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ВСТУП
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 спрямована діяльність ДДПУ у 2016 році. Серед них
основними були:
1) розгортання нормативно-правової та організаційної бази академічної
автономії ДДПУ;
2) істотне підвищення якості освітніх послуг та розширення спектру
напрямів професійного, освітнього і наукового рівнів;
3) модернізація освітніх програм підготовки вчителя у контексті вимог
інформаційно-знаннєвого суспільства.
4) утвердження студент центрованої освітньої політики в ДДПУ;
5) поглиблення

національно-патріотичного

виховання

студентської

молоді.

3

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; 593 викладачі (з ученими ступенями
і званнями – 414; з них – 67 професорів, докторів наук); навчається 5134
студенти.
За першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти університет готує
фахівців за 29 спеціальностями, за 25 спеціальностями на ОКР «Спеціаліст». За
другим (магістерським) рівнем вищої освіти підготовка здійснюється з 28
спеціальностей.
Відповідно до угоди з Львівською Академією сухопутних військ,
проводиться підготовка офіцерів запасу з числа студентів університету (зараз 8
студентів).
Ректор

–

доктор

філософських

наук,

професор

Скотна Надія Володимирівна.
Адреса: вул. І.Франка, 24, м. Дрогобич, обл. Львівська, 82100
Телефон приймальні: (03244) 1-04-74
Телефон приймальної комісії: (03244) 2-28-17
Факс: (03244) 1-04-74
E-mail: 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» – 1 рік.

–

освітньо-кваліфікаційний

рівень

«Магістр»

–

1,5

року.
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І. НАВЧАЛЬНА ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА
Відповідно до Постанови КМУ від 29 квітня 2015 р. № 266 «Про
затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється
підготовка здобувачів вищої освіти», 1 вересня 2016 року університет здійснив
набір студентів за 29 спеціальностями на першому (бакалаврському) рівні
вищої

освіти,

за

25

спеціальностями

на

ОКР

«Спеціаліст»

та

за

28 спеціальностями на другому (магістерському) рівні вищої освіти.
Таблиця 1.1
Напрями підготовки набору 2013 – 2015 років
№
з/п
1.

2.

3.

Шифр та
найменування
галузі знань
0101 Педагогічна
освіта

0102 Фізичне
виховання, спорт і
здоров’я людини
0202 Мистецтво

4.

0203 Гуманітарні
науки

5.

0301 Соціальнополітичні науки

6.

0305 Економіка і
підприємництво
0306 Менеджмент і
адміністрування
0401 Природничі
науки

7.
8.

Код та напрям підготовки
бакалаврів

Ліц. обсяг
підготовки
Денна Заочна

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
6.010201 Фізичне виховання*
6.010203 Здоров’я людини*

40
100
75

50
290
100

15

15

25

15

25
30
75

25
30
50

75

90

6.020202 Хореографія*
6.020204 Музичне мистецтво*
6.020205 Образотворче мистецтво*
6.020301 Філософія
6.020302 Історія*
6.020303 Філологія*
6.020303 Філологія
6.030101 Соціологія
6.030102 Психологія
6.030103 Практична психологія*
6.030502 Економічна кібернетика

25
40
15
30
75
250
30
30
25
75

25
60
15
20
50
150
25
75

25

25

100

75

25
75

25
75

6.030601 Менеджмент
6.040101 Хімія*
6.040102 Біологія*
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№
з/п

9.
10.

11.

Шифр та
найменування
галузі знань

Код та напрям підготовки
бакалаврів

6.040104 Географія*
6.040106 Екологія, охорона
навколишнього середовища та
збалансоване природокористування*
0402 Фізико6.040201 Математика*
математичні науки 6.040203 Фізика*
0403 Системні
6.040302 Інформатика*
науки та
кібернетика
0501 Інформатика 6.050101 Комп’ютерні науки
та обчислювальна
техніка

Ліц. обсяг
підготовки
Денна Заочна
50

-

25

25

75
50

25
25

25

15

50

-

Спеціальності набору 2013 – 2015 років
№
з/п

Шифр та
найменування
галузі знань

1.

0101 Педагогічна
освіта

2.

0102 Фізичне
виховання, спорт і
здоров’я людини
0202 Мистецтво

3.
4.

0203 Гуманітарні
науки

Код та назва спеціальності
8.01010101 Дошкільна освіта
8.01010201 Початкова освіта
8.01010301 Технологічна освіта
8.01010601 Соціальна педагогіка
8.01020101 Фізичне виховання*
8.01020302 Фізична реабілітація*

5
15
10
10
10
15

15
5
15
5
-

8.02020401 Музичне мистецтво (за
видами)*
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)*
8.03010201 Психологія
8.03010301 Практична психологія (за
видами)*
8.03050201 Економічна кібернетика

15

15

15
15
15
15
20
5
5

15
5
5
-

10
10
15
10

10
10
10
-

8

8

10

-

10

-

10
15

-

5.

0301 Соціальнополітичні науки

6.

0305 Економіка та
підприємництво
0306 Менеджмент 8.03060101 Менеджмент організацій і
і адміністрування адміністрування (за видами економічної
діяльності)
8.03060102 Менеджмент інноваційної
діяльності
0401 Природничі
8.04010201 Біологія*
науки
8.04010601 Екологія та охорона
навколишнього середовища*

7.

8.

Ліц. обсяг
підготовки
Денна Заочна
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№
з/п

Шифр та
найменування
галузі знань

0402 Фізикоматематичні
науки
10. 0403 Системні
науки та
кібернетика
11. 1801 Специфічні
категорії
9.

Код та назва спеціальності

Ліц. обсяг
підготовки
Денна Заочна

8.04020101 Математика (за напрямами)*
8.04020301 Фізика (за напрямами)*

10
10

5
5

8.04030201 Інформатика*

10

5

8.18010020 Управління навчальним
закладом (за типом)****
8.18010021 Педагогіка вищої школи****

25

15

30

30

Спеціальності набору 2016 року
№
з/п

Шифр та
найменування
галузі знань

Код та назва спеціальності

Ліц. обсяг
підготовки
Денна
Заочна

Ступінь бакалавра
1

01

Освіта

012
013
014.01
014.02
014.02
014.02
014.02
014.02
014.03
014.04
014.05
014.06
014.07
014.08
014.09
014.10
014.11
014.13
015

Дошкільна освіта
Початкова освіта
Середня освіта
(Українська мова і
література)
Середня освіта (Мова і
література (англійська))
Середня освіта (Мова і
література (німецька))
Середня освіта (Мова і
література (французька))
Середня освіта (Мова і
література (польська))
Середня освіта (Мова і
література (російська))
Середня освіта (Історія)
Середня освіта
(Математика)
Середня освіта (Біологія)
Середня освіта (Хімія)
Середня освіта
(Географія)
Середня освіта (Фізика)
Середня освіта
(Інформатика)
Середня освіта (Трудове
навчання та технології)
Середня освіта (Фізична
культура)
Середня освіта (Музичне
мистецтво)
Професійна освіта
(Економіка)

40
100

50
290

70

100

110

50

25

-

15

-

15

-

15

-

75

50

45

15

50
25

50
25

50

-

30

15

25

15

75

100

75

50

40

60

25

25
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№
з/п

Шифр та
найменування
галузі знань

Код та назва спеціальності

051
053
054

Професійна освіта
(Технологія виробів легкої
промисловості)
Професійна освіта
(Транспорт)
Образотворче мистецтво,
декоративне мистецтво,
реставрація
Хореографія
Філософія
Філологія (Германські
мови та літератури
(переклад включно))
Економіка
Психологія
Соціологія

073

015.17

15

15

25

15

15

15

25
30

25
20

30

-

25
100
30

25
100
-

Менеджмент

100

75

091
101
104

Біологія
Екологія
Фізика та астрономія

25
25
20

25
25
10

111

Математика

30

10

122

Комп'ютерні науки та
інформаційні технології

50

-

227

Фізична реабілітація

75

90

231

Соціальна робота

30

30

015.20
2

3

02

03

Культура і
мистецтво
Гуманітарні
науки

023
024
033
035.04

4

05

5

07

6
7

09
10

8

11

9

12

10

22

11

23

Соціальні та
поведінкові
науки
Управління
та
адміністрування
Біологія
Природничі
науки
Математика
та
статистика
Інформаційні технології
Охорона
здоров'я
Соціальна
робота

Ліц. обсяг
підготовки
Денна
Заочна

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста
(з урахуванням ліцензованого обсягу на перепідготовку за відповідною спеціальністю)
1
01 Освіта
012
Дошкільна освіта
75
95
013
Початкова освіта
100
325
Середня освіта
014.01
(Українська мова і
125
200
література)
Середня освіта (Мова і
014.02
200
80
література (англійська))
Середня освіта (Мова і
014.02
50
література (німецька))
Середня освіта (Мова і
014.02
25
література (французька))
Середня освіта (Мова і
014.02
25
література (російська))
Середня освіта (Мова і
014.02
50
25
література (польська))
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№
з/п

Шифр та
найменування
галузі знань

Код та назва спеціальності
014.03
014.04
014.05
014.06
014.08
014.09
014.10
014.11
014.13
015.17
015.20

2

02

3

03

Культура і
мистецтво
Гуманітарні
науки

5

05

07

6

10

7

12

8

22

9

23

Соціальні та
поведінкові
науки
Управління
та
адміністрування
Природничі
науки
Інформаційні технології
Охорона
здоров'я
Соціальна
робота

60

75

60

40

105
25
45

105
25
20

25

30

75

120

75

85

40

60

10

10

15

10

024

Хореографія

5

25

031

Релігієзнавство

30

30

30

-

051

Філологія (Германські
мови та літератури
(переклад включно))
Економіка

15

-

053

Психологія

95

95

073

Менеджмент

75

150

101

Екологія

25

-

122

Комп'ютерні науки та
інформаційні технології

25

-

227

Фізична реабілітація

75

90

231

Соціальна робота

30

50

4
30
5
15

5
30
15

035.04
4

Середня освіта (Історія)
Середня освіта
(Математика)
Середня освіта (Біологія)
Середня освіта (Хімія)
Середня освіта (Фізика)
Середня освіта
(Інформатика)
Середня освіта (Трудове
навчання та технології)
Середня освіта (Фізична
культура)
Середня освіта (Музичне
мистецтво)
Професійна освіта
(Технологія виробів легкої
промисловості)
Професійна освіта
(Транспорт)

Ліц. обсяг
підготовки
Денна
Заочна

Ступінь магістра
1
1

01

2
Освіта

011
012
013

3
Науки про освіту
Дошкільна освіта
Початкова освіта
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№
з/п

Шифр та
найменування
галузі знань

Код та назва спеціальності

031
033
051

Середня освіта
(Українська мова і
література)
Середня освіта (Мова і
література (англійська))
Середня освіта (Мова і
література (німецька))
Середня освіта (Мова і
література (французька))
Середня освіта (Мова і
література (російська))
Середня освіта (Мова і
література (польська))
Середня освіта (Історія)
Середня освіта
(Математика)
Середня освіта (Біологія)
Середня освіта (Фізика)
Середня освіта
(Інформатика)
Середня освіта (Трудове
навчання та технології)
Середня освіта (Фізична
культура)
Середня освіта (Музичне
мистецтво)
Релігієзнавство
Філософія
Економіка

053

Психологія

25

10

073

Менеджмент

45

15

091

Біологія

3

-

101

Екологія

15

-

104

Фізика та астрономія

3

2

111

Математика

3

2

227

Фізична реабілітація

15

-

231

Соціальна робота

10

15

014.01
014.02
014.02
014.02
014.02
014.02
014.03
014.04
014.05
014.08
014.09
014.10
014.11
014.13
2

03

3

05

4

07

5
6

09
10

7

11

8

22

9

23

Гуманітарні
науки
Соціальні та
поведінкові
науки
Управління
та
адміністрування
Біологія
Природничі
науки
Математика
та
статистика
Охорона
здоров'я
Соціальна
робота

Ліц. обсяг
підготовки
Денна
Заочна
15

15

20

5

5

5

5

-

10

10

10

10

15

-

7

3

7
7

3

10

5

10

5

10

5

15

15

15
15
8

8

10

Упродовж 2016 року проводилась системна робота з акредитації та
ліцензування спеціальностей.
У 2015 – 2016 н.р. визнано акредитованими напрям підготовки 6.050101
«Комп’ютерні науки» та спеціальність 7.02020201 «Хореографія (за видами)*».
У 2016 – 2017 н.р. розпочато чергову акредитацію бакалаврів за
напрямами підготовки 6.010201 «Фізичне виховання*», 6.030102 «Психологія»,
6.020301 «Філософія» та 6.040102 «Біологія*» та первинну акредитацію
магістрів за спеціальностями 8.18010020 «Управління навчальним закладом (за
типом)****» і 8.18010021 «Педагогіка вищої школи****».
Справи

щодо

первинної

акредитації

спеціальностей

8.18010020

«Управління навчальним закладом (за типом)****» та 8.18010021 «Педагогіка
вищої школи****» позитивно розглянуті на засіданні Акредитаційної комісії,
яке відбулося 20.12.2016 р.
У 2016 – 2017 н.р. підготовлено 2 справи з ліцензування спеціальностей
бакалаврату (014 "Середня освіта (Здоров’я людини)" та 242 "Туризм") та
26 справ з ліцензування спеціальностей магістратури.
На засіданнях Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України, які
відбулися 08.11.2016 р. (Протокол № 25/1 – 1 справа), 16.11.2016 р. (Протокол
№ 26/1 – 2 справи), 22.11.2016 р. (Прокол № 27/1 – 16 справ), 29.11.2016 р.
(Протокол № 28/1 – 2 справи), 07.12.2016 р. (Протокол № 29/1 – 5 справ)
прийнято рішення про розширення провадження освітньої діяльності з 26
спеціальностей

(2

спеціальності

освітнього

ступеня

бакалавра

та

24

спеціальності магістра).

