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ВСТУП
Визначальним вектором розвитку освітнього простору України стали
підготовка та прийняття у 2017 році Закону України «Про освіту», що зумовило
подальший розвиток освітніх реформ на всіх рівнях української освіти та
поставило перед нами нові відповідальні завдання, на розв’язання яких і була
спрямована діяльність Дрогобицького державного педагогічного університету
імен Івана Франка. Серед них основними були:
1) модернізація освітніх програм професійної підготовки майбутніх
вчителів у контексті вимог «нової української школи»;
2) підвищення якості освітніх послуг на усіх рівнях університетської
освіти;
3) розширення академічної мобільності серед студентів та викладачів
ДДПУ ім. І.Франка, оновлення концепції інтернаціоналізації освіти;
4) поглиблення студентцентрованої політики університету;
5) удосконалення нормативно-правової та організаційної бази академічної
автономії ДДПУ ім. І.Франка;
6) національно-патріотичного виховання студентської молоді.
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКЛАДУ
Сьогодні у складі університету: 4 інститути, 5 факультетів, центр
післядипломної освіти та довузівської підготовки; 36 кафедр; 558 викладачів (із
вченими ступенями і званнями – 421; з них – 68 професорів, докторів наук);
навчається 4746 студентів.
Відповідно до угоди з Львівською Академією сухопутних військ,
проводиться підготовка офіцерів запасу з числа студентів університету (зараз 9
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://ddpu.drohobych.net
Рівень акредитації: ІV.
Форми навчання: денна, заочна.
Терміни навчання:
–

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти – 4 роки.

–

другий (магістерський) рівень вищої освіти – 1,5 року.
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І. НАВЧАЛЬНА ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА
Університет готує фахівців з 12 галузей знань за 41 спеціальністю, з яких
25 акредитовані за IV рівнем акредитації, 9 – за ІІ рівнем, 7 – неакредитовані.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня
2006 р. № 1719 «Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка
фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем
бакалавра»,

університет

здійснює

підготовку

фахівців

за

першим

(бакалаврським) рівнем вищої освіти з таких напрямів підготовки:
Таблиця 1.1
Напрями підготовки набору 2014 – 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

7.

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
15

50
215
100
10

25

10

25
30
75
75

25
30
25
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

25
40
15
20
50
125
0
0
25
75
25

6.030601 Менеджмент

100

75
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Шифр та
найменування
галузі знань

№
з/п
8.

9.
10.

11.

Код та напрям підготовки
бакалаврів

адміністрування
0401 Природничі
науки

6.040101 Хімія*
6.040102 Біологія*
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
25
75
50
25

25
75
0
25

75
50
25

25
25
15

50

0

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня
2015 р. № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за
якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», з 1 вересня 2016 року
здійснюється набір студентів за такими спеціальностями:
Таблиця 1.2
№
з/п
1

Шифр та найменування
Код та назва спеціальності
галузі знань
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
01 Освіта/Педагогіка 012
Дошкільна освіта
013
Початкова освіта
014
Середня освіта
(Українська мова і
література)
014
Середня освіта (Мова і
література (англійська))
014
Середня освіта (Мова і
література (німецька))
014
Середня освіта (Мова і
література (французька))
014
Середня освіта (Мова і
література (польська))
014
Середня освіта (Мова і
література (російська))
014
Середня освіта (Історія)
014
Середня освіта
(Математика)
014
Середня освіта (Біологія)

Ліцензований
обсяг
90
315
145

160
25
15
15
15
125
60
100
6

014
014

024
033
035
051
053
054
073

Середня освіта (Хімія)
Середня освіта
(Географія)
Середня освіта (Фізика)
Середня освіта
(Інформатика)
Середня освіта (Трудове
навчання та технології)
Середня освіта (Фізична
культура)
Середня освіта (Здоров’я
людини)
Середня освіта (Музичне
мистецтво)
Професійна освіта
(Економіка)
Професійна освіта
(Технологія виробів
легкої промисловості)
Професійна освіта
(Транспорт)
Образотворче мистецтво,
декоративне мистецтво,
реставрація
Хореографія
Філософія
Філологія
Економіка
Психологія
Соціологія
Менеджмент

091
101
104
111

Біологія
Екологія
Фізика та астрономія
Математика

50
50
30
40

122

Комп'ютерні науки

50

227

Фізична терапія,
ерготерапія
Соціальна робота
Туризм

165

014
014
014
014
014
014
015
015

015
2

02

Культура і
мистецтво

3

03

Гуманітарні науки

4

05

Соціальні та
поведінкові науки

5

07

6
7

09
10

Управління та
адміністрування
Біологія
Природничі науки

8

11

9

12

10

22

11
12

23
24

1

01

Математика та
статистика
Інформаційні
технології
Охорона здоров'я

023

Соціальна робота
231
Сфера
242
обслуговування
Другий (магістерський) рівень вищої освіти
Освіта/Педагогіка 011
Освітні, педагогічні
науки
012
Дошкільна освіта
013
Початкова освіта
014
Середня освіта
(Українська мова і
література)

50
50
45
40
175
100
50
80
50
25

35
30

50
50
30
50
200
30
175

60
80

80
100
200
140
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014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
2

02

Культура і
мистецтво

3

03

Гуманітарні науки

4

05

5

07

6
7

09
10

Соціальні та
поведінкові науки
Управління та
адміністрування
Біологія
Природничі науки

8

11

9
10

023

024
031
033
035
051
053
073
091
101
104
105
111

22

Математика та
статистика
Охорона здоров'я

23

Соціальна робота

231

227

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 (Хімія)
Середня освіта (Фізика)
Середня освіта
(Інформатика)
Середня освіта (Трудове
навчання та технології)
Середня освіта (Фізична
культура)
Середня освіта (Музичне
мистецтво)
Образотворче мистецтво,
декоративне мистецтво,
реставрація
Хореографія
Релігієзнавство
Філософія
Філологія
Економіка
Психологія
Менеджмент

90

Біологія
Екологія
Фізика та астрономія
Прикладна фізика та
наноматеріали
Математика

25
15
15
10

Фізична терапія,
ерготерапія
Соціальна робота

40

25
15
20
20
60
30
50
15
30
15
75
40
70
20

20
15
15
25
25
60
60

15

30
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Упродовж 2017 року проводилась системна робота з акредитації та
ліцензування спеціальностей.
У 2016 – 2017 н. р. визнано акредитованими напрями підготовки 6.010201
«Фізичне виховання*», 6.030102 «Психологія», 6.020301 «Філософія», 6.040102
«Біологія*» та спеціальності 8.18010020 «Управління навчальним закладом (за
типом)****» та 8.18010021 «Педагогіка вищої школи****».
На засіданні Акредитаційної комісії 13 грудня 2017 року прийнято
позитивне рішення про первинну акредитацію 7 освітньо-професійних програм
за другим (магістерським) рівнем вищої освіти: «Середня освіта (Фізична
культура)» спеціальності 014 «Середня освіта (Фізична культура)», «Середня
освіта (Біологія)» спеціальності 014 «Середня освіта (Біологія)», «Філософія»
спеціальності 033 «Філософія», «Економічна кібернетика» спеціальності 051
«Економіка», «Біологія» спеціальності 091 «Біологія», «Екологія» спеціальності
101 «Екологія», «Соціальна педагогіка» спеціальності 231 «Соціальна робота».
У 2017 – 2018 н. р. розпочато роботу з чергової акредитації бакалаврів за
напрямами підготовки 6.010104 «Професійна освіта (Транспорт)», 6.010106
«Соціальна

педагогіка»,

6.020303

«Філологія»,

6.030103

«Практична

психологія*», 6.030601 «Менеджмент», 6.040101 «Хімія*» та первинної
акредитації бакалаврів за напрямом підготовки 6.040104 «Географія*».
Підготовлено справу з ліцензування спеціальності 014 Середня освіта
(Географія) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

1.1 Динаміка контингенту студентів

Станом на 1 грудня 2017 року контингент студентів Дрогобицького
державного педагогічного університету імені Івана Франка становив 4746 особи, з
них студентів денної форми навчання – 2968. У порівнянні з цим же терміном
2016 року контингент студентів зменшився на 388 осіб (на денній формі навчання
– на 281 студента, на заочній – 107).
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Динаміка змін контингенту студентів за 2015 – 2017 роки у розрізі форм
навчання і рівнів вищої освіти показана у таблиці 1.3-1.4.
Таблиця 1.3
Денна форма
Рівень вищої
освіти
Бакалавр
Спеціаліст
Магістр
РАЗОМ

2015

2016

2017

Держ.
зам.

Платн.

Всього

Держ.
зам.

Платн.

Всього

Держ.
зам.

Платн.

Всього

1823
310

796
103

2619
413

1647
331

845
62

2492
393

1504
0

772
0

2276
0

76

123

199

182

182

364

469

223

692

2209

1022

3231

2160

1089

3249

1973

995

2968

Таблиця 1.4
Заочна форма
Рівень вищої
освіти
Бакалавр
Спеціаліст
Магістр
РАЗОМ

2015

2016

2017

Держ.
зам.

Платн.

Всього

Держ.
зам.

Платн.

Всього

Держ.
зам.

Платн.

