культури 
російського Срібного віку» ( 4-5 травня 2018 року) 
 

Московський інститут 
електронної техніки  
 

Творчість С.С. Авєрінцева 
як відсвіт філософії та 
культури російського 
Срібного віку 

Угода відсутня Міжнародна наукова конференція «Творчість С.С. 
Авєрінцева як відсвіт філософії та культури 
російського Срібного віку» ( 4-5 травня 2018 року) 
 

Санкт-Петербурзький 
державний економічний 
університет 

Творчість С.С. Авєрінцева 
як відсвіт філософії та 
культури російського 
Срібного віку 

Угода відсутня Міжнародна наукова конференція «Творчість С.С. 
Авєрінцева як відсвіт філософії та культури 
російського Срібного віку» ( 4-5 травня 2018 року) 
 

Інститут психології імені Л.С. 
Виготського Російського 
державного гуманітарного 
університету  

Гуманізм. Людина. Уява. Угода відсутня 29-ті Міжнародні людинознавчі філософські 
читання (постійно діючий філософський семінар) 
«Гуманізм. Людина. Уява» (13 жовтня 2018 року) 

Московський інститут 
електронної техніки 
 

Гуманізм. Людина. Уява Угода відсутня 29-ті Міжнародні людинознавчі філософські 
читання (постійно діючий філософський семінар) 
«Гуманізм. Людина. Уява» (13 жовтня 2018 року) 

Санкт-Петербурзький 
державний економічний 
університет 
 

Гуманізм. Людина. Уява Угода відсутня 29-ті Міжнародні людинознавчі філософські 
читання (постійно діючий філософський семінар) 
«Гуманізм. Людина. Уява» (13 жовтня 2018 року) 

Московська міжнародна вища 
школа бізнесу «МІРБІС» 
(Інститут) 

Гуманізм. Людина. Уява Угода відсутня 29-ті Міжнародні людинознавчі філософські 
читання (постійно діючий філософський семінар) 
«Гуманізм. Людина. Уява» (13 жовтня 2018 року) 

Московський державний 
інститут культури, Російська 
Федерація 

Гуманізм. Людина. Уява Угода відсутня 29-ті Міжнародні людинознавчі філософські 
читання (постійно діючий філософський семінар) 
«Гуманізм. Людина. Уява» (13 жовтня 2018 року) 

Московська Сучасна 
Гуманітарна Академія  

Гуманізм. Людина. Уява Угода відсутня - 29-ті Міжнародні людинознавчі філософські 
читання (постійно діючий філософський семінар) 
«Гуманізм. Людина. Уява» (13 жовтня 2018 року) 

Румунія Банатський університет 
сільськогосподарських наук та 
ветеринарної медицини в 
Тімошіарі 

Реалізація проекту Еразмус+ 
з Університетом прикладних 
наук VIVES (Бельгія) 

Угода відсутня Реалізація академічної мобільності 1 студента 

Словаччина  Математичний інститут м. 
Братислава  

Обговорення  наукових 
результатів дисертацій. 

Угода відсутня Спільні наукові дослідження 
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Участь в конференції 
Технічний університет в Кошіце  Моделювання та управління 

соціально-економічними 
системами 

Угода відсутня Діяльність в рамках програми ERASMUS + 

Академія мистецтв, Банска 
Бистрица 

Міжнародна науково-
практична конференція 
«Музичне мистецтво ХХІ 
ст. – історія, теорія, 
практика» 27 квітня 2018 
року 

Угода відсутня Участь у конференції 

США Американське наукове 
товариство 

Robert J.Daverman 
 

Угода відсутня Виконування обов’язків члена товариства 

Хорватія Загребська музична академія Участь в ХІ Міжнародній 
науково-практичній 
інтернет-конференції 
«Етнос. Культура. Нація» 

Угода відсутня Доповідь на конференції, 18-19 жовтня 2018 року 

Чехія Інститут  вищої освіти Чеської 
Республіки, 
Інститут вищої освіти, 
Національної академії 
педагогічних наук України 

Проект Агенства розвитку 
Чехії «Формування мережі 
експертів із забезпечення 
якості вищої освіти», 
Проект Міжнародного 
фонду «Відродження» 
«Нова система акредитації 
як засіб забезпечення якості 
та подолання корупції у 
вищій освіті» 

Угода відсутня Участь у тренінгу для підготовки експертів із 
забезпечення якості вищої освіти (Київ, 20-23 
листопада 2018) 

Консерваторії  
ім. Л. Яначека (Острава) 

XІ-й міжнародний конкурс  
баяністів-акордеоністів  
«Perpetuum mobile» 
27 - 30 квітня 2018 

Угода відсутня Участь у журі конкурсу 

Японія Університет Мейдзі Гакуїн 
(Токіо) 

Читання лекцій з соціології Угода відсутня Читання лекцій з соціології міста для студентів 
гуманітарних спеціальностей професором соціології 
та урбаністичних студій Шінджі Іванага (19-20 
лютого 2018)  
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3.2 Діяльність Полоністичного науково-інформаційного центру 

імені Ігоря Менька 
 

Основні проекти Полоністичного центру: 

1. VIІІ Міжнародний Фестиваль Бруно Шульца у Дрогобичі (1 – 7 

червня 2018): інавґураційні лекції Адама Заґаєвського (Польща) та Сйона 

(Ісландія); міжнародна наукова конференція «Бруно Шульц: філософія, поетика 

та інші перспективи місця», у якій взяли участь відомі науковці з США, 

Бразилії, Японії, Великобританії, Швеції, Франції, Австрії, Чехії, Угорщини, 

Польщі, Росії та України; авторські зустрічі з Яцеком Подсядло, Ольгою 

Токарчук, Павлом Гілле, Радкою Франчак, Богданом Задурою, Геркусом 

Кунчюсом, Сергієм Жаданом, Юрієм Андруховичем, Софією Андрухович, 

Олександром Бойченком та іншими письменниками; вернісажі виставок Марка 

Саньйоля, Маріуша Джевінського, Станіслава Ожуґа, Пйотра В. Тимоховича, 

Сергія Слєпухіна та інших художників; концерти; спектаклі, зокрема, театру з 

Бразилії та двох польських театрів; перформанси та мистецькі майстер-класи; 

презентація колективної монографії «Бруно Шульц і сучасна теорія культури. 

