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ВСТУП 

 

Життя не стоїть на місці. І сьогодні – ми на порозі нового 2016 року. Час 

складний, військові провокації (затяжні), міграційні процеси у світі, тотальне 

утвердження ринкових відносин на педагогічній теорії та практиці позначилися 

не найкращим чином. Навчання та виховання поступово втрачають свій 

гуманістичний дух і спрямованість, місце якого заміщують вузький 

прагматизм, вульгарна діловитість, позірна успішність. 

Катастрофічно знизилась роль вчителя як провідника наукового знання, 

гуманістичних цінностей і духовного багатства особистості. 

Проте, не зважаючи на сплеск насильства і міжнародного тероризму, в 

тому числі і з боку нинішньої російської влади по відношенню до України, 

демократія була, є і буде загальною мрією цивілізованої частини людства. Для 

українського суспільства, в якому активно декларується прагнення 

реформувати всі сфери його функціонування на демократичних засадах, 

особливої важливості набуває впровадження демократичної освітньої політики 

як основи виховання демократичної особистості. 

Одним із перших завдань, які ми ставили перед собою у 2015 році, було 

намагання відійти від застарілих авторитарно-тоталітарних принципів і 

стандартів, застарілих стереотипів педагогічної та управлінської діяльності. 

Прийняття нового Закону України «Про вищу освіту» актуалізувало 

європейський вектор її розвитку за такими нормами, як «академічна 

автономія», «якість освіти, активізація студентського самоврядування», 

«оптимізація навчального навантаження», «розвиток наукових досліджень» 

тощо. 

Кожна з цих норм поставила перед нами нові відповідальні завдання, на 

розв’язання яких і була націлена діяльність ДДПУ. 
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКЛАДУ 

 

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 

Міністерства освіти і науки України має IV рівень акредитації. 

Сьогодні у складі університету: Інститут фізики, математики, економіки 

та інноваційних технологій, Інститут іноземних мов, Інститут музичного 

мистецтва, 6 факультетів, центр перепідготовки та післядипломної освіти, 

центр довузівської підготовки; 42 кафедри; 600 викладачів (з них з вченими 

ступенями і званнями – 336; 61 професорів, докторів наук); навчається 5161 

студент за 38 спеціальностями та спеціалізаціями. 
Університет готує фахівців з 12 галузей знань за 38 спеціальностями, з яких 23 

акредитовані за IV рівнем акредитації, 5 – за ІІІ рівнем, 1 – за ІІ рівнем, 9 – 

неакредитовані. 

За освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» університет готує 

фахівців з таких напрямів підготовки:  

0101 Педагогічна освіта 

6.010101 Дошкільна освіта 

6.010102 Початкова освіта 

6.010103 Технологічна освіта 

6.010104 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) 

Професійна освіта (Моделювання, конструювання та технологія швейних 

виробів) 

6.010104 Професійна освіта (Транспорт) Професійна освіта (Експлуатація 

та ремонт місцевого та автомобільного транспорту) 

6.010104 Професійна освіта (Економіка) 

6.010106 Соціальна педагогіка 

0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини 

6.010201 Фізичне виховання* 

6.010203 Здоров’я людини* 

0202 Мистецтво 

6.020202 Хореографія* 

6.020204 Музичне мистецтво* 

6.020205 Образотворче мистецтво* 

0203 Гуманітарні науки 

6.020301 Філософія 

6.020302 Історія* 

6.020303 Філологія* 

6.020303 Філологія 

0301 Соціально-політичні науки 

6.030101 Соціологія 

6.030102 Психологія 

6.030103 Практична психологія* 

0305 Економіка і підприємництво 

6.030502 Економічна кібернетика 

0306 Менеджмент і адміністрування 
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6.030601 Менеджмент 

0401 Природничі науки 

6.040101 Хімія* 

6.040102 Біологія* 

6.040104 Географія* 

6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 

природокористування* 

0402 Фізико-математичні науки 

6.040201 Математика* 

6.040203 Фізика* 

0403 Системні науки та кібернетика 

6.040302 Інформатика* 

0501 Інформатика та обчислювальна техніка 

6.050101 Комп’ютерні науки 

 

За освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» з таких спеціальностей: 

0101 Педагогічна освіта 

7.01010101 Дошкільна освіта 

7.01010201 Початкова освіта 

7.01010301 Технологічна освіта 

7.01010401 Професійна освіта (Транспорт) 

7.01010401 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) 

7.01010601 Соціальна педагогіка 

0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини 

7.01020101 Фізичне виховання* 

7.01020302 Фізична реабілітація* 

0202 Мистецтво 

7.02020201 Хореографія (за видами)* 

7.02020401 Музичне мистецтво (за видами)* 

0203 Гуманітарні науки 

7.02030102 Релігієзнавство 

7.02030201 Історія* 

7.02030301 Українська мова і література* 

7.02030302 Мова і література (англійська)* 

7.02030302 Мова і література (німецька)* 

7.02030302 Мова і література (французька)* 

7.02030302 Мова і література (російська)* 

7.02030302 Мова і література (польська)* 

7.02030302 Переклад 

0301 Соціально-політичні науки 

7.03010301 Практична психологія (за видами)* 

0305 Економіка та підприємництво 

7.03050201 Економічна кібернетика 

0306 Менеджмент і адміністрування 

7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування 
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(за видами економічної діяльності) 

0401 Природничі науки 

7.04010101 Хімія* 

7.04010201 Біологія* 

7.04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища* 

0402 Фізико-математичні науки 

7.04020101 Математика (за напрямами)* 

7.04020301 Фізика (за напрямами)* 

0403 Системні науки та кібернетика 

7.04030201 Інформатика* 

0501 Інформатика та обчислювальна техніка 

7.05010105 Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг 

 

За освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» з таких спеціальностей: 

0101 Педагогічна освіта 

8.01010101 Дошкільна освіта 

8.01010201 Початкова освіта 

8.01010301 Технологічна освіта 

8.01010601 Соціальна педагогіка 

0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини 

8.01020101 Фізичне виховання* 

8.01020302 Фізична реабілітація* 

0202 Мистецтво 

8.02020401 Музичне мистецтво (за видами)* 

0203 Гуманітарні науки 

8.02030101 Філософія 

8.02030102 Релігієзнавство 

8.02030201 Історія* 

8.02030301 Українська мова і література* 

8.02030302 Мова і література (англійська)* 

8.02030302 Мова і література (німецька)* 

8.02030302 Мова і література (французька)* 

8.02030302 Мова і література (російська)* 

8.02030302 Мова і література (польська)* 

0301 Соціально-політичні науки 

8.03010201 Психологія 

8.03010301 Практична психологія (за видами)* 

0305 Економіка та підприємництво 

8.03050201 Економічна кібернетика 

0306 Менеджмент і адміністрування 

8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами 

економічної діяльності) 

8.03060102 Менеджмент інноваційної діяльності 

0401 Природничі науки 

8.04010201 Біологія* 
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8.04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища* 

0402 Фізико-математичні науки 

8.04020101 Математика (за напрямами)* 

8.04020301 Фізика (за напрямами)* 

0403 Системні науки та кібернетика 

8.04030201 Інформатика* 

1801 Специфічні категорії 

8.18010020 Управління навчальним закладом (за типом)**** 

8.18010021 Педагогіка вищої школи**** 

 

 

Відповідно до угоди з Львівською Академією сухопутних військ 

проводиться підготовка офіцерів запасу з числа студентів нашого університету 

(зараз 11 студентів). 

Керівник закладу: ректор – доктор філософських наук, професор 

Скотна Надія Володимирівна. 

 

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

Ректор: Скотна Надія Володимирівна 

Телефон приймальні: (03244) 1-04-74 

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

Факс: (03244) 1-04-74 

     3-38-77 

E-mail: administrator@drohobych.net 

Web-сторінка: http://www.drohobych.net/ddpu 

Рівень акредитації: ІV. 

Форми навчання: денна, заочна. 

Терміни навчання: 

–  освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» – 4 роки. 

–  освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» – 5 років. 

–  освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр» – 1,5 року. 

 

 

 

mailto:administrator@drohobych.net
http://www.drohobych.net/ddpu/
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І. НАВЧАЛЬНА ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 

 

 

1.1 Динаміка контингенту студентів 

 

Станом на 1 листопада 2015 року контингент студентів Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка становив 5161 

особа, з них студентів денної форми навчання – 3231. У порівнянні з цим же 

терміном 2014 року контингент студентів зменшився на 290 осіб (81 студент 

денної форми навчання та 209 студентів заочної форми навчання). 

 Динаміка змін контингенту студентів за 2013-2015 роки у розрізі форм 

навчання і рівнів вищої освіти показана у  таблиці 1.1-1.2. 

Таблиця 1.1 

Денна форма 

Рівень вищої 

освіти 

2013 2014 2015 

Держ. 

зам. 

Платн. Всього Держ. 

зам. 

Платн. Всього Держ. 

зам. 

Платн. Всього 

Бакалавр 1798 735 2533 1823 713 2536 1823 796 2619 

Спеціаліст 364 279 643 372 202 574 310 103 413 

Магістр 86 110 196 91 111 202 76 123 199 

РАЗОМ 2248 1124 3372 2286 1026 3312 2209 1022 3231 

 

Таблиця 1.2 

Заочна форма 

Рівень вищої 

освіти 

2013 2014 2015 

Держ. 

зам. 

Платн. Всього Держ. 

зам. 

Платн. Всього Держ. 

зам. 

Платн. Всього 

Бакалавр 402 1157 1559 419 1124 1543 388 1020 1408 

Спеціаліст 104 549 653 133 381 514 23 406 429 

Магістр 19 61 80 24 58 82 25 68 93 

РАЗОМ 525 1767 2292 576 1563 2139 436 1494 1930 

 

На першому (бакалаврському) рівні вищої освіти відбулося збільшення 

кількості студентів на 83 особи денної та зменшення на 135 осіб заочної форм 

навчання. 

На ОКР «Спеціаліст» відбулося зменшення кількості студентів на 161 

особу на денній формі та 85 осіб на заочній формі навчання. 

На другому (магістерському) рівні вищої освіти на денній формі навчання 

кількість студентів зменшилась на 3 особи, а на заочній формі навчання 

відбулося збільшення чисельності студентів на 11 осіб. 

Кількість студентів, які навчаються за рахунок державного фінансування 

зменшилася на 77 осіб по денній формі навчання та на 140 осіб по заочній. 
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Кількість студентів, які навчаються за рахунок коштів фізичних та 

юридичних осіб зменшилася на 4 особи денної та 69 осіб заочної форм 

навчання. 

 

Відповідно, зміни в контингенті студентів зумовили динаміку кадрового 

складу університету: 

1. Динаміка зміни кадрового складу професорсько-викладацького 

корпусу: 
01.12.2014 р. 01.12.2015 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 

 264,4 190,6           249,2           192,5 

2. Динаміка зміни кадрового складу навчально-допоміжного 

персоналу: 
01.12.2014 р. 01.12.2015 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 

          283,0          127,1            274,65           119,6 

3. Динаміка зміни кадрового складу обслуговуючого персоналу: 
01.12.2014 р. 01.12.2015 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 

          170,0          95,1            164,35           91,5 

 

Станом на 01.12.2015 р.: 
 

Професорсько-викладацький склад (всього: 600) 

Штатних працівників: 560 Сумісників: 40 

Докторів наук, професорів  (всього: 61) 

Штатних працівників: 50 Сумісників: 11 

Кандидатів наук, доцентів (всього: 336) 

Штатних працівників: 307 Сумісників: 29 
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Доцентів без наукового ступеня (всього: 15) 

Штатних працівників: 14 Сумісників: 1 

За 2015 рік скоротили 38,4 ставок: 

(01.01.2015 р. – 1145,2 ставок, 01.12.2015 р. – 1106,8 ставок). 

 

У 2015 році на навчання до Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка за освітньо-професійною програмою бакалавра 

денної форми навчання зараховано 673 особи (385 – на місця, що фінансуються 

за рахунок коштів державного бюджету і 288 – на місця, що фінансуються за 

рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб) що на 61 менше, ніж у 2014 році. 

Кількість осіб, які зараховані на навчання за освітньо-професійною програмою 

бакалавра денної форми навчання за кошти державного бюджету зменшилася 

на 87, а за кошти фізичних або юридичних осіб збільшилася на 26.   

На навчання за освітньо-професійною програмою бакалавра заочної форми 

навчання зараховано 412 осіб (75 – на місця, що фінансуються за рахунок 

коштів державного бюджету і 337 – на місця, що фінансуються за рахунок 

коштів фізичних або юридичних осіб), що на 136 менше, ніж у 2014 році. 