1.1.

Динаміка контингенту студентів

Станом на 1 листопада 2016 року контингент студентів Дрогобицького
державного педагогічного університету імені Івана Франка становив 5134
особи, з них студентів денної форми навчання – 3249. У порівнянні з цим же
періодом 2015 року контингент студентів зменшився на 27 осіб (на денній
формі навчання зріс на 18 студентів, на заочній – зменшився на 45).
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Динаміка змін контингенту студентів за 2014 – 2016 роки у розрізі форм
навчання і рівнів вищої освіти показана у таблиці 1.2,1.3.
Таблиця 1.2
Денна форма
Рівень вищої
освіти
Бакалавр
Спеціаліст
Магістр
РАЗОМ

2014

2015

2016

Держ.
зам.

Платн.

Всього

Держ.
зам.

Платн.

Всього

Держ.
зам.

Платн.

Всього

1823
372

713
202

2536
574

1823
310

796
103

2619
413

1647
331

845
62

2492
393

91

111

202

76

123

199

182

182

364

2286

1026

3312

2209

1022

3231

2160

1089

3249

Таблиця 1.3
Заочна форма
Рівень вищої
освіти

2014

2015

2016

Держ.
зам.

Платн.

Всього

Держ.
зам.

Платн.

Всього

Держ.
зам.

Платн.

Всього

Бакалавр
Спеціаліст

419
133

1124
381

1543
514

388
23

1020
406

1408
429

342
99

991
263

1333
362

Магістр

24

58

82

25

68

93

74

116

190

576

1563

2139

436

1494

1930

515

1370

1885

РАЗОМ

На першому (бакалаврському) рівні вищої освіти відбулося зменшення
кількості студентів на 127 осіб денної та 75 осіб заочної форм навчання.
На ОКР «Спеціаліст» відбулося зменшення кількості студентів на 20 осіб
денної та 67 осіб заочної форм навчання.
На другому (магістерському) рівні вищої освіти кількість студентів
збільшилася на 165 осіб на денній формі навчання та на 97 осіб на заочній.
Кількість студентів, які навчаються за рахунок державного фінансування
зменшилася на 49 осіб на денній формі навчання та збільшилась на 79 осіб на
заочній.
Кількість студентів, які навчаються за рахунок коштів фізичних та
юридичних осіб, збільшилася на 67 осіб на денній формі навчання та
зменшилася на 124 особи на заочній.
У 2016 році на навчання до Дрогобицького державного педагогічного
університету імені Івана Франка за освітньо-професійною програмою бакалавра
денної форми навчання зараховано 583 особи (299 – на місця державного
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замовлення і 284 – на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних або
юридичних осіб), що на 92 менше, ніж у 2015 році. Кількість осіб, які
зараховані на навчання за освітньо-професійною програмою бакалавра денної
форми навчання за державним замовленням, зменшилась на 76, а за кошти
фізичних або юридичних осіб – на 16.
На навчання за освітньо-професійною програмою бакалавра заочної
форми навчання зараховано 367 осіб (75 – на місця державного замовлення і
292 – на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних або юридичних
осіб), що на 46 менше, ніж у 2015 році. Кількість осіб, які зараховані на
навчання за освітньо-професійною програмою бакалавра заочної форми
навчання за державним замовленням, збільшилася на 5, а за кошти фізичних
або юридичних осіб зменшилася на 51.
На навчання за освітньо-професійною програмою спеціаліста денної
форми навчання зараховано 394 особи (320 – на місця державного замовлення і
74 – на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних або юридичних
осіб), що на 19 менше, ніж у 2015 році. Кількість осіб, які зараховані на
навчання за освітньо-професійною програмою спеціаліста денної форми
навчання за державним замовленням, збільшилася на 15, а за кошти фізичних
або юридичних осіб зменшилася на 34.
На навчання за освітньо-професійною програмою спеціаліста заочної
форми навчання зараховано 362 особи (88 – на місця державного замовлення і
274 – на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних або юридичних
осіб), що на 66 менше, ніж у 2015 році. Кількість осіб, які зараховані на
навчання за освітньо-професійною програмою спеціаліста заочної форми
навчання за державним замовленням, збільшилася на 67, а за кошти фізичних
або юридичних осіб зменшилася на 133.
На навчання за освітньо-професійною програмою магістра денної форми
навчання зараховано 190 особу (113 – на місця державного замовлення і 77 – на
місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб), що
на 10 більше, ніж у 2015 році. Кількість осіб, які зараховані на навчання за
13

освітньо-професійною

програмою магістра денної

форми

навчання

за

державним замовленням, збільшилася на 46, а за кошти фізичних або
юридичних осіб зменшилася на 36.
На навчання за освітньо-професійною програмою магістра заочної форми
навчання зараховано 96 осіб (48 – на місця державного замовлення і 48 – на
місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб), що
на 3 більше, ніж у 2015 році. Кількість осіб, які зараховані на навчання за
освітньо-професійною програмою магістра заочної форми навчання за
державним замовленням, збільшилася на 23, а за кошти фізичних або
юридичних осіб зменшилася на 20.
Кількість студентів, які у 2016 році зараховані на навчання до
університету, зменшилася на 100 на денній і на 109 на заочній формі навчання.
Кількість студентів, які зараховані на навчання на місця державного
замовлення, зменшилась на 15 по денній і збільшилася на 95 по заочній формі
навчання. Кількість студентів, які зараховані на навчання на місця, що
фінансуються за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб, зменшилася на
85 по денній і на 204 по заочній формі навчання.
Інформація про зарахування на навчання за освітньо-професійними
програмами бакалавра, спеціаліста і магістра денної та заочної форми навчання
подана у таблицях 1.4 – 1.5.
Таблиця 1.4

ОКР
Бакалавр
Спеціаліст
Магістр
ВСЬОГО

Денна форма навчання
2016
2015
Випуск
Всього Бюджет Контракт
Всього Бюджет Контракт
2016
299
284
610
375
300
583
675
320
74
406
305
108
394
413
113
77
19
67
113
190
180
1035
1167
732
435
1268
747
521
(+132)
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Таблиця 1.5

ОКР
Бакалавр
Спеціаліст
Магістр
ВСЬОГО

Заочна форма навчання
2016
2015
Випуск
Всього Бюджет Контракт
Всього Бюджет Контракт
2016
75
292
467
70
343
367
413
88
274
425
21
407
362
428
48
48
25
68
96
93
892
825
211
614
934
116
818
(-67)

15 серпня університет звернувся у Міністерство освіти і науки України з
листом щодо збільшення обсягів державного замовлення у 2016 році. 19 серпня
МОН виділило додатковий обсяг місць державного замовлення для осіб
пільгових категорій. На освітній ступінь бакалавра денної форми навчання
додатково було виділено 22 місця державного замовлення, заочної – 11 місць
державного замовлення. На освітньо-кваліфікаційній рівень спеціаліст денної
форми навчання додатково виділено 9 місць державного замовлення, заочної
також – 9. На освітній ступінь магістра денної форми навчання додатково
виділено 1 місце державного замовлення.
З 01.09.2016 р. Дрогобицький державний педагогічний університет імені
Івана Франка отримав малу кількість додаткових місць державного замовлення
для осіб пільгових категорій:
– освітній ступінь бакалавра – 47 місць (39 – денна форма навчання, 8 –
заочна);
– освітній ступінь бакалавра на основі ОКР "Молодший спеціаліст" – 7
місць (4 – денна форма навчання, 3 – заочна);
– освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста – 22 місць (10 – денна
форма навчання, 12 – заочна);
– освітній ступінь магістра – 2 місця (по одному на денній і заочній формі
навчання).
Загалом було переведено на місця державного замовлення 78 осіб
пільгових категорій.
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Динаміка кадрового складу університету

1.2.

Відповідно, зміни в контингенті студентів зумовили динаміку кадрового
складу університету:
Таблиця 1.6
Динаміка зміни кадрового складу адміністративно-управлінського та
професорсько-викладацького корпусу
01.12.2015 р.
Разом
Ставок
За рахунок
За рахунок
загального
спеціального
державного
державного фонду
фонду
249,2
192,5

01.12.2016 р.
Разом
Ставок
За рахунок
За рахунок
загального
спеціального
державного
державного
фонду
фонду
262,2
199,0

Таблиця 1.7
Динаміка зміни кадрового складу навчально-допоміжного персоналу
01.12.2015 р.
Разом

01.12.2016 р.
Разом

Ставок

Ставок
За рахунок
За рахунок
загального
спеціального
державного
державного
фонду
фонду
286,3
113,95

За рахунок
загального
державного
фонду
274,65

За рахунок
спеціального
державного фонду
119,6

Таблиця 1.8
Динаміка зміни кадрового складу обслуговуючого персоналу
01.12.2015 р.
Разом
Ставок
За рахунок
За рахунок
загального
спеціального
державного
державного фонду
фонду
164,35
91,5

01.12.2016 р.
Разом
Ставок
За рахунок
За рахунок
загального
спеціального
державного
державного
фонду
фонду
152,7
91,5
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Таблиця 1.9
Кадровий склад станом на 01.12.2016 р.:
Професорсько-викладацький склад (всього: 593)
Штатних працівників: 554
Сумісників: 39
Докторів наук, професорів (всього: 67)
Штатних працівників: 55
Сумісників: 12
Кандидатів наук, доцентів (всього: 347)
Штатних працівників: 322

Сумісників: 25

Доцентів без наукового ступеня (всього: 16)
Штатних працівників: 14

Сумісників: 2

1.3. Організація та науково-методичне забезпечення
навчально-виховного процесу
У 2016 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 2016 році
затверджено і рекомендовано до друку із використанням у навчальному процесі
806 програм.
Науково-методична рада університету у 2016 році рекомендувала до
друку 256 навчальних і навчально-методичних посібників. Серед них:
методичні рекомендації до самостійної роботи з дисциплін кафедр – 10, до
практичних (семінарських) занять – 81, тексти лекцій – 25.
На засіданнях науково-методичної ради заслухано і обговорено звіти
завідувачів 9 кафедр, а також звіт голови науково-методичної ради біологоприродничого факультету.
Навчально-методичний відділ продовжив роботу з перегляду чинних та
розробки нових нормативних документів університету, які регламентують
навчальний процес, з метою приведення їх у відповідність до вимоги Закону
України «Про вищу освіту».
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Затверджено нову редакцію положення «Про організацію освітнього
процесу у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана
Франка», нові положення «Про систему внутрішнього забезпечення якості
вищої освіти у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені
Івана Франка», «Про порядок переведення, відрахування та поновлення
студентів», «Про порядок повторного вивчення навчальних дисциплін», «Про
навчання студентів за індивідуальним графіком», «Про вивчення вибіркових
дисциплін».
Розробляються нові та оновлюються наявні положення, зокрема
«Положення про Комісію з моніторингу якості освітньої діяльності та якості
вищої освіти», «Положення про ректорські контрольні роботи».
Розроблено освітні програми та відповідні їм навчальні плани підготовки
фахівців за рівнями вищої освіти «бакалавр» і «магістр» набору 2016 року,
освітні

програми

та

навчальні

плани

підготовки

фахівців

другого

(магістерського) рівня вищої освіти набору 2017 року, які враховують вимоги
Закону України «Про вищу освіту» та рекомендації щодо запровадження
Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи.
На web-сайті університету розпочато розміщення навчально-методичного
забезпечення освітніх програм.
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 науково-педагогічної роботи Шарана В. Л. та начальника
навчально-методичного відділу Скварка Ю. Ю.
Проте проблемними для нас залишаються низка питань:
–

малокомплектні

групи, наявність

яких

є причиною

значного

навантаження на 1 ставку науково-педагогічного працівника. Передовсім це
стосується кафедр інституту фізики, математики, економіки та інноваційних
18

технологій. Це є перешкодою для забезпечення виконання вимоги Закону «Про
вищу освіту» про максимальне навчальне навантаження викладача (не більше
600 год.);
– потреба удосконалення електронного ресурсу університету, який
містить навчально-методичні матеріали з навчальних дисциплін навчального
плану,

та

розв’язання

питання

електронного

доступу

до

фондів

університетської бібліотеки;
–

фактично відсутня система запобігання та виявлення академічного

плагіату на рівнях вищої освіти «бакалавр» і «магістр»;
– зменшення кількості студентів в останні роки призвело до зменшення
кількості ставок професорсько-викладацького складу, але кількість ставок
навчально-допоміжного
завантаженість

персоналу

навчальних

кабінетів,

залишається
лабораторій,

незмінною.