Матеріали VІІ Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца у Дрогобичі». 

Кількість програмних учасників фестивалю – 93 особи. 

2. Міжнародна наукова конференція «Дрогобич і околиці: відлуння 

багатокультурності в літературі та мистецтві» у рамках щорічного польсько-

українського проекту «Діалог двох культур» (7 вересня 2018), організована у 

Дрогобичі Полоністичним науково-інформаційним центром ім. Ігоря Менька 

спільно з Музеєм Анни та Ярослава Івашкевичів (Польща). Участь викладачів 

нашого університету: проф. Леонід Тимошенко, доц. Володимир Галик, 

доц. Уляна Молчко. 

3. Міжнародна наукова конференція «На пограниччі культур і 

народів. Ми – ви – вони» (13–15 вересня 2018), організована у Саноку Вищою 

державною професійною школою ім. Яна Ґродка за партнерської 

співорганізації Полоністичного науково-інформаційного центру ім. Ігоря 

Менька. Участь викладачів нашого університету: доц. Віра Меньок, доц. Павло 
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Скотний, доц. Ірина Лозинська, доц Олександра Проць, доц. Олександра 

Німилович. 

4. Міжнародна наукова конференція «Драматургія Короля Войтили» 

(6 жовтня 2018), організована у рамках Міжнародного театрального фестивалю 

«Золотий лев» у Львові Студіо Театр Тест з Варшави (Польща) за партнерської 

співорганізації Полоністичного науково-інформаційного центру ім. Ігоря 

Менька. Участь науковців нашого університету: доц. Віра Меньок, отець Олег 

Кекош. 

5. Щорічний міжнародний літературно-мистецький проект «Друга 

Осінь», присвячений 76-м роковинам загибелі Бруно Шульца (19–20 листопада 

2018). У рамках проекту: 

– спільна молитва на місці загибелі Бруно Шульца; 

– виставка робіт художника Анджея А. Відельського (1953–2017); 

– презентація третього числа двомовного періодичного науково-

популярного видання «Acta Schulziana»; 

– авторська зустріч з польським поетом Яцеком Подсядло; 

– виставка фотографій Дениса Вірена (Росія); 

– концерт фортепіанної музики Ольги Міхаловської (Польща); 

– культурологічна конференція за участі Ґжеґожа Ґаудена, Єжи 

Ковалевського, Павела Прухняка, Адама Ліпшица, Поліни Юстової. 

Учасники проекту з України та Польщі – 32 особи. 

6. Літературні зустрічі та книжкові презентації: презентація 

українського видання книжки польської письменниці Аґати Тушинської 

«Наречена Шульца» в перекладі Віри Меньок (22 вересня – в рамках Форуму 

видавців у Львові, 24 вересня – у Дрогобичі, бібліотека Чорновола). Книжка 

здобула нагороду Форуму видавців у Львові «Найкраща книжка в номінації 

Біографія». 

7. Основні лекції та екскурсії у Кімнаті-Музеї Бруно Шульца: для 

керівників позашкільних закладів, які проходять курси підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників у центрі післядипломної освіти нашого університету 
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(28 лютого 2018); для кінодокументалістів з Австралії, Німеччини та Чехії (18 

липня 2018); для студентів Дрогобицького педагогічного ліцею (17 вересня 

2018); для проф. Ольги Сухомлинської (18 вересня 2018) та ін. Загальна 

кількість відвідувачів Музею упродовж року – близько 480 осіб. 

Проекти і програми для студентів: 

8. Підготовка та організація безкоштовної участі студентів польсько-

української філології філологічного факультету у літніх школах польської мови 

у Варшаві, Кракові, Сєдльце та Любліні (Наталія Ґронська, Валентина Фольц, 

Ксенія Віленська, Наталія Безкоровайна, Марта Клименко, Маргарита 

Кондратенко). 

9. Науково-методичне керівництво стипендійними дослідницькими 

проектами студентів філологічного факультету в рамках програми 

«Координація і підтримка вищої полоністичної освіти в Україні», реалізованої 

під патронатом Фонду «Свобода і Демократія» (Варшава). Наукові проекти 

реалізували студентки Валентина Фольц (ПУ-45Б), Наталія Безкоровайна (ПУ-

45Б), Ксенія Віленська (УП-25М). Захист наукових проектів – під час 

Міжнародної конференції «Третя Полоністична Бесіда» (8 листопада 2018, 

Львівський національний університет ім. Івана Франка). 

Основні проекти студентського театру «Альтер». Спектаклі, 

перформативні проекти, театральні прем’єри, міжнародні презентації: 

– Презентація документального серіалу «Мовчазні свідки ХХ століття» 

(25 січня 2018) 

– Презентація спектаклю «Невтомний перевтілювач» за мотивами 

творів Бруно Шульца (4 червня 2018); 

– Прем’єра спектаклю «Таргани» за мотивами п’єси Сергія Слєпухіна 

(5 червня 2018); 

– Участь у VIII Міжнародному Фестивалі Ефемерного Мистецтва 

(Соколовськ, Польща) (26–30 липня 2018); 

– Участь у міжнародному проекті «Нас поєднав театр» (Ожиш, Польща) 

(28 липня 2018) 
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– Українсько-польський проект «Дрогобич на перехресті культур»  (18–

21 вересня 2018); 

– Прем’єра спектаклю «Самотність» (20 вересня 2018); 

– Презентація спектаклю «Таргани» за мотивами п’єси Сергія 

Слєпухіна (19 листопада 2018). 