Кількість осіб, які зараховані на навчання за освітньо-професійною програмою 

бакалавра заочної форми навчання за кошти державного бюджету зменшилася 

на 101, а за кошти фізичних або юридичних осіб зменшилася на 35. 

На навчання за освітньо-професійною програмою спеціаліста денної 

форми навчання зараховано 413 особи (310 – на місця, що фінансуються за 

рахунок коштів державного бюджету, і 103 – на місця, що фінансуються за 

рахунок коштів фізичних або юридичних осіб), що на 161 менше, ніж у 2014 

році. Кількість осіб, які зараховані на навчання за освітньо-професійною 

програмою спеціаліста денної форми навчання за кошти державного бюджету 

зменшилася на 61, а за кошти фізичних або юридичних осіб зменшилася на 100. 

На навчання за освітньо-професійною програмою спеціаліста заочної 

форми навчання зараховано 427 осіб (23 – на місця, що фінансуються за 

рахунок коштів державного бюджету і 404 – на місця, що фінансуються за 

рахунок коштів фізичних або юридичних осіб), що на 85 менше, ніж у 2014 

році. Кількість осіб, які зараховані на навчання за освітньо-професійною 

програмою спеціаліста заочної форми навчання за кошти державного бюджету 

зменшилася на 110, а за кошти фізичних або юридичних осіб збільшилася на 

25. 

На навчання за освітньо-професійною програмою магістра денної форми 

навчання зараховано 180 особу (67 – на місця, що фінансуються за рахунок 

коштів державного бюджету і 113 – на місця, що фінансуються за рахунок 

коштів фізичних або юридичних осіб), що на 11 менше, ніж у 2014 році. 

Кількість осіб, які зараховані на навчання за освітньо-професійною програмою 

магістра денної форми навчання за кошти державного бюджету зменшилася на 

11, а за кошти фізичних або юридичних осіб збільшилася на 7. 

На навчання за освітньо-професійною програмою магістра заочної форми . 

навчання зараховано 93 особи (25 – на місця, що фінансуються за рахунок 
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коштів державного бюджету і 68 – на місця, що фінансуються за рахунок 

коштів фізичних або юридичних осіб), що на 11 більше, ніж у 2014 році. 

Кількість осіб, які зараховані на навчання за освітньо-професійною програмою 

магістра заочної форми навчання за кошти державного бюджету збільшилася на 

1, а за кошти фізичних або юридичних осіб збільшилася на 10. 

Кількість студентів, які у 2015 році зараховані на навчання до університету, 

зменшилася на 233 на денній формі навчання і зменшилася на 210 на заочній 

формі навмання. Кількість студентів, які зараховані на навчання на місця 

державного замовлення, зменшилася на 166 по денній формі навмання і 

зменшилася на 210 на заочній формі навчання. Кількість студентів, які 

зараховані на навчання на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних 

або юридичних осіб, зменшилася на 67 по денній формі навчання і не 

змінилася по заочній формі навчання. 

Інформація про зарахування на навчання за освітньо-професійними 

програмами бакалавра, спеціаліста і магістра денної форми навчання подана у 

таблиці 1.3, а заочної форми навчання подана у таблиці 1.4. 

Таблиця 1.3 

Денна форма навчання 
Ступінь (рівень) 

вищої освіти 

2015 рік 2014 рік 
Всього Бюджет Контракт Всього Бюджет Контракт 

Бакалавр 673 385 288 734 472 262 

Спеціаліст 413 310 103 574 371 203 

Магістр 180 67 113 191 85 106 

ВСЬОГО 1266 762 504 1499 928 571 

 

Таблиця 1.4 

Заочна форма навчання 
Ступінь (рівень) 

вищої освіти 

2015 рік 2014 рік 
Всього Бюджет Контракт Всього Бюджет Контракт 

Бакалавр 412 75 337 548 176 372 

Спеціаліст 427 23 404 512 133 379 

Магістр 93 25 68 82 24 58 

ВСЬОГО 932 123 809 1142 333 809 

 

У 2015 році вперше здійснено набір на такі напрями підготовки денної 

форми навчання: 6.030101 Соціологія (на основі повної загальної середньої 

освіти) – 3 студенти; 6.020202 Хореографія (на основі повної загальної 

середньої освіти) – 8 студентів; 6.020205 Образотворче мистецтво (на основі 

повної загальної середньої освіти) – 7 студентів, 6.020303 Філологія (польська 

мова і література) (на основі повної загальної середньої освіти) – 7 студентів, 

6.020303 Філологія (російська мова і література) (на основі повної загальної 

середньої освіти) – 4 студенти. 

У 2015 році вперше здійснено набір на такі напрями підготовки заочної 

форми навчання: 6.010104 Професійна освіта (економіка) мистецтво (на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) – 1 студент; 6.020205 

Образотворче мистецтво (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 
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молодшого спеціаліста) – 4 студенти. 

 

1.2 Організація та науково-методичне забезпечення 

навчально-виховного процесу 

 

У 2015 році викладачі кафедр університету виконували основні види 

методичної роботи відповідно до планів роботи кафедр та індивідуальних 

планів роботи викладача.  

Науково-методичною і вченою радами університету у 2015 році 

затверджено і рекомендовано до друку із використанням у навчальному процесі 

287 програм.  

Науково-методична рада університету у 2015 році рекомендувала до 

друку 279 навчальних і навчально-методичних посібників. Серед них: 

методичні рекомендації до самостійної роботи з дисциплін кафедр – 45, до 

практичних (семінарських) занять – 88, тексти лекцій – 30.  

На засіданнях науково-методичної ради заслухано і обговорено звіти 

завідувачів кафедр: нової та новітньої історії України («Про виконання планів 

методичної роботи викладачами кафедри»), музикознавства та фортепіано 

(«Про виконання планів методичної роботи викладачами кафедри»), біології та 

хімії («Про організацію самостійної роботи студентів дисциплін кафедри»), 

теоретичної і прикладної фізики та комп’ютерного моделювання («Про 

виконання індивідуальних планів роботи викладачами кафедри»), а також звіт 

заступника директора інституту фізики, математики, економіки та інноваційних 

технологій («Про роботу кафедра інституту над пропозиціями та зауваженнями 

голів ДЕК») та заступника декана історичного факультету («Про організацію 

роботи з обдарованими студентами на історичному факультеті»). 

У зв’язку з набранням чинності Закону України «Про вищу освіту», 

навчально-методичний відділ здійснює перегляд нормативних документів 

університету з метою приведення їх у відповідність вимогам Закону та 

підготовку нових положень, що регламентують навчальний процес в 

університеті.  

Підготовлено проекти оновлених положень «Про організацію освітнього 

процесу у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана 

Франка», «Про атестацію здобувачів вищої освіти», «Про кваліфікаційну 

роботу», «Про контроль і оцінювання навчальних досягнень студентів», «Про 

кафедру», «Про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів», 

нові положення «Про робочу програму навчальної дисципліни», «Про повторне 

вивчення дисциплін».  

При розробці освітніх програм враховуються вимоги Закону України 

«Про вищу освіту» та рекомендації щодо запровадження Європейської 

кредитної трансферно-накопичувальної системи, зокрема щодо розроблення 

профілів та описів освітніх програм, укладання навчальних планів, описів 

окремих одиниць освітньої програми. 

З метою вироблення підходів до формування навчальних планів 

підготовки фахівців прийому 2016 року, створено комісію з експертизи діючих 
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навчальних планів, до складу якої  входять представники кожного інституту та 

факультету, студентського самоврядування, а також кафедр, які забезпечують 

гуманітарну та психолого-педагогічну підготовку. 

За новими підходами формується внутрішня система забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості вищої 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 Шарана В.Л. та начальника 

навчально-методичного відділу Скварка Ю.Ю.  

Маємо надію, що і викладачі, і студенти відповідально віднесуться до 

вимог нових нормативних документів. Розраховуємо на співпрацю і 

взаєморозуміння усіх учасників навчального процесу в університеті.  

 

1.3 Стипендіальне забезпечення 

 

Проекти наказів про призначення стипендій, премій і їх нарахування 

готує навчально-методичний відділ згідно з Порядком призначення і виплати 

стипендій, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 882 від 

12 липня 2004 року. Останні зміни до вище названої постанови внесені 

Постановою Кабінету Міністрів України № 797 від 8 жовтня 2015 року і набули 

чинності з 1 вересня 2015 року. Згідно цієї постанови: 

– збільшено розмір мінімальної ординарної (звичайної) академічної 

стипендії з 730 гривень на місяць до 825 гривень; 

– збільшено розмір соціальної стипендії для студентів з числа дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентів, які в період 

навчання у віці 18 – 23 роки залишилися без батьків з 1760 гривень на місяць до 

1989 гривень; 

– збільшено розмір академічної стипендії Президента України з 1200 

гривень на місяць до 1356 гривень. 

У осінньому семестрі 2015-2016 н.р. стипендію загалом отримують 87% 

студентів, які навчаються на місцях державного замовлення (разом з 

пільговими стипендіями). За підсумками заліково-екзаменаційної сесії 

стипендію отримують  72% студентів. 

 

1.4 Діяльність центру перепідготовки та післядипломної освіти 

 

Станом на 1 жовтня 2015 року у Центрі перепідготовки та 

післядипломної освіти по 14 ліцензованих спеціальностях на трьох курсах 

навчається 812 студентів, з них 73 чол. – денної форми навчання та 739 чол. – 

заочної форми навчання. У червні 2015 року другу вищу освіту за ОКР 

«Спеціаліст» здобули майже 200 фахівців, в тому числі 30 осіб денної форми 

навчання. 

На курсах підвищення кваліфікації протягом 2015 року навчалось 730 

педагогічних працівників по 21 спеціальності, 320 викладачів ВНЗ І-ІІ рівнів 
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акредитації міст Дрогобича, Борислава, Самбора, Стрия, Вишні і Львова. 

Вперше підвищили кваліфікацію по ліцензованій спеціальності керівних кадрів 

15 директорів і заступників директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації міста 

Дрогобича та інших міст області. 

Всього підвищили кваліфікацію 1065 педагогічних працівників.  

Також в Центрі проходили тримісячні курси офіцери Дрогобицького 

гарнізону у вересні 2014 та травні 2015 року за спеціальностями «Менеджмент 

малого бізнесу» і «Менеджмент готельного та туристичного бізнесу» за 

рахунок коштів ОБСЄ та НАТО на замовлення Західного регіонального центру 

перепідготовки та соціальної адаптації військовослужбовців. 
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ІІ. НАУКОВА ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

У Дрогобицькому державному педагогічному університеті проводяться 

наукові дослідження за такими пріоритетними тематичними напрямами: 

– дослідження в галузі теорії наближення і функціональних просторів; 

– фізика магнітних явищ, магнітні сенсори; 

– напівпровідникове матеріалознавство та сенсорні системи; 

– фізика  низьковимірних систем, мікро- та мікроелектроніка; 

– філософія культури та сучасні стратегії гуманітарного знання 

(методологія, політика, етика, естетика); 

– стале використання, збереження та збагачення біоресурсів, екологія 

людини; 

– українська освіта в контексті трансформаційних суспільних процесів; 

– соціально-перцептивні основи професійної діяльності практичних 

психологів; 

– проблеми математичного моделювання фізико-механічних процесів; 

– дослідження фізичних процесів у напівпровідниках і діелектриках та 

наногетероструктурах на їх основі. 

На даний час ведеться робота з оновлення основних напрямів наукової та 

науково-технічної діяльності відповідно до суспільних потреб та актуальних 

вимог щодо діяльності сучасного університету.  

У 2015 р. в університеті виконувалось 57 НДР, з них: 

 51 кафедральна НДР (виконуються в межах другої половини робочого 

дня викладачів); 

 6 НДР (3 фундаментальні та 3 прикладні дослідження), що фінансувалися 

МОН України із загального фонду державного бюджету, на загальну суму 138,5 

тис.грн. Усі НДР для отримання фінансування проходили відповідні конкурсні 

процедури і включені до тематичного плану НДР ДДПУ імені Івана Франка, 

погодженого з МОН України. Обсяги фінансування щорічно визначаються 

МОН України і значною мірою залежать від загальної економічної ситуації у 

країні. Впродовж останніх років загальний обсяг фінансування постійно 

зменшується.   Статистика  зменшення обсягів фінансування виглядає так (у % 

до попереднього року): 2013 рік – -19,7%, 2014 рік – -43,5%, 2015 рік – -9,5%. У 

2014 році, з метою хоча б мінімальної фінансової підтримки актуальних 

досліджень, за погодженням з науковими керівниками НДР та згодою МОН 

України було прийнято рішення виконувати ці НДР до їх завершення, 

незважаючи на недостатнє фінансування.   