Всього

388
23
25

1020
406
68

1408
429
93

342
99
74

991
263
116

1333
362
190

323
0
196

918
0
341

1241
0
537

436

1494

1930

515

1370

1885

519

1269

1778

На першому (бакалаврському) рівні вищої освіти відбулося зменшення
кількості студентів на 216 осіб денної та 92 особи заочної форм навчання.
На другому (магістерському) рівні вищої освіти кількість студентів
збільшилась на 328 осіб на денній формі навчання та на 347 осіб на заочній.
Кількість студентів, які навчаються за рахунок державного фінансування
освітнього ступеня бакалавр та магістра, зменшилася на 187 осіб на денній
формі навчання та збільшилась на 4 особи на заочній.
Кількість студентів, які навчаються за рахунок коштів фізичних та
юридичних осіб, зменшилась на 94 особи на денній та на 101 особу на заочній
формі навчання.
У 2017 році на навчання до Дрогобицького державного педагогічного
університету імені Івана Франка за освітньо-професійною програмою бакалавра
денної форми навчання зараховано 533 особи (329 – на місця державного
замовлення і 204 – на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних або
юридичних осіб), що на 50 менше, ніж у 2016 році. Кількість осіб, які
10

зараховані на навчання за освітньо-професійною програмою бакалавра денної
форми навчання за державним замовленням, збільшилась на 30, а за кошти
фізичних або юридичних осіб зменшилась на 80.
На навчання за освітньо-професійною програмою бакалавра заочної
форми навчання зараховано 374 особи (90 – на місця державного замовлення і
284 – на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних або юридичних
осіб), що на 7 більше, ніж у 2016 році. Кількість осіб, які зараховані на
навчання за освітньо-професійною програмою бакалавра заочної форми
навчання за державним замовленням збільшилася на 15, а за кошти фізичних
або юридичних осіб зменшилася на 8.
На навчання за освітньо-професійною програмою магістра денної форми
навчання зараховано 509 осіб (356 – на місця державного замовлення і 153 – на
місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб), що
на 75 осіб менше, ніж у 2016 році із врахуванням студентів освітньокваліфікаційного рівня спеціаліста та освітнього ступеня магістра. Кількість
осіб, які зараховані на навчання за освітньо-професійною програмою магістра
денної форми навчання за державним замовленням, зменшилась на 77, а за
кошти фізичних або юридичних осіб збільшилась на 2 у порівнянні із 2016
роком із врахуванням студентів освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та
освітнього ступеня магістра.
На навчання за освітньо-професійною програмою магістра заочної форми
навчання зараховано 448 осіб (149 – на місця державного замовлення і 299 – на
місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб), що
на 10 менше, ніж у 2016 році із врахуванням студентів освітньокваліфікаційного рівня спеціаліста та освітнього ступеня магістра. Кількість
осіб, які зараховані на навчання за освітньо-професійною програмою магістра
заочної форми навчання за державним замовленням, збільшилася на 13, а за
кошти фізичних або юридичних осіб зменшилася на 23.
Кількість студентів, які у 2017 році зараховані на навчання до
університету, зменшилася на 125 на денній і на 3 на заочній формі навчання із
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врахуванням сумарно кількості студентів за ОКР спеціаліста та освітнім
ступенем магістра. Кількість студентів, які зараховані на навчання на місця
державного замовлення, зменшилась на 47 по денній формі навчання і
збільшилася на 28 по заочній. Кількість студентів, які зараховані на навчання
на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб,
зменшилася на 78 по денній формі навчання і зменшилася на 31 по заочній.
Інформація про зарахування на навчання за освітньо-професійними
програмами бакалавра та магістра заочної форми навчання подана у таблиці
1.5.
Таблиця 1.5

ОС
Бакалавр
Спеціаліст
Магістр
ВСЬОГО

ОС
Бакалавр
Спеціаліст
Магістр
ВСЬОГО

Денна форма навчання
2017
2016
Випуск
Всього Бюджет Контракт
Всього Бюджет Контракт
2017
329
204
670
299
284
533
583
368
320
74
394
356
153
132
113
77
509
190
1170
1042
685
357
1167
732
435
(-128)
Заочна форма навчання
2017
2016
Випуск
Всього Бюджет Контракт
Всього Бюджет Контракт
2017
90
284
518
75
292
374
367
362
88
274
362
149
299
78
48
48
448
96
892
822
239
583
825
211
614
(-136)

19 серпня університет звернувся у Міністерство освіти і науки України з
листом щодо збільшення обсягів державного замовлення у 2017 році. 22 серпня
МОН виділило додатковий обсяг місць державного замовлення для осіб
пільгових категорій. На освітній ступінь бакалавра денної форми навчання
додатково виділено 23 місця державного замовлення; заочної – дев'ять. На
освітній ступінь магістра денної форми навчання додатково виділено 13 місць
державного замовлення; заочної форми навчання – сім.
12

Загалом було переведено на місця державного замовлення 52 особи
пільгових категорій.

1.2 Динаміка кадрового складу університету

Сьогодні Міністерство освіти і науки України чітко визначає, що
кількість здобувачів освіти на одного науково-педагогічного працівника –
порівняльний показник при визначенні статусу вишу, і визначальний для
формування штатного розпису.
Відповідно, зміни в контингенті студентів зумовили динаміку кадрового
складу університету:
Таблиця 1.6
Динаміка зміни кадрового складу адміністративно-управлінського та
професорсько-викладацького корпусу
01.12.2016 р.
Разом ставок
За рахунок
За рахунок
загального
спеціального
державного
державного
фонду
фонду
262,2
199,0

01.12.2017 р.
Разом ставок
За рахунок
За рахунок
загального
спеціального
державного
державного
фонду
фонду
277,8 (+15,6)
128,1 (-71,2)

Таблиця 1.7
Динаміка зміни кадрового складу навчально-допоміжного персоналу
01.12.2016 р.
Разом ставок
За рахунок
За рахунок
загального
спеціального
державного
державного
фонду
фонду
286,3
113,95

01.12.2017 р.
Разом ставок
За рахунок
За рахунок
загального
спеціального
державного
державного
фонду
фонду
298,3 (+12)
56,9 (-57,05)
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Таблиця 1.8
Динаміка зміни кадрового складу обслуговуючого персоналу
01.12.2016 р.
Разом ставок
За рахунок
За рахунок
загального
спеціального
державного
державного
фонду
фонду
152,7
91,5

01.12.2017 р.
Разом ставок
За рахунок
За рахунок
загального
спеціального
державного
державного
фонду
фонду
140,7 (-12)
49,5 (-42)

Таблиця 1.9
Кадровий склад станом на 01.12.2017 р.
Професорсько-викладацький склад (всього: 558)
Штатних працівників: 529
Сумісників: 29
Докторів наук, професорів (всього: 68)
Штатних працівників: 57
Сумісників: 11
Кандидатів наук, доцентів (всього: 353)
Штатних працівників: 334

Сумісників: 19

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

Сумісників: 2

1.3 Організація та науково-методичне забезпечення
навчально-виховного процесу

Виконання

ліцензійних

умов

провадження

освітньої

діяльності

університету було одним з провідних завдань. У 2017 році викладачі кафедр
університету

виконували

основні

види

навчально-методичної

роботи

відповідно до планів роботи кафедр та індивідуальних планів роботи викладача.
Науково-методичною і вченою радами університету у 2017 році
затверджено і рекомендовано до друку із використанням у навчальному процесі
579 програм.
Науково-методична рада університету у 2017 році рекомендувала до
друку 260 навчальних і навчально-методичних посібників. Серед них:
монографії – 10, збірники наукових статей – 17, методичні рекомендації до
самостійної роботи з дисциплін кафедр – 20, до практичних (семінарських)
занять – 30, тексти лекцій – 21.
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На засіданнях науково-методичної ради заслухано і обговорено звіти
завідувачів 7 кафедр, а також звіти голів науково-методичних рад інституту
іноземних мов та соціально-гуманітарного факультету.
Навчально-методичний відділ продовжив роботу з перегляду чинних та
розробки нових нормативних документів університету, які регламентують
освітній

процес,

забезпечують

функціонування

внутрішньої

системи

забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти..
Затверджено нові редакції положень «Про навчально-методичний відділ
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка»,
«Про кафедру Дрогобицького державного педагогічного університету імені
Івана Франка», «Про ректорські контрольні роботи», розроблено нові
положення, зокрема «Положення про Комісію з моніторингу якості освітньої
діяльності та якості вищої освіти», «Положення про старосту академічної
групи».
У 2017 році розпочала роботу Комісія з моніторингу якості освітньої
діяльності та якості вищої освіти в університеті. Першочерговими завданнями
Комісії є удосконалення процедури моніторингу організації та якості освітньої
діяльності підрозділів університету, розроблення та впровадження процедури
моніторингу освітніх програм, удосконалення системи рейтингування науковопедагогічних працівників, розроблення Кодексу доброчесності працівників і
здобувачів вищої освіти університету.
Робочими групами випускових кафедр розроблено нові освітні програми
та відповідні їм навчальні плани підготовки фахівців другого магістерського
рівня вищої освіти набору 2017 року за спеціальністю 014 Середня освіта (за
предметними спеціальностями).
Навчально-методичне забезпечення освітніх програм розміщене на webсайті університету і систематично оновлюється.
Питання