Провідні партнери проектів Полоністичного науково-інформаційного 

центру ім. Ігоря Менька, реалізованих упродовж 2018 року: 

1. Інститут Книги у Кракові (Польща). 

2. Польський Інститут у Києві (Польща –Україна). 

3. Товариство «Фестиваль Бруно Шульца» у Любліні (Польща). 

4. Вища державна професійна школа ім. Яна Ґродка у Саноку 

(Польща). 

5. Фонд «Свобода і Демократія» у Варшаві (Польща). 

6. Музей Анни та Ярослава Івашкевичів у Ставищі (Польща). 

7. Товариство Студіо Театр Тест (Варшава, Польща). 
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IV. ВИХОВНА РОБОТА 

 
Серед пріоритетних напрямків діяльності університету – виховна робота 

із студентською молоддю. 

«Концепцією національного виховання студентської молоді», схваленою 

колегією МОН України (протокол № 7/2 – 4 від 25.06.2009 р.) визначено, що 

головною метою національного виховання студентської молоді є формування 

свідомого громадянина – патріота Української держави, активного провідника 

національної ідеї, представника української національної еліти через набуття 

молодим поколінням національної свідомості, активної громадянської позиції, 

високих моральних якостей та духовних запитів. 

З метою забезпечення реалізації цієї Концепції, розроблено «План 

культурно-виховних та спортивно-масових заходів Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка». 

У 2018 році на загально університетському рівні підрозділами 

університету було заплановано, організовано та проведено таку виховну 

роботу: 

– 01.03 – ІІІ-а щорічна інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?»; 

– 14.03 – конкурс читців поезії Тараса Шевченка серед студентів 

університету; 

– 16.03 – актова зала головного корпусу - Літературно-мистецький вечір 

«Шевченко – наш. Він – для усіх століть»; 

– 23.03 – у спортивному залі «Космос» відбувся футбольний матч на 

кубок профкому студентів  між збірними команд мешканців гуртожитків № 1 і 

№ 5 (буде проводитись двічі на рік). Обидві команди  отримали солодкі 

подарунки від профкому студентів, а команда, яка перемогла перехідний кубок, 

який буде прикрашати фойє гуртожитку; 

– у квітні щороку проводиться конкурс на кращу кімнату гуртожитку; 

– 25-28.05 – участь у країні Франкіані; 

– 29.07 – участь у святі Української Молоді «Андрей Шептицький – це 

Україна: будівничий, князь, лідер», м. Львів;  
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– 24.08 – участь у проведенні заходів щодо відзначення Дня незалежності 

у м. Дрогобич; 

– 02.09 – урочиста посвята першокурсників у студенти ДДПУ імені Івана 

Франка; 

– 21.09 – участь у заходах з нагоди святкування Дня міста Дрогобича: 

презентація навчального закладу з виставкою продажем творчих робіт;  

– 12.09 – Свята Літургія з нагоди нового навчального року; 

– 26.09 – захід присвячений дню першокурсника; 

– 05.10 – захід присвячений дню працівника освіти;  

– 16.10 – Презентація книги нарисів «Франків край – Донбас: дорогами 

звитяжного Чину» до Дня захисника Укураїни;   

– 10.10 на майданчику біля гуртожитку №1 (вул. В. Великого, 3) відбувся 

щорічний фестиваль «Козацькі забави – 2018» першості ДДПУ ім. І. Франка 

серед збірних студентських команд факультетів; 

– у жовтні з метою безпеки життєдіяльності, для студентів та аспірантів 

усіх гуртожитків керівники відділів: охорони праці (Губицький М.А.), 

студентського профкому (Гівчак І.О.) та відділу молодіжної політики і 

соціальної роботи (Бучковська Н.І.) провели інструктажі з попередження 

побутового та дорожнього травматизму, як діяти у випадках пожежної чи 

радіаційної небезпеки та пригадали студентам-мешканцям гуртожитків 

Правила внутрішнього розпорядку у студентських гуртожитках; 

– у рамках святкування Міжнародного Дня студентів організовано та 

проведено разом з профкомом студентів та студентським самоврядуванням:  

1) Огляд-конкурс художньої самодіяльності перших курсів «Дебют» 

(12-13.11.); 

2) Загальноуніверситетський конкурс естрадної пісні «Шанс», конкурс 

«Студент року» (15.11.); 

– 24.11 – захід присвячений Дню пам’яті жертв Голодомору «Запали 

свічку»; 



61 
 

– 29.11 – у Дрогобицькому міському народному домі імені Івана Франука 

відбулася «Ярмарка ваканцій – 2018року» 

– 03-17.12 – благодійна акція для дітей-сиріт, що полягала у зборі одягу 

та канцтоварів для дітей з дитячих будинків; 

– 18.12 – «Ой, хто, хто Миколая любить» - свято для дітей працівників 

університету. 

У студентських гуртожитках функціонують «Духовні світлиці», в яких 

студентський капелан о.Олег Кекош проводить бесіди на християнську 

тематику, залучає студентську молодь гуртожитків до вивчення катехизму, 

студенти мають змогу почути відповіді Церкви на поставлені ними запитання 

(за звітний період студентським капеланом о. Олегом Кекошем та духовними 

братами було проведено катехизацію, реколекції з нагоди Великодня та духовні 

інформаційні години. У 2018 році відбулися зустрічей у гуртожитках №5. 