 Цього року працівниками біологічного факультету спільно з науковцями 

Жешувського університету продовжувалось виконання проекту Європейського 

Союзу «Інтеграція наукових середовищ польсько-української прикордонної 

території». Обсяг фінансування цього проекту у 2015 році склав близько 600,5 

тис. грн. 

Окрім цього, університетом цього року надано науково-технічних послуг 

на суму близько 70,0 тис. грн. (тренінги з іноземної мови, Інтернет-послуги, 

редакційно-видавнича діяльність). 
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Незважаючи на значне зменшення обсягів фінансування МОН України із 

загального фонду державного бюджету, завдяки використанню принципу 

багатоканального фінансування ННТД, загальний обсяг фінансування ННТД та 

наданих послуг у 2015 р. складає близько 800,0 тис. грн. і перевищує фінансові 

показники минулих років. 

У 2015 р. науковці університету брали активну участь у конкурсах 

проектів та грантів на виконання відповідних робіт. Так, на конкурс проектів, 

що можуть рекомендуватися для фінансування з 2016 р., із загального фонду 

державного бюджету МОН України, було підготовлено 8 проектів (3 

фундаментальні та 5 прикладних). Проте, зважаючи на скрутну фінансово-

економічну ситуацію в Україні, МОН допустило до конкурсу лише 2 проекти, 

які мають важливе значення для підвищення обороноздатності та національної 

безпеки держави, мають прикладні результати подвійного використання, а 

також конкурентоспроможні на світовому ринку та спрямовані на використання 

у соціальній сфері, виробництві, навчальному процесі. 

Слід зазначити, що цього року університет зареєстрований учасником у 

Програмі Горизонт-2020. І на сьогоднішній день уже подано декілька проектів 

для участі в оголошених конкурсах Програми. 

У вересні цього року на ХІІ міжнародній спеціалізованій виставці «Зброя 

та безпека – 2015» успішно були представлені «Оптоелектронні пристрої 

реєстрації інфрачервоного випромінювання на основі органічних сполук», 

розроблені в НДЛ нелінійних давачів імені проф. Ковальського П.М. 

ННТД у ДДПУ імені Івана Франка здійснюється науково-педагогічними 

працівниками на кафедрах та науковими працівниками науково-дослідного 

сектору (НДС). Усього в університеті сьогодні є 42 кафедри, лабораторія 

Франкознавства та славістики, НДС об’єднує 2 науково-дослідні центри, 

регіональний еколого-просвітницький центр, 12 науково-дослідних лабораторій 

та 1 наукову групу. 

Університет має такі фахові видання: 

 наукові записки «Проблеми гуманітарних наук»; 

 збірник наукових праць «Людинознавчі студії»; 

 журнал «Молодь і ринок»; 

 «Дрогобицький краєзнавчий збірник»; 

 Науковий вісник ДДПУ імені Івана Франка. Серія: філологічні науки. 

Мовознавство. 

Проведена значна робота з включення зазначених видань у 

наукометричні бази, усі збірники включено у веб-ресурс «Українські наукові 

журнали». Крім того, науковий електронний журнал «Молодь у Центральній та 

Східній Європі. Соціологічні студії» (кафедра правознавства, соціології та 

політології) включено до Index Copernicus. 

У 2015 році працівниками університету успішно захищено 1 докторську 

та 24 кандидатські дисертації. 

Впродовж 2015 року в університеті функціонувала спеціалізована вчена 

рада Д 36.053.01 з захисту докторських та кандидатських дисертацій за 

спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. У цій раді за 
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звітний період було захищено 1 докторську та 8 кандидатських дисертацій (3 

працівниками ДДПУ, 5 – НПП з інших установ). 

Продовжувалася підготовка докторантів, аспірантів та здобувачів за 

19 спеціальностями (2014 р.  –  18 спеціальностей; 2013 р. – 18;  2012 р. – 15; 

2011 р. – 13). 

У докторантурі університету навчається 6 докторантів. В аспірантурі – 95 

осіб (за державним замовленням – 71 особа, на контрактній основі – 24;  з 

відривом від виробництва – 64 особи, без відриву від виробництва – 31). 33 

особи проходять підготовку як здобувачі наукового ступеня. 

У 2015 році вступило на навчання у докторантуру 2 особи. В аспірантуру 

зараховано 34 особи, з них 15 на платну форму навчання. 

Докторантами, аспірантами та здобувачами ДДПУ імені Івана Франка 

цього року захищено 1 докторську, 13 кандидатських дисертацій. 5 випускників 

аспірантури 2015 року вже подали свої дисертаційні дослідження на розгляд у 

спеціалізовані вчені ради. 

Майже незмінною впродовж останніх років є кількість молодих 

науковців, які отримують стипендії та премії. У 2015 році 1 науковець віком до 

35 років отримував стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених 

(у 2013 – 2, у 2012 – 4, у 2010 – 4), 2 – премії Львівської облдержадміністрації 

та обласної ради для талановитих молодих вчених та спеціалістів (2014 р. – 3, 

2013 р. – 2). Одному аспіранту призначено академічну стипендію Президента 

України. 

Працівниками ДДПУ імені Івана Франка у 2015 році опубліковано: 

усього –2284 роботи, у тому числі: 

 монографій –  62 (з них 34 відповідно до вимог МОН України; 22 – за 

кордоном); 

 підручників – 2; 

 навчальних посібників – 285; 

 збірників наукових праць – 68; 

 статей – 1867, з них у зарубіжних виданнях – 313, у міжнародних 

науково-метричних базах даних – 248, з імпакт-фактором – 34; у 

фахових виданнях – 569. 

За звітний період проведено 48 наукових заходів (конференції, 

семінари, симпозіуми), з них 18 міжнародних, 11 всеукраїнських, 19 

регіональних (Див. таб. 2.1). 

Щодо показників студентської НДР, то у 2015 році до неї було 

залучено: 

 1998 студентів (61,9 % від загальної кількості студентів денної форми 

навчання, яка становить 3230 осіб); 

 діє 51 науковий гурток та 73 проблемні групи, 9 студентських науково-

дослідних лабораторій,  5 творчих колективів; 

 до виконання вітчизняного наукового проекту залучено 2 студенти; 

 за участю студентів опубліковано 401 наукову працю, з них – 238 

самостійно; 
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 3 студенти отримують стипендію Президента України, 3 – Верховної 

Ради України; 

 7 студентів отримували інші стипендії та премії (5 – премії ЛОДА та 

облради, 2 – Львівську обласну премію імені В.Чорновола); 

 15 студентів отримують персональні іменні стипендії ДДПУ імені Івана 

Франка; 

 для участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт було подано 18 робіт студентів ДДПУ імені Івана Франка, з них 1 

робота отримала диплом І-го ступеня, 2 – диплом ІІ-го ступеня, 1 – 

диплом ІІІ-го ступеня. 

Ефективною та плідною залишається співпраця ДДПУ з науковими 

установами НАНУ, галузевими АН. Так, у 2015 році університетом 

здійснювалась науково-технічна діяльність спільно з 22 інститутами НАН та 

НАПН України. Результатами співпраці було проведення спільних наукових 

досліджень, публікації наукових праць, участь та організація конференцій та 

семінарів тощо (Див. таб. 2.2). 

У 2015 році в університеті функціонувало 14 наукових шкіл (у 2014 р. – 

14, 2013 – 15,  2012 – 15; 2011 – 16). 

Упродовж звітного періоду продовжувала свою діяльність рада молодих 

учених у складі 9 осіб (всього – 135). 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 молодих учених «Розвиток 

сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи» (26 – 27 

березня 2015 р.), за матеріалами якої опубліковано збірник тез (20,9 др. арк.). 

У 2015 році видано ХІ (20,7 др.арк.), ХІІ (20 др.арк.), ХІІІ (17,9 др.арк.), XIV 

(20,8 др.арк.) випуски збірника «Актуальні питання гуманітарних наук: 

міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка». Окрім цього, 

вказаний збірник праць вдалося включили до міжнародних наукометричних 

баз даних Index Copernicus International, Polish Scholarly Bibliography, Info 

Base Index, Research Bible, Open Academic Journals Index, Scientific Indexing 

Services, Inno Space, Cite Factor. 
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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.  

ХІІ Дрогобицька Міжнародна 

наукова історико-краєзнавча 

конференція «Родинні / сімейні 

архіви як джерело до історії та 

культури Пограниччя 

Центрально-Східної Європи» 

21-22 листопада 

2014 року 

Кафедра давньої історії 

України та спеціальних 

історичних дисциплін 

49 18 

2.  

VІІІ-а міжнародна науково-

практична конференція 

«Народно-інструментальне 

мистецтво на зламі ХХ–ХХІ 

століть» 

5 грудня 

2014 року 

Кафедра народних музичних 

інструментів та вокалу 
32 22 

3.  

ІІІ-я Міжнародна науково-

практична конференція 

«Розвиток сучасної освіти і 

науки: результати, проблеми, 

перспективи» 

26-27 березня 

2015 року 

Кафедра нової та новітньої 

історії України 
130 35 

4.  

Міжнародна науково-практична 

Інтернет – конференція «Освіта 

і життєвий світ особистості: 

європейський досвід і 

українські реалії» 

23-24 квітня 

2015 року 

Кафедра правознавства, 

соціології та політології 
124 124 

5.  

Міжнародна наукова 

конференція «Творчість 

М.О.Лосського у контексті 

філософії та культурі 

російського Срібного віку» 

23-25 квітня 

2015 року 

Кафедра філософії імені 

професора Валерія 

Григоровича Скотного 

45 26 

6.  

Міжнародний семінар 

«Міжнародний діалог у світлі 

австрійсько-української історії» 

27-29 квітня 

2015 року 

Кафедра практики німецької 

мови 
50 5 

7.  

V-а міжнародна науково-

практична конференція 

«Творчість для народних 

інструментів композиторів 

України та зарубіжжя» 

 

1 травня 

2015 року 

Кафедра народних музичних 

інструментів та вокалу 
39 26 

8.  

VIII Міжнародні філософсько-

економічні читання «Філософія 

фінансової цивілізації: людина у 

світі грошей» 

13-15 травня 

2015 року 

Кафедра теоретичної та 

прикладної економіки 
160 8 

9.  

Міжнародна наукова конфе-

ренція «Молодіжна політика: 

проблеми та перспективи» 

14-16 травня 

2015 року 

Кафедра правознавства, 

соціології та політології 
58 22 

10.  

ІІ Міжнародна українсько-

польська викладацько-

студентська конференція 

«Галичина багатокультурна» 

20 травня  

2015 року 

Кафедра нової та новітньої 

історії України 
32 6 

11.  

VІII міжнародна науково-

практична конференція 

«Реалізація здорового способу 

життя – сучасні підходи» 

21-22 травня 

2015 року 

Кафедра теорії та методики 

фізичного виховання, 

кафедра здоров’я людини та 

фізичної реабілітації 

62 24 
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12.  

Міжнародна наукова 

конференція «Проблеми 

соціально-економічних змін» 

12 червня  

2015 року 

Кафедра теоретичної та 

прикладної економіки 
82 74 

13.  

Міжнародна конференція 

«Лазерні технології. Лазери та 

їх застосування» 

17-19 червня 

2015 року 

Кафедра машинознавства та 

основ технологій 
135 120 

14.  

Міжнародна математична 

конференція 

ім. В.Я.Скоробогатька 

25-28 серпня 

2015 року 
Кафедра математики 120 100 

15.  

Міжнародний семінар 

«Українсько-австрійсько-

німецькі мовні, літературні та 

культурно-освітні взаємини» 

27 вересня – 

3 жовтня 

2015 року 

Кафедра практики німецької 

мови 
120 60 

16.  

Міжнародна наукова 

конференція «Гуманізм. 

Людина. Свідомість» 27-ті 

Міжнародні людинознавчі 

філософські читання (постійно-

діючий філософський семінар) 

16-17 жовтня 

2015 року 

Кафедра філософії імені 

професора Валерія 

Григоровича Скотного 

53 36 

17.  

V Міжнародна науково-

практична конференція «Рідне 

слово в етнокультурному 

вимірі» 

22-23 жовтня 

2015 року 

Кафедра філологічних 

дисциплін та методики їх 

викладання у початковій 

школі 

101 53 

18.  