організації

навчального

процесу

обговорювалися

зі

студентським активом університету під час «круглого столу» за участю
ректорату та студентського самоврядування, зустрічей зі студентським активом
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проректора з навчально-педагогічної роботи та начальника навчальнометодичного відділу.
Фінансові виклики, які постали перед університетом у 2017 році, змусили
нас переглянути підходи до визначення кількості ставок науково-педагогічних
працівників, які фінансуються зі спеціального фонду, а також переглянути
підходи до формування штатного розпису навчально-допоміжного персоналу.
Розрахунок ставок НПП на 2017 – 2018 н. р. здійснено за оновленою
методикою з врахуванням контингенту студентів (у розрізі спеціальностей та
років набору) та вартості одного року навчання. Такий підхід унеможливив
«перетікання» частини ставок між кафедрами у межах інституту (факультету), а
також «оголив» проблеми, які потребують нагального розв'язання (скорочення
тижневого аудиторного навантаження, інтеграція навчальних дисциплін,
закріплення дисциплін за профільними кафедрами).
У червні 2017 року затверджено Порядок формування штатного розпису
навчально-допоміжного

персоналу

інститутів,

факультетів,

кафедр

університету. У листопаді розпочато процедуру впорядкування штатного
розпису цієї категорії працівників і з 1 січня 2018 року буде затверджено новий
штатний розпис.
І

досі

актуальним

для

нас

залишається

розв'язання

проблеми

малокомплектних груп, кількість яких у 2017 році зросла. Саме це є причиною
значного навчального навантаження на одну ставку науково-педагогічного
працівника і ставить під загрозу виконання вимог Закону України «Про вищу
освіту» про максимальне навантаження у 2018 – 2019 н. р. Передовсім це
стосується кафедр інституту фізики, математики, економіки та інноваційних
технологій та філологічного факультету.
Розв'язання проблеми малокомплектних груп бачимо у внесенні змін до
Правил прийому до університету у частині переліку спеціальностей, на які
оголошується набір, та умов зарахування на освітню програму, а також у
розформуванні малокомплектних груп шляхом переведення студентів на
споріднені спеціальності у межах університету.
16

1.4 Стипендіальне забезпечення

Відбулися зміни у стипендіальному забезпеченні. Вони зумовлені
Постановою Кабінету Міністрів України № 1050 від 28 грудня 2016 року
«Деякі питання стипендіального забезпечення» та Постанови Кабінету
Міністрів України № 1047 від 28 грудня 2016 року «Про розмір стипендій у
державних та комунальних навчальних закладах, наукових установ». Останні
зміни до вищеназваних документів внесені Постановою Кабінету Міністрів
України № 918 від 8 листопада 2017 року, що набула чинності з 1 листопада
2017 року. Ці зміни стосуються збільшення розміру мінімальної ординарної
(звичайної) академічної стипендії.
Академічну стипендію отримують 45 % студентів, які навчаються на
місцях державного замовлення. З них 7,6 % за результатами літньої заліковоекзаменаційної сесії отримують стипендію у підвищеному розмірі за особливі
успіхи у навчанні.
Соціальну стипендію отримують 113 студентів з них:
– 26 студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, а також студентів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років
залишилися без батьків;
– 19 студентів, які є дітьми учасників бойових дій;
– 2 студенти зареєстровані як внутрішньо переміщені;
– 26 дітей-інвалідів та осіб з інвалідністю І – ІІІ групи;
– 38 студентів із малозабезпечених сімей;
– 2 особи, батьки яких є шахтарями, що мають стаж підземної роботи не
менше 15 років.
Академічну стипендію Президента України впродовж 2017 року
отримували шість студентів університету, стипендію Верховної Ради України –
два.
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1.5 Діяльність центру перепідготовки та післядипломної освіти

Станом на 01.09.2017 року на 2 і 3 курсах Центру навчається 427
слухачів, із них: 40 – денної форми навчання (спеціальність «Дошкільна
освіта») та 387 – заочної форми навчання, які здобувають другу вищу освіту за
13 спеціальностями.
За період з 01.01.2017 р. до 30.12.2017 р. курси підвищення кваліфікації
пройшли 1069 учителів Львівської області, у т.ч. 161 викладач освітніх закладів
І – ІІ рівнів акредитації.
З

01.03.2017

р.

до 26.05.2017

р.

у

Центрі перепідготовки

та

післядипломної освіти проходили курси з перепідготовки військовослужбовців
за програмою «Менеджмент малого бізнесу». Їх проведення відбулося у рамках
двосторонньої угоди, що була підписана між Західним регіональним центром
перепідготовки та соціальної адаптації військовослужбовців та Дрогобицьким
державним педагогічним університетом імені Івана Франка за фінансової
підтримки НАТО. 26.05.2017 р. 25 слухачам курсів було вручено міжнародні
сертифікати та дипломи державного зразка.
З 24.07.2017 р. до 06.10.2017 р. проходили курси з перепідготовки
військовослужбовців за програмою «Менеджмент безпеки бізнесу» в рамках
Програми НАТО – Україна. 29 слухачів отримали відповідні сертифікати та
посвідчення.
Центр

перепідготовки

та

післядипломної

освіти

співпрацює

з

Дрогобицьким міськрайонним центром зайнятості. В межах укладеної
двосторонньої угоди ст. викладач Гера Т.І. 20-21.09.2017 р. провела тренінги
для учасників АТО та осіб, які отримали інвалідність внаслідок бойових дій в
складі збройних формувань у зоні АТО, а також особам з обмеженою
працездатністю.
За період з 01.01.2017 р. до 30.12.2017 р. за надання освітніх послуг
Центром перепідготовки та післядипломної освіти на рахунок ДДПУ ім. Івана
Франка надійшло 3 478 281,20 грн., з них: – 2 917 935,20 грн. за навчання
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слухачів Центру; – 447 246,00 грн. за організацію та проведення курсів з
підвищення кваліфікації учителів та викладачів освітніх закладів І – ІІ рівнів
акредитації; – 111 000,00 грн. за проведення курсів за фінансової підтримки
НАТО, із них: 56 000,00 грн. за курси «Менеджмент малого бізнесу» та
55 000,00 грн. за курси «Менеджмент безпеки бізнесу»; – 2 100,00 грн. за
проведення тренінгів у Дрогобицькому міськрайонному центрі зайнятості.
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ІІ. НАУКОВА ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Наукові дослідження у Дрогобицькому державному педагогічному
університеті проводяться за основними 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.
У 2017 р. в університеті виконувалося 52 науково-дослідницькі роботи, з
них 45 кафедральних НДР – у межах другої половини робочого дня НПП.
Завдяки професійно підготовленим проектам науково-дослідницьких
робіт зросла кількість НДР та значно збільшилися обсяги фінансування. Так, у
2017 році у науково-дослідному секторі університету виконувалося 7 науководослідницьких робіт (5 ЗФ та 2 СФ Держбюджету), з них:
– 2 фундаментальні НДР, що фінансувалися МОН України із загального
фонду Державного бюджету, на загальну суму 428,7 тис. грн. Ці НДРД є
перехідними з минулих років (наукові керівники: проф. Пелещак Р.М., доц.
Кавецький Т.С.).
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– 1 прикладна НДР, що розпочалася у березні 2017 р. (керівник:
професор Скотна Н.В.) і фінансувалася МОН України із загального фонду
Державного бюджету на суму 227,2 тис. грн.
– з жовтня 2017 розпочалося виконання двох наукових робіт (наукові
керівники: доц. Галик В.М. та Лешко Р.Я.), що пройшли конкурсний відбір
проектів молодих вчених. Обсяг фінансування на першому етапі склав 238,563
тис. грн. Наукові роботи пройшли відповідні конкурсні процедури та були
включені до тематичного плану НДР ДДПУ ім. Івана Франка і зареєстровані в
Укр ІНТЕІ.
У конкурсі Державного фонду фундаментальних досліджень «Актуальні
проблеми наук» отримала схвалення наукова робота докт. іст. наук, доцента
Ільницького В.І., виконання та фінансування якої розпочалося у вересні 2017 р.
(на суму 140 тис. грн.).
У жовтні 2017 р. був укладений договір на виконання спільного
українсько-китайського проекту «Нові склоподібні халькогалогенідні та
оксидні матеріали з вмістом металевих наночастинок та металевих нанониток
для нелінійної оптики та фотоніки» (науковий керівник: канд. фіз.-мат. наук,
доцент Кавецький Т.С.), що фінансується із коштів спеціального фонду на суму
135 тис. грн.
Загальний обсяг фінансування науково-дослідницьких робіт загального
фонду Державного бюджету у 2017 році склав 894,463 тис. грн. та 275 тис. грн.
спеціального фонду.
Цього року університетом також надано науково-технічних послуг на
суму близько 162 тис. грн. (тренінги з іноземної мови, Інтернет-послуги,
редакційно-видавнича діяльність).
ННТД у ДДПУ імені Івана Франка здійснюється науково-педагогічними
працівниками на кафедрах та науковими працівниками науково-дослідного
сектору (НДС).
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Усього в університеті 36 кафедр, НДС, що об’єднує 17 науково-дослідних
лабораторій, 2 науково-дослідні центри, 1 науково-виробничу лабораторію та 1
наукову групу.
Університет має такі фахові видання:


Збірник

наукових

«Педагогіка»,

праць

«Філософія»;

ДДПУ
серію

«Людинознавчі
«Педагогіка»