Загальна кількість студентів, котрі були присутні на зустрічах, становить 

близько 300-350 осіб в рік. Складено спільний план заходів, у якому – 

Великопосні реколекції, студіювання із студентами катехизму та Святого 

Писання, а також наукові конференції для християнської молоді, прощі до 

Гошева, Крехова, Зарваниці); 

Відділом молодіжної політики і соціальної роботи та профкомом 

студентів регулюється ситуація щодо пільгових категорій студентів, зокрема 

дітей-учасників АТО.  

Відділом молодіжної політики і соціальної роботи за 2018 р. було 

підготовлено 3 наказів, якими студентам гуртожитку оголошувалась догана, 

непоселення на наступний навчальний рік та виселення з гуртожитку 

відповідно до правил внутрішнього розпорядку у студентських гуртожитках 

ДДПУ імені Івана Франка: 

02.03.2018 №64 – 2 студенти – догана  

20.11.2018 №457 – 4 студенти – догана; 

10.10.2018 №489 – 8 студент – догана.  
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Із 32 мешканцями гуртожитків – порушниками Правил внутрішнього 

розпорядку у студентських гуртожитках університету, проведено виховну 

роботу і оголошено їм усне попередження. 

Для студентів згідно плану лекторію на 2018 рік було прочитано 28 

лекцій, серед яких «Негативний вплив аборту», «Здоровий спосіб життя», 

«Запобігання побутових травм», «Протидія торгівлі людьми», «Єдина країна – 

єдина мова», «Малокомплектні школи – важлива практика сучасної української 

системи освіти», «Проблеми інтеграції України у європейському економічному 

просторі» та ін. Продемонстровано 12 фільмів із запланованих 18.  

З метою ознайомлення з історичними місцями відділом молодіжної 

політики і соціальної роботи спільно з кураторами академічних груп 

організовано та проведено 11 поїздок, в яких взяли участь 274 осіб. З  них: 9-ть 

екскурсійних поїздок  по Україні, 2 поїздок за кордон в яких взяли участь 65 

осіб. 

У 2018-2019 навчальному році в штаті відділу молодіжної політики і 

соціальної роботи реально функціонувало 5 художніх колективів із званням 

«народний». А саме:  

1. Народний вокально-хореографічний ансамбль «Пролісок» 

2. Народна хорова капела «Гаудеамус» 

3. Народний інструментальний оркестр «Намисто» 

4. Народний оркестр народних інструментів 

5. Чоловічий камерний хор «Боян Дрогобицький» 
 

Діяльність лабораторії «Мистецька Бойківщина» 
 

1.Семінари та майстре-класи: 

1. Благодійний майстер-клас «Способи оздоблення краю вишитого 

рушника» за участю керівника гуртка «Дивоплетиво» палацу дитячої та 

юнацької творчості Л. Піхота (01.03.2018р., м. Дрогобич). 

2. Майстер-клас «Бойківська народна сорочка» на всеукраїнській 

науково-практичній конференції з міжнародною участю «Народне мистецтво 
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Бойківщини: історія та сучасність» (03.05.2018 р., м. Дрогобич).  

3. «Вишиванка – дзеркало української душі» – виховний захід на 

філологічному факультеті приурочений до Дня вишиванки (17.05.2018 р., 

м. Дрогобич).  

4. Майстер-клас з виготовлення весільних вінків за давніми українськими 

традиціями (24.10.2018 р., м. Дрогобич). 

5. Майстер-клас з ткацтва та вивчення способів декорування бойківських 

сорочок ретязем на «Дні Традиційного Костюма» (11.11.2018 р., м. Стрий). 

6. Майстер-клас з бісероплетіння для студентів ДО-13Б (06.12.2018 р.). 

7. Благодійний майстер-клас із джгутової філіграні для дітей з 

особливими освітніми потребами у КЗ ЛОР «Навчально-реабілітаційний центр 

І-ІІІ ступенів «Гармонія»» (12.12.2018 р., м. Борислав). 

2. Виставки: 

1. Виставка виробів декоративно-ужиткового мистецтва на всеукраїнській 

науково-практичній конференції з міжнародною участю «Народне мистецтво 

Бойківщини: історія та сучасність» (03.05.2018 р., м. Дрогобич). 

2. Виставка вишивки на 8-му міжнародному фестивалі «Берегиня» (9-

13.08.2018р., м. Луцьк). 

3. Виставка творчих досягнень викладачів кафедри і студентів на 

всеукраїнській науково-практичній конференції «Педагогіка Василя 

Сухомлинського: від традицій до інновацій», приурочену до 100-річчя від дня 

народження педагога (17.09.2018р., м. Дрогобич). 

4. Виставка творчих досягнень викладачів кафедри і студентів 

приурочена Дню міста Дрогобича (21.09.2018р., м. Дрогобич). 

5. Виставка вишивки та етноодягу на святкуванні 200 років від 

заснування першої Тривіальної школи у селі Вовче (25.11.2018р., м. Вовче 

Турківського р-ну). 
 

Спортивно-масова робота 
 

Спортивно-масова робота займає значне місце у житті студентів ДДПУ 
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імені Івана Франка і спрямована на широке залучення студентської молоді до 

самостійних систематичних занять фізичною культурою, виховання у студентів 

потреби у здоровому способі життя, зміцнення здоров’я, формуванню фізичних 

і духовних цінностей особистості, підвищення рівня фізичної підготовленості, 

навчальної та трудової активності.  

За спортивно-масову роботу в університеті та за його межами 

відповідають кафедри фізичного виховання та спортивних дисциплін і туризму. 

Викладачі кафедри фізичного виховання закріплені за факультетами та 

інститутами і виконують функції заступників деканів зі спортивно-масової 

роботи.  

Кафедра фізичного виховання проводить Спартакіаду серед студентів 

університету з 11 видів спорту. 