Хоча

майстерень

значно

скоротилась.

1.4.

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 вищеназваної постанови внесені
Постановою Кабінету Міністрів України № 797 від 8 жовтня 2015 року і набули
чинності з 1 вересня 2015 року.
В осінньому семестрі 2016–2017 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.
МОН та Мінфін дійшли до спільного рішення – нового нарахування
стипендії з 1 січня 2017 року.
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1.5.

Діяльність центру перепідготовки та післядипломної освіти

Станом на 1 грудня 2016 року у Центрі перепідготовки та післядипломної
освіти зо 11 ліцензованими спеціальностями на трьох курсах навчаються 695
студентів, з них 76 осіб – денної форми навчання та 619– заочної. У січні –
червні 2016 року другу вищу освіту за ОКР «Спеціаліст» здобули 393 фахівців,
в тому числі 37 осіб денної форми навчання.
Згідно з договорами про оплату за навчання на рахунок університету
внесено 4 млн. 212 тис. грн.
На курсах підвищення кваліфікації протягом 2016 року навчались 1137
педагогічних працівників за 21 спеціальностями у тому числі 294 викладачів
ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації Дрогобича, Борислава, Самбора, Стрия, Вишні і
Львова. На рахунок університету за курси підвищення кваліфікації внесено
майже 427 тис. грн.
Також

у

нашому

Центрі

проходили

тримісячні

курси

офіцери

Дрогобицького гарнізону (з 05 вересня до 24 листопада 2016 року) за
спеціальністю «Управління персоналом» за рахунок коштів 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 макроелектроніка;
– 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.
Продовжується робота з оновлення основних напрямів наукової та
науково-технічної діяльності відповідно до суспільних потреб та актуальних
вимог щодо діяльності сучасного університету.
У 2016 р. в університеті виконувалося 52 НДР, з них:
–

47 кафедральних НДР (виконуються у межах другої половини

робочого дня НПП);
–

5 фундаментальних НДР, що фінансувалися МОН України із

загального фонду державного бюджету, на загальну суму 473,8 тис. грн. Усі
НДР для отримання фінансування проходили відповідні конкурсні процедури,
включені до тематичного плану НДР ДДПУ імені Івана Франка, погодженого з
МОН України, а також зареєстровані в УкрІНТЕІ. Виконання 3-х НДР у 2016
році завершується.
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Обсяги фінансування щорічно визначаються МОН України і значною
мірою залежать від загальної економічної ситуації у країні. Слід зазначити, що
протягом 2013–2015 років розмір фінансування НДР із загального фонду
постійно зменшувався, проте завдяки професійно підготовленим проектам
НДР, що почали фінансуватися у 2016 році, обсяг фінансування цього року
збільшився більше, ніж утричі порівняно з 2015 роком.
Окрім цього, університетом цього року надано науково-технічних послуг
на суму близько 150,0 тис. грн. (тренінги з іноземної мови, Інтернет-послуги,
редакційно-видавнича діяльність).
Тобто, завдяки використанню принципу багатоканального фінансування
наукової та науково-технічної діяльності університету, загальний обсяг
фінансування у 2016 році складає понад 620,0 тис. грн.
У 2016 році науковці університету брали активну участь у конкурсах
проектів та грантів на виконання відповідних робіт. Так, на конкурс проектів,
що можуть рекомендуватися для фінансування із загального фонду державного
бюджету МОН України, починаючи з 2017 року, зараз розглядаються
2 проекти, які мають важливе значення для підвищення обороноздатності та
національної безпеки держави, мають прикладні результати подвійного
використання, а також конкурентоспроможні на світовому ринку і спрямовані
на використання у соціальній сфері, виробництві та навчальному процесі.
Можлива кількість проектів була обмежена відповідними вимогами МОН
України.
У 2016 році МОН України вперше був оголошений конкурсний відбір
проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок
молодих вчених. Нашими молодими вченими було підготовлено та подано на
конкурс 4 проекти. На жаль, жоден з них не рекомендований для виконання, що
пов’язано, зокрема, з обмеженим бюджетом фінансування цього конкурсного
відбору. Попри те, набутий досвід написання таких проектів надає нашим
молодим вченим реального досвіду щодо участі в подібних конкурсах.
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У 2016 році, за ініціативою МОН України, відбулося підписання
Меморандуму між державним концерном «УкрОборонПром» та низкою вищих
навчальних закладів і наукових установ. За результатами аналізу перспективної
співпраці з підприємствами «УкрОборонПром» науковцями університету для
спільного погодження було подано низку актуальних пропозицій.
Слід зазначити, що університет зареєстрований учасником рамкової
Програми ЄС «Горизонт-2020» і для участі в оголошених конкурсах Програми
періодично подаються відповідні проекти. Багато зусиль науковці університету
докладають також для реєстрації наших друкованих видань у визнаних
наукометричних базах, що суттєво впливає на рейтингову оцінку університету.
ННТД 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,

що

об’єднує

2 науково-дослідні

центри,

регіональний

еколого-

просвітницький центр, 12 науково-дослідних лабораторій та 1 наукова група.
Університет має такі фахові видання:
– наукові записки «Проблеми гуманітарних наук» (серію «Історія»
включено до веб-ресурсу «Українські наукові журнали»);
– збірник наукових праць «Людинознавчі студії» (серію "Педагогіка"
включено

до

веб-ресурсу

«Українські

наукові

журнали»

та

наукометричної бази Index Copernicus, ICV 40,40);
–

журнал «Молодь і ринок» (включено до веб-ресурсу «Українські наукові
журнали»);

– «Дрогобицький краєзнавчий збірник»;
– Науковий вісник ДДПУ імені Івана Франка. Серія: філологічні науки.
Мовознавство (включено до веб-ресурсу «Українські наукові журнали» та
наукометричної бази Index Copernicus, ICV 30,25);
– «Рідне слово в етнокультурному вимірі» (включено до наукометричної
бази Index Copernicus, ICV 39,16).
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У 2016 році працівниками університету успішно захищено 7 докторських
та 16 кандидатських дисертацій.
Упродовж 2016 року в університеті функціонувала спеціалізована вчена
рада Д 36.053.01 із захисту докторських та кандидатських дисертацій за
спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. У цій раді за
звітний період було захищено 16 дисертацій, з ний 4 докторські (1 –
працівниками ДДПУ, 3 – НПП з інших установ) та 12 кандидатських
дисертацій (2 – працівниками ДДПУ, 10 – НПП з інших установ).
У 2016 році рішенням МОН розширено провадження освітньої діяльності
за третім освітньо-науковим рівнем за 12 спеціальностями.
Продовжувалася підготовка докторантів, аспірантів та здобувачів за
19 спеціальностями Переліку 2011 року та 12 спеціальностями Переліку 2015
року (2015 р. – 19 спеціальностей; 2014 р. – 18; 2013 р. – 18; 2012 р. – 15;
2011 р. – 13).
У докторантурі університету навчається 11 докторантів. В аспірантурі –
111 осіб (за державним замовленням – 81 особа, на контрактній основі – 30; з
відривом від виробництва – 78 осіб, без відриву від виробництва – 33). 19 осіб
проходять підготовку як здобувачі наукового ступеня. У 2016 році вступили на
навчання у докторантуру 6 осіб. В аспірантуру зараховано 43 особи, з них 9 –
на платну форму навчання.
Докторантами, аспірантами та здобувачами ДДПУ імені Івана Франка
цього року захищено 4 докторські, 14 кандидатських дисертацій. 4 аспіранти та
випускники

аспірантури

університету

вже

подали

свої

дисертаційні

дослідження на розгляд у спеціалізовані вчені ради.
Загальна

сума

оплати

за

навчання

аспірантами,

докторантами,

здобувачами та плати за організацію та прийом кандидатських іспитів у 2016
році становить понад 166 тис. грн.
Зросла кількість молодих науковців, які отримують стипендії та премії. У
2016 році 4 науковці віком до 35 років отримували стипендію Кабінету
Міністрів України для молодих учених (у 2015 р. – 1, у 2014 р. – 2, у 2013 р. –
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2), 2 – премії Львівської облдержадміністрації та обласної ради для талановитих
молодих вчених та спеціалістів 1 премія ЛОДА видатних вчених (2015 р. – 2,
2014 р. – 3). Одному аспіранту призначено академічну стипендію Президента
України.
Працівниками ДДПУ імені Івана Франка у 2016 році опубліковано:
усього – 2328 робіт, у тому числі:
– монографій – 68 (з них 49 відповідно до вимог МОН України; 11 – за
кордоном);
–

підручників – 4;

–

навчальних посібників – 273;

–

збірників наукових праць – 47;

–

статей – 1936, з них у зарубіжних виданнях – 262, у міжнародних

наукометричних базах даних – 198, з імпакт-фактором – 28; у фахових
виданнях – 513.
За звітний період проведено 46 наукових заходів (конференції,
семінари, симпозіуми), з них 23 міжнародних, 9 всеукраїнських, 14
регіональних (Таблиця 2.1).
Щодо показників студентської НДР, то у 2016 році до неї було
залучено:
– 2518 студентів (77,1 % від загальної кількості студентів денної форми
навчання, яка становить 3264 осіб);
– діє 45 наукових гуртків та 51 проблемна група, 15 студентських
науково-дослідних лабораторій, 5 творчих колективів;
– до виконання вітчизняного наукового проекту залучено двох
студентів;
– за участю студентів опубліковано 376 наукових праць, з них – 223
самостійно;
– 4 студенти отримують стипендію Президента України, 1 – Верховної
Ради України;
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– 6 студентів отримували інші стипендії та премії (1 – Кабінету
Міністрів України, 5 – інших фондів та установ);
– 19 студентів отримують персональні іменні стипендії ДДПУ імені
Івана Франка;
– для участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових
робіт було подано 21 роботу студентів ДДПУ імені Івана Франка, з них 7 робіт
отримали призові місця.
Ефективною та плідною залишається співпраця ДДПУ з науковими
установами НАНУ, галузевими НАН. Так, у 2016 році університетом
здійснювалася науково-технічна діяльність спільно з 26 інститутами НАН та
НАПН України. Результатами співпраці було проведення спільних наукових
досліджень, публікації наукових праць, участь та організація конференцій та
семінарів тощо.
У 2016 році в університеті функціонувало 14 наукових шкіл (у 2015 – 14,
2014 – 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 І та
ІІ-у Міжнародні науково-практичні конференції «Сучасні тенденції розвитку
освіти і науки в інтердисциплінарному контексті» (м. Ченстохова – Ужгород –
Дрогобич, 19 – 20 листопада 2015 р.; 24 – 25 березня 2016 р.), за матеріалами
яких опубліковано збірники тез (13,7 др. арк. та 25,11 др. арк.). У 2016 році
видано ХV (20,9 др.арк.), ХVІ (21,2 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
№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Назва та статус конференції

Дата
проведення

Кафедри-організатори

Міжнародні наукові заходи
ІХ-а міжнародна науковопрактична
конференція
Кафедра народних
4 грудня
«Народно-інструментальне
музичних інструментів та
2015 року
мистецтво на зламі ХХ–ХХІ
вокалу
століть»
Міжнародна
наукова
конференція «Виховання у
30 – 31
Кафедра загальної
контексті
цивілізаційних
березня
педагогіки та дошкільної
процесів:
вітчизняний
і
2016 року
освіти
зарубіжний досвід»
Міжуніверситетський
круглий стіл з міжнародною
Кафедра германських мов і
участю «Англійська мова у
8 квітня
перекладознавства,
ХХІ
столітті:
спосіб
2016 року
кафедра практики
мислення,
професійної
англійської мови
комунікації
та
діалогу
культур»
XIV Міжнародна науковопрактична
конференція
Кафедра анатомії, фізіології
14 – 16 квітня
«Валеологія: сучасний стан,
та валеології,
2016 року
напрямки та перспективи
кафедра біології та хімії
розвитку»
Міжнародний
українорумуно-бельгійський семінар
Кафедра соціальної
26 – 29 квітня
«Соціально-педагогічний
педагогіки та корекційної
2016 року
супровід сімей з дітьми з
освіти
особливими потребами»
Міжнародна
науковопрактична
конференція
Кафедра народних
6 травня
«Музичне мистецтво XXI
музичних інструментів та
2016 року
століття – історія, теорія,
вокалу
практика»
Міжнародна
науковопрактична
конференція
Кафедра народних
7 травня
«Творчість для народних
музичних інструментів та
2016 року
інструментів композиторів
вокалу
України та зарубіжжя»
Міжнародна
науковопрактична
конференція
«Моделювання
соціально- 12 – 13 травня
Кафедра економічної
економічних
процесів:
2016 року
кібернетики та інноватики
регіональні
та
галузеві
аспекти»

Кількість
учасників
Всього

Іногородніх

30

21

154

38

97

53

184

150

45

10

19

12

25

27

102

60

27

9.