Круглий стіл «Європейська 

асоціація дослідників освіти: 

перші кроки в Україні» у 

рамках Міжнародної наукової 

конференції «Харківські 

соціологічні читання» 

5-6 листопада 

2015 року 

Кафедра правознавства, 

соціології та політології 
30 30 

Всеукраїнські наукові заходи 

1.  

Всеукраїнська науково-

практична конференція, 

присвячена 201-й річниці від 

дня народження Т.Шевченка 

«Українське слово мовами 

народів світу» 

12 березня 

2015 року 

Кафедра германських мов і 

перекладознавства 
70 21 

2.  

Всеукраїнський науково-

практичний семінар «Актуальні 

проблеми практичної 

психології» 

26 березня, 

2015 року 
Кафедра практичної психології 60 15 

3.  

Всеукраїнська наукова інтернет-

конференція молодих учених 

«Інноваційні технології у 

навчанні іноземних мов і 

культур студентів вищих 

навчальних закладів» 

26-27 березня 

2015 року 

Кафедра порівняльної 

педагогіки та методики 

викладання іноземних мов 

100 40 

4.  

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Історія, теорія та практика 

музично-естетичного 

виховання» 

15 квітня 

2015 року 

Кафедра музикознавства та 

фортепіано, кафедра народних 

музичних інструментів та 

вокалу 

24 10 

5.  

Всеукраїнська науково-

практична конференція за 

міжнародною участю 

«Дитинство в соціально-

педагогічному дискурсі» 

15-16 квітня 

2015 року 

Кафедра загальної педагогіки та 

дошкільної освіти 
85 25 
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6.  

ІІ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів, аспірантів, молодих 

вчених та фахівців в галузі 

психології «Актуальні питання 

сучасної психології» 

23 квітня 

2015 року 
Кафедра практичної психології 100 50 

7.  

Всеукраїнська наукова 

конференція «Рільке і Україна» 

(до 140-річчя від Дня 

народження Р.М.Рільке) 

24 квітня 

2015 року 

Кафедра світової літератури та 

славістики 
26 3 

8.  

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Український визвольний рух 

(перша половина ХХ ст.): 

краєзнавчі аспекти» 

24 квітня 

2015 року 

Кафедра нової та новітньої 

історії України 
43 32 

9.  

VІІІ-а Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Музична освіта України: 

проблеми теорії, методики, 

практики». 

30 квітня 

2015 року 

Кафедра народних музичних 

інструментів та вокалу 
21 14 

10.  

Всеукраїнська науково-

практична конференція до 85-

річчя від Дня народження Ліни 

Костенко 

22 травня 

2015 року 

Кафедра світової літератури та 

славістики 
31 3 

11.  

VIII Всеукраїнська учнівська 

наукова конференція 

«Еколого-валеологічна культура 

– вибір ХХІ ст.» 

26 листопада 

2015 року 

Кафедра анатомії, фізіології та 

валеології 

Кафедра біології та хімії 

Кафедра екології та географії 

40 35 

Регіональні наукові заходи 

1.  

Перша регіональна науково-

практична конференція 

«Приладобудування та 

метрологія: сучасні проблеми, 

тенденції розвитку» 

14-16 

листопада 

2014 року 

Луцьк –

Дрогобич 

Кафедра машинознавства та 

основ технологій 
120 55 

2.  
XXVІ наукова сесія НТШ 

(Дрогобицький осередок НТШ) 

27-28 березня 

2015 року 

Кафедра давньої історії України 

та спеціальних історичних 

дисциплін 

33 - 

3.  

Науково-практична 

конференція «Удосконалення 

якості професійної підготовки 

соціальних педагогів у світлі 

сучасних вимог» 

13 – 14 квітня 

2015 року 

Кафедра соціальної педагогіки 

та 21корекційної освіти 
80 15 

4.  

Студентська науково-практична 

конференція  «Актуальні 

проблеми сучасної науки : 

соціально-педагогічний та 

психологічний аспекти» 

15 – 16 квітня 

2015 року 

Кафедра соціальної педагогіки 

та 21корекційної освіти 
80 20 

5.  

Науково-практична 

конференція за участю 

зарубіжних педагогів 

«Соціально-педагогічна робота 

з дітьми з особливими 

потребами та їх родинами 

20 – 24 квітня 

2015 року 

Кафедра соціальної педагогіки 

та 21корекційної освіти 
90 29 
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6.  

ІV студентсько-викладацька 

науково-практична конференція 

«Сучасні інформаційні 

технології» 

22 квітня 

2015 року 

Кафедра інформаційних систем 

і технологій 
19 3 

7.  

Регіональна науково-практична 

конференція «Розвиток 

особистості в системі 

неперервної освіти» 

12-13 травня 

2015 року 

Кафедра загальної педагогіки та 

дошкільної освіти 
25 2 

8.  

ІІ Науково-практична 

конференція викладачів та 

студентів інституту фізики, 

математики, економіки та 

інноваційних технологій 

«Актуальні проблеми сучасної 

науки» 

15 травня 

2015 року 
Всі кафедри ІФМЕІТ 180 7 

9.  

Регіональна науково-практична 

конференція «Актуальні 

проблеми сучасної науки: 

соціально-педагогічний та 

психологічний аспекти» 

15-16 травня, 

2015 року 

Кафедра соціальної педагогіки 

та корекційної освіти 
80 20 

10.  
Науковий семінар «Дрогобич – 

місто Івана Франка» 

18 травня 

2015 року 

Кафедра давньої історії України 

та спеціальних історичних 

дисциплін 

13 - 

11.  «Мартін Бубер» (колоквіум) 
22-23 травня 

2015 року 

Кафедра практики німецької 

мови 
45 25 

12.  

Наукова конференція 

«Нагуєвицькі читання – 2015: 

Ідеї національної свободи та 

культурної самобутності у 

творчості Івана Франка» 

27 травня 

2015 року 

Кафедра української літератури 

та теорії літератури 
50 20 

13.  

Науково-практичний семінар за 

участю зарубіжних педагогів 

«Підготовка педагогів до 

виховної роботи в Україні та 

Польщі» 

7 вересня 

2015 року 

Кафедра загальної педагогіки та 

дошкільної освіти 
34 2 

14.  

Науково-практичний семінар 

«Інтеграція вітчизняної освіти в 

європейський освітній та 

науковий простір» 

23 вересня 

2015 року 

Кафедра правознавства, 

соціології та політології 
21 2 

15.  
Круглий стіл «Веселковий світ 

дитинства» 

30 вересня 

2015 року 

Кафедра загальної педагогіки та 

дошкільної освіти 
50 2 

16.  

Науково-методичний семінар 

«Інноваційні технології  

фізкультурно-оздоровчої роботи 

у сучасних ДНЗ» 

9 жовтня  

2015 року 

Кафедра загальної педагогіки та 

дошкільної освіти 
18 0 

17.  

Круглий стіл «Місцеві вибори 

2015 та конституційна реформа: 

реалії та перспективи» 

13 жовтня 

2015 року 

Кафедра правознавства, 

соціології та політології 
26 - 

18.  

Науково-практична 

конференція «Корекційна та 

соціально-педагогічна робота з 

людьми з особливими 

потребами» 

3-7 листопада 

2015 року 

Кафедра соціальної педагогіки 

та корекційної освіти 
70 15 

19.  

Урочиста Академія, присвячена 

90-річчю від дня народження 

професора Володимира Косика 

25 грудня 

2015 року 

Кафедра давньої історії України 

та спеціальних історичних 

дисциплін 

6 2 
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Таблиця 2.2 

Інформація про наукову та науково-технічну діяльність, що здійснювалась спільно з науковими установами 

 національної академії наук України та національних галузевих академій наук 

№ Інститути НАН, НАПН, відділи Кафедра Тематика співпраці Результати співпраці 

1.  
Інститут біології клітини НАНУ (м. 

Львів) 
Біології та хімії 

Розробка ензиматичних і біосенсорних мето-

дів аналізу деяких речовин у реальних зразках 

Проведення спільних наукових 

досліджень. Спільні публікації. 

2.  

Інститут землеробства і 

тваринництва НААН (смт. 

Оброшино) 

Біології та хімії 

Підвищення врожайності 

сільськогосподарських культур і збереження 

родючості ґрунту. 

Спільні публікації. 

3.  

Інститут олійних культур НААН (с. 

Сонячне Запорізь-кого р-ну 

Запорізької обл.) 

Біології та хімії 
Вивчення якісних показників сортів льону 

олійного 

Проведення спільних наукових 

досліджень. Спільні публікації. 

4.  
Інститут сільського господарства 

Карпатського регіону НААН 
Екології та географії 

Вивчення антропогенного впливу на 

врожайність та якість сільськогосподарських 

культур 

Закладено спільні досліди по 

вивченню діяльності ерозійних 

процесів в Карпатському регіоні 

5.  
Інститут кормів і сільського 

господарства Поділля НААН 
Екології та географії 

Теоретичні та прикладні проблеми 

агроекології 

Розробка рекомендацій з вироб-

ництва рослинного білка та виве-

дення нових сортів бобових трав 

6.  
ННЦ "Інститут землеробства" 

НААН 
Екології та географії 

Вивчення селекційного матеріалу кормових 

багаторічних трав за біологічними особливос-

тями і основними господарськими ознаками 

Розробка рекомендацій щодо 

удосконалення технології вирощу-

вання ярого і озимого третикале 

7.  
Інститут екології Карпат НАН 

України 
Екології та географії Популяційна екологія Створення проекту екомережі 

8.  

Інститут фізіології імені 

О.О.Богомольця НАН України 

(лабораторія експери-ментальної  

бальнеології) 

Біології та хімії 

Анатомії, фізіології, валеології 

Фізіологічні ефекти біоактивної води 

«Нафтуся» та можливість її прогнозування. 

Лейкоцитарні фактори неспецифічності  

організму 

Проведення наукових досліджень. 

Спільні публікації. Монографія. 

9.  

Інститут українознавства імені 

І.Крип’якевича НАН України (м. 

Львів) 

Нової та новітньої історії України Західноукраїнські землі у ХХ ст. 

Координація наукових 

досліджень, підготовка спільних 

наукових видань. 

10.  
Інститут вищої освіти НАПН 

України, відділ соціальних проблем 
Культурології та мистецької освіти 

Українська філософсько-літературна традиція 

у контексті європейської 

Рецензування навчальних програм 

та посібників 
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вищої освіти та виховання 

студентської молоді Математики та методики 

викладання математики 

початкового навчання 

Теоретико-методичні основи формування 

професійної компетентності майбутніх 

учителів початкових класів у процесі 

вивчення математичних дисциплін 

Наукові консультації; обмін 

науковою літературою; 

рецензування  навчальних 

програм та навчально-методичних 

посібників 

11.  

Інститут педагогіки НАПН 

України, лабораторія початкової 

освіти 

Педагогіки та методики початкової 

освіти 

Динаміка  комплексної теоретичної і 

практичної підготовки вчителя початкових 

класів відповідно до професіограми і 

перманентної модернізації початкової освіти 

Методичні семінари; 

рецензування  навчальних 

програм та методичних посібників 

Філологічних дисциплін та МВПШ 
Українська мова й мовлення: історія, 

сучасний стан, проблеми розвитку 

Методичні семінари; рецензу-

вання  програм та посібників 

Математики та методики 

викладання математики 

початкового навчання 

Професійна компетентність майбутніх 

учителів початкових класів у процесі 

вивчення математичних дисциплін 

Рецензування навчальних програм 

та навчально-методичних 

посібників 

Інститут педагогіки НАПН 

України, лабораторія математичної 

і фізичної освіти 

Математики 

Вивчення елементів математичної статистики 

в контексті міжпредметних зв’язків шкільних 

курсів математики і фізики. Метод аналогії у 

шкільному курсі стереометрії. 

Участь у конференціях; виступи 

на семінарах; спільні публікації.  

12.  
Інститут української мови НАН 

України 
Філологічних дисциплін та МВПШ Рідне слово в етнокультурному вимірі 

Спільне проведення міжнародної 

науково-практичної конференції 

13.  

Інститут літератури імені 

Т.Шевченка НАН України, відділ 

української літератури ХХ ст. 

Української літератури та теорії 

літератури 

Проведення наукових конференцій, 

написання нової історії української 

літератури 

Видання наукових збірників, 

посібників 

14.  

Інститут фізики конденсо-ваних 

систем НАН України,  відділ 

квантової статистики 

Загальної фізики 
Оптичні властивості гетероструктури 

InAs/GaAs  з квантовими точками InAs 

Досліджено вплив напруженої 

гетеромежі на просторовий 

перерозподіл дефектів. 