Переможцями Спартакіади за 2017-2018 навчальний рік серед чоловіків 

стали збірні команди: 

І місце - історичний факультет; 

ІІ місце інститут фізики, математики, економіки та інноваційних 

технологій; 

ІІІ місце – інститут іноземних мов. 

Серед жіночих команд місця розподілились таким чином: 

І місце - філологічний факультет; 

ІІ місце – факультет початкової та мистецької освіти; 

ІІІ місце - інститут іноземних мов. 

У відповідності до плану роботи кафедри фізичного виховання ДДПУ 

імені Івана Франка у 2017/2018 н. р. було проведено: 

Туристичний зліт збірних команд інститутів та факультетів: Перше місце 

зайняла збірна команда інституту іноземних мов, другим був біолого-

природничий факультет, третє місце посіла команда факультету початкової та 

мистецької освіти. 

«Козацькі забави» із залученням студентів восьми факультетів, загальною 

кількістю 108 осіб. Після проведених 9 видів програми І місце зайняла команда 
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біолого-природничого факультету, ІІ місце було за збірною командою 

інституту музичного мистецтва, ІІІ місце посіла історичного факультету.  

Змагання з армрестлінгу (рукоборства) присвячені Міжнародному дню 

студента, проведеного спільно із студентським самоврядуванням. 

Найсильнішими стала збірна команда біолого-природничого факультету, 

ІІ місце було за учасниками історичного факультету, ІІІ місце зайняла команда 

інституту іноземних мов.  

У 2018 році студенти нашого університету ставали переможцями змагань, 

які проводились в м. Дрогобичі:  

– легкоатлетична естафета присвячена річниці УПА; 

– Легкоатлетичний турнір пам’яті Анатолія Коцковича; 

– Турнір з гирьового спорту пам’яті Бориса Подскоцького. 

Але головними змаганнями для наших студентів є «Універсіада» Вищих 

навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. У змаганнях беруть участь 

команди 24 ВНЗ Львівщини. Студенти університету, основу яких складають 

представники інституту фізичної культури і здоров`я яких готують викладачі 

кафедри спортивних дисциплін і туризму у 2018 брали участь у змаганнях з 15-

ти видів спорту. 

Переможцями та призерами Універсіади ставали команди та окремі 

студенти з таких видів спорту:  

футбол(чоловіки), міні-футбол(жінки), міні-футбол(чоловіки), 

волейбол(жінки), легка атлетика, легкоатлетичний крос (жінки), 

легкоатлетичний крос (чоловіки), вільна та греко-римська боротьба, гирьовий 

спорт, пауерліфтінг. 

У загальному заліку «Універсіади Львівщини 2018» Дрогобицький 

державний педагогічний університет імені Івана Франка посів 5 місце серед 24 

ВНЗ. 

Чемпіонами та призерами всеукраїнських та міжнародних змагань у 

2018 році ставали студенти інституту фізичної культури і здоров`я : 
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1. Чемпіонат України з вільного козацького бою (26-27 січня 2018 

року м. Березне). Новза-Федюк Давид (група ФР-23Б) – І місце. 

2. Чемпіонаті України зі спортивної акробатики (9-12 лютого 2018 

року м. Вінниця). Пилип’як Юлія  (група ФВ-31Б) – динамічні вправи – I місце, 

багатоборство – I місце. 

3. Чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні (9-12 лютого 

2018 року м. Суми). Романяк Іван (група ФВ-31Б) – IІІ місце. 

4. Кубок Світу зі спортивної акробатики (15-17 лютого 2018 року 

м.Пурс Бельгія). Пилип’як Юлія  (група ФВ-31Б) – IІ місце. 

5. Чемпіонат України з кікбоксінгу  (31 березня — 1 квітня 2018 року 

м. Харків ). Павляк Олег (група ФВ-41Б) – I місце. 

6. Чемпіонат Світу зі спортивної акробатики (13 – 15 квітня 2018 року 

м. Антверпен Бельгія ). Пилип’як Юлія  (група ФВ-31Б) – IV місце. 

7. Чемпіонат України з Бойового гопака (28-29 квітня 2018 року 

м.Львів) Новза-Федюк Давид (група ФР-23Б) – І місце, Салій Юліан (група ФК-

21Б) – І місце. 

8. Відкритий чемпіонат Асоціації гирьового спорту України (4-6 

травня 2018 року м.Тернопіль)  Лагуш Андрій (група ФВ-31Б) – І місце. 

9. Чемпіонат Світу з кікбоксінгу (4-6 травня 2018 року м.Київ)  

Павляк Олег (група ФВ-41Б) – ІІ місце. 

10. Чемпіонат Європи з кікбоксінгу (1-6 травня 2018 року м.Київ) 

Павляк Олег (група ФВ-41Б) – ІІ місце. 

11. Міжнародний чемпіонат з Бойового Гопака (28-29 липня 2018 року 

м. Чорноморськ) Новза-Федюк Давид (група ФР-23Б) – І місце. 

12. Чемпіонат Європи з гирьового спорту (25 серпня м. Ольштин 

Польща). Лагуш Андрій (група ФВ-41Б) особистий залік – І місце, довгий цикл 

– ІІ місце, командні змагання – І місце. 

13. Чемпіонат України з класичного пауерліфтингу серед юнаків та 

дівчат (14-18 вересня 2018 року м. Коломия). Дьорка Мар`яна (група ФК-11Б) – 

жим лежачі – IІ місце, станова тяга – IІ місце. 
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14. Кубок України зі спортивної акробатики (18-22 вересня 2018 року 

м. Вінниця). Пилип’як Юлія  (група ФВ-41Б) – динамічні вправи – IІ місце, 

балансові вправи – I місце,багатоборство – IІ місце. 