Міжнародна
наукова
конференція
«Молодіжна 12 – 14 травня
політика:
проблеми
та
2016 року
перспективи»

Кафедра правознавства,
соціології та політології

60

35

Кафедра загальної фізики,
кафедра теоретичної і
прикладної фізики та
комп’ютерного
моделювання

76

57

20 травня
2016 року

Кафедра педагогіки та
методики початкової освіти

45

20

20 – 21 травня
2016 року

Кафедра практики
німецької мови

120

60

23 – 26 травня
2016 року

Кафедра соціальної
педагогіки та корекційної
освіти

62

12

26 – 27 травня
2016 р.

Кафедра української
літератури та теорії
літератури

44

15

17 – 20 серпня
2016 року

Кафедра правознавства,
соціології та політології

53

50

6 вересня
2016 року

Кафедра загальної
педагогіки та дошкільної
освіти

58

8

12 вересня
2016 року

Кафедра загальної
педагогіки та дошкільної
освіти

68

8

26 – 29
вересня 2016
року

Кафедра соціальної
педагогіки та корекційної
освіти

110

30

ІХ Міжнародна конференція
16 – 20 травня
10. «Актуальні проблеми фізики
2016 року
напівпровідників»

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Міжнародна
науковопрактична
інтернетконференція «Формування
професійних
компетентностей майбутнього вчителя
початкової школи в умовах
модернізації
педагогічної
освіти України»
Міжнародний
семінар
«Становлення людини –
становлення слова»
Міжнародний
українорумуно-бельгійський семінар
«Підтримка
сімей
вимушених переселенців»
Міжнародна
наукова
конференція «Іван Франко –
письменник,
учений,
громадський діяч»
Перша літня школа УАДО
«Освітні
дослідження:
комунікація,
написання
грантів,
методологія
та
публікації»
Міжнародна
наукова
конференція
«Педагогічні
аспекти підготовки фахівців
в
університетах
до
професійної діяльності»
Міжнародний
науковометодичний
семінар
«Діяльність
педагогів
України та Польщі в умовах
полікультурності»
Міжнародний
українорумуно-бельгійський семінар
«Технології
соціальної
роботи в реабілітаційних
центрах»

28

19.

20.

21.

22.

23.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Міжнародна
наукова
конференція
«Гуманізм.
Людина. Ідеальне»
28-ті Міжнародні людинознавчі філософські читання
(постійнодіючий
філософський семінар)
ІІІ Міжнародна науковопрактична
конференція
«Стан природних ресурсів,
перспективи їх збереження
та відновлення»
V Міжнародна науковопрактична
інтернетконференція
«Хорове
мистецтво України та його
подвижники»
Х Міжнародна науковопрактична
інтернетконференція
«Етнос.
Культура. Нація»
Міжнародна
конференція
«Лінгвістичне
франкознавство в контексті
філологічних студій»

7 – 8 жовтня
2016 року

Кафедра філософії імені
професора Валерія
Григоровича Скотного

82

53

12 – 14
жовтня 2016
року

Кафедра анатомії, фізіології
та валеології,
кафедра біології та хімії,
кафедра екології та
географії

104

67

20 – 21
жовтня
2016 року

Кафедра методики
музичного виховання і
диригування

30

15

20 – 21
жовтня 2016
року

Кафедра культурології та
мистецької освіти

27

6

24 – 25
листопада
2016 р.

Кафедра української мови

54

27

32

6

Всеукраїнські наукові заходи
наукова
25 грудня
Кафедра світової
«Рільке
і
2015 року
літератури та славістики

Всеукраїнська
конференція
Україна»
Перший
всеукраїнський
науково-практичний семінар
«Проблеми музичної освіти
учнівської молоді»
Всеукраїнська
науковопрактична
конференція,
присвячена 202-й річниці від
дня
народження
Тараса
Шевченка «Українське слово
мовами народів світу»
Всеукраїнська
науковотехнічна
конференція
«Нафта і газ. Наука – Освіта
–
Виробництво:
шляхи
інтеграції та інноваційного
розвитку»
XXVІІ наукова сесія НТШ
(Дрогобицький
осередок
НТШ)
Всеукраїнський
науковопрактичний
семінар
«Актуальні
проблеми
практичної психології»

28 січня
2016 року

Кафедра методики
музичного виховання і
диригування

25

12

10 березня
2016 року

Кафедра германських мов і
перекладознавства

70

21

10 – 11
березня
2016 року

Кафедра менеджменту та
адміністрування

58

4

25 березня
2016 року

Кафедра давньої історії
України та спеціальних
історичних дисциплін

32

0

25 березня
2016 року

Кафедра практичної
психології

50

10
29

7.

8.

9.

Всеукраїнська
науковопрактична
інтернетконференція
«Проблеми
моделювання та розроблення
інформаційних систем»
Всеукраїнська
наукова
конференція
«Творчість
Павла Богацького в контексті
української літератури ХХ
століття»
ІХ Всеукраїнська учнівська
наукова
конференція
«Еколого-валеологічна
культура – вибір ХХІ ст.»

5 – 7 квітня
2016 року

Кафедра інформатики та
обчислювальної
математики;
кафедра інформаційних
систем і технологій

68

19

20 – 21
жовтня 2016
року

Кафедра української
літератури та теорії
літератури

56

31

24 листопада
2016 року

Кафедра анатомії, фізіології
та валеології,
кафедра біології та хімії,
кафедра екології та
географії

51

38

Кафедра загальної
педагогіки та дошкільної
освіти

38

0

Кафедра світової
літератури та славістики

11

3

Кафедра загальної
педагогіки та дошкільної
освіти

107

0

Регіональні наукові заходи

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Регіональний
науковометодичний семінар «Форми
4 березня
і
методи
екологічного
2016 року
виховання дітей дошкільного
віку»
Регіональний
науковометодичний
семінар
«Виховання
культури
15 березня
людських взаємин засобами
2016 року
світової літератури в учнів
старших класів»
Регіональна
науковопрактична
конференція
«Психолого-педагогічні
13 квітня
аспекти
виховання
2016 року
особистості
в
системі
неперервної освіти»
Регіональна
науково19 квітня
практична конференція «Іван
2016 року
Франко і світова культура»
Науково-методичний семінар
«Музично-театральна
та
10 травня
художня діяльність дітей
2016 року
дошкільного віку»
Студентська
науковопрактична
конференція
«Актуальні
проблеми
12 – 13 травня
соціально-педагогічної
та
2016 року
психологічної
науки :
соціально-педагогічний
та
психологічний аспекти»

Кафедра світової
літератури та славістики

7

Кафедра загальної
педагогіки та дошкільної
освіти

87

0

Кафедра практичної
психології

40

10

30

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

ІІІ науково-практична
конференція викладачів та
студентів інституту фізики,
математики, економіки та
інноваційних
технологій
«Актуальні
проблеми
сучасної науки»
Психологічна реабілітація та
психологічний
супровід
учасників АТО та їх сімей
Регіональна
науковопрактична
конференція
«Психологічні особливості
роботи
з
дітьми
з
особливими потребами» (з
нагоди
25-річчя
Добровільного
товариства
захисту
дітей-інвалідів
«Надія»)
Міжфакультетська науковопрактична
конференція
молодих учених і студентів
«Природничо-наукова
діяльність
Івана
Верхратського»
Регіональна
науковопрактична
конференція
«Методика
Марії
Монтессорі:
історикопсихологічний
аналіз
становлення та практика
реалізації в роботі з дітьми з
особливими потребами»
Регіональний
науковометодичний семінар «Актуальні проблеми викладання
світової
літератури
у
контексті
інноваційних
технологій (до 75-річчя від
дня народження перекладача,
науковця, доцента кафедри
світової
літератури
та
славістики
Мирона
Борецького»
Святкова академія «Читаємо
твори
Франка
–
і
актуальність
бачимо
у
всьому…»
Регіональний
науковометодичний
семінар
«Література
у контексті
освітніх реформ»

16 травня
2016 року

Всі кафедри ІФМЕІТ

180

2

червень
2016 року

Кафедра практичної
психології

14

0

8 червня
2016 року

Кафедра практичної
психології

70

20

8 червня
2016 року

Кафедра біології та хімії,
кафедра екології та
географії

22

0

15 – 16
вересня
2016 року

Кафедра практичної
психології

58

18

29 вересня
2016 року

Кафедра світової
літератури та славістики

28

13

11 жовтня
2016 року

Кафедра загальної
педагогіки та дошкільної
освіти

48

0

20 жовтня
2016

Кафедра світової
літератури та славістики

22

11

31

Таблиця 2.2
Інформація про наукову та науково-технічну діяльність, що здійснювалася спільно з науковими установами
національної академії наук України та національних галузевих академій наук
№

Інститути НАН, НАПН, відділи

Кафедра

Тематика співпраці

1.

Інститут математики НАН України, Математики
відділ диференціальних рівнянь та
теорії коливань

Динамічні системи

2.

Інститут фізики конденсованих Загальної фізики
систем НАН України,
відділ квантової статистики

Фізичні властивості
гетероструктури InAs/GaAs з
квантовими точками InAs

3.

Інститут фізики напівпровідників
НАН України ім. В.Є. Лашкарьова

Фотоелектричні та магнітні
властивості монокристалів CdTe

4.

5.

6.
7.

Загальної фізики

Машинознавства та основ Матеріалознавство
технологій
Теоретичної і прикладної Електронні, діркові та екситонні
фізики та комп’ютерного спектри у квантових
моделювання
гетеросистемах різних розмірностей
Інститут фізики НАН України
Теоретичної і прикладної Електронні, діркові та екситонні
фізики та комп’ютерного спектри у квантових
моделювання
гетеросистемах різних розмірностей
Інститут
металофізики
імені Теоретичної і прикладної Електронні, діркові та екситонні
Г. В. Курдюмова НАН України
фізики та комп’ютерного спектри у квантових
моделювання
гетеросистемах різних розмірностей
Інститут проблем матеріалознавства Машинознавства та основ Електроніка
ім. І.М. Францевича
технологій
Фізико-механічний
інститут Машинознавства та основ Механіка
ім. Г. В.Карпенка
технологій

Результати співпраці
Обговорення
наукових
результатів,
керівництво дипломними і магістерськими
роботами працівниками Інституту математики
НАН України
Досліджено температурні режими формування
нанокластерів у напівпровіднику GaAs.
За результатами досліджень опубліковано
статтю у журналі з імпакт-фактором
«Condensed Matter Physics»
Проведено
вимірювання
магнітної
сприйнятливості
монокристалів
CdZnTe
легованих ванадієм та хлором. За результатами
досліджень опубліковано статтю у журналі
«Фізика та хімія твердого тіла»
Спільні наукові дослідження, публікації
Обговорення результатів теоретичних
досліджень та порівняння їх з
експериментальними результатами
Обговорення результатів теоретичних
досліджень та порівняння їх з
експериментальними результатами.
Обговорення результатів теоретичних
досліджень та порівняння їх з
експериментальними результатами
Спільні наукові дослідження
Спільні наукові дослідження, публікації
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Машинознавства та основ Електронне матеріалознавство
технологій
Інститут прикладної оптики
Машинознавства та основ Оптоелектроніка
технологій
Інститут інформаційних технологій Інформатики
та Інформаційні технологій в освіті та
і засобів навчання НАПН України, обчислювальної
науковій діяльності
відділ хмаро орієнтованих систем математики
інформатизації освіти

Спільні наукові дослідження, публікації

11.

Інститут регіональних досліджень Теоретичної та прикладної Проблеми розвитку територіальних
НАН України
економіки
громад

Досліджено
вплив
транскордонного
співробітництва на розвиток територіальних
громад

12.