студії»
включено

(серії
до

наукометричної бази Index Copernicus, ICV 54,59);


науковий збірник

«Східноєвропейський

історичний

вісник»,

який

включено до наукометричної бази Index Copernicus, ICV 50,7;


Збірник наукових праць «Рідне слово в етнокультурному вимірі»
(включено до наукометричної бази Index Copernicus, ICV 50,67);



Збірник наукових праць ДДПУ «Проблеми гуманітарних наук» (серії
«Філософія», «Історія», «Філологія»; серію «Історія»); включено до
наукометричної бази Index Copernicus, ICV 36,88);



Науковий вісник ДДПУ імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки
(мовознавство) (включено до наукометричної бази Index Copernicus, ICV
34,15);



«Молодь і ринок» науковий журнал (включено до наукометричної бази
Index Copernicus);



«Дрогобицький краєзнавчий збірник».
Також у нас регулярно видаються щорічний науковий журнал «Актуальні

проблеми фізики, математики та інформатики» і міжвузівський збірник
наукових праць молодих вчених ДДПУ «Актуальні питання гуманітарних
наук».
У 2017 році працівниками університету успішно захищено 5 докторських
та 12 кандидатських дисертацій.
Упродовж 2017 року в університеті продовжувала функціонувати
спеціалізована вчена рада Д 36.053.01 із захисту докторських та кандидатських
дисертацій за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія
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педагогіки. У цій раді за звітний період було захищено 10 кандидатських
дисертацій (3 працівниками ДДПУ, 7 – НПП з інших установ).
У жовтні 2017 року в університеті створено спеціалізовану вчену
раду

К 36.053.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту

дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за
спеціальністю 10.02.01 – українська мова.
Триває

підготовка

докторантів,

аспірантів

та

здобувачів

за

15 спеціальностями Переліку 2011 року та 12 спеціальностями Переліку 2015
року (у 2016 р. – відповідно за 19 і 12 спеціальностями; у 2015 р. – за 19
спеціальностями; у 2014 р. – за 18; у 2013 р. – за 18).
У докторантурі університету навчаються 12 докторантів. В аспірантурі –
115 осіб (за державним замовленням – 87 осіб, на контрактній основі – 28;
з відривом від виробництва – 84 особи, без відриву від виробництва – 31).
8 осіб проходять підготовку як здобувачі наукового ступеня.
У 2017 році вступили на навчання у докторантуру 3 особи. В аспірантуру
зараховано 23 особи, з них 4 – на платну форму навчання.
Аспірантами та здобувачами ДДПУ імені Івана Франка цього року
захищено 12 кандидатських дисертацій. 1 докторант та 2 аспіранти й
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 2017
році становить понад 277,1 тис. грн.
У 2017 р. стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених
отримували 2 науковці: доцент Карпенко О.Є. та доцент Лазорак Б.О. (у 2016 р.
– 4, у 2015 р. – 1, у 2014 – 2).
Премії Львівської обласної державної адміністрації для молодих вчених
призначено доцентові Грибок Н.М. та ст. викладачу Ярушак М.І.
Працівниками ДДПУ імені Івана Франка у 2017 році опубліковано:
усього – 2140 робіт, у тому числі:
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 монографій – 68 (з них 42 відповідно до вимог МОН України; 15 – за
кордоном);
 підручників – 6;
 навчальних посібників – 246;
 збірників наукових праць – 64;
 статей – 1346, з них у зарубіжних виданнях – 192, у міжнародних
наукометричних базах даних – 354, з імпакт-фактором – 27; у фахових
виданнях – 521.
За звітний період проведено 52 наукові заходи (конференції, семінари,
симпозіуми), з них 24 міжнародних, 11 всеукраїнських, 17 регіональних
(Таблиця 2.1).
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Таблиця 2.1
НАУКОВІ ЗАХОДИ, ПРОВЕДЕНІ У ДДПУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
№

Назва та статус конференції

Дата
проведення

Кафедриорганізатори

Кількість
учасників
Всього

Іногородніх

152

91

20

16

82

42

30

15

80

76

139

86

30

10

37

29

Міжнародні наукові заходи
1.

2.

Міжнародна науково-практична
конференція «Сучасна початкова освіта:
проблеми, теорія та практика»

28-29
вересня
2017 р.

кафедра
педагогіки та
методики
початкової
освіти

ІІІ Міжнародний Конгрес Соціологічної
асоціації України «Нові нерівності – нові
конфлікти: шляхи подолання».
Круглий стіл «Шкільний вчитель нового
покоління: що маємо та чого прагнемо?»

12 – 13
жовтня
2017 р.

кафедра
правознавства,
соціології та
політології

3.
VІ Міжнародна науково-практична
конференція «Рідне слово в
етнокультурному вимірі»

19-20
жовтня
2017 р.

VІ Міжнародна науково-практична
інтернет-конференція «Хорове мистецтво
України та його подвижники»

19 – 20
жовтня
2017 р.

4.

5.

6.

7.

Міжнародна наукова конференція
«Transport wobec wyzwań współczesnośći»

21 жовтня
2017 р.

Міжнародна науково-практична
конференція «Формування цінностей
особистості в європейському освітньому
просторі: теорія та практика»

26 – 27
жовтня
2017 р.

Міжнародний україно-румунобельгійський семінар «Технології
соціальної роботи в реабілітаційних
центрах»

30 жовтня –
3листопада
2017 р.

8.

Міжнародний науково-практичний
семінар з проблем екології та здоров’я

31 жовтня
2017 р.

кафедра
філологічних
дисциплін та
методики їх
викладання у
початковій
школі
кафедра
методики
музичного
виховання і
диригування
кафедра
економіки та
менеджменту
кафедра
загальної
педагогіки та
дошкільної
освіти
кафедра
соціальної
педагогіки та
корекційної
освіти
кафедра
анатомії,
фізіології та
валеології,
кафедра біології
та хімії. кафедра
екології та
географії
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9.

XIV Міжнародна науково-практична
конференція «Молодіжна політика:
проблеми та перспективи»

10. ІІ Міжнародна науково-практична
конференція «Питання всесвітньої
історії»
11. I Міжнародний науковий форум
«Українська жінка в національному та
глобальному просторі: історія,
сучасність, майбутнє»
12. ХІІІ Дрогобицька Міжнародна наукова
історико-краєзнавча конференція
«Українсько-польське пограниччя крізь
призму віків», присвячена 630-річчю
першої писемної згадки Дрогобича
13.
Х-а міжнародна науково-практична
конференція «Народно-інструментальне
мистецтво на зламі ХХ–ХХІ століть»
14.

Міжнародна наукова конференція
«Емпіричні дослідження для
реформування освіти в Україні»

15. «Штирія – зелене серце Австрії»
(Дні Австрії у Дрогобичі (V
Міжнародний форум)
16. Міжнародна науково-практична
конференція «Україна – Польща: Ризики
молодіжного стилю життя Що маємо і
чого прагнемо?»
17. Міжнародна наукова конференція
«Компаративні дослідження австрійськоукраїнських літературних, мовних та
культурних контактів»
18. Міжнародна науково-практична
конференція «Україна – Польща: Ризики
молодіжного стилю життя Що маємо і
чого прагнемо?»
19.
Міжнародна наукова конференція
«Феномен мистецтва як проблема
філософії і культури Срібного віку»

03-04
листопада
2017 р.
10
листопада
2017 р.
24-25
листопада
2017 р.
25 – 26
листопада
2016 р.

2 грудня
2016 р.

11 лютого
2017 р.
23-30 квітня
2017 р.
24 квітня
2017 р.

25-26 квітня
2017 р.

26 квітня
2017 р.

28-29 квітня
2017 р.

20.
Міжнародна науково-практична
конференція «Музичне мистецтво XXI
століття – історія, теорія, практика»

29 квітня
2017 р.

кафедра
правознавства,
соціології та
політології
кафедра
всесвітньої
історії
кафедра
правознавства,
соціології та
політології
кафедра давньої
історії України
та спеціальних
історичних
дисциплін
кафедра
народних
музичних
інструментів та
вокалу
кафедра
правознавства,
соціології та
політології
кафедра
практики
німецької мови
кафедра
правознавства,
соціології та
політології
кафедра
практики
німецької мови
кафедра
правознавства,
соціології та
політології
кафедра
філософії імені
професора
В.Г.Скотного
кафедра
народних
музичних
інструментів та
вокалу

50

22

44

15

120

75

41

18

27

19

120

100

250

210

150

45

120

86

70

35

57

46

21

15

26

21.
Міжнародний україно-румунобельгійський семінар «Профілактика
алко- та наркозалежності»
22.

23.

IX Міжнародна науково-практична
конференція «Реалізація здорового
способу життя - сучасні підходи».
Міжнародна науково-практична
конференція «Лазерні технології. Лазери
та їх застосування»

кафедра
соціальної
2 – 5травня
педагогіки та
2017 р.
корекційної
освіти
кафедра теорії та
18-19 травня
методики
2017 р.
фізичного
виховання
кафедра
7-9 червня
технологічної та
2017 р.
професійної
освіти

24. Міжнародна наукова конференція
«Problemy przemian społeczno9 червня
gospodarczych I kulturowych układów
2017 р.
przestrzennych»
Всеукраїнські наукові заходи

1.