15. Чемпіонат Світу з рукопашного бою (2-8 жовтня 2018 року 

м. Далсфен Нідерланди). Гуржій Мар’ян (група ФК-11М) особистий залік – 

І місце, командні змагання – І місце. 

16. Відкритий Кубок асоціації гирьового спорту України (6-7 жовтня 

2018 року м. Львів) Лагуш Андрій (група ФВ-41Б)  особистий залік – І місце, 

довгий цикл – І місце. 

17.  Кубок Світу зі спортивної акробатики (17-18 листопада 2018 року 

м.Баку Азербайджан)  Пилип’як Юлія  (група ФВ-41Б) – IІ місце. 

18. Чемпіонат Європи кікбоксінгу (17-24 листопада 2018 року 

м.Марібор Словенія). Гуржій Мар’ян (група ФК-11М) особистий залік – 

ІІІ місце. 

Міжнародні змагання: 

І місце – 5;  ІІ місце – 4;   ІІІ місце – 1 ІV місце – 1. 

Всеукраїнські змагання: 

І місце – 10; ІІ місце – 4;  ІІІ місце – 1. 
 
Висловлюємо подяку тренерам-викладачам Кондрацькій Г.Д., 

Редчицю В.О., Федорищаку Р.Л., Веселовському А.П., Процю Р.О., 

Матієшину І.В., Кушніру Р.Г. Лемешку О.С., Будинкевич С.Н. 

Щорічно інститутом фізичної культури і здоров`я та студентським 

спортивним активом проводиться вечір «Спортивної слави», на якому 

підводяться підсумки спортивно-масової та оздоровчої роботи за рік. 

Результати спортивно-масової роботи висвітлюються в університетських, 

міських та обласних засобах масової інформації та на WEB-сторінці 

університету. 



68 
 

V. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ТА ГОСПОДАРСЬКА 

 ДІЯЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ 
 

5.1. Фінансова діяльність університету 
 

Узагальнено видатки за відповідними напрямками діяльності 

університету можуть бути представлені у таблицях 5.1-5.6.  

Таблиця 5.1 
Фінансування ДДПУ ім. І.Франка 

(кошти загального та спеціального фонду) 
Роки 2014 2015 2016 2017 2018 

Бюджетні кошти  
(тис. грн.) 58 870,1 63 857,0 68 069,0 85 153,58 99 268,36 

Позабюджетні 
кошти 

(тис. грн.) 

 
24 788,9 
 

 
25 000,0 

 
26 000,0 28 250,0 35 000,0 

Разом 
 

83 659,0 
 

88 857,0 94 069,0 113 403,58 134 268,36 

 

Таблиця 5.2 
Використання  коштів загального фонду 

 у 2014 р. 
(грн) 

у 2015 р. 
(грн) 

у 2016 р. 
(грн) 

у 2017 р. 
(грн) 

у 2018 р. 
(грн) 

1 3 4 5 6 7 
 58 870 147 63 856 820 68 069 250 85 153 580 99 268 360 
Заробітна платня 
та нарахування 35 695 483 38 078 578 41 219 535 61 465 826 73 338 832 

продукти 
харчування 611 557 784 104 844 967 907 669 1 132 443 

Предмети, 
матеріали, 

обладнання та 
інвентар, у т.ч. 

м’який інвентар та 
обмундирування 

1 028 211 1 201249 115 000 1 198 497 344 886 

Оплата 
послуг(крім 

комунальних) 
28 488     

Комунальні 
послуги та 

енергоносії в т.ч.: 
2 386 944 4 431 168 5 797 780 6 435 592   6 703 882 

теплопостачання 1 203 994 3 153 895 3 742 890 4 603 850 4 669 660 
водопостачання 166 062 150 000 355 000 227 823 376 100 
електроенергія 625 995 640 510 1 019 900 1 080 175 1 091 989 
газопостачання 310 904 299 263 599 990 439 246 461 335 
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інші енергоносії 79 989 187 500 80 000 84 600 104 798 
Поточні 

трансферти 
населенню 

581 935 591 047 573 107 561 008 438 842 

Стипендії 18 537 529 18 770 674 19 518 861 15 584 988 17 309 475 
Капітальний 

ремонт - - - - - 

57 ст. Закону 
України  

«Про освіту» 
- - - - - 

Кредити на 
навчання - - - - - 

Видання 
матеріалів 

конференції 
Б.Шульца 

- - - - - 

 
Таблиця 5.3 

Використання коштів спеціального фонду університету 
Призначення 

використаних 
коштів 

2014 р.  
зведені 

дані грн. 

2015 р.  
зведені 

дані грн. 

2016 р.  
зведені 

дані грн. 
 

2017 р.  
зведені 

дані грн. 
 

2018 р.  
зведені 

дані грн. 
 

1 2 3 4 5 6 
Всього 24 788 906 24 453 244 26 000 000 28 007 144 26 648 895 

Заробітна платня та 
нарахування 20 040 713 18 803 741 20 660 380 23 676 430 19 748 344 

Придбання, в тому числі 2 447 948 2 976 573 2 548 163 1 823 568 2 248 488 
предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар 1 088 466 1 118 682 800 440 641 414 864 094 

Медикаменти та 
перев’язувальні 

матеріали 
4 001 5 130 4 437 2 988 8 605 

продукти харчування 457 277 469 110 481 026 434 295 143 652 
м’який інвентар      

оплата послуг (крім 
комунальних) 898 204 1 383 651 1 262 260 744 871  1 232 137 

інші видатки - - - -  
поточний ремонт - - - -  

послуги зв’язку - - - -  
оплата інших 

послуг - - - -  

Відрядження 408 617 478 714 313 602 183 045 295 863 
Комунальні послуги 1 571 693 1 894 434 1 730 848 2 117 600 3 803 291 