Інститут педагогіки НАПН України, Педагогіки і методики Стратегії формування професійних
відділ початкової освіти
початкової освіти
компетентностей майбутнього
вчителя початкової школи в умовах
модернізації педагогічної освіти
України з урахуванням світових
освітніх тенденцій
Філологічних дисциплін та Українська мова й мовлення:
методики їх викладання у історія, сучасний стан, проблеми
початковій школі
розвитку
Математики та методики Підготовка майбутніх учителів
викладання
математики початкової школи до інноваційної
початкового навчання
діяльності у процесі вивчення
математичних дисциплін
Інститут української мови НАН Філологічних дисциплін та Українська мова й мовлення:
України
методики їх викладання у історія, сучасний стан, проблеми
початковій школі
розвитку
Інститут вищої освіти НАПН Математики та методики Підготовка майбутніх учителів
України
викладання
математики початкової школи до інноваційної
початкового навчання
діяльності у процесі вивчення
математичних дисциплін
Культурології
та Українська художня культура 20-21
мистецької освіти
ст. в мистецько-освітньому просторі

8.
9.
10.

13.

14.

Інститут ядерних досліджень

Науковий
семінар,
спільні
дослідження
Стажування, спільні публікації

наукові

Методичні семінари; рецензування навчальних
та навчально-методичних посібників

Наукові
консультації;
літературою

обмін

науковою

Методичні семінари; рецензування навчальних
та навчально-методичних посібників
Наукові
консультації;
обмін
науковою
літературою;
рецензування
навчальних
програм та навчально-методичних посібників
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Правознавства,
та політології

соціології Участь у грантовому проекті
«Програма розвитку лідерського
потенціалу університетів України»

15.

Інститут біології клітини НАНУ Біології та хімії
(м. Львів)

16.

Львівський обласний проектно- Біології та хімії
технологічний центр родючості
грунтів «Облдержродючість»

Розробка ензиматичних і
біосенсорних методів аналізу
деяких речовин у реальних зразках
Фізико-хімічний аналіз грунту.
Аналіз грунту на вміст важких
металів.

17.

Інститут
землеробства
тваринництва
УААН
Оброшино)

Підвищення врожайності
сільськогосподарських культур і
збереження родючості грунту

Спільні публікації

18.

Інститут олійних культур УААН (с. Біології та хімії
Сонячне
Запорізькго
району
Запорізької області)

Вивчення якісних показників сортів
льону олійного

Проведення спільних наукових досліджень.
Спільні публікації

19.

Державний
науково-дослідний Біології та хімії
контрольний Інститут ветпрепаратів
і кормових добавок (м. Львів)

Дослідження бактерицидних
властивостей окремих видів
хвойних рослин

Проведення спільних досліджень, виконання
магістерських робіт. Спільні публікації.

20.

Інститут сільського господарства Екології та географії
Карпатського регіону НААНУ

Вивчення антропогенного впливу на
врожайність та якість
сільськогосподарських культур

Закладено спільні досліди по вивченню
діяльності ерозійних процесів в Карпатському
регіоні

21.

Інститут кормів і сільського Екології та географії
господарства Поділля НААНУ

Теоретичні та прикладні проблеми
агроекології

Розробка
рекомендацій
з
виробництва
рослинного білка та виведення нових сортів
бобових трав

22.

ННЦ
«Інститут
НААНУ

Вивчення селекційного матеріалу
кормових багаторічних трав за
біологічними особливостями і
основними господарськими
ознаками

Розробка рекомендацій щодо удосконалення
технології вирощування ярого і озимого
третикале

і Біології та хімії
(смт.

землеробства» Екології та географії

Сертифікати про проходження тренінгів
Британської фундації лідерства для вищої
освіти, отримання гранту для поїздки в
партнерський університет Великої Британії
(Університет Раскін) 5-11 грудня 2016 р.
Проведення спільних наукових досліджень.
Спільні публікації
Проведення спільних наукових досліджень.
Спільні публікації
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23.

Інститут екології Карпат НААН Екології та географії
України

24.

Інститут
фізіології
імені
О. О. Богомольця НАН України
лабораторія
експериментальної
бальнеології
Інститут
українознавства
імені
І. Крип’якевича
НАН
України
(м. Львів)
Інститут літератури ім. Т. Шевченка
НАН України, відділ української
літератури ХХ ст.

25.

26.

Популяційна екологія

Біології та хімії

Фізіологічні ефекти біоактивної
води «Нафтуся» та можливість її
прогнозування. Лейкоцитарні
фактори неспецифічності організму
Нової та новітньої історії Західноукраїнські землі у ХХ ст.
України
Української літератури та Проведення наукових конференцій,
теорії літератури
написання нової історії української
літератури

Створення проекту екомережі
Статті
Монографія
Координація наукових досліджень, підготовка
спільних наукових видань, публікація статей у
фахових збірниках
Видання наукових збірників, посібників
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2.2. Робота вченої ради ДДПУ імені Івана Франка
Упродовж 2016 н.р. було проведено 19 засідань вченої ради, на яких,
відповідно до плану засідань вченої ради, розглянуто 19 питань, зокрема:
1. Заслухано підсумки комплексної перевірки навчально-методичного
відділу, видавничого відділу, редакції газети «Франківець», редакцій наукових
фахових видань університету.
2. Пройшли атестацію інститут музичного мистецтва, факультет
фізичного виховання.
3. Підбито підсумки державних екзаменів, прийому студентів 2016 р. і
профорієнтаційної

роботи,

науково-дослідницької

роботи,

діяльності

спеціалізованої вченої ради Д 36.053.01;
4. Обговорено питання про роботу навчально-допоміжного персоналу
соціально-гуманітарного факультету; бухгалтерії та фінансово-господарської
діяльності університету; побутові умови проживання студентів та виховну
роботу в гуртожитках університету.
5. Присвоєно два почесні звання докторів НONORIS CAUSA:
– професору Київського національного університету імені Тараса
Шевченка, докторові філологічних наук, Григорію Штоню;
– академіку Національної академії наук України, докторові філологічних
наук Миколі Мушинці.
6. Присвоєно почесне звання «Заслужений професор ДДПУ імені
Івана Франка» професору Володимиру Кеміню.
7.

Нагороджено

Відзнакою

вченої

ради

професора

Корнеля

Сятецького.
Крім того, за окреслений період вчена рада рекомендувала до друку
61 найменування

наукової

літератури

(монографії,

збірники

матеріалів

конференцій, збірники наукових праць та ін.).
У січні 2016 р., відповідно до рішень вченої ради, вчене звання
професора здобули два науково-педагогічні працівники нашого університету
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(Галина Сабат, Ірина Бермес), а вчене звання доцента – 6 науковопедагогічних працівників.
2.3. Робота видавничого відділу
У 2016 році на редагування надійшло 340 підручників, посібників,
збірників наукових праць, монографій, авторефератів тощо. 320 з них
відредаговано і підготовлено до друку, 291 видрукувано. Крім того, відділ
забезпечив друк і тиражування усіх видів бланків для відділів університету, у
тому числі робочих зошитів студентів-практикантів, залікових книжок,
журналів академічних груп. Загалом було виконано 392 замовлення.
260 назв книжок передано у бібліотеку.
За видрук авторських примірників до банку внесено 45.770.55 грн. Ще на
38.573 грн. автори придбали і поставили на облік витратні матеріали для
різографа. Загалом надходження від авторів склали – 84.343.55 грн.
2.4 Робота бібліотеки
За звітний період на придбання книг бухгалтерією університету
проплачено 39 802 грн. (2015 р. – 31 717 грн.), на передплату періодичних
видань виділено 111 284 грн. (2015р. – 107 054 грн.). Значну частину
надходжень становили книги подаровані − 466 прим. на суму 14 673 грн. (2015
р. – 497 прим. на суму 20 396 грн.). Від редакційно-видавничого відділу
університету бібліотека отримала 4 926 прим. (260 назв) на суму 79 376 грн.
(2015 р. – 4 843 прим. (326 назв) на суму 87 628 грн.). Отримано взамін
загублених – 122 прим. на суму 5 292 грн. (2015 р. – 461 прим. на суму 15 315
грн.). Всього надійшло 9 246 прим. документів (у 2015 р. – 9 391 прим.).
В автоматизованому режимі ведуться книги сумарного, інвентарного
обліку та списання книг.
Протягом року продовжувалася робота над створенням електронної
бібліотеки,

зокрема

електронного

каталогу,

який

налічує

214

186
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бібліографічних записів. Бібліотека працює над створенням баз даних: книг (що
становить 65 % фонду), електронних копій праць викладачів (1630
бібліографічних записів); баз даних випускових робіт (5189 бібліографічних
записів); періодики (52 436 бібліографічних записів) та інших. Бібліотека надає
доступ до власних баз даних та до зовнішніх безкоштовних баз даних.
Упродовж 2016 року відбувалося постійне удосконалення структури
Web-сторінки

бібліотеки.

Віртуальною

довідковою

службою

«Запитай

бібліотекаря», виконано 100 віртуальних запитів-довідок, «Визначення індексів
УДК, ББК» – 247 користувачів, які отримали 283 шифри, крім цього, надається
онлайн послуга «Електронна доставка документів» – виконано 8 запитів.
Широко представлено рубрику «Франкіана», «Дарувальники», «Культурнопросвітницька робота», «Нові надходження».
За звітний період видано 8 319 довідок, складено 12 бібліографічних
списків, організовано 132 тематичні книжкові виставоки, з них 17 −
віртуальних. Проведено 11 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».
Видано бібліографічні покажчики:
1.

Майдан. Революція Гідності.

2.

Франкове Шевченкознавство (до 160 – річчя від дня

народження Івана Франка ).
2.5. Діяльність лабораторії «Мистецька Бойківщина»
1. Організовано та проведено такі семінари та майстер-класи:
–

Майстер-клас «Особливості крою та декору української сорочки»

(21.01.2016, м. Дрогобич),
–

Майстер-клас «Бойківські рушники» (05.03.2016, м. Львів),

–

Обласний навчально-методичний семінар для вчителів трудового

навчання

та

керівників

гуртків

декоративно-ужиткового

мистецтва

«Використання творчого доробку майстрів народного мистецтва на уроках
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трудового навчання». Учасники – вчителі Стрийського, Пустомитівського та
Дрогобицького р-нів (05.04.2016, м. Стрий, Музей «Верховина»),
–

Науково-практичний семінар для вчителів трудового навчання

загальноосвітніх навчальних закладів м. Львова на тему «Сучасні педагогічні
технології на уроках трудового навчання» (19.04.2016, м. Львів),
–

Круглий стіл «Вишивка Дрогобиччини у творчості Мирослави Кот»

(15.05.2016, музей-садиба М.Кот м. Дрогобич),
–

Обласний

навчально-практичний

семінар

«Зимова

школа

майстерності» для вчителів та керівників гуртків (20.12.2016, м. Пустомити),
–

Майстер-клас

«Бойківська

сорочка»

для

учасників

І-го

Міжнародного наукового форуму «Українська жінка у національному і
глобальному просторі : історія, сучасність, майбутнє», присвяченого проблемі
українського жіноцтва (24-25.11.2016, м. Дрогобич).
2. Виставки:
–

Виставка приурочена 83-й річниці з дня народження Заслуженого

майстра народної творчості України Мирослави Кот (15.05.2016, церква
св. Віри, Надії та Любові, м. Дрогобич);
–

Виставка-показ народного одягу та одягу в етностилі, виконаного

студентами інституту фізики, математики, економіки та інноваційних
технологій, приурочена до Дня молоді (26.06.2016, м. Дрогобич);
–

Виставка-показ моделей дитячого одягу, виконаного в етностилі на

святі «Дністра» (24.07.2016, с. Вовче Турківського р-ну),
–

Виставка

творів

декоративно-прикладного

мистецтва

«Тобі

Україно», на якій було представлено вишиті сорочки, прикраси з бісеру,
виконані студентами спеціальності «Технологічна освіта» (1-20.09.2016,
м. Трускавець),
–

Виставка вишивки на І-му Міжнародного науковому форумі

«Українська жінка у національному і глобальному просторі: історія,
сучасність, майбутнє», присвяченого проблемі українського жіноцтва (24 –
25.11.2016, м. Дрогобич).
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ІІІ. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
офіційно підтримує міжнародні зв’язки з такими країнами, як: Польща
(27 угод), Білорусія (3 угоди), Бельгія (2 угоди), Литва (2 угоди), Німеччина
(2 угоди), Камерун (1 угода), Словаччина (2 угоди), Чехія (1 угода), Японія
(1 угода), Австрія (3 угоди), Азербайджан (1 угода), Казахстан (3 угоди), Італія
(1 угода), США (2 угоди), Великобританія (1 угода), Росія (2 угоди), Латвія
(1 угода) .
Разом – 17 країн, з якими укладено 43 чинні міжнародні угоди.
У 2016 році було підписано 8 нових угод, а саме:
1. Угода про академічну співпрацю між факультетом початкової та
мистецької освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені
Івана Франка і факультетом педагогіки та психології Барановицького
державного університету Республіки Білорусь (2016 – 2020 рр.).
2. Договір про співпрацю між інститутом музичного мистецтва ДДПУ
ім. І. Франка та Інститутом філософії і права Національної академії наук
Азербайджану (від 12.05.2016).
3. Угода із Вищою школою менеджменту інформаційних систем (ISMA)
м. Рига, Латвія.
4. Угода із Collegium of Management Polytechnic Institute of State Higher
Vocational School in Krosno.
5. Угода із Жешувським університетом імені Ядвіги Крульової (Польща).
6. Угода із Полонійною Академією в Ченстохові (Польща).
7 Угода про наукову та освітню співпрацю у галузі соціології між
кафедрами