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

30 жовтня
2017 р.

2.

Перший Всеукраїнський науковопрактичний семінар «Актуальні проблеми
музичної освіти учнівської молоді в
історичному контексті та в умовах
сьогодення»

23 лютого
2017 р.

3.

Всеукраїнський теоретико-методичний
семінар імені Василя Іванишина «Новітній
методологічний простір і теорія
національно-екзистенціальної
(націософської) інтерпретації»

2 березня
2017 р.

4.

Всеукраїнська науково-практична
конференція присвячена 203-й річниці
від дня народження Тараса Шевченка
«Українське слово мовами народів світу»

16 березня
2017 р.

кафедра
економіки та
менеджменту

кафедра
анатомії,
фізіології та
валеології,
кафедра біології
та хімії, кафедра
екології та
географії
кафедра
методики
музичного
виховання і
диригування
кафедра
української
літератури та
теорії
літератури,
кафедра світової
літератури та
славістики
кафедра
германських мов
і

50

30

43

19

153

131

100

93

74

52

25

12

14

3

70

35

перекладознавства

27

кафедра
романської
філології та
компаративістики,

5.

Всеукраїнська наукова конференція
«Актуальні тенденції сучасного
гуманітарного дискурсу»

6.

Всеукраїнська XXVІІ наукова сесія НТШ
(Дрогобицький осередок НТШ)

7.

8.

9.

Всеукраїнська наукова конференція
«Дрогобич і Дрогобиччина в історичній
ретроспективі (ХІХ – початок ХХ ст.)»
Всеукраїнський науково-практичний
семінар «Актуальні проблеми практичної
психології»
Всеукраїнська наукова конференція
«Виховна робота з дітьми: теорія і
практика»

ІІ Науково-практична інтернет-конференція
«Проблеми моделювання та розроблення
10.
інформаційних систем»
(всеукраїнська)
Всеукраїнська наукова франкознавча
конференція «Нагуєвицькі читання 11. 2017: Іван Франко у вимірах сучасної
філології: націософські, культурологічні
та методологічні акценти»

кафедра
практики
англійської
мови,
кафедра мовної
та
міжкультурної
комунікації
кафедра давньої
31 березня –
історії України
1 квітня
та спеціальних
2017 р.
історичних
дисциплін
кафедра нової та
21 квітня
новітньої історії
2017 р.
України
кафедра
28 квітня
практичної
2017 р.
психології
кафедра
загальної
4 травня
педагогіки та
2017 р.
дошкільної
освіти
кафедра
20 травня
інформатики та
2017 р.
інформаційних
систем
кафедра
української
літератури та
25-26 травня
теорії
2017 р.
літератури,
кафедра світової
літератури та
славістики
30 березня
2017 р.

187

103

37

3

37

19

40

10

98

40

29

14

54

11

Регіональні наукові заходи
1.

2.

Науково-методичний семінар «Навчання
польської мови у школі: проблеми чи
перспективи?»
Науково-методичний семінар
«Компетентнісно-орієнтований підхід до
організації науково-методичної роботи з
педагогічними працівниками в процесі
вивчення світової літератури»

20 вересня
2017 р.

кафедра світової
літератури та
славістики

13

5

29 вересня
2017 р.

кафедра світової
літератури та
славістики

15

5

28

3.

4.

5.

6.

Науково-методичний семінар «Авторська
програма О. Винницької «Лицем до
дитини»»
Регіональний науково-методичний
семінар «Актуальні проблеми викладання
світової літератури в середній та вищій
школі»
Регіональний науково-методичний
семінар «Концепція нової
компетентнісної школи: основні
проблеми»
Регіональний науково-методичний
семінар «Розвиток полоністичних
тенденцій у гуманітарній царині» (до 25річчя від дня заснування полоністики на
філологічному факультеті)

2 жовтня
2017 р.

кафедра
загальної
педагогіки та
дошкільної
освіти

56

0

5 жовтня
2017 р.

кафедра світової
літератури та
славістики

14

4

19 жовтня
2017 р.

кафедра світової
літератури та
славістики

17

7

25 жовтня
2017 р.

кафедра світової
літератури та
славістики

16

6

25 жовтня
2017 р.

кафедра
правознавства,
соціології та
політології

120

5

60

0

7.

Зустріч-презентація «Що повинен знати
педагог про кримінальний процес?»

8.

Науково-методичний семінар
«Використання інноваційних засобів
навчання у процесі формування
математичної компетентності дітей
дошкільного та молодшого шкільного
віку»

23
листопада
2016 р.

кафедра
загальної
педагогіки та
дошкільної
освіти

Науково практичний семінар
«Етичні засади освітніх досліджень»

03-12
березня
2017 р.

кафедра
правознавства,
соціології та
політології

16

16

кафедра світової
літератури та
славістики

12

3

28

14

9.

Регіональний науково-методичний семінар
«Комплексний підхід до аналізу
17 березня
10.
художнього твору як засіб оптимізації
2017 р.
інтерпретаційної компетентності школярів»
Регіональна науково-практична
конференція «Продуктивні освітні
11.
технології у навчанні іноземної мови
учнів ЗОШ»

20 березня
2017 р.

кафедра
порівняльної
педагогіки та
методики
викладання
іноземних мов

Регіональний науково-методичний
семінар «Науково-дослідницька робота
12.
учнів ЗОШ у курсі вивчення світової
літератури»

27 березня
2017 р.

кафедра світової
літератури та
славістики

14

2

31 березня
2017 р.

кафедра
загальної
педагогіки та
дошкільної
освіти

55

0

Науково-методичний семінар «Ідея
наступності у формуванні мовленнєвих
13.
компетенцій дошкільників та молодших
школярів»

29

Методичний семінар «Розвиток
комунікативних здібностей на уроках
14.
світової літератури з використанням
інноваційних методів навчання»

25 квітня
2017 р.

кафедра світової
літератури та
славістики

17

7

Науково-методичний семінар
«Формування комунікативної культури
15.
майбутніх вихователів дітей дошкільного
віку»

10 травня
2017 р.

кафедра
загальної
педагогіки та
дошкільної
освіти

52

0

IV Регіональна Науково-практична
конференція викладачів та студентів
16. інституту фізики, математики, економіки
та інноваційних технологій
«Актуальні проблеми сучасної науки»

12 травня
2017 р.

всі кафедри
ІФМЕІТ

153

1

19 травня
2017 р.

кафедра
загальної
педагогіки та
дошкільної
освіти

45

0

Науково-методичний семінар
17. «Організаційно-методичні засади
педагогічної практики студентів»

Щодо показників студентської НДР, то у 2017 році до неї було залучено:
 2107 студентів (77,1 % від загальної кількості студентів денної форми
навчання, яка становить 2968 осіб);
 діє 58 наукових гуртків та 56 проблемних груп, 11 студентських
науково-дослідних лабораторій, 5 творчих колективів;
 до виконання вітчизняного наукового проекту залучено 4 студенти;
 за участю студентів опубліковано 392 наукові праці, з них – 272
самостійно;
 2 студенти отримують стипендію Президента України, 1 – Верховної
Ради України;
 3 студенти отримували інші стипендії та премії;
 6 студентів отримують персональні іменні стипендії ДДПУ імені Івана
Франка;
 для участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових
робіт було подано 25 робіт студентів ДДПУ імені Івана Франка, п’ять з
яких зайняли призові місця.
На підставі рішень галузевих конкурсних комісій з проведення другого
туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих,
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технічних та гуманітарних наук 2016/2017 навчального року та наказу МОН
№1038 від 14.07.2017р. затверджено перелік переможців, зокрема серед
студентів нашого університету:
Прізвище, ім`я та по батькові
Прізвище, ім`я та по батькові
студента
наукового керівника, посада
ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА (у т.ч. методика їх
викладання)
ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ
Стецик Марія Степанівна,
Баранська Соломія Василівна
доцент
ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ
Гевко Оксана Іванівна,
Хомик Марія Миколаївна
доцент
ДОШКІЛЬНА ОСВІТА
ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ
Івах Світлана Михайлівна,
Навроцька Ірина Юріївна
доцент
ПОЧАТКОВА ОСВІТА
ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ
Луців Світлана Ігорівна,
Гарбіч Галина Володимирівна
доцент
ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ
Скалич Любов Йосипівна,
Мельникович Анна-Марія Андріївна
доцент
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від
10.10.2017 р. № 1364 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2017/2018 навчальному році»,
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка був
визначений базовим зі спеціальності «Освітні, педагогічні науки» впродовж
201 – 2018 – 2019 – 2020 рр.
Ефективною та плідною залишається співпраця ДДПУ з науковими
установами НАНУ, галузевими НАН. Так, у 2017 році університетом
здійснювалась науково-технічна діяльність спільно з 26 інститутами НАН та
НАПН України. Результатами співпраці було проведення спільних наукових
досліджень, публікації наукових праць, участь і організація конференцій та
семінарів тощо (Таблиця 2.2).
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Таблиця 2.2
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВУ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ, ЩО ЗДІЙСНЮВАЛАСЬ
СПІЛЬНО З НАУКОВИМИ УСТАНОВАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
ТА НАЦІОНАЛЬНИХ ГАЛУЗЕВИХ АКАДЕМІЙ НАУК
№

Інститути НАН, НАПН,
відділи

1.