Опубліковано статтю у журналі з 

імпакт-фактором "Condensed Matter 

Physics" 

15.  

Інститут фізики напівпровідників 

імені В.Є.Лашкарьова НАН 

України, відділ напівпровідникових 

детекторів іонізуючого 

випромінювання 

Загальної фізики 
Фотоелектричні та магнітні властивості 

монокристалів CdTe 

Проведено вимірювання магнітної 

сприйнятливості монокристалів 

Cd1-xZnxTe легованих ванадієм та 

хлором. Опубліковано статтю у 

журналі "Актуальні проблеми 

фізики, математики та 
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інформатики" 

Інститут фізики напівпровідників 

імені В.Є.Лашкарьова НАН 

України 

Машинознавства та основ 

технологій 
Матеріалознавство 

Спільні наукові дослідження, 

публікації 

16.  

Інститут ядерних досліджень НАН 

України, відділ радіаційної фізики 
Загальної фізики 

Магнітні властивості ниткоподібних 

кристалів Si-Ge 

Проведено експериментальні 

дослідження магнетоопору 

опромінених протонами 

ниткоподібних кристалів 

Si0.97Ge0.03. Опубліковано 2 статті у 

зарубіжних журналах 

Інститут ядерних досліджень НАН 

України 

Машинознавства та основ 

технологій 
Електронне матеріалознавство 

Спільні наукові дослідження, 

публікації 

17.  
Інститут  регіональних досліджень 

НАН України 

Теоретичної та прикладної 

економіки 
Проблеми розвитку територіальних громад 

Досліджено вплив 

транскордонного співробітництва 

на розвиток територіальних 

громад 

18.  Інститут фізики НАН України 

Теоретичної та прикладної фізики 

Електронні, діркові та екситонні спектри у 

квантових гетеросистемах різних  

розмірностей 

Обговорення результатів 

теоретичних досліджень та 

порівняння їх з 

експериментальними 

результатами 
19.  

Інститут металофізики 

ім. Г.В.Курдюмова НАН України 

20.  

Інститут математики НАН України 
Інформатики та обчислювальної 

математики 

Наближено-аналітичні методи розв’язування 

крайових задач для звичайних диференційних 

рівнянь 

Спільні публікації 

Інститут математики НАН України, 

відділ диференціальних рівнянь та 

теорії коливань 

Математики Динамічні системи 

Обговорення наукових 

результатів, керівництво 

кваліфікаційними роботами 

працівниками Інституту 

математики НАН України 

21.  

Інститут проблем 

матеріалознавства 

ім. І.М.Францевича НАН України 

Машинознавства та основ 

технологій 
Електроніка Спільні наукові дослідження 

22.  
Фізико-механічний інститут ім. Г.В. 

Карпенка НАН України 

Машинознавства та основ 

технологій 
Механіка Спільна конференція 
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2.2 Робота вченої ради ДДПУ імені Івана Франка  

 

Протягом 2015 н.р. було проведено 16 засідань вченої ради, на яких, 

відповідно до плану засідань вченої ради, розглянуто 25 питань, зокрема: 

1. Заслухано підсумки комплексної перевірки департаменту управління 

та стратегії розвитку, лабораторії франкознавства та славістики.   

2. Пройшов атестацію історичний факультет. 

3. Підведено підсумки державних екзаменів, прийому студентів 2015 р. і 

профорієнтаційної роботи, науково-дослідної роботи, міжнародного 

співробітництва університету, діяльності спеціалізованої вченої ради Д 36.053.01 

та ін. 

4. Обговорено питання навчально-виховного процесу: а) методичне 

забезпечення навчального процесу на філологічному  факультеті; б) викладання 

фахових методик в інституті іноземних мов; в) соціально-гуманітарного циклу 

на факультеті фізичного виховання та ін. 

5. Присвоєно три почесні звання докторів НONORIS CAUSA:  

– лікареві відділу радіології лікарні Г. Гарт-Зікенгус, президенту 

неприбуткової організації «Орадеа» (Бельгія), доктору медицини Патріку 

Беллінку;  

– академіку Національної академії педагогічних наук України, професору, 

докторові педагогічних наук Миколі Євтуху; 

– проректору Університету Яна Кохановського в Кельцах (Республіка 

Польща), професору Янушові Крулю. 

6. Присвоєно почесне звання «Заслужений професор ДДПУ імені 

Івана Франка» професору Юрію Кишакевичу та професору Мирославові 

Савчину. 

7. Нагороджено Відзнакою вченої ради кафедру загальної педагогіки 

та дошкільної освіти і двох працівників нашого університету: Володимира 

Возняка, Петра Фещенка. 

Крім того, за окреслений період вченою радою рекомендовано до друку 

67 найменувань наукової літератури (монографії, збірники матеріалів 

конференцій, збірники наукових праць та ін.), що на 10 позицій більше, ніж у 

попередньому календарному році. 

Протягом 2015 р., відповідно до рішень вченої ради, вчене звання 

професора здобули чотири науково-педагогічних працівники нашого 

університету (Світлана Щудло, Ольга Кобрій, Віра Лімонченко, Леся-Рома 

Кравченко), а вчене звання доцента – 39 науково-педагогічних працівників. 

 

2.3 Робота видавничого відділу 

 

У 2015 році на редагування надійшло 385 підручників, посібників, 

збірників наукових праць, монографій, авторефератів тощо. 365 з них 

відредаговано і підготовлено до друку, 332 видрукувано. Крім того, відділ 

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

прийому документів від абітурієнтів, а також програм співбесід зі вступниками 
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і державних іспитів, робочих зошитів, журналів академічних груп, залікових 

книжок, щоденників для студентів-практикантів, дипломів про закінчення 

університету. Загалом було виконано 370 замовлень. 

У 2105 році в бібліотеку передано 326  назв  книжок загальним накладом 

4 823 примірники на суму 82 тисячі 538 гривень. 

За видрук авторських примірників до банку внесено 35.135 грн. 10 коп. 

Ще на 62. 140 грн. 80 коп. за кошти авторів придбано і поставлено на облік 

витратних матеріалів для  різографа. Загалом  надходження від авторів склали – 

97. 275 грн. 90 коп. 

 

2.4 Робота бібліотеки  

 

За звітний період на придбання книг бухгалтерією університету оплачено 

31717 грн. (2014 р. – 33610 грн.), на передплату періодичних видань виділено 

107054 грн. (2014р. – 91506 грн.). Значну частину надходжень становили книги 

подаровані − 497 примірників на суму 20396 грн. (2014р. – 930 прим. на суму 

30162 грн.). Від видавничого відділу університету бібліотека отримала 4843 

примірники (326 назв) на суму 87628 грн. (2014р. – 4508 прим. (367 назв) на 

суму 48523 грн.). Отримано взамін загублених – 461 прим. на суму 15315 грн. 

(2014р. – 150 прим. на суму 5539 грн.). Всього надійшло 9391 прим. документів 

(у 2014 р. – 9353 прим.). 

Протягом року продовжувалась робота над створенням електронної 

бібліотеки, зокрема електронного каталогу, який налічує 176054 бібліографічні 

записи. Створено базу даних книг (71659 бібліографічних записів, 321014 

примірників, що становить 57% фонду),  електронних копій праць викладачів 

(1449 бібліографічних записів); базу даних випускових робіт (4447 

бібліографічних записів); періодики (28102 бібліографічні записи); аналітики 

(11733 бібліографічні записи) та інших. Бібліотека надає доступ до власних баз 

даних та до зовнішніх безкоштовних баз даних. 

Упродовж 2015 року відбувалось удосконалення структури Web-сторінки 

бібліотеки. З вересня 2015р. запрацювала віртуальна довідкова служба 

«Запитай бібліотекаря». Послугою «Визначення індексів УДК, ББК» 

скористалося 103 відвідувача, які отримали 153 шифри УДК. Створено нові 

рубрики «Знаменні дати», «Актуальне читання». Широко представлено 

рубрику «Франкіана», «Дарувальники», «Культурно-просвітницька робота», 

«Нові надходження». Значне місце на Web-сторінці займає рубрика «До 75-

річчя університету»: представлено 9 віртуальних виставок наукового доробку 

викладачів університету за 2010-2015р. (100 документів) і віртуальну виставку 

«Бібліотека. Сторінки історії» (41 слайд). Видано бібліографічний покажчик 

«Університет на батьківщині Івана Франка» 

За звітний період організовано 130 тематичних книжкових виставок, з 

них 11 − віртуальних. Проведено 9 відкритих переглядів літератури; 10 

бібліотечних уроків з основ інформаційної культури для студентів перших 

курсів. Бібліотека бере участь у формуванні всеукраїнської реферативної бази 

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

 

Міжнародні зв’язки ДДПУ охоплюють 19 країн, такі як: Польща (38 

інституцій), Білорусь (5), Бельгія (3), Литва (3), Німеччина (3), Словаччина (3), 

Чехія (2), Японія (2), Казахстан (2), Австрія (1), Азербайджан (1), 

Великобританія (1), Єгипет (1), Італія (1), США (1), Угорщина (1), Болгарія (1), 

Молдова (1), Румунія (1). Чинними є 40 міжнародних угод, зокрема у 2015 році 

було підписано 3 нові угоди з: 

1) Міжнародною неурядовою організацією з проектів розвитку (Брюссель, 

Бельгія); 

2) Факультетом фізичного виховання Жешівського університету (Польща); 

3) Варшавським університетом (Польща). 

У 2015 році також проводилась робота із залучення нашого університету  

до програми мобільності ERASMUS+. Опрацьовано проекти співпраці 

«Навчальна мобільність індивідуальних студентів та викладацького складу 

ВНЗ між країнами-учасниками програми та країнами-партнерами» (Erasmus + 

KA1) та підписано відповідні угоди з Люблінським католицьким університетом 

ім. Івана Павла ІІ та Жешівським університетом (Республіка Польща). Проект з 

Люблінським католицьким університетом переміг у конкурсі на 2015-2016 

навчальний рік, отримавши високу кількість балів – 95 зі 100 максимальних. У 

2-му семестрі до польського ВНЗ за програмою поїдуть три представники 

ДДПУ: 1 студент, 1 викладач, 1 працівник адміністрації. Проект з Жешівським 

університетом у 2015-2016 році не отримав підтримки ЄС, але вже розпочату 

спільну працю над проектом на 2016-2017 н.р. Також в рамках програми 

«Erasmus+ KA 107» підписано угоду про співпрацю з Вищою школою КАТНО, 

м.Котрейк (Бельгія), яка успішно реалізується. 

Виконувався 1 спільний міжнародний проект з Євросоюзом (Жешівський 

університет, агробіологічний факультет, Польща, Дрогобицький державний 

педагогічний університет, біологічний факультет, Україна) «Інтеграція 

наукових середовищ польсько-української прикордонної території (Польща-

Білорусія-Україна)»  у 2015 році на суму близько 600,5 тис грн. 

В результаті співпраці з партнерськими інституціями та особистих 

контактів у 2015 році було прийнято участь у  понад 120 міжнародних заходів. 

Зокрема: 

 64 НПП виступили на міжнародних конференціях за кордоном; 

 понад 130 осіб прийняли участь у різноманітних заходах (робочих 

зустрічах, нарадах, наукових дослідженнях, інавгураціях тощо); 

 більш як 380 іноземців відвідали університет з метою участі у 

міжнародних конференціях, круглих столах, семінарах, робочих 

зустрічах, науково-технічному співробітництві; 

 стажування за кордоном проходили 9 НПП (Словаччина, Польща, 

Франція); 

 спільно із зарубіжними партнерами за результатами з різних 

напрямів досліджень вийшли друком понад 80 публікацій 

(монографії, посібники, підручники, статті). 
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Загалом понад 300 НПП прийняли участь у різних видах співпраці із 

зарубіжними інституціями 

У рамках спільного проекту «Подвійний диплом» з Полонійною 

Академією (Польща) цього року на навчання до Ченстохови вирушили 3 

студенти, двоє з них здобуватимуть освітньо-кваліфікаційний рівень 

«Магістра».  

Проводився обмін студентами з закордонними навчальними закладами 

(Австрії, Польщі, Бельгії) – 25 студентів.  

Студенти нашого університету взяли участь у 16 міжнародних 

мистецьких та творчих конкурсах, національних спортивних змаганнях.  

Також 78 студентів взяли участь у міжнародних конкурсах, фестивалях, 

змаганнях та  освітніх проектах.  

Загалом  понад 100 студентів і магістрів було залучено до різних форм 

співпраці із зарубіжними партнерами. 