Варшавського

університету,

Дрогобицького

державного

педагогічного університету імені Івана Франка та Маріупольського державного
університету.
8. Угода про співпрацю між Anglia Ruskin University

та ДДПУ

ім.І.Франка.
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У результаті співпраці з партнерськими інституціями у 2016 році
науково-педагогічниі

працівники

університету

взяли

участь

у

42-х

міжнародних конференціях. Стажування за кордоном, зокрема у таких країнах
як Бельгія, Китай, Польща, Латвія, Греція, Німеччина, проходили 10 науковопедагогічних працівників.
У 2016 році понад 100 іноземців відвідали університетські міжнародні
конференції, "круглі столи", семінари, робочі зустрічі, та інші заходи, що
стосуються науково-технічного співробітництва;
Спільно із зарубіжними партнерами за результатами з різних напрямів
досліджень вийшли друком понад 226 публікацій (монографії, посібники,
підручники, статті, тези).
Кількість студентів, які брали участь у міжнародних конференціях, – 44.
Студенти були учасниками у 32 міжнародних мистецьких та творчих
конкурсів, у яких 73 стали призерами.
У рамках спільного проекту «Подвійний диплом» з Полонійною
Академією в Ченстохові (Польща) за звітний період на навчання вирушили
14 студентів інституту іноземних мов. Підписано угоду між Полонійною
Академією та Дрогобицьким державним педагогічним університетом за
програмою

«Другий

диплом»,

відповідно

до

якої

будуть

навчатися

14 студентів біолого-природничого факультету.
Спільно із зарубіжними партнерами виконується 2 міжнародні та 8
вітчизняних проектів.
Спільний міжнародний проект з Євросоюзом (Жешувський університет,
агробіологічний факультет (Польща), Дрогобицький державний педагогічний
університет, біологічний факультет (Україна) «Інтеграція наукових середовищ
польсько-української прикордонної території (Польща – Білорусь – Україна)».
успішно було виконано на суму 600,5 тис грн.
Інший проект – «Спільна історія України та Білорусі в сучасній
колективній пам’яті обох народів: компаративний аналіз» №Ф67/8-2015
Державний реєстраційний номер 0115 U 004601.
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Продовжується робота університету в рамках програми мобільності
ERASMUS+.

Опрацьовано

проекти

співпраці

«Навчальна

мобільність

індивідуальних студентів та викладацького складу ВНЗ між країнамиучасниками програми та країнами-партнерами» (Erasmus + KA1) та підписано
відповідні угоди з Люблінським католицьким університетом ім. Івана Павла ІІ
та Жешувським університетом (Республіка Польща). Проект з Люблінським
католицьким університетом переміг у конкурсі на 2015 – 2016 навчальний рік,
отримавши високу кількість балів – 95 зі 100 максимальних. За програмою
«Erasmus+ KA 107» підписано угоду про співпрацю з Вищою школою КАТНО,
м. Котрейк (Бельгія), яка успішно реалізується.
У рамках програми ERASMUS+ у звітному періоді було заплановано і
реалізовано стажування двох студентів:
1) студентка 3-го курсу, денної форми навчання соціально-гуманітарного;
2) студентка 3-го курсу, денної форми навчання біолого-природничого
факультету.
Сьогодні в Університетському коледжі ВІВЕС (м. Кортрійк, Бельгія)
проходять практику два студенти соціально-гуманітарного факультету.
У

Віденському

педагогічному

інституті

(Австрія)

до

31.01.2017

навчаються три студенти інституту іноземних мов.
У рамках програми Erasmus+ у категорії «teaching mobility», заплановано
стажування одного наукового-педагогічного працівника у Люблінському
католицькому університеті мені Івана Павла ІІ.
Полоністичний науково-інформаційний центр імені Ігоря Менька у
звітному році реалізував такі проекти:
1. VIІ Міжнародний Фестиваль Бруно Шульца у Дрогобичі (3 – 9 червня
2016): інавґураційні лекції Юрія Винничука (Україна), Ґжеґожа Ґаудена
(Польща) та Адама Міхніка (Польща); міжнародна наукова конференція
«Бруно Шульц і сучасна теорія культури», у якій взяли участь відомі
науковці з США, Японії, Великобританії, Франції, Польщі, Росії та України;
міжнародний культурно-історичний семінар «Біографія і творчість Бруно
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Шульца: дрогобицькі міжвоєнні контексти»; авторські зустрічі з Аґатою
Тушинською (Варшава), Богданом Задурою (Пулави), Даніелем Одією
(Слупськ), Максом Бльойліхом (Зальцбурґ), Сергієм Жаданом (Харків),
Олександром

Бойченком

(Чернівці),

Тарасом

Прохаськом

(Івано-

Франківськ) та іншими письменниками; вернісажі виставок Станіслава Бая
(Варшава),

Якуба

Войнаровського

(Краків),

Тадеуша

Мисловського

(Люблін – Нью Йорк), Ондраша Шурані (Будапешт), Сергія Слєпухіна
(Єкатеринбурґ) та інших художників; концерти; спектаклі; перформанси та
мистецькі майстер-класи; презентація наукової публікації, присвяченої
творочті Бруно Шульца «Бруно Шульц: тексти і контексти. Матеріали VІ
Міжнародного

Фестивалю

Бруно

Шульца

у

Дрогобичі».

Кількість

програмних учасників фестивалю – 96 осіб.
2. Міжнародна наукова конференція «На пограниччі культур і народів.
Економіка – суспільство – культура» (22 – 24 вересня 2016), організована у
Саноку Вищою державною професійною школою ім. Яна Ґродка та
Полоністичним науково-інформаційним центром ім. Ігоря Менька. У
конференції взяли участь викладачі нашого університету, зокрема,
проф. Ірина

Бермес,

доц. Олександра

Німилович,

доц. Віра

Меньок,

доц. Павло Скотний, доц. Олена Галян та доц. Ігор Галян.
3. Міжнародний

літературно-мистецький

проект

«Друга

Осінь-2016»,

присвячений 74-м роковинам загибелі Бруно Шульца (19 – 20 листопада
2016): спільна молитва на місці загибелі Бруно Шульца; «Фігури днів.
Манекени» – авторська зустріч з Юрком Прохаськом (Львів); «Мої
відкриття львівських слідів біографії та творчості Бруно Шульца» – зустріч
з мистецтвознавцем Наталією Філевич (Львів); «Від Книги Блиску до Вілли
Б’янки. Шульцівська трилогія Владислава Панаса» – зустріч з науковцем
проф. Павлом Прухняком (Краків); «Бруно Шульц у Росії» – зустріч з
Поліню Юстовою (Інститут Адама Міцкевича, Варшава); презентація карт
Івана Франка та Бруно Шульца; відеопрезентація «Читання Книги Шульца»;
вернісаж виставок Сергія Слєпухіна з Єкатеринбурґа та студентів з Бразилії;
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проект «Відеоарт: Петлюрівці в Любліні» стипендіата Програми Gaude
Polonia Ігоря Стахніва (Дрогобич); «Дослідження соціологічного портрету
Дрогобича методом інтерв’ю у фокус-групі» – зустріч із соціологом Павлом
Ожеховським

(Варшава);

мультимедійний

перформанс

«Віхола»

студентського театру «Альтер». Учасники проекту з України, Польщі та
Росії – 25 осіб.
4. Основні лекції та екскурсії у Кімнаті-Музеї Бруно Шульца: 1) для науковопедагогічних працівників з Люблінського Університету Марії КюріСклодовської (14 вересня 2016); 2) для

делегації з Державної агенції

розв’язання алкогольних проблем (Варшава, Польща) на чолі з директором
Криштофом Бжускою, та Дрогобицького Благодійного фонду «Карітас»
Самбірсько-Дрогобицької Єпархії УГКЦ на чолі з директором о. Ігорем
Козанкевичем (19 жовтня 2016); та ін. Загальна кількість іноземних
відвідувачів музею у 2016 році – 316 осіб.
5. Літературні зустрічі та книжкові презентації: 1) літературно-дискусійна
зустріч з Юрієм Іздриком та презентація його нової книжки «Summa» (у
співавторстві з Євгенією Нестерович); 2) авторська зустріч з Андрієм
Любкою та презентація його нової книжки «Кімната для печалі» (11 жовтня
2016); 3) авторська зустріч з Олександром Ірванцем та презентація двох його
книжок «Вибране за 33 роки» і «Санітарочка Рая» (11 листопада 2016);
4) літературні зустрічі з Юрієм Андруховичем, Софією Андрухович та
Андрієм Бондарем (23 – 24 грудня 2016).
Основні проекти студентського театру «Альтер»:
1. Спектаклі, перформативні проекти, театральні прем’єри:
– Вечір театру з актором та режисером Олегом Драчем (14 – 15 січня 2016);
– Вуличний перформанс «Без назви» (14 лютого 2016);
– Участь у просвітницькому проекті «Ключ» (29 березня 2016);
– Презентація спектаклю «До світла» за Іваном Франком у рамках ІV
літературно-мистецької академії «Країна Франкіана» (24 травня 2016);
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– Презентація культурно-мистецького проекту «Дрогобич – культурний
простір» (22 липня 2016);
– Презентація перформансу «Дрогобицька сіль» у рамках святкування Дня
міста Дрогобич (21 вересня 2016).
2. Участь у фестивалях:
– Участь у Фестивалі «Відкритий театр» (Івано-Франківськ, 26 – 28 лютого
2016);
– Участь у VII Міжнародному Фестивалі Бруно Шульца (Дрогобич, 3 – 9
червня 2016);
– Участь у Фестивалі Параджанова на Левандівці (Львів, 22 серпня 2016).
3. Міжнародні зустрічі, лекції, презентації:
– Презентація перформансу «На початку і наприкінці часів» спільно з
незалежною мистецькою платформою «TransDramaticum» (Люблін,
Польща) (Дрогобич, 6 серпня 2016).
Провідні партнери проектів Полоністичного науково-інформаційного
центру ім. Ігоря Менька, реалізованих упродовж 2016 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. Вища державна професійна школа ім. Яна Ґродка у Саноку (Польща).
6. Фонд «Свобода і Демократія» (Варшава).
За звітний період Австрійською бібліотекою проведено традиційні Дні
Австрії у Дрогобичі. Кількість австрійських партнерів, з якими співпрацює
Австрійська бібліотека, складає понад 25 дипломатичних, урядових, наукових і
культурно-освітніх установ. Бібліотека докладає чимало зусиль до організації і
проведення наукових конференцій і науково-практичних семінарів. Важливою
подією українсько-австрійського співробітництва став науковий семінар
«Становлення людини – становлення слова», проведений у травні 2016 р. з
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ініціативи кафедри практики німецької мови та за активного сприяння АБ з
нагоди 70-річчя Петера Штеґера – доктора педагогічних наук, професора
Інсбруцького університету, Почесного доктора Дрогобицького державного
педагогічного університету ім. Івана Франка. Було проведено інтенсивні мово- і
літературознавчі семінари та лінгвокраїнознавчі колоквіуми для студентів і
вчителів німецької мови за участю лекторів Австрійської служби академічного
обміну.
Упродовж звітного періоду бібліотекою було видано друге доповнене
видання «Антології німецькомовної літератури Галичини та Буковини»
(500 стор.) та 4-й том збірника наукових праць «Компаративні дослідження
австрійсько-українських літературних, культурних та мовних контактів»
(450 стор.) за матеріалами наукової конференції під час Днів Австрії у
Дрогобичі (2015 р.) Крім цього, Австрійська бібліотека взяла участь у
видавничому проекті Вроцлавського університету, зокрема в редагуванні і
підготовці до друку збірника наукових праць Інституту германської філології
«Orbis Linguarum».
У контексті академічної мобільності в рамках програми ERASMUS+ у
2016 році Австрійська бібліотека активно забезпечувала виконання угод про
співпрацю між ДДПУ ім. Івана Франка, Інсбрукським університетом і
Віденським педагогічним інститутом. Упродовж року чотири студенти
Інституту іноземних мов семестрово навчалися у Відні. Місячне навчаннястажування