Інститут біології клітини
НАНУ (м. Львів)

Кафедра

Тематика співпраці

Результати співпраці

Біології та хімії

Розробка ензиматичних і
біосенсорних методів аналізу
деяких речовин у реальних
зразках

Проведення спільних наукових досліджень.
Спільні публікації.

2.

Інститут землеробства і
тваринництва УААН
(смт. Оброшино).

Біології та хімії

Підвищення врожайності
сільськогосподарських культур і
збереження родючості ґрунту.

Спільні публікації.

3.

Інститут олійних
культур УААН
(с.Сонячне Запорізького
району Запорізької
області).

Біології та хімії

Вивчення якісних показників
сортів льону олійного

Проведення спільних наукових досліджень.
Спільні публікації.

4.

Інститут фізіології ім.
О.О.Богомольця НАН
України лабораторія
експериментальної
бальнеології

Анатомії, валеології

Фізіологічні ефекти біоактивної
води Нафтуся та можливість їх
прогнозування;
Лейкоцитарні фактори
неспецифічності організму

5.

Інститут сільського
господарства
Карпатського регіону
НААНУ

Екології та географії

Вивчення антропогенного впливу Закладено спільні досліди по вивченню
на врожайність та якість
діяльності ерозійних процесів в
сільськогосподарських культур
Карпатському регіоні

6.

Інститут кормів і
сільського господарства

Екології та географії

Теоретичні та прикладні
проблеми агроекології

Статті.
Монографія.

Розробка рекомендацій з виробництва
рослинного білка та виведення нових сортів

Поділля НААНУ

7.

8.

9.

ННЦ «Інститут
землеробства» НААНУ
Інститут екології Карпат
НААН України

Інститут вищої освіти
НАПН України

10.

Інститут українознавства
ім. І. Крип’якевича НАН
України (м. Львів)

11.

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

бобових трав

Екології та географії

Вивчення селекційного матеріалу
кормових багаторічних трав за
Розробка рекомендацій щодо удосконалення
біологічними особливостями і
технології вирощування ярого і озимого
основними господарськими
третикале
ознаками

Екології та географії

Популяційна екологія

Створення проекту екомережі

Участь у підсумковій зустрічі
лідерів команд грантового
проекту «Програма розвитку
лідерського потенціалу
університетів України»

Відеопрезентація результатів проекту на
сайті Британської ради в Україні

Участь завідувача відділу
лідерства та інституційного
розвитку Курбатова С. та
працівників відділу в
конференції «Молодіжна
політика: проблеми та
перспективи (03.04 2017 року,
Дрогобич)

Виступ на конференції, програма

Правознавства, соціології та
політології

Західноукраїнські землі у ХХ ст.

Координація наукових досліджень,
підготовка спільних наукових видань,
публікація статей у фахових збірниках

Фізики

Електронні, діркові та екситонні
спектри у квантових
гетеросистемах різних
розмірностей.

Обговорення результатів теоретичних
досліджень та порівняння їх з
експериментальними результатами.

Правознавства, соціології та
політології

Технологічної та професійної
Матеріалознавство
освіти

Спільні наукові дослідження, організація
міжнародної конференції

12.

13.

Інститут фізики
напівпровідників
НАН України,
відділ
напівпровідникових
детекторів іонізуючого
випромінювання
Інститут металофізики
ім. Г. В. Курдюмова
НАН України,
Державний фонд
фундаментальних
досліджень України.

Фізики

Фотоелектричні
та магнітні властивості
монокристалів CdTe

Проведено дослідження кінетики
фотопровідності в CdTe.
За результатами досліджень підготовлено
статтю.

Фізики

Електронні, діркові та екситонні
спектри у квантових
гетеросистемах різних
розмірностей.

Обговорення результатів теоретичних
досліджень та порівняння їх з
експериментальними результатами.

14.

Інститут фізики
конденсованих систем
НАН України,
відділ квантової
статистики

Фізики

Фізичні властивості
гетероструктури InAs/GaAs з
квантовими точками InAs

Досліджено магнетоопір надпровідникової
структури YBa2Cu3O7/PrBa2Cu3O7. За
результатами досліджень опубліковано
статтю у журналі з імпакт-фактором
«Condensed Matter Physics».

15.

Інститут регіональних
досліджень НАН
України

Економіки та менеджменту

Просторові системи
економічного розвитку та
регіональна економіка

Досліджено вплив розвитку територіальних
утворень на транскордонну співпрацю

16.

Інститут інформаційних
технологій і засобів
навчання НАПН України

Інформатики та
інформаційних систем

Інформаційні технології в освіті
та науковій діяльності

Стажування, спільні публікації

Динамічні системи

Обговорення наукових результатів,
керівництво дипломними і магістерськими
роботами працівниками Інституту
математики НАН України

17.

18.

Інститут Математики
НАН України,
відділ диференціальних
рівнянь та теорії
коливань
Інститут проблем
матеріалознавства
ім. І.М. Францевича

Математики

Технологічної та професійної
Електроніка
освіти

Спільні наукові дослідження

19.
20.

Фізико-механічний
інститут ім. Г.В.
Карпенка
Інститут ядерних
досліджень

Технологічної та професійної
Механіка
освіти

Спільні наукові дослідження, організація
міжнародної конференції

Технологічної та професійної
Електронне матеріалознавство
освіти

Спільні наукові дослідження, публікації
Спільні наукові дослідження, організація
міжнародної конференції

21.

Міжнародний центр
«Інститут прикладної
оптики»

Технологічної та професійної
Оптоелектроніка
освіти

22.

Інституту літератури ім.
Т.Шевченка НАН
України, відділ
української літератури
ХХ ст.

Української літератури та
теорії літератури

Проведення наукових
конференцій, написання нової
історії української літератури

Видання наукових збірників, посібників

Культурології та мистецької
освіти

Українська художня культура 20
– 21 ст. в мистецько-освітньому
просторі

Наукові консультації; рецензування
навчальних та навчально-методичних
посібників

Математики, інформатики та
методики їх викладання
у початковій школі

Підготовка майбутніх учителів
початкової школи до
інноваційної діяльності у процесі
вивчення математичних
дисциплін

Наукові консультації; обмін науковою
літературою; рецензування навчальних та
навчально-методичних посібників

Український мовний простір:
лінгвосоціокультурний та
дидактичний аспекти; Рідне
слово в етнокультурному вимірі

Методичні семінари; рецензування
навчальних та навчально-методичних
посібників, збірник наукових праць

Західноукраїнські землі у ХХ ст.

Координація наукових досліджень,
підготовка спільних наукових видань,
публікація статей у фахових збірниках

23.

Інститут вищої освіти
Національної академії
педагогічних наук
України

24.

Інститут української
мови НАН України

Філологічних дисциплін та
методики їх викладання у
початковій школі

25.

Інститут українознавства
ім. І.Крип’якевича НАН
України (м. Львів)

Нової та новітньої історії
України

Математики, інформатики та
методики їх викладання
у початковій школі

26.

Відділ початкової освіти
Інституту педагогіки
Національної академії
педагогічних наук
України

Філологічних дисциплін та
методики їх
викладання у початковій
школі

Педагогіки та методики
початкової освіти

Підготовка майбутніх учителів
початкової школи до
інноваційної діяльності у процесі
вивчення математичних
дисциплін
Стратегії формування
професійних компетентностей
майбутнього вчителя початкової
школи в умовах модернізації
педагогічної освіти України з
урахуванням світових освітніх
тенденцій
Стратегії формування
професійних компетентностей
майбутнього вчителя початкової
школи в умовах урахуванням
світових освітніх тенденцій

Наукові консультації; обмін науковою
літературою; рецензування навчальних та
навчально-методичних посібників

Методичні семінари; рецензування
навчальних та навчально-методичних
посібників

Методичні семінари; рецензування
навчальних та навчально-методичних
посібників

У 2017 році в університеті функціонувало 11 наукових шкіл (у 2016 –
14, 2015 – 14, 2014 – 14, 2013 – 15, 2012 – 15).
Рада молодих учених ДДПУ імені Івана Франка була створена наказом
ректора № 247 від 27.11.2003 р. Упродовж звітного періоду рада продовжувала
свою діяльність. Члени ради молодих вчених були співорганізаторами та
учасниками наукових конференцій, семінарів різного рівня, опублікували низку
наукових праць. Зокрема, радою було проведено І, ІІ та ІІІ Міжнародні науковопрактичні конференції «Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні
науково-практичні рішення і підходи» (м. Баку – Ужгород – Дрогобич, 27 – 28
жовтня 2016 р.; 10 березня 2017 р.; 17 листопада 2017 р.), за матеріалами яких
опубліковано збірники тез (21,6 др. арк., 36,96 др. арк. та 24,64 др. арк.). У 2017
році видано ХVІІ (21,62 др. арк.) випуск збірника «Актуальні питання
гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка».
Окрім

цього,

вказаний

збірник

праць

включено

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.