 

Діяльність Полоністичного науково-інформаційного центру 

імені Ігоря Менька  

 

Основні проекти Полоністичного центру:  

1. Дні Європи у Дрогобичі (5 – 6 червня 2015). Співорганізація: 

Посольство ЄС в Україні, Посольство РП в Україні, Генеральне Консульство 

РП у Львові. У програмі, зокрема: інавґураційна лекція проф. Малґожати 

Фушари – уповноваженої Уряду РП з питань рівного ставлення; міжнародна 

соціологічно-історична дискусія «Конфлікти та їх вирішення у Червоній Русі в 

минулому й сьогодні»; лекції та презентації; дискусія з духовними 

представниками трьох релігійних конфесій Дрогобича (греко-католицької, 

православної та римо-католицької); Ярмарок партнерських міст Дрогобича – 

відкриття Ярмарку Послом ЄС в Україні Яном Томбінським; концерт 

музичного гурту «Тарака» (Познань, Польща). Учасники та гості проекту з 

України, Польщі, Австрії, Бельгії, Нідерландів, Чехії, Угорщини, Румунії, 

Литви – 59 осіб. 

2. Міжнародний літературно-мистецький проект «Друга Осінь-

2015», присвячений 73-м роковинам загибелі Бруно Шульца (19 – 20 листопада 

2015): спільна молитва на місці загибелі Бруно Шульца; зустріч з 

дрогобицькими істориками «Acta Schulziana»; показ документально-

фабулярного фільму «Бруно Шульц» (Польща, 2014); концерт гітарної музики 

Віктора Паламарчука; театральний перформанс «Маски листопадової смерті» 

Пйотра Луціана (Люблін) та Андрія Юркевича; виставка «Мости часу» 

Александри Зінчук (Люблін) та Сергія Гладищука (Ковель); презентація 

інтернет-часопису «Kultura Enter» (Люблін); перформативний кіно-проекти 

Ольги Чигрик; перформанс «Без назви» Олександра Максимова та Єви 

Райської; фотовиставка Павла Юркевича. Учасники проекту з України та 

Польщі – 28 осіб. 

3. Основні лекції та екскурсії у Кімнаті-Музеї Бруно Шульца: 1) 

для делегації з Держави Ізраїль (18 квітня 2015); 2) для дітей із соціально 
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незахищених категорій населення (21 квітня 2015); 3) для дітей зі східних 

областей України (24 червня 2015); 4) для вчителів-філологів із середніх 

загальноосвітніх шкіл міст Дрогобича, Стебника та Львова (21 жовтня 2015) та 

ін. 

4. Літературні зустрічі та книжкові презентації: 1) авторські 

зустрічі з Богданом Задурою (Варшава, Польща) та Андрієм Любкою, 

презентації книжок «Найгірше позаду» Богдана Задури та «Карбід» Андрія 

Любки (9 вересня 2015); 2) презентація мистецької книги «Маски» Пйотра 

Луціана (Люблін, Польща) (19 вересня 2015); 3) літературна зустріч з Юрієм 

Андруховичем та Юрієм Винничуком (25 – 26 грудня 2015). 

5. Співорганізація міжнародного проекту «Bruno4ever-2015» 

Товариства «Фестиваль Бруно Шульца» у Любліні (Польща, Люблін, 12 – 14 

липня 2015). 

Основні проекти студентського театру «Альтер»: 

1. Спектаклі, перформативні проекти, театральні прем’єри: 

 Спектакль «Сценарій на трьох акторів» (17 січня 2015); 

 Вуличний перформанс «Люстро» Олександра Максимова, актора 

студентського театру «Альтер» (20 лютого 2015); 

 Спектакль «Квартет на чотирьох акторів», присвячений пам’яті 

Ігоря Менька (7 березня 2015); 

 Прем’єра спектаклю «Мертвий клас» нового складу студентського 

театру «Альтер», присвячений 100-річчю від дня народження польського 

режисера-новатора Тадеуша Кантора (16 квітня 2015); 

 Вуличний перформанс «Поінформований – значить захищений», у 

рамках проекту «Протидія торгівлі людьми та безпечна міграція», 

організованого благодійним фондом «Карітас Самбірсько-Дрогобицької 

Єпархії УГКЦ» (9 червня 2015); 

 Міжнародна театральна акція «Sanatorium»: режисер Андрій 

Юркевич, художній керівник студентського театру «Альтер» (Centrum Kultury, 

Люблін, Польща, 12 липня 2015). 

2. Участь у фестивалях: 

 Участь у Міжнародному Фестивалі Вуличних Театрів (Краків, 

Польща, 9 – 12 липня 2015); 

 Участь у Полонійному Фестивалі Мистецтв (Самбір, 12 – 13 

вересня 2015); 

 Участь у міжнародному проекті «Ніч театру» (Музей ідей, Львів, 

25 – 26 вересня 2015).  

3. Міжнародні зустрічі, лекції, презентації: 

 Лекція-презентація Кшиштофа Жвірбліса (Варшава, Польща) – 

історика мистецтва, театрального критика, актора, режисера, співзасновника 

театру «Академія Руху» (16 – 19 квітня 2015); 

 Зустріч із бельгійським режисером Томасом Беллінком (The Royal 

Flemish Theatre, Брюссель, Бельгія) (22 квітня 2015); 
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 Презентація-концерт струнного квартету «Тетквартет» (Дрогобич) 

(3 жовтня 2015). 

 

 

Провідні партнери проектів Полоністичного науково-інформаційного 

центру ім. Ігоря Менька, реалізованих упродовж 2015 року: 

 

1. Інститут Книжки у Кракові (Польща). 

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

3. Генеральне Консульство РП у Львові. 

4. Товариство «Фестиваль Бруно Шульца» в Любліні (Польща). 

5. Фонд «Збережімо Спадщину» (Люблін, Польща). 

6. ГО «Варштати Культури» (Люблін, Польща). 

7. Театр «Академія Руху» (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 «Заходи 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка». 

У 2015 році на загально університетському рівні підрозділами 

університету було заплановано, організовано та проведено таку виховну 

роботу: 

4.1 Культурно-масові заходи: 

 

– 18.02.2015 року студенти та працівники університету взяли участь у 

загальноміській акції покладання квітів та запаленні свічок пам’яті 

«Небесної сотні»; 

– 20.02.2015 року Вшановуючи пам'ять воїнам «Небесної сотні» на 

навчальному корпусі Інституту фізики, математики, економіки та 

інноваційних технологій було встановлено меморіальну дошку колишньому 

студенту фізико-математичного факультету Роману Варениці; 

– Підтвердження художніми колективами університету звань 

«Народний» (12.05); 

– 99-а річниця пам’яті І.Я. Франка (28.05); 

– Урочисті збори з нагоди Дня Конституції України (25.06.); 

– Святкові привітання з нагоди Дня Незалежності України (21.08.); 

– Урочиста посвята першокурсників у студенти ДДПУ імені Івана 

Франка (01.09); 

– Відзначення 73-х річчя створення УПА (15.10); 

– Урочиста Академія та святковий концерт з нагоди 75-літнього 

ювілею Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 

Франка (01.10); 

У рамках святкування Міжнародного Дня студентів організовано та 

проведено:  

– Загальноуніверситетський конкурс естрадної пісні «Шанс» (15.11); 

– «Осінній бал першокурсників» (25.11). 

 

4.2. Студентський лекторій 

 

Протягом звітного періоду викладачами університету та запрошеними 

фахівцями із Дрогобицького міського центру соціальної служби сім’ї дітей і 
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молоді організовано та проведено 83 лекції для студентів університету на 

різноманітні актуальні теми, серед яких 78 лекцій проведено викладачами в 

інститутах та на факультетах. та 5 лекцій іншими структурними підрозділами, а 

саме: 

– 24.03.2015 року та 14.04.2015 року Виховним відділом організовано та 

проведено зустрічі із представниками Всецерковного реабілітаційного центру 

«Назарет». 

– з 09 – 15 листопада 2015 року в рамках проведення Всеукраїнського 

«Тижня з безпеки дорожнього руху» Відділом охорони праці, Виховним 

відділом а також Дрогобицьким МВ УМВС України у Львівській обл. 

організовано та проведено 3 зустрічі із студентами університету, в яких взяло 

участь близько 275 осіб. 

Відеолекторій «Світло й тінь». З метою допомогти нашим студентам – 

майбутнім учителям, у проведенні виховної роботи серед учнів ЗОШ чи інших 

навчальних закладів, на факультетах продовжуються презентації відеолекторію 

«Світло й тінь». На даний час налічується понад 120 одиниць фільмів, котрі 

розповсюджуються серед студентської молоді за допомогою CD, DVD та інших 

електронних носіїв. 

 

4.3 Духовне виховання (Студентський капелан) 

 

Велику допомогу у духовному виховані молоді надає студентський 

капелан о. Олег Кекош. Протягом цілого навчального року, відвідуючи духовні 

світлиці у гуртожитках № 3 (щопонеділка о 18.00 год.) та № 5 (щочетверга о 

18.00 год., а сюди приходять і мешканці гуртожитку №1), наші студенти мають 

змогу спілкуватися із о. Олегом Кекошем, розширюючи свій світогляд та 

збагачуючи свої знання духовною інформацією, а душі молитвами, які конче 

необхідні для позитивного розвитку людини.  

За звітний період студентським капеланом о. Олегом Кекошем та 

духовними братами було проведено катехизацію, реколекції з нагоди 

Великодня та духовні інформаційні години. У 2015 році відбулося по 27 

зустрічі у гуртожитках №3 та №5 (разом 54 зустрічей). Загальна кількість 

студентів, котрі були присутні на зустрічах, становить близько 1420 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,  

який успішно реалізовується. 

 

4.4 Співпраця з іншими організаціями та службами м. Дрогобича 

 

 На належному рівні налагоджена співпраця між нашим університетом та 

іншими організаціями та службами м. Дрогобича, а саме:  

– Із Центром душпастирства молоді Самбірсько-Дрогобицької Єпархії 

УГКЦ (о.Олег Кекош); 
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– З відділом у справах молоді, спорту та туризму Дрогобицької міської 

ради (начальник – п. Олександра Пашко); 

– З Дрогобицьким міським відділом кримінальної міліції у справах дітей 

(начальник – капітан міліції п. Михайло Студент); 

– Всецерковний реабілітаційний центр «Назарет» (керівник програми – п. 

Тарас Потурай); 

– Дрогобицький регіональний відділ поліції. 

За звітній період викладачі нашого університету неодноразово входили в 

оргкомітет при Міському відділі у справах сім’ї, молоді та спорту з питань 

організації підготовки та проведення різноманітних загальноміських свят (Дні 

вшанування пам’яті видатних українських діячів (Т.Г.Шевченка, І.Я. Франка та 

ін.), проводили спільні круглі столи із питань профілактики алкоголізму, 

облаштуванню дозвілля молоді.  

Також 28.01. по 28.02.2015 року викладачі, працівники та студенти 

нашого університету (155 осіб) спільно із працівниками правоохоронних 

органів Дрогобицького міського відділу ГУМВС України у Львівській області 

брали активну участь у патрулюванні нашого міста в нічний час (з 22.00 до 

05.00 год.).  

 

4.5 Екскурсійні та мистецькі поїздки 

 

З метою ознайомлення з історичними місцями і архітектурними 

перлинами оборонного зодчества України та на виконання плану культурно-

масових заходів у 2015 році виховним відділом спільно із кураторами 

академічних груп організовано і проведено 19-ть поїздок, в яких взяли участь 

495 студентів, з них: 16-ть поїздок по Україні (у с. Нагуєвичі, смт. Меденичі, в 

освітні дошкільні навчальні заклади м. Львова, Львівський театр опери та 

балету ім. Соломії Крушельницької, у замки, монастирі та музеї та інші заклади 

культури та духовні центри міст: Кам’янець-Подільський, Хотин, Почаїв, 

Збараж, Яремче, Борислав, Самбір, а також с. Гаї Верхні), в яких взяли участь 

428 студентів та 3 поїздки за кордон (67 студентів), а саме:  

–  27.05.2015 року народна хорова капела «Gaudeamus» (у складі 34 осіб) 

художній керівник та диригент професор Дацюк С.Я., взяла участь у Х 

Міжнародний фестиваль хорової музики у м. Люблін (Польща);  

–  з 13 по 18.08.2015 року Народний вокально-хореографічний ансамбль 

«Пролісок» у складі 22 студентів, прийняв участь у «Днях української 

культури в Латвії» м. Рига. Художній керівник та диригент, доцент Добуш 

Юрій Васильович, балетмейстер – Анастасія  Гринчишин;  

– 05 – 13.12.2015 року лінгвокраєзнавча поїздка викладачів та студентів 

університету у складі 11 осіб за маршрутом Прага – Відень – Будапешт.  