пройшли

також

дві

студентки

німецького

відділення

в

Інсбрукському університеті.
У рамках співпраці між Австрійською бібліотекою, Дрогобицьким
педагогічним ліцеєм та австрійською гімназією в м. Адмонт два учні ліцею
навчалися в гімназії Адмонтського бенедиктинського монастиря.
Бібліотекою було організовано екскурсію для студентів та викладачів
ДДПУ та педагогічного ліцею до Австрії. Проведено регіональну олімпіаду з
німецької мови (з австрійським лінгвокраїнознавчим аспектом) для учнів
загальноосвітніх шкіл. У цьогорічному, вже п’ятому поспіль, конкурсі кращих
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знавців німецької мови, австрійської історії, культури та мистецтва на тему
«Штирія – зелене серце Австрії» взяли участь понад 30 учнів 9 – 10 класів зі
Львова, Дрогобича та Дрогобицького р-ну. Два переможці були нагороджені
10-денним навчанням в одній з Віденських гімназій.
Новим проектом 2016 року у діяльності бібліотеки започаткувався цикл
культурознавчих лекцій на тему «Австрія та Україна: міжкультурний діалог», у
рамках якого щомісячно відбулися цікаві доповіді українських та австрійських
лекторів.
Розширюючи коло австрійських та інших зарубіжних партнерів, у 2016
році Центр євроінтеграції ініціював підписання угоди з Педагогічним
інститутом (м. Ґрац, Австрія), Вроцлавським університетом (м. Вроцлав,
Польща) та з Сілезьким університетом (м. Опава, Чехія).
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IV. ВИХОВНА РОБОТА

Серед пріоритетних напрямів діяльності університету – виховна робота зі
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

2016

році

на

загальноуніверситетському

рівні

підрозділами

університету було заплановано, організовано та проведено таку виховну
роботу:
4.1. Культурно-масові заходи:
– 17.02.2016 року студенти та працівники університету взяли участь у
загальноміській акції покладання квітів та запаленні свічок пам’яті
«Небесної сотні»;
– Підтвердження

художніми

колективами

університету

звань

«Народний» (12.05.2016);
– Країна Франкіана (26 – 28.05.2016);
– Урочисті збори з нагоди Дня Конституції України (25.06.2016);
– Святкові

привітання

з

нагоди

Дня

Незалежності

України

(21.08.2016);
– Урочиста посвята першокурсників у студенти ДДПУ імені Івана
Франка (31.08.2016);
– Відзначення річниці створення УПА (14.10.2016);
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– У рамках святкування Міжнародного Дня студентів організовано та
проведено разом з профкомом студентів та студентським самоврядуванням:
– загальноуніверситетський

конкурс

естрадної

пісні

«Шанс»

(16.11.2016);
– «Осінній бал першокурсників» (22.11.2016);
– «Студент року» (16.11), «Дебют» (09 – 10.11.2016).
4.2. Студентський лекторій
Протягом звітного періоду викладачами університету та запрошеними
фахівцями із Дрогобицького міського центру соціальної служби сім’ї дітей і
молоді організовано та проведено 80 лекції для студентів університету на
різноманітні актуальні теми, серед яких 75 викладачі прочитали в інститутах та
на факультетах та 5 лекцій в інших структурних підрозділах, а саме:
– 24.03.2016 року та 14.04.2016 року виховним відділом організовано та
проведено зустрічі із представниками Всецерковного реабілітаційного центру
«Назарет»;
– з 08 – 15 листопада 2016 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 взяли
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». Сьогодні налічується понад 120 одиниць фільмів, котрі
розповсюджуються серед студентської молоді за допомогою CD, DVD та інших
електронних носіїв.
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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 2016 році відбулося по
27 зустрічей у гуртожитках № 3 та № 5 (разом 54 зустрічі). Загальна кількість
студентів, котрі були присутні на зустрічах, становить близько 1420 осіб
щорічно. Складено спільний план заходів, у якому – Великопосні реколекції,
студіювання зі студентами катехизму та Святого Писання, а також наукові
конференції для християнської молоді, прощі до Гошева, Крехова, Зарваниці.
4.4. Співпраця з іншими організаціями та службами м. Дрогобича
На належному рівні налагоджена співпраця між нашим університетом та
іншими організаціями ті службами м. Дрогобича, а саме:
– із Центром душпастирства молоді Самбірсько-Дрогобицької Єпархії
УГКЦ (о. Олег Кекош);
– 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 поліції п. Михайло Студент);
– Всецерковним реабілітаційним центром «Назарет» (керівник програми
– п. Тарас Потурай);
– Дрогобицьким регіональним відділом поліції.
За звітний період викладачі нашого університету неодноразово входили в
оргкомітет при Міському відділі у справах сім’ї, молоді та спорту з питань
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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,
облаштування дозвілля молоді.
4.5. Екскурсійні та мистецькі поїздки
З метою ознайомлення з історичними місцями і архітектурними
перлинами оборонного зодчества України та на виконання плану культурномасових заходів у 2016 році виховним відділом спільно із кураторами
академічних груп організовано і проведено 22 поїздки, в яких взяли участь 495
студентів, з них: 19-ть поїздок по Україні (у с. Нагуєвичі, смт. Меденичі, в
освітні дошкільні навчальні заклади 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:
– 04.12.2016 року народна хорова капела «Gaudeamus» (у складі 13 осіб)
художній керівник та диригент – професор С.Я. Дацюк, взяла участь у ХІ
Міжнародному фестивалі хорової музики у м. Люблін (Польща);
– з 13 до 18.08.2016 року Народний вокально-хореографічний ансамбль
«Пролісок» у складі 22 студентів, взяв участь у «Днях української культури
в Латвії» (м. Рига). Художній керівник та диригент – доцент Ю.В. Добуш;
– 03–11.12.2016 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 до 10 лютого 2016 року та з 07 до 09 жовтня 2016 року
керівники відділів: охорони праці (Губицький М.А.) та студентського
профкому (Гівчак І.О.) провели інструктажі з попередження побутового і
дорожнього травматизму, як діяти у випадку пожежної чи радіаційної
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небезпеки, пригадали студентам-мешканцям гуртожитків Правил внутрішнього
розпорядку у студентських гуртожитках.
У рамках проекту «Міжнародного дня студентів» вже традиційно
ректорат, навчальний і виховний відділи та студентський профком університету
проводять зустрічі із студентським самоврядуванням з метою вдосконалення
системи навчання та дозвілля.
4.7. Художні колективи
У 2016 функціонувало 9 художніх колективів, з них: 8 зі званням
«народний». Усі ці колективи виступили 70 разів на сценах різного
мистецького рівня:
Таблиця 4.1
Виступи художніх колективів
№
з/п

1
2

Назва художнього колективу

Народний ансамбль
бандуристок

Художній
керівник

Пінчак С.І.

Народний чоловічий камерний
Гушоватий П.В.
хор «Боян Дрогобицький»

Кількість виступів у
концертах в 2016 році Кількість
З них: за учасників
Всього
кордоном
5

–

10

20

–

28

3

Народна хорова капела
«Gaudeamus»

Дацюк С.Я.

10

1

45

4

Народний інструментальний
ансамбль «Намисто»

Тиновський
М.М.

13

–

8

5

Народний музичний гурт
«Перехрестя»

Польовий Н.П.

5

–

4

6

Народний вокальнохореографічний ансамбль
«Пролісок»

Добуш Ю.В.

5

1

45

7

Народна просвітницькохудожня студія «Ровесник»

Чепіль О.М.

6

–

18

8

Народний оркестр народних
інструментів

Стахнів Р.В.

4

–

26

9

Драмколектив «Гомін»

Махневич
С.М.

2

–

5

70

2

189

Разом:
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4.8. Спортивно-масова робота
Спортивно-масова робота займає значне місце у житті студентів та
викладачів ДДПУ і спрямована на широке залучення студентської молоді та
професорсько-викладацького складу до самостійних систематичних занять
фізичними вправами, виховання потреби у здоровому способі життя, зміцнення
здоров’я, формуванню фізичних і духовних якостей особистості.
Кафедра фізичного виховання спільно зі спортивним клубом університету
проводить щорічну спартакіаду «Здоров’я» серед студентів університету з
11 видів спорту для чоловіків і 7 – для жінок.
Двічі на рік для студентів університету проводиться осінньо-весняний
туристичний зліт в оздоровчо-спортивному таборі «Смерічка» (Помірки,
Трускавець), а також «Козацькі забави» до свята Покрови.
Студенти ДДПУ беруть участь у змаганнях різного рівня: міських,
обласних, всеукраїнських та міжнародних.
Команди

ДДПУ

традиційно

стають

переможцями

змагань,

які

проводяться в м. Дрогобичі.Це чемпіонати та кубки міста з міні-футболу,
волейболу, пляжного волейболу, баскетболу, легкої атлетики, легкоатлетична
естафета «Дрогобицька сіль», легкоатлетичний пробіг, присвячений пам’яті
воїнів УПА, легкоатлетичний турнір пам’яті Анатолія Коцковича, турнір з
гирьового спорту пам’яті Бориса Подскоцького.
Комітетом з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки
України у Львівській області щорічно проводиться «Універсіада» вищих
навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, яка проходить у два етапи: весна
– осінь. У змаганнях беруть участь команди 23 ВНЗ. Студенти університету,
основу яких складають представники факультету фізичного виховання, беруть
участь у змаганнях з 18-ти видів спорту:
За звітний період переможцями та призерами змагань ставали команди та
окремі студенти Дрогобицького державного педагогічного університету імені
Івана Франка з таких видів: футбол (чоловіки); міні-футбол (жінки), міні53

футбол

(чоловіки),

легка

атлетика,

легкоатлетичний

крос

(жінки),

легкоатлетичний крос (чоловіки), армрестлінг, вільна та греко-римська
боротьба, гирьовий спорт, пауерліфтінг.
У загальному заліку «Універсіади Львівщини 2016» Дрогобицький
державний педагогічний університет імені Івана Франка посів 5 місце серед 23
ВНЗ.
До складу збірних команд України входять 12 студентів ДДПУ.
Чемпіонами та призерами всеукраїнських та міжнародних змагань у 2016
році ставали:
Лагуш Андрій – Чемпіон України та Європи, бронзовий призер
Чемпіонату світу з гирьового спорту;
Пиць Христина, Саламін Остап, Гнатків Анатолій – Чемпіони України та
Світу з хортингу;
Андрій Фегецин – Чемпіон України та Європи з Ушу, учасник Чемпіонату
світу (8 місце);
Постойко Роман – бронзовий призер Чемпіонату Світу з кікбоксингу;
Пилип`як Юлія – Чемпіон України та срібний призер Кубка України зі
спортивної акробатики;
Желем Ігор – Чемпіон України з легкої атлетики;
Новза-Федюк Давид – Чемпіон України з бойового гопака;
Селецький Іван – срібний призер Чемпіонату України з пауерліфтингу;
Саламін Остап – бронзовий призер Чемпіонату України з рукопашного
бою;
Шостак Михайло – призер Чемпіонату та Кубку України з легкої
атлетики.
Хочемо
Редчицю В.О.,
Ніконцю А.В.,

висловити

подяку

тренерам-викладачам

Федорищаку Р.Л.,
Михайловському О.Б.,

Кондрацькій Г.Д.,

Веселовському А.П.,
Ільчишину І.П.,

Процю Р.О.,
Матієшину І.В.,

Кушніру Р.Г., Кізлу В.І., Лемешку О.С., Будинкевич С.Н., Сотріхіній О.С.
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Щорічно кафедрою фізичною виховання та студентським спортивним
клубом проводиться вечір «Спортивної слави», на якому підбиваються
підсумки спортивно-масової та оздоровчої роботи за рік.
Результати спортивно-масової роботи висвітлюються в університетських,
міських та обласних засобах масової інформації та на WEB-сторінці
університету.
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V. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ТА ГОСПОДАРСЬКА
ДІЯЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ
5.1. Фінансова діяльність університету
Узагальнено видатки за відповідними напрямами діяльності університету
можуть бути представлені у таблицях 5.1 – 5.5.
Таблиця 5.1
Фінансування ДДПУ ім. І.Франка (кошти загального та спеціального
фонду)
Роки
Бюджетні кошти
(тис. грн.)
Позабюджетні
кошти
(тис. грн.)
Разом

2012

2013

2014

2015

2016

55220,2

56 698,9

58 870,1

63 857,0

68 069,0

25 188,7

24 609,5

24 788,9

25 000,0

26 000,0

80 408,9

81 308,4

83 659,0

88 857,0

94 069,0

Таблиця 5.2
Використання коштів загального фонду
у 2012 р.
1

4
55 220 220

Заробітна платня
32 928 414
та нарахування
Продукти
570 165
харчування
Предмети,
матеріали,
обладнання та
21 263
інвентар, у т.ч.
м’який інвентар та
обмундирування
Оплата послуг
(крім комунальних)
Комунальні
послуги та
2 938 468
енергоносії в т.ч.:
теплопостачання
2 226 300
водопостачання
52 984
електроенергія
359 779
газопостачання
280 935
інші енергоносії
18 470

у 2013 р.