2.2 Робота вченої ради ДДПУ імені Івана Франка

Протягом 2017 р. було проведено 12 чергових і 9 позачергових засідань
вченої ради, на яких розглянуто 187 питань, з них 39 питань основного порядку
денного.
Зокрема, вченою радою:
1. Розглянуто підсумки комплексної перевірки науково-дослідних
лабораторій університету, їдальні.
2. Атестовано біолого-природничий факультет, інститут іноземних мов,
Центр післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки.
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3. Підбито підсумки державних екзаменів, прийому студентів 2017 р. і
профорієнтаційної

роботи,

науково-дослідницької

роботи,

діяльності

спеціалізованої вченої ради Д 36.053.01.
4. Обговорено питання про структуру університету; дотримання
професійної етики науково-педагогічними працівниками університету; роботу
бухгалтерії та фінансово-господарської діяльності університету; організацію і
проходження практик студентами університету; побутові умови проживання
студентів в гуртожитках університету.
Крім того, за окреслений період вчена рада рекомендувала до друку
47 найменування наукової літератури (монографій, збірників матеріалів
конференцій, періодичних збірників наукових праць тощо), що на 4 позиції
менше, ніж у попередньому навчальному році.
Нагороджено Відзнакою вченої ради професора Михайла Шалату.
Присвоєно почесне звання «Заслужений професор ДДПУ імені Івана
Франка» професорові Володимиру Ковальчуку.
Затверджено 22 положення (порядків і правил) про структурні підрозділи
та різні напрями діяльності університету, а також внесено зміни до них.
Протягом 2017 н. р. вчена рада не розглядала питання про присвоєння
вчених звань. Зауважимо, що до Порядку присвоєння вчених звань науковим і
науково-педагогічним працівникам було Міністерством освіти і науки України
внесено зміни, які дещо пом’якшують вимоги до здобувачів вчених звань.

2.3 Робота редакційно-видавничого відділу

У 2017 році на редагування надійшло 305 підручників, посібників,
збірників наукових праць, монографій, авторефератів тощо, які відредаговано і
підготовлено до друку, 286 – видрукувано. Крім того, відділ забезпечив друк і
тиражування усіх видів бланків, у т.ч. для організації прийому документів від
абітурієнтів, програм співбесід зі вступниками і державних іспитів, робочих
зошитів, журналів обліку роботи академічних груп, індивідуальних планів
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студентів,

щоденників

для

студентів-практикантів,

читацьких

квитків,

формулярів. Загалом було виконано 382 замовлення.
221 назву книжок загальним накладом 1993 примірники на суму
31 866 грн. передано у бібліотеку.

2.4 Робота бібліотеки
У 2017 році бібліотека працювала за такими основними напрямами:
 формування і збереження фондів;
 здійснення оперативного та якісного обслуговування користувачів;
 впровадження інформаційних технологій;
 створення електронного каталогу і баз даних;
 культурно-просвітницька робота;
 підвищення професійного рівня бібліотечних працівників відповідно до
сучасних вимог інформаційно-бібліотечного обслуговування.
Таблиця 2.3
Основні статистичні показники бібліотеки
Показники
Фонд
Всього примірників
Надійшло примірників.
Редакційно-видавничий
відділ
Подарункова література
Взамін загублених
Вибуло примірників
Фінансування
Перераховано бухгалтерією
на придбання книг
періодичних видань

2016

2017

731 357

730 578

9 361

5 676

4 926

1 993

466
122
11 676

623
155
6 455

39 802.00 грн

17 792.00 грн

111 284.00 грн

76 034.00 грн

Загальний обсяг електронного каталогу – 243 570 записів, упродовж року
введено 23 984 бібліографічні записи. Бібліотека працює над створенням баз
даних: книг (що становить 67 % фонду), електронних копій праць викладачів
(1818

бібліографічних

записів);

баз

даних

випускових

робіт

(6271

бібліографічних записів); періодики (58 092 бібліографічних записів) та інших.
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Бібліотека надає доступ до власних баз даних та до зовнішніх безкоштовних баз
даних.
З метою поліпшення обслуговування читачів на Web-сторінці бібліотеки
впроваджено послугу «Електронна доставка документів», за допомогою якої
віддалені користувачі отримали 116 сторінок копій документів. Віртуальною
довідковою службою «Запитай бібліотекаря» виконано 150 віртуальних
запитів-довідок, «Визначення індексів УДК, ББК» – 300 користувачів, які
отримали

333

шифри.

Широко

представлено

рубрику

«Франкіана»,

«Дарувальники», «Культурно-просвітницька робота», «Нові надходження».
За звітний період видано 8 109 довідок, складено 13 бібліографічних
списків, організовано 170 тематичних книжкових виставок, з них 19 −
віртуальних.
Невід’ємною складовою роботи

бібліотеки було навчання студентів

інформаційної культури, зокрема для студентів-старшокурсників організовано
тренінг «Бібліографічне обслуговування: інноваційні технології» і проведено
екскурсії та бібліотечні заняття «Інформаційна культура».
Бібліотека бере участь у формуванні всеукраїнської реферативної бази
даних «Україніка наукова», реферує журнал «Молодь і ринок».
Видано бібліографічний покажчик –Юрій Дрогобич (Котермак).
Підготовлено до друку бібліографічний покажчик «Цинамоновий присмак
слави»: до 125-річчя від дня народження Бруно Шульца.

2.5. Діяльність лабораторії «Мистецька Бойківщина»

1. Проведено семінари та майстер-класи:
1. Регіональний семінар «Сумки в українській традиції» для учнів та
вчителів (10.04.2017 р., м. Стрий).
2. Регіональний семінар «Особливості вивчення культурної спадщини
України у сучасній школі» для вчителів трудового навчання м. Стрий
(03.10.2017 р., м. Дрогобич).
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3. Регіональний семінар «Локальні особливості бойківської ноші та
вишивки» для вчителів трудового навчання Дрогобицького р-ну (18.11.2017 р.,
м. Дрогобич).
4. Благочинний майстер-клас «Унікальний крій бойківської сорочки» для
вчителів трудового навчання Дрогобицького р-ну (30.11.2017р., м. Дрогобич).
5. У рамках започаткованого лабораторією «Мистецька Бойківщина»
проекту: «Оточимо себе власною красою» кожного місяця проводились
майстер-класи.
2. Організовано виставки вишивки на:
1. Молодіжній науково-дослідницькій конференції «Андрей Шептицький
– це Україна: будівничий, князь, лідер!» (23.03.2017 р., м. Дрогобич).
2. VІ Всесвітніх Бойківських фестинах (02.08.2017 р., м. Турка).
3. Відкритті музею «Історія жіночого руху в Україні» (14.10.2017 р.
м. Львів).
А також проведено виставку вишивки та одягу на святкуванні 25-ліття
відродження Дубенської МО Союзу Українок (09.12.2017 р., м. Дубно), мінівиставку «Новорічно-різдвяні викрутаси» у

музеї П. Обаля м. Стрий

(15.12.2017 – 25.01.2018 р., м. Стрий), вернісаж «Рідна іграшка» у музеї
«Дрогобиччина» (17.12.2017 – 25.01.2018 р., м. Дрогобич).
.
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ІІІ. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

Міжнародна

діяльність

Дрогобицького

державного

педагогічного

університету імені Івана Франка спрямована на здійснення заходів щодо
забезпечення інтеграції університету у світовий освітянський простір. Це
здійснюється через активне міжнародне партнерство, інтернаціоналізацію
навчального

процесу

за

рахунок

впровадження

програм

міжнародної

академічної мобільності. Університет сприяє міжнародному обміну студентами,
професорсько-викладацькими кадрами, бере участь у міжнародних програмах,
культурних заходах, наукових конференціях.
Міжнародна співпраця ДДПУ у 2017 р. охоплює 17 країн. Це – Австрія
(1), Азербайджан (2), Бельгія (3), Білорусь (6), Великобританія (1), Італія (1),
Казахстан (2), Китай (1), Латвія (1), Литва (3), Німеччина (3), Польща (32),
Словаччина (3), США (2), Франція (2), Чеська Республіка (1). Сьогодні
реалізуються 48 міжнародних угод, п’ять з яких укладено за звітний період.
Також слід відзначити, що ДДПУ активно співпрацює з посольствами
іноземних держав в Україні та міжнародними організаціями (зокрема,
неурядовою бельгійською організацією ORADEA). Потенціал цих угод порізному використовується інститутами та факультетами.
На основі меморандумів про співпрацю здійснюється організація
спільних конференцій, семінарів, підготовка та видання спільних навчальних і
наукових публікацій, обмін досвідом у визначених галузях; впровадження
інноваційних програм навчання; обмін НПП з метою інтенсифікації навчальної
та науково-дослідницької роботи, стажувань, участі у наукових конференціях;
підготовка спільних публікацій з проведених наукових і науково-методичних
досліджень; обмін науковою та навчально-методичною літературою; обмін
досвідом організації навчального процесу і навчальними програмами з
подібних спеціальностей; розробка та узгодження програм підготовки
бакалаврів та магістрів у рамках проекту «Подвійний диплом»; обмін
студентами (навчання, практики, студентські наукові конференції); реалізація
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спільних дослідницьких проектів, в тому числі міжнародних грантів; участь у
творчих конкурсах і фестивалях та інше.
У 2017 році університет продовжував працювати у рамках Європейської
освітньої програми Erasmus+, дає змогу забезпечити мобільність студентів та
викладачів на основі стипендій, що надаються Європейським Союзом і
покривають витрати на навчання й проживання. Відділом міжнародних зв’язків
розроблено і підготовлено угоди із європейськими університетами та вищими
школами. Підписані угоди дають можливість студентам та викладачам
безкоштовно навчатися або стажуватися у провідних європейських вишах.
Протягом 2017 року студенти і викладачі університету взяли активну
участь у програмах академічної мобільності за кордоном. 8 студентів та 11
викладачів отримали стипендії Erasmus+ на навчання/стажування за кордоном у
таких партнерських закладах:
– Віденській педагогічній академії (Австрія);
– Університетському коледжі VIVES (Бельгія);
– Жешувському університеті (Польща);
– Люблінському католицькому університеті Івана Павла ІІ (Польща).
Також у нашому університеті за програмою Erasmus+ навчалися
5 студентів-іноземців:
– з Університетського коледжу VIVES в м. Котрійк (Бельгія): Ліза Кайзер,
Ніна Вермойлен, Аантьє Ван Моеркерке;
– з Віденської педагогічної академії (Австрія): Александр Кріш,
Вольфганг Шварц;
У 2017 р. продовжується активна співпраця у рамках програми
«Подвійний диплом» між ДДПУ та Полонійною академією в Ченстохові
(Польща). 22 студенти нашого університету мають можливість навчатись у
цьому навчальному закладі, зокрема у 2017 за цією програмою