 

4.6 Виховна робота в студентських гуртожитках 

 

З метою безпеки життєдіяльності, для студентів та аспірантів усіх 

гуртожитків з 09 по 10 лютого 2015 року та з 07 по 09 жовтня 2015 року 

http://mistaua.com/%D0%86%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%97,_%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96/%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B2-%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B2%D1%81-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8/8994/?setcity=536
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керівники відділів: охорони праці (Губицький М.А.), виховного (Сипа М.Г.) та 

студентського профкому (Гівчак І.О.) провели інструктажі з попередження 

побутового та дорожнього травматизму, як діяти у випадку пожежної чи 

радіаційної небезпеки та пригадали студентам-мешканцям гуртожитків Правил 

внутрішнього розпорядку у студентських гуртожитках.  

В рамках проекту «Міжнародного дня студентів» вже традиційно 

ректорат, навчальний і виховний відділи та студентський профком університету 

проводять зустрічі із студентським самоврядуванням на тему: «Студенте, знай 

свої права».  

 

4.7 Художні колективи 
 

У 2015 навчальному році в штаті студентського клубу реально 

функціонувало 9 художніх колективів, з них: 8 із званням «народний». Усі ці 

колективи виступили 71 раз на сценах різного мистецького рівня:  
Таблиця 3.1 

Виступи художніх колективів 
 

№ 

з/п 
Назва художнього колективу 

Художній 

керівник 

Кількість виступів у 

концертах в  

2015 році 
Кількість 

учасників 

Всього 
З них: за 

кордоном 

1 
Народний ансамбль 

бандуристок Пінчак С.І. 5 – 10 

2 
Народний чоловічий камерний 

хор «Боян Дрогобицький» Гушоватий П.В. 15 – 28 

3 
Народна хорова капела 

«Gaudeamus» Дацюк С.Я. 11 1 45 

4 
Народний інструментальний 

ансамбль «Намисто» 
Тиновський 

М.М. 
15 – 8 

5 
Народний музичний гурт 

«Перехрестя» Польовий Н.П. 5 – 4 

6 

Народний вокально-

хореографічний ансамбль 

«Пролісок» 
Добуш Ю.В. 8 1 45 

7 
Народна просвітницько-

художня студія «Ровесник» Чепіль О.М. 5 – 18 

8 
Народний оркестр народних 

інструментів Стахнів Р.В. 4 – 26 

9 
Студентський театр естрадних 

мініатюр Думич В.Т. 3 – 5 

Разом: 71 2 189 
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4.8 Спортивно-масова робота  

 

Спортивно-масова робота займає значне місце у житті студентів, 

професорсько-викладацького складу ДДПУ і спрямована на широке залучення 

до самостійних систематичних занять фізичною культурою, виховання потреби 

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

духовних цінностей особистості, підвищення рівня фізичної підготовленості, 

навчальної та трудової активності.  

Для вирішення цих важливих завдань в університеті діють секції з таких 

видів спорту: футбол, міні-футбол, баскетбол, волейбол, настільний теніс, 

бадмінтон, гирьовий спорт, атлетизм, туризм, вільна боротьба, ритмічна 

гімнастика, легка атлетика, акробатика, армрестлінг, що дозволяє понад 500 

студентам та викладачам покращувати рівень своєї спортивної майстерності. 

Кафедра фізичного виховання спільно зі спортивним клубом університету 

проводить щорічну спартакіаду «Здоров’я» серед студентів університету з 11  

видів спорту для чоловіків і 7 видів для жінок. 

Переможцями спартакіади університету 2014-2015 н.р. стали команди 

інститутів та факультетів:  

серед чоловіків:  

І місце – інститут фізики, математики, економіки та інноваційних 

технологій  

ІІ місце – біологічний факультет 

ІІІ місце – музично-педагогічний факультет  

серед жінок:  

І – місце інститут іноземних мов  

ІІ – соціально-гуманітарний факультет  

ІІІ – факультет початкової та мистецької освіти 

Двічі на рік для студентів університету проводиться осінньо-весняний 

туристичний зліт в урочищі Помірки - Трускавець, а також «Козацькі забави» 

до свята Покрови, турнір «Найсильніший» з армрестлінгу присвячений Дню 

студента. 

У 2015 році студенти нашого університету ставали переможцями змагань, 

які проводились в м. Дрогобичі:  

 Легкоатлетична естафета «Дрогобицька Сіль»;  

 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 26 Вищих навчальних закладів. Студенти університету, основу яких 

складають представники факультету фізичного виховання, беруть участь у 

змаганнях з 16-ти видів спорту. 

Переможцями та призерами ставали команди та окремі студенти з таких 

видів спорту:  

 міні-футбол (жінки), міні-футбол (чоловіки), футбол (чоловіки),  
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 легка атлетика, легкоатлетичний крос, 

 армрестлінг, гирьовий спорт, греко-римська боротьба. 

Команда ДДПУ (чоловіки) бере участь у чемпіонаті області з волейболу. 

Жіноча команда ДДПУ з міні-футболу є учасником розіграшу Кубка 

України.  

Хочемо відмітити команди та студентів, які перемагали в змаганнях у 

2015 році:  

– головний здобуток 2015 року – команда ДДПУ стала Чемпіоном 

України з Міні-футболу серед ВНЗ;  

– студенти факультету фізичного виховання Саламін Остап, Гнатків 

Анатолій, Яцик Андрій та Пиць Христина стали Чемпіонами світу з Хортингу; 

– переможцем 14 Міжнародного Краківського марафону став магістр – 

Сало Тарас; 

– студентки Пилипяк Юлія та Шутяк Ольга стали переможцями та 

призерами  Міжнародних змаганнь зі спортивної акробатики «VII GRANDPRIX 

of  Poland», м. Жешув; 

– Андрій Фегецин Чемпіон України з УШУ, брав участь Чемпіонаті світу 

з УШУ у столиці Індонезії – місті Джакарта,  де посів 8 місце (960 учасників з 

85 країн світу); 

– студенти Шевченко Юрій та Терехов Олег стали срібним та бронзовим 

призерами  Чемпіонату України зі стрибків на акробатичній доріжці; 

– студентка Пилипяк Юлія стала бронзовим призером Чемпіонату 

України та срібним призером Кубку України зі спортивної акробатики; 

– студенти Желем Ігор та Шостак Михайло стали призерами Чемпіонату 

та Кубку України з легкої атлетики; 

– Бронзовим призером Чемпіонату України з рукопашного бою став 

Саламін Остап. 
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V. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ТА ГОСПОДАРСЬКА 

 ДІЯЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ 

 

5.1. Фінансова діяльність університету  

 

Узагальнено видатки за відповідними напрямками діяльності 

університету подано у таблицях 5.1-5.5.  

Таблиця 5.1 

Фінансування ДДПУ вул. І.Франка 

(кошти загального та спеціального фонду) 

Роки 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Бюджетні 

 кошти  

(тис. грн.) 

33 229,2 41 890,10 49 059 50 717,4 55220,2 56 698,9 58 870,1 63 857,0 

Позабюджетні 

кошти 

(тис. грн.) 

22 496,5 25 089,31 26 437,2 26 791 25 188,7 24 609,5 

 

24 788,9 

 

 

25 000,0 

 

Разом 55 725,7 66 979,41 75 496,2 77 508,4 80 408,9 81 308,4 

 

83 659,0 

 

88 857,0 

   

Таблиця 5.2 

Використання  коштів загального фонду 

 у 2010 р. у 2011 р. у 2012 р. у  2013 р. у 2014 р. у 2015 р. 

1 2 3 4 5 6 7 

 49 058 934 50 717 444 55 220 220 56 698 942 58 870 147 63 856 820 

Заробітна 

платня та 

нарахування 
24 849 562 27 473 134 32 928 414 34 806 982 35 695 483 38 078 578 

продукти 

харчування 
499 445 529 140 570 165 608 901 611 557 784 104 

Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар, у 

т.ч. м’який 

інвентар та 

обмунди-

рування 

961 606 17 557 21 263 17 884 1 028 211 1 201249 

Оплата 

послуг(крім 

комунальних) 

    28 488  

Комунальні 

послуги та 

енергоносії в 

т.ч.: 

2 553 185 1 601 480 2 938 468 2 706 127 2 386 944 4 431 168 

Тепло-

постачання 
1 781 616 945 636 2 226 300 2 313 458 1 203 994 3 153 895 
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Водо-

постачання 
113 037 78 944 52 984 86 933 166 062 150 000 

Електро-

енергія 
285 124 81 693 359 779 148 672 625 995 640 510 

Газо-

постачання 
321 262 485 599 280 935 157 064 310 904 299 263 

інші 

енергоносії 
52 146 9 608 18 470 - 79 989 187 500 

Поточні 

трансферти 

населенню 

- - - 591 921 581 935 591 047 

Стипендії 20 195 136 21 096 133 18 761 910 17 967 125 18 537 529 18 770 674 

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 

Використано 
у 2011 р. 

зведені 

дані, грн. 

Використано 
у 2012 р. 

зведені 

дані, грн. 

Використано 

у 2013 р.  

зведені 

дані, грн. 

Використано 

у 2014 р.  

зведені 

дані, грн. 

Використано 

у 2015 р.  

зведені дані, 

грн. 

1 2 3 4 5 6 

Всього 26 428 992 25 476 230 24 106 549 24 788 906 24 453 244 

Заробітна платня та 

нарахування 
20 418 533 20 354 022 20 014 809 20 040 713    18 803 741 

Придбання, в тому числі 2 708 124 2 359 649 1 803 122 2 447 948 2 976 573 

предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар 
925 618 762 152 664 842 1 088 466 1 118 682 

Медикаменти та 

39перев’язувальні 

матеріали 

5 119 606 5 992 4 001 5 130 

продукти харчування 345 529 337 281 437 952 457 277  469 110 

м’який інвентар 1 363 426 1 177 700    

оплата послуг (крім 

комунальних) 
68 433 81 910 694 336 898 204  1 383 651 

інші видатки - - - - - 

поточний ремонт - - - - - 

послуги зв’язку - - - - - 

оплата інших послуг - - - - - 

Відрядження 450 000 256 114 165 162 408 617 478 714 

Комунальні послуги 2 263 729 2 246 992 1 900 322 1 571 693 1 894 434 



40 

 

теплопостачання 520 694 485 655 233 646 875 876 609 956 

водопостачання 218 833 232 607 227 124 124 396 186 598 

електроенергія 726 627 528 446 741 239 316 814 475 995 

газопостачання 680 958 909 510 698 313 249 706 621 885 

інші послуги 116 617 90 774 - 4 900 - 

Дослідження, розробки 11 870 14 130 16 626 7 203 12 710 

Стипендія  104 866 77 001 88 541 92 604 10 160 

Інші поточні видатки  0,00 0,00 98 478 67 483 75 808 

 

Кап. Ремонт та придбання, 

в тому числі 
471 870 168 322 19 489 152 645 201 104 

придбання обладнання і 

предметів довгострокового 

користування 

114 536 68 957 19 489 152 645 201 104 

Капітальний ремонт  - - - - - 

капітальний ремонт 

житлового фонду 
- - - - - 

капітальний ремонт інших 

об’єктів 
348 484 - - - - 

Реконструкція інших 

об’єктів 
8 850 99 365 - - - 

  

Таблиця 5.4 

Фінансування витрат на заробітну плату 

Роки 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Бюджетні кошти  

(тис. грн.) 
16 236,8 20 229,4 24 346,8 25 676,9 26 340,2 28 076,5 

Позабюджетні кошти 

(тис. грн.) 
14 416,3 15 144,6 14 879,2 14 581,3 14 743,1 13 732,3 

Разом 32 653,1 35 374,0 39 226,0 40 258,2 41 083,3 41 808,8 

 

Таблиця 5.5 

Фінансування придбання засобів комп’ютерної та оргтехніки, меблів та 

формування бібліотечного фонду 

№ 

п/п 

Зміст 

придбання 

Перераховано  коштів 

У 2010 

році (грн.) 

 

У 2011 році  

(грн.) 

У 2012 

році (грн.) 

У 2013 

році 

(грн.) 

У 2014 році 

(грн.) 

У 2015 

році 

(грн.) 

1. 
Комп’ютер

на техніка 
51 016 68 564 

    107 011+ 

     2 000* 

    42 248+           

        8 400* 

168 421+ 

31 420* 

356 185+ 

79 300* 

2. 
Засоби  

оргтехніки 

     51 082+ 

13 087* 
67 134 

 7 697+ 

10 368* 
5 486 

19 683+ 

7 920* 
24 282 

3. 