у 2014 р.

У 2015 р.
7
63 856 820

у 2016 р.

5
56 698 942

6
58 870 147

34 806 982

35 695 483

608 901

611 557

784 104

844 967

17 884

1 028 211

1 201249

115 000

38 078 578

7
68 069 250
41 219 535

28 488
2 706 127

2 386 944

4 431 168

5 797 780

2 313 458
86 933
148 672
157 064
-

1 203 994
166 062
625 995
310 904
79 989

3 153 895
150 000
640 510
299 263
187 500

3 742 890
355 000
1 019 900
599 990
80 000
56

Поточні
трансферти
населенню
Стипендії
Капітальний
ремонт
57 ст. Закону
України
«Про освіту»
Кредити на
навчання
Видання
матеріалів
конференції
Б.Шульца

-

591 921

581 935

591 047

573 107

18 761 910

17 967 125

18 537 529

18 770 674

19 518 861

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Таблиця 5.3
Використання коштів спеціального фонду університету
Призначення
використаних
коштів

1
Всього
Заробітна платня та
нарахування
Придбання, в тому
числі:
предмети, матеріали,
обладнання та інвентар
медикаменти та
перев’язувальні
матеріали
продукти харчування
м’який інвентар
оплата послуг (крім
комунальних)
інші видатки
поточний
ремонт
послуги зв’язку
оплата інших
послуг
Відрядження
Комунальні послуги
теплопостачання
водопостачання
електроенергія
газопостачання
інші послуги

Використ
ано у 2012
р.
зведені
дані, грн.
3
25 476 230

Використ
ано у 2013
р.
зведені
дані грн.
4
24 106 549

Використ
ано у 2014
р.
зведені
дані грн.
5
24 788 906

20 354 022

20 014 809

20 040 713

2 359 649

1 803 122

2 447 948

762 152

664 842

606

Використ
ано у 2015
р.
зведені
дані грн.
6
24 453 244
18 803 741

Використан
о у 2016 р.
зведені дані
грн.
(прогноз)
6
26 000 000
20 660 380

2 976 573

2 548 163

1 088 466

1 118 682

800 440

5 992

4 001

5 130

4 437

337 281
1 177 700

437 952

457 277

469 110

481 026

81 910

694 336

898 204

1 383 651

1 262 260

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

256 114
2 246 992
485 655
232 607
528 446
909 510
90 774

165 162
1 900 322
233 646
227 124
741 239
698 313
-

408 617
1 571 693
875 876
124 396
316 814
249 706
4 900

478 714
1 894 434
609 956
186 598
475 995
621 885
-

313 602
1 730 848
408 020
247 262
599 590
475 976
57

Дослідження, розробки
Стипендія
Інші поточні видатки
Кап. ремонт та
придбання, в тому
числі
придбання обладнання
і предметів
довгострокового
користування
Капітальний ремонт
капітальний ремонт
житлового фонду
капітальний ремонт
інших об’єктів
Реконструкція інших
об’єктів

14 130
77 001
0,00

16 626
88 541
98 478

7 203
92 604
67 483

12 710
10 160
75 808

23 424
21 084
104 708

168 322

19 489

152 645

201 104

597 791

68 957

19 489

152 645

201 104

129 512

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

99 365

-

-

-

468 279

Таблиця 5.4
Фінансування витрат на заробітну плату
Роки
Бюджетні кошти
(тис. грн.)
Позабюджетні
кошти (тис. грн.)

2012

2013

2014

2015

2016

24 346,8

25 676,9

26 340,2

28 076,5

33 850,7

14 879,2

14 581,3

14 743,1

13 732,3

16 935,9

Разом

39 226,0

40 258,2

41 083,3

41 808,8

50 786,6

Таблиця 5.5
Фінансування придбання засобів комп’ютерної та оргтехніки, меблів та
формування бібліотечного фонду
№
Зміст
п/п придбання
Комп’ютерна
техніка
Засоби
2.
оргтехніки
Меблі (шафи,
3. столи, навчальні
парти)тощо
1.

4.

Бібліотечні
фонди
Разом

У
2012 році
(грн.)
107 011+
2 000*
7 697+
10 368*

Перераховано коштів
У
У
2013 році 2014 році
(грн.)
(грн.)
42 248+
168 421+
8 400*
31 420*
19 683+
5 486
7 920*

1 710+
13 183*

17 290+
8 373*

48 883+
39 370*

71 599+
63 268*
615 301+
64 921*

23 553+
10 970*
33 630+
71 720*
136 623+
80 041*

У
2015 році
(грн.)

У
2016 році
(грн.)

356 185+
79 300*

113 298+
4 500*
80 488+
1 700*

24 282
155 806

12 260*

33 340+
113 441+
(періодика)
95 300*
245 287+
122 030

43 183+
63 347+
(періодика)
111 577*
683 054+
174 600*

* - передано безкоштовно
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5.2.

Господарська діяльність університету

Виконання робіт у навчальних корпусах і гуртожитках Дрогобицького
державного педагогічного університету імені Івана Франка в 2016 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. Виконано шліфування і покриття лаком поверхні паркетних підлог у
приміщеннях актового залу і коридору ІІ поверху в навчальному корпусі № 1,
вул. І. Франка, 24.
4. Замінено повітряну кабельну лінію до приміщення спортзалу на
вул. І. Франка, 24.
5. Виконано комплекс ремонтно-будівельних робіт (облицювання
плиткою, установка унітазів, умивальників ) в приміщенні:
- санвузла на ІІ поверсі навчального корпусу № 2, вул. Т. Шевченка, 24;
- санвузлів на І – ІІ поверхах навчального корпусу № 3, вул. Стрийська, 3.
- санвузла в навчальному корпусі № 4, вул. І. Франка, 11;
- санвузла на ІV поверсі навчального корпусу № 7, вул. Л. Курбаса, 2.
- санвузла на І поверсі навчального корпусу № 8, вул. Л. Українки, 46.
6. Влаштовано підлогу із ламінату в кабінеті кафедри навчального
корпусу № 3, вул. Стрийська, 3.
7. Виконано ремонт опалювального котла:
- в навчальному корпусі № 6, вул. Л. Українки, 29;
- в навчальному корпусі № 8, вул. Л. Українки, 46.
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8. Проведено лакування паркетних підлог коридорів І – ІІ поверхів в
навчальному корпусі № 7.
9. Улаштування покриття з керамічних плиток по плиті балкону на
ІІ поверсі в навчальному корпусі № 10, вул. Т. Шевченка, 23.
10. У гуртожитку № 1, вул. В. Великого проведено:
- реконструкцію приміщення актового залу «Космос» під спортивноконцертний зал;
- ремонтні роботи в приміщеннях їдальні;
- ремонтні роботи з облаштування приміщень для душу і роздягалень.
11. Установлено вироби із металопластику (вікна, двері, конструкції
перегородок в санвузлах) в навчальних корпусах № 2, № 3, № 4, № 7, № 8 та в
гуртожитку № 1.
Таблиця 5.6
Виконання ремонтних робіт
у навчальних корпусах і гуртожитках Дрогобицького державного
педагогічного університету імені Івана Франка за 2016 р.
№
п/п

1.

Види робіт

Орієнтовна
вартість
(тис.грн.)
Навчальний корпус № 1, вул. І. Франка, 24
Шліфування і покриття лаком поверхні паркетних
підлог в приміщеннях актового залу і коридору ІІ
поверху.

28,0

Примітка

Позапланові

28,0
1.

1.

1.

2.

1.

Спортзал, вул. І. Франка, 24
Заміна повітряної кабельної лінії

3,0

Згідно з
планом

3,0
Навчальний корпус № 2, вул. Т. Шевченка, 24
Комплекс ремонтно-будівельних робіт
Згідно з
(облицювальні, сантехнічні роботи) в приміщенні
20,7
планом
санвузла на ІІ поверсі.
20,7
Навчальний корпус № 3, вул. Стрийська, 3
Комплекс ремонтно-будівельних робіт
Згідно з
(облицювальні, сантехнічні роботи) в приміщенні
44,0
планом
санвузлів на І-ІІ поверхах.
Улаштування підлоги з ламінату в приміщенні №1А
9,0
Згідно з
кафедри.
планом
53,0
Кафедра машинознавства і матеріалознавства, вул. Стрийська, 5
Малярні роботи в приміщеннях лабораторії №1,
5,0
Згідно з
кабінету №3, коридорі і санвузлі.
планом
60

1.

1.

5,0
Навчальний корпус № 4, вул. І. Франка, 11
Комплекс ремонтно-будівельних робіт
(облицювальні, сантехнічні роботи) в приміщенні
91,4
санвузла.
91,4
Навчальний корпус № 6, вул. Л. Українки, 29
Заміна опалювального котла на твердому паливі.
8,0

Згідно з
планом

Згідно з
планом

8,0
1.

2.

1.

2.

1.

1.

1.

2.

1.

Навчальний корпус № 7, вул. Л. Курбаса, 2
Комплекс ремонтно-будівельних робіт
(облицювальні, сантехнічні роботи) в приміщенні
43,7
санвузла ІV поверху.
Лакування паркетних підлог коридорів, аудиторій І-ІІ
10,0
поверхів.
53,7
Навчальний корпус № 8, вул. Л. Українки, 46
Комплекс ремонтно-будівельних робіт
46,4
(облицювальні, сантехнічні роботи) в приміщенні
санвузла на І поверсі.
Ремонт опалювального котла.
7,0
53,4
Навчальний корпус № 10, вул. Т. Шевченка, 22
Улаштування покриття з керамічних плиток по плиті
20,0
балкону на ІІ поверсі.
20,0
Гуртожиток № 1, вул. В. Великого, 3
Проведено:
- реконструкцію приміщення актового залу «Космос»
під спортивно-концертний зал;
520,2
- ремонтні роботи в приміщеннях їдальні;
- ремонтні роботи по облаштуванню приміщень для
душу і роздягалень.
520,2
Енергогосподарство
Підготовчі роботи до початку опалювального сезону
в котельнях навчальних корпусів № 6, № 7, № 8
(ремонт обладнання, запірної арматури).
32,0
Повірка теплових, водяних, електричних, газових
лічильників, контрольно-вимірювальних приладів,
газового коректора.
32,0
По університету
Установлено вироби із металопластику (вікна, двері,
конструкції перегородок у санвузлах) в навчальних
84,7
корпусах № 2, № 3, № 4, № 7, № 8 та в гуртожитку
№ 1.
84,7

Згідно з
планом
Згідно з
планом
Згідно з
планом
Згідно з
планом
Згідно з
планом

Згідно з
планом

Згідно з
планом
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ВИСНОВКИ
Рік завершено. Ми працювали разом, і я дякую усьому колективу ДДПУ –
професорсько-викладацькому

складу,

навчально-допоміжному

персоналу,

обслуговуючому персоналу за самовіддану, сумлінну, чесну працю.
2017 рік ставить перед нами нові завдання:
1.

Урізноманітнювати

та

інтенсифікувати

профорієнтаційну

роботу,

спрямовану як на випускників шкіл, навчальних закладів І – ІІ рівнів
акредитації, так і на випускників бакалаврського рівня освіти для
розширення контингенту науково-освітніх рівнів підготовки: магістратури
та докторантури. Розпочати підготовку студентів-іноземців.
2.

Неухильне підвищення якості освітнього процесу, формування нової
моделі випускників відповідно до вимог концепції «Нової школи».
Продовжувати моніторинг якості освітніх послуг, результати якого ширше
використовувати для рейтингування кафедр та викладачів.

3.

Розширення та поглиблення практичної складової підготовки майбутніх
фахівців на усіх освітніх рівнях.

4.

Створення сучасної матеріальної бази та подальше оснащення аудиторного
фонду мультимедійними дошками, комп’ютерною технікою тощо.

5.

Розширювати

академічну

мобільність

професорсько-викладацького,

педагогічного складу та студентів. Розширювати міжнародну діяльність
через участь в проектах, грантах.
6.

Продовження

студентоцентрованої

освітньої

політики,

розширення

повноважень студентського самоврядування.
7.

Утверджувати засади академічної доброчесності як однієї з важливих
вартостей університету.

8.

Налагодити системні зв’язки з працедавцями, провести «науковий пікнік»
для презентації досягнень кожного інституту та факультету.
Важливим завданням є подолання фрагментарності та побудова

цілісної стратегії підготовки майбутніх фахівців. В основі цього мають бути
покладені командні принципи організації праці, виробнича солідарність.
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