теплопостачання 875 876 609 956 408 020 277 485 2 009 948 
водопостачання 124 396 186 598 247 262 397 494 238 390 
електроенергія 316 814 475 995 599 590 733 082 686 584 
газопостачання 249 706 621 885 475 976 709 539 868 369 

інші послуги 4 900 - - -  
Дослідження, розробки 7 203 12 710 23 424 50 688 7 563 
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Стипендія  92 604 10 160 21 084 3 500 4 700 
Інші поточні видатки  67 483 75 808 104 708 75 021 48 661 

Кап. ремонт та 
придбання, в тому числі 152 645 201 104 597 791 77 292 491 985 

придбання обладнання і 
предметів 

довгострокового 
користування 

152 645 201 104 129 512 27 501 491 985 

Капітальний ремонт  - - - - - 
капітальний ремонт 
житлового фонду - - - - -  

капітальний ремонт 
інших об’єктів - - - 49 791 - 

Реконструкція інших 
об’єктів - - 468 279 - - 

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

коштів:  
Таблиця 5.4 

Надходження по спеціальному фонду 
 Доходи, спеціальний фонд Сума, грн 

1. Від надання платних освітніх послуг 30 473 377 
2. Від господарської діяльності 3 671 042 
3. За оренду майна 52 028 
4. Від реалізації майна 2 353 
5. Відсотки від розміщення депозиту 128 397 

 
У березні 2018 року університетом було розміщено тимчасово вільні 

бюджетні кошти у розмірі 2 млн грн., отримані від надання платних освітніх 

послуг на депозитний рахунок у ПАТ АБ «Укргазбанк». В результаті цього 

університетом отримано фінансові доходи – відсотки від розміщення депозиту 

у сумі 128 397 грн. 

Таблиця 5.5 
Фінансування витрат на заробітну плату 

Роки 2014 2015 2016 2017 2018 
Бюджетні кошти  

(тис. грн.) 26 340,2 28 076,5 33 850,7 50 716,2 60 296,1 

Позабюджетні 
кошти (тис. грн.) 14 743,1 13 732,3 16 935,9 19 255,0 16 255,0 

Разом 41 083,3 41 808,8 50 786,6 69 971,2 76 551,1 
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Таблиця 5.6 
Фінансування придбання засобів комп’ютерної та оргтехніки, меблів та 

формування бібліотечного фонду 

№ 
п/п 

Зміст 
придбання 2014  

(грн.) 

2015 
(грн.) 

2016  
(грн.) 

2017  
(грн.) 

2018  
(грн.) 

1. Комп’ютерна 
техніка 

168 421+ 
31 420* 

356 185+ 
79 300* 

113 298+ 
4 500* 245 816 527 831 

2. Засоби  
оргтехніки 

19 683+ 
7 920* 24 282 80 488+ 

1 700* 137 764 87 063+ 
7 346* 

3. 

Меблі (шафи, 
столи,  стільці, 

навчальні 
парти)тощо 

23 553+ 
10 970* 155 806 12 260* 202 814 60 510 

4. Бібліотечні 
фонди 

33 630+ 
71 720* 

33 340+ 
113 44+ 

(періодика) 
95 300* 

43 183+ 
63 347+ 

(періодика) 
111 577* 

19 292+ 
82 106+ 

(періодика) 
70 125* 

58 150+ 
95 763+ 

(періодика) 
61 364* 

Разом 245 287+ 
122 030* 

683 054+ 
174 600* 

300 316+ 
130 037* 

605 686+ 
78 745* 

829 317+ 
68 710* 

* - передано безкоштовно 

 

5.2 Господарська діяльність університету 
 
Для покращення стану матеріально-технічної бази соціально-

господарською службою було здійснено ряд заходів на обслуговування 

навчальних корпусів, гуртожитків та інших об’єктів, які знаходяться на балансі 

університету. 

Зокрема: 

– виконано заходи по покращенню санітарних умов в приміщеннях 

аудиторно-лабораторного фонду навчальних корпусів, а також місць загального 

користування в гуртожитках; 

– проведено ремонт систем центрального опалення, водопостачання, 

каналізації, силових та освітлювальних електромереж; 

– підготовлено енергетичне господарство до роботи в осінню-зимовий 

період. 



72 
 

На об’єктах університету виконані  наступні роботи: 

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

1. Заміна трубопроводу водопостачання та санітарно-технічного 

приладдя в санвузлі на Ш поверсі (права сторона). 

2. Малярні роботи в приміщенні № 9 (відділ міжнародної співпраці). 

Спортивний зал, вул. І.Франка, 24 

1. Фарбування підлог в коридорі та в кімнаті викладачів. 

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

1. Виконано внутрішні опоряджувальні роботи в приміщеннях 

аудиторій № 62, № 68 кафедра) № 45 (службовий кабінет), № 53 (кафедра), 

загальних коридорів І і ІІ поверхів, а саме: штукатурні і малярні роботи, 

улаштування підвісних стель, покриття підлог із ламінату, лакування паркетних 

підлог, заміна дверних блоків та електричних світильників, тощо. 

2. Проведено ремонтні роботи  системи опалення. 

Навчальний корпус № 3, вул. Стрийська, 3 

1. В приміщення лабораторій, навчальних кабінетів, кафедр №№ 38, 

22, 23, 29, 39, 47, 51, 63, 70 і частково в коридорах виконано внутрішні 

опоряджувальні роботи, а саме: малярні, штукатурні, улаштування підлог із 

керамплитки та лінолеуму, заміна електричних світильників, тощо. 

Кафедра матеріалознавства і охорони праці, вул. Стрийська, 5 

1. Відремонтовано цегляну підпірну стіну біля будівлі кафедри. 