Меблі 

(шафи, 

столи, 

навчальні 

парти)тощо 

365 302+ 

52 416* 
281 034 

1 710+ 

13 183* 

      17 290+ 

        8 373* 

23 553+ 

10 970* 
155 806 

4. 
Бібліотечн

і фонди 

      83 366+ 

57 930* 

187 998+ 

109 948* 

48 883+ 

39 370* 

71 599+ 

           63 268* 

33 630+ 

71 720* 

33 340+ 

113 441+ 
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(періодика) 

95 300* 

Разом 
    550 776+ 

    123 433* 

   604 730+ 

  109 948* 

     615 301+ 

     64 921* 

136 623+ 

         80 041* 

245 287+ 

         122 030* 

683 054+ 

174 600* 

       

* - передано безкоштовно 

5.2. Господарська діяльність університету  

 

Виконання робіт у навчальних корпусах і гуртожитках Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка в 2015 р.: 

1. У навчальних корпусах №1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 та в гуртожитках № 1, 3, 5 

в приміщеннях аудиторій, кафедр та коридорів виконано заплановані  

поточні оздоблювальні роботи (фарбування підлог, стін, вікон емалевими 

фарбами; побілка стін і стель крейдою і водоемульсійними фарбами), 

ремонт системи центрального опалення, водопостачання і каналізації; 

ремонт силових та освітлювальних електромереж (заміна кабелів, 

проводів, світильників, розеток, вимикачів). 

2. Виконані підготовчі  роботи до опалювального сезону в котельнях 

навчальних корпусів № 6, 7, 8 (ремонт обладнання і запірної арматури). 

3. Проведено електромонтажні роботи по заміні ввідно-розподільного 

обладнання в електрощитовій корпусу №5 (ліцей). 

4. Проведено заміну повітряної кабельної лінії потужністю 0,4 кВ до табору 

«Смерічка», ур. Помірки. 

5. Пофарбовано  стіни спортзалу, вул. І.Франка, 24. 

6. Виготовлено і встановлено металеві стелажі в приміщенні архівосховища 

у навчальному корпусі №1, вул. І.Франка, 24. 

7. Замінено дерев’яні вікна на металопластикові в навчальних корпусах №3, 

вул. Стрийська, 3 (42 шт.) і  №7, вул. Л.Курбаса, 2 (25 шт.). 

8. Проведена реконструкція приміщення читального залу (ІІ поверх) в 

навчальному корпусі №7, вул. Л.Курбаса, 2. 

9. Проведено заміну зовнішньої лінії водопроводу (70 м), вул. Л.Курбаса, 2 

навч. корпус №7. 

10. Виконано ремонт черепичної покрівлі над костюмерною ансамблю 

«Пролісок», вул. Л.Українки, 29. 

11. Улаштовано підлогу із керамічних плиток на балконі І поверху у 

навчальному корпусі №10, вул. Т.Шевченка, 23. 

12. Проведено ремонт рубероїдної покрівлі над актовим залом «Космос» в 

гуртожитку №1, вул. В.Великого, 3. 

13. Виконано оздоблювальні роботи в 15-ти кімнатах і коридорах на 8 і 9 

поверхах блоків «А» і «Б» гуртожитку №5, вул. В.Великого, 5. 

14. Виконано оздоблювальні роботи на сходовій клітці (5 поверхів) та в 

квартирі №5 житлового будинку, вул. М.Грушевського, 4. 

15. Виконано облицювання керамічною плиткою стін фасаду (25 м
2
) наукової 

лабораторії інформаційно-вимірювальних приладів, вул. І.Франка, 36. 
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16. Виконано зовнішнє освітлення території стадіону (прокладання кабелю і 

монтаж світильників), вул. Симоненка, 5. 

 

Ремонтні роботи, які в процесі виконання 

 Підрядною організацією виконується: 

- ремонтні роботи в приміщеннях роздаткових пунктів їдалень в 

навчальному корпусі №3, вул. Стрийська, 3 та в гуртожитку №1, вул. 

В.Великого, 3. 

- реконструкція приміщень актового залу «Космос» під спортивно-

концертний зал, гуртожиток №1, вул. В.Великого, 3. 
 

Таблиця 5.6 

 
Виконання ремонтних робіт у навчальних корпусах і гуртожитках Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені І.Франка за 2015 р. 
 

№

п/

п 

Види робіт Орієнтовна 

вартість 

(тис.грн.) 

Примітка 

1 2 3 4 

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

1. Оздоблювальні (малярні) роботи в приміщенні аудиторії 

№2 та гардеробу 
5,0 

Згідно Плану 

 

2. Виготовлення і установлення металевих стелажів в 

приміщенні архівосховища (І пов.) 
28,0 

Згідно Плану 

 

3. Оздоблювальні (малярні) роботи в кабінеті №24 (ІІ пов.) 19,0 Позапланові 

Підрядна 

організація 

  52,0  

Навчальний корпус № 2, вул. Т.Шевченка, 34 

1. Оздоблювальні (малярні) роботи в аудиторіях №70, №71 7,0 

 

Згідно Плану 

 

  7,0  

Спортзал, вул. І.Франка, 24 

1. Малярні роботи в приміщенні спортивного залу 

(великого), санвузла, роздягальні 

13,0 Згідно Плану 

 

2. Установлення енергозберігаючих ламп в ел.світильники. 
 

2,0 Згідно Плану 

 

  15,0  

Навчальний корпус № 3, вул. Стрийська, 3 

1. Оздоблювальні  (малярні, штукатурні) роботи в коридорах 

та в приміщеннях аудиторій: №№9,25,28,40,42,56,60,66 

33,7 Згідно Плану 

 

2. Заміна дерев’яних вікон на вікна із металопластику (42 

шт.) 

167,0 Згідно Плану 

Підрядна 

організація 

3. Ремонт приміщень роздаткового пункту їдальні 102,3 Позапланові 

Підрядна 

організація 

 

  303,0  
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Навчальні майстерні, вул. М.Грушевського, 4 

1. Малярні роботи в приміщеннях лабораторій №9 і №21. 4,0 Згідно Плану 

 

  4,0  

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

1. Клейова побілка стін і стель в приміщеннях аудиторій №5, 

№8.  

5,0 Згідно Плану 

 

  5,0  

Навчальний корпус № 5 (ліцей), вул. І.Франка, 36 

1. Електромонтажні роботи по заміні ввідно-розподільного 

пристрою (панелі), ел.кабелю, ел.проводів, ел.лічильника в 

приміщенні електрощитової. 

15,0 Позапланові 

 

2. Електромонтажні роботи по улаштуванню звукового 

сигналу виклику чергового сторожа 

2,3 Позапланові 

  17,3  

1 2 3 4 

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

1. Оздоблювальні (малярні) роботи в приміщеннях аудиторій 

№8,11,19,25 та коридорах 

12,4 

 

 

Згідно Плану 

 

 

2. Ремонт черепичної покрівлі над костюмерною ансамблю 

«Пролісок» 

4,0 Згідно Плану 

 

  16,4  

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

1. Опорядження (лакування, натирання мастикою) підлог 

коридорів, вестибюлів, окремих аудиторій на І-ІV 

поверхах 

23,0 

 

Згідно Плану 

 

2. Заміна дерев’яних вікон на вікна із металопластику (28 

шт.) 

120,0 Позапланові 

Підрядна 

організація 

3. Проведена реконструкція приміщення читального залу ІІ 

поверх 

99,0 Позапланові 

Підрядна 

організація 

4. Оздоблювальні (малярні) роботи в приміщеннях аудиторій 

№105,105а,106,107 

107,0 Позапланові 

Підрядна 

організація 

5. Заміна окремої ділянки лінії водопостачання 20,0 Позапланові 

6. Заміна вікон і малярні роботи в приміщеннях душової і 

роздягальні (І поверх) 

7,0 Згідно Плану 

 

  376,0  

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

1. Оздоблювальні (малярні) роботи у 8-ми приміщеннях 

аудиторій 

16,5 

 

Згідно Плану 

 

2.. Ремонт окремої ділянки зовнішньої дренажної 

каналізаційної мережі 

6,5 Згідно Плану 

 

  23,0  

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

1. Улаштування покриття підлог із керамічних плиток на 

балконі І поверху 

21,0 

 
Згідно Плану 

2. Лакування поверхні паркетних підлог ІІ поверх 6,0 Згідно Плану 

3. Облицювання поверхні стін керамплиткою (в теплопункті) 4,0 Позапланові 

Підрядна 
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організація 

  31,0  

Стадіон, вул. Симоненка, 5 

1. Улаштування зовнішнього освітлення території стадіону 

(прокладання кабелю і монтаж ел.світильників) 

25,0 Згідно Плану 

  25,0  

Гуртожиток № 1, вул. В.Великого, 3 

1. Оздоблювальні (малярні, штукатурні) роботи в коридорах, 

кухнях, санвузлах 

10,0 
Згідно Плану 

2. Ремонт системи внутрішньої мережі електропостачання, 

водопостачання і каналізації 

13,3 Згідно Плану 

3. Ремонт рубероїдної покрівлі над актовим залом «Космос» 68,0 Згідно Плану 

  91,3  

Гуртожиток № 3, вул. Н.Левицького, 2 

1. Ремонт системи центрального опалення і каналізації 6,0 Згідно Плану 

  6,0  

1 2 3 4 

Гуртожиток № 5, вул. В.Великого, 5 

1. Малярні роботи в приміщеннях: коридорів, кухонь, 

санвузлів, актового залу 

20,0 
Згідно Плану 

2. Ремонт системи внутрішньої мережі електропостачання 14,0 Згідно Плану 

3. Ремонт системи внутрішнього центрального опалення, 

водопостачання, каналізації 

8,0 Згідно Плану 

4. Малярні та електромонтажні роботи в житлових кімнатах 

(15 шт.), санвузлах і коридорах на 8 і 9 поверхах блоків 

«А» і «Б» 

99,0 Позапланові 

Підрядна 

організація 

  141,0  

Лабораторія НІВС, вул. І.Франка, 36 

1. Облицювання стін фасаду керамічною плиткою (25 м
2
) 3,0 Позапланові 

  3,0  

СОТ «Смерічка», ур. Помірки 

1. Заміна повітряної кабельної лінії потужністю 0,4 кВ до 

табору 

15,0 
Позапланові 

2. Заміна змішувачів для душу (4 шт.) і запірної арматури (10 

шт.) 

6,0 
Позапланові 

3. Улаштування опалювальної печі на прохідній 4,0 Позапланові 

  25,0  

Житловий будинок, вул. М.Грушевського, 4 

1. Оздоблювальні (малярні) роботи на сходовій клітці (5 

поверхів) та в квартирі №5 10,0 

 

Позапланові  

 2. Заміна водяного вузла (лічильник, фільтр, клапан) 

  10,0  

Енергогосподарство 

1. Підготовчі роботи до початку опалювального сезону в 

котельнях навчальних корпусів №6, №7, №8 (ремонт 

обладнання і запірної арматури та інші)  

35,0 

 

Згідно Плану 

 

  35,0  
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2015 рік завершено. 

Ми працювали разом, і я дякую усьому колективу ДДПУ –  

професорсько-викладацькому складу, навчально-допоміжному персоналу, 

обслуговуючому персоналу за самовіддану, сумлінну, чесну працю.  

Цей рік для нас був ювілейним – 75 років життя позаду – і вірю, що 

попереду – не менше. На часі новий ювілейний рік – 160 років від дня 

народження нашого патрона, нашого генія і великого каменяра Івана Франка. Є 

мотивація об’єднатися, згуртуватися в праці, відкинути прадавні архетипічні 

нарости навколо індивідуалізму в душах наших – заздрощі, неприязнь. 

Людину тримає в цьому світі, насамперед, глибока віра у краще 

майбутнє, у свої сили, у товаришів і друзів, разом з якими це майбутнє можна 

наблизити. Людину «піднімає» не менш глибока надія на те, що, незважаючи на 

усілякі негаразди, людство знайде вихід, відшукає і забезпечить ресурси для 

досягнення людських контурів життя. 

Людина любить життя, природу і собі подібних і саме в любові знаходить 

камертон, за яким вибудовує реальність, опановує мистецтво жити суспільним 

чином. 

Нехай новий 2016 рік принесе нам віру, надію, любов, підстави для 

оптимізму, міцного здоров’я, щастя, зростання добробуту, європейського рівня 

життя у всіх його кращих виявах, миру, миролюбства! 