2. Виконано малярні роботи в загальному коридорі. 

Навчальні майстерні, вул. М.Грушевського, 4 

1. Малярні роботи в приміщеннях лабораторій та майстерень №№ 2, 3, 4, 

5, 15 і в двох санвузлах. 

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

1. Фарбування (частково) панелей стін і дверних блоків. 

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

1. Малярні роботи в аудиторіях № 5, 15, 18, 24, фарбування дерев’яних 

сходів на ІІ-й поверх, підлог та дверей на І поверсі.  
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Навчальний корпус № 7, вул. Л.Курбаса, 2 

1. Виконано малярні та електромонтажні  роботи в приміщенні № 115 

для улаштування комп’ютерної лабораторії. 

2. Також, в приміщенні № 116 для улаштування навчальної аудиторії. 

3. Лакування паркетних підлог в коридорах І-Ш поверхів і в аудиторії 

№ 209. 

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

1. Заміна аварійного котла «НИИСТУ-5» на новий «НИИСТУ-5» із 

виконанням монтажних і будівельних робіт. 

2. Малярні роботи, ремонт та лакування паркетної підлоги в аудиторії 

№ 207. 

3. Санітарна побілка та фарбування стін і перегородок в санвузлах на 

ІІ і Ш поверхах. 

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

1. Ремонт металевої покрівлі даху та її фарбування в будівлі № 10Б 

(лабораторія). 

2. Покриття паркетних підлог лаком в коридорах, аудиторіях. 

3. Улаштування бетонної відмостки (частково). 

Навчальний корпус № 12, пл. Театральна, 2 

1. Малярні роботи в приміщеннях аудиторій і коридору 

(10 приміщень) на ІІ і Ш поверхах. 

2. Малярні та ел.монтажні роботи в приміщенні № 23 ІІ поверху для 

улаштування комп’ютерної лабораторії. 

3. Фарбування перильного огородження балкону (внутрішній дворик). 

4. Улаштування санвузла на ІІ поверсі. 

Гуртожиток № 1, вул. В.Великого, 3 

1. Ремонт зовнішньої мережі каналізації з заміною труб та очищенням 

колодязів. 

2. Малярні роботи в окремих жилих кімнатах, в загальних кухнях та одній 

сходовій клітці з 1 по 9 поверх. 
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3. Поточний ремонт сантехнічних систем, робочого та аварійного 

освітлення.  

4. Аварійна заміна ввідно-розподільного пристрою.  

Гуртожиток № 5, вул. В.Великого, 5 

1. Заміна дерев’яних блоків на блоки з металопластику 40 шт. 

2. Малярні роботи в окремих жилих кімнатах, часткового в загальних 

коридорах, сходових клітках, кухнях з 1 по 9 поверх. 

3. Поточний ремонт сантехнічних систем та електричних мереж. 

4. Заміна окремих ділянок трубопроводу холодної води на 

поліетиленові (стояки). 

5. Заміна змішувачів до умивальників (290 шт.). 

6. Заміна лічильників електричних 4 шт. згідно приписів ДРЕМ. 

Енергогосподарство 

1. Повірка теплових (5 шт.), водяних (8 шт.), електричних (6 шт.), газових 

(2 шт.) лічильників та газового коректора у навчальних корпусах і гуртожитках. 

2. Повірка і налагодження автоматики безпеки газових котлів та 

сигналізаторів газу на об’єктах університету. 
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ВИСНОВКИ 
 
2018 рік завершено. Це був рік відповідальної, плідної праці. Попереду – 

новий цікавий етап роботи, спрямованої на підвищення якості професійної 

підготовки педагогічних кадрів, їх відповідності для роботи в сучасних умовах. 

Організація належного професійного забезпечення закладів загальної середньої 

освіти – одна з важливих умов успішної реалізації концепції «Нової української 

школи», і ми безпосередньо відповідальні за якість педагогічних кадрів, що 

навчають і будуть навчати нове покоління громадян України. 

Тому 2019 рік ставить перед нами нові завдання: 

1. Неухильне підвищення якості освітнього процесу, формування нової 

моделі випускників у відповідності до вимог концепції «Нової 

української школи». Моніторинг якості освітніх послуг, результати 

якого ширше використовувати для рейтингування кафедр та 

викладачів. 

2. Створення єдиного інформаційного середовища університету, в якому 

забезпечуватиметься автоматизація основних процесів його діяльності. 

3. Розширення та поглиблення практичної складової підготовки 

майбутніх фахівців на усіх освітніх рівнях. 

4. Урізноманітнювати та інтенсифікувати профорієнтаційну роботу, 

спрямовану як на випускників шкіл, навчальних закладів І-ІІ рівнів 

акредитації, так і на випускників бакалаврського рівня освіти для 

розширення контингенту науково-освітніх рівнів підготовки: 

магістратури та докторантури. 

5. Розширювати академічну мобільність професорсько-викладацького, 

педагогічного складу та студентів. Розширювати міжнародну 

діяльність через участь в проектах, грантах.  

6. Продовження студент центрованої освітньої політики, розширення 

повноважень студентського самоврядування як інструменту розвитку 

лідерського потенціалу університету. 



76 
 

7. Утверджувати засад академічної доброчесності як однієї з важливих 

вартостей університету. 

8. Налагодити системні зв’язки з працедавцями, збільшення практичних 

навичок випускників. 

Важливим завданням є подолання фрагментарності та побудова цілісної 

стратегії підготовки майбутніх фахівців. В основі цього повинні бути покладені 

командні принципи організації праці, виробнича солідарність. 

Дякую усьому колективу ДДПУ – професорсько-викладацькому складу, 

навчально-допоміжному персоналу, обслуговуючому персоналу за самовіддану, 

сумлінну, чесну працю.  
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