отримали

диплом чотири студентки: Юлія Дацюк, Ярина Надулична, Марта Чобанюк,
Марія Кісіль.
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У рамках двостороннього обміну студентами між Університетом Марії
Кюрі-Склодовської (Люблін, Польща) та ДДПУ ім. Івана Франка взяли участь у
краєзнавчій практиці шість студентів.
Студенти філологічного факультету взяли участь в Міжнародному
проекті «Парафіада 29» та Літній академії польської культури та мови,
організовані товариством «Польська спільнота» у Вроцлаві.
Також студенти ДДПУ були учасниками 37 міжнародних мистецьких та
творчих конкурсів, в яких 26 студентів стали призерами.
У цьому році виконується шість міжнародних проектів (грантів).
Зокрема, наш університет разом із понад двадцятьма вищими навчальними
закладами України став учасником

міжнародного проекту «Прогресивне

управління університетом» (за сприяння Фонду розвитку Чеської Республіки у
партнерстві зі Спілкою ректорів України та університетом Масарика (Чеська
Республіка). А з 20 листопада розпочався перший етап спільного проекту з
Університетом Казимира Великого в Бидгощі «Польсько-українська науковометодична співпраця з метою підтримки розвитку системи профілактики та
навчання спеціалістів в обсязі протидії ризикованій поведінці дітей та молоді в
Україні».
За звітний період здійснено 41 закордонне відрядження наукових та
педагогічних працівників, які пройшли стажування у навчальних закладах
шести країн (Австрія, Бельгія, Болгарія, Польща, Словаччина, Франція).
Активну міжнародну діяльність провадить Полоністичний науковоінформаційний центр ім. Ігоря Менька.

Так,

у звітному році його

працівниками реалізовані такі проекти:
1. Міжнародна наукова конференція «Південно-східні «креси» – сучасне
відкривання польської культури» (3 – 4 липня 2017), організована у Дрогобичі
спільно

з

Інститутом

культурознавства

Люблінського

Католицького

Університету Івана Павла ІІ;
2. Міжнародна наукова конференція «Літератори Дрогобицької землі» у
рамках щорічного польсько-українського проекту «Діалог двох культур»
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(7 вересня 2017), організована спільно з Музеєм Анни та Ярослава Івашкевичів
(Польща);
3. Міжнародна наукова конференція «На пограниччі культур і народів.
Вчора – сьогодні – завтра» (14 – 16 вересня 2017), організована у Саноку
Вищою державною професійною школою ім. Яна Ґродка за партнерської
співорганізації Полоністичного науково-інформаційного центру ім. Ігоря
Менька;
4. Інтенсивний 20-годинний курс методики навчання польської мови
«Як вивчати Польщу та польську мову в Україні» (21 – 22 вересня 2017) у
рамках проекту «Координація та підтримка вищої полоністичної освіти в
Україні», організований спільно з Фондом «Свобода і Демократія» (Варшава).
Слухачами

курсу

були

понад

шістдесят

студентів

та

магістрантів

Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка, які
вивчають польську філологію на філологічному факультеті, в інституті
іноземних мов та в центрі перепідготовки та післядипломної освіти;
5. Підготовка та організація участі студентів польсько-української
філології філологічного факультету у літніх школах польської мови у Любліні
та Вроцлаві (Наталія Ґронська, Валентина Фольц, Ксенія Віленська);
6. Щорічний міжнародний літературно-мистецький проект «Друга
Осінь», присвячений 75-м роковинам загибелі Бруно Шульца (19 – 20
листопада 2017). Учасники проекту з України, Польщі та США – 63 особи;
7. Літературні зустрічі та книжкові презентації: творча зустріч та
дискусія з Ґжеґожем Ґауденом, екс-директором Польського Інституту Книги
(20 червня 2017); авторські зустрічі з поеткою та письменницею Еліною
Свенцицькою (26 – 27 жовтня 2017);
8. Основні лекції та екскурсії у Кімнаті-Музеї Бруно Шульца: для
делегації з Вроцлава (28 лютого 2017); для учнів зі шкіл Дрогобича та Вроцлава
(3 травня 2017); для Польського Радіо (7 серпня 2017) та ін. Загальна кількість
відвідувачів Музею упродовж року – близько 450 осіб.
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У науково-педагогічній і міжнародній діяльності університету в 2017 році
помітну і дуже важливу роль відіграли Австрійська бібліотека та Центр країн
Західної Європи. Завдяки особливим зусиллям, активності та співпраці цих
структур з багатьма українськими і зарубіжними, передусім австрійськими
партнерами вдалося організувати і провести на високому рівні велику кількість
заходів наукового, культурно-освітнього та інтеграційного характеру в
регіональному, всеукраїнському й міжнародному масштабах.
Понад 300 іноземців відвідали університетські міжнародні конференції,
«круглі столи», семінари, робочі зустрічі, та інші заходи, пов’язані з
міжнародним співробітництвом.
Надалі планується міжнародна співпраця за вказаними напрямами та її
розширення.
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IV. ВИХОВНА РОБОТА

Серед пріоритетних напрямів діяльності університету – виховна робота із
студентською молоддю.
З метою забезпечення реалізації «Концепції національного виховання
студентської молоді», схваленої колегією МОН України (протокол № 7/2 – 4 від
25.06.2009 р.), розроблено «План культурно-виховних та спортивно-масових
заходів Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана
Франка».
У 2017 році на загальноуніверситетському рівні було заплановано,
організовано та проведено:
4.1 Культурно-масові заходи:
– 14.03.2017 р. – конкурс читців поезії Тараса Шевченка серед студентів
університету;
– 15.03.2017 р. на території ЗОШ № 17 – квест «Не у минуле, а в майбутнє
до тебе ми, Тарасе, йдем» для учнів 9 – 11 класів;
– 16.03.2017 р. – перегляд фільму «Переломний момент: Війна за
демократію в Україні», зустріч з учасником бойових дій Матисом В. М.;
– 16.03.2017 р. – Літературно-мистецький вечір «Шевченко – наш. Він –
для усіх століть»;
– 23.03.2017 р. – футбольний матч на кубок профкому студентів між
збірними команд мешканців гуртожитків № 1 і № 5 (буде проводитися двічі на
рік). Обидві команди отримали солодкі подарунки від профкому студентів, а
команда, яка перемогла, – перехідний кубок, який буде прикрашати фойє
гуртожитку;
– 6 та 11 квітня 2017 р. – ІІ щорічна інтелектуальна гра «Що? Де?
Коли?»;
– 27.04.2017 р. – безкоштовна поїздка від відділу молодіжної політики,
сім’ї та спорту на гору Маківка, в якій взяли участь 12 студентів;
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– 24.04.2017 р. у світлиці гуртожитку № 3 – перегляд фільму «Правда про
Чорнобиль», зустріч з ліквідатором аварії на ЧАЕС Губіцьким М. А.;
– 03.05.2017 р. в ауд. 20 головного корпусу – конференція-презентація
«Чорнобиль – три десятиліття потому»;
– 25 – 28.05.2017 р. – участь у країні Франкіані;
– 24.08.2017 р. – участь у проведенні заходів щодо відзначення Дня
незалежності у м. Дрогобич;
– 03.09.2017 р. – урочиста посвята першокурсників у студенти ДДПУ
імені Івана Франка;
– 21.09.2017 р. – участь у заходах з нагоди святкування Дня міста
Дрогобич: презентація навчального закладу з виставкою-продажем творчих
робіт; конкурс флористичних композицій (зайняли ІІІ-тє місце);
– 26.09.2017 р. – захід, присвячений дню першокурсника;
– 28.09.2017 р. – Спортивний вечір;
– 14.10.2017 р. – Свята Літургія з нагоди нового навчального року;
– 18.10.2017 р. – відзначення річниці створення УПА;
– 12.10.2017 р. на майданчику біля гуртожитку №1 відбувся щорічний
фестиваль «Козацькі забави – 2017» першості ДДПУ ім. І. Франка серед
збірних студентських команд факультетів;
– У жовтні 2016 року з метою безпеки життєдіяльності, для студентів та
аспірантів

усіх

гуртожитків

керівники

відділів:

охорони

праці

(Губицький М.А.), студентського профкому (Гівчак І.О.) та відділу молодіжної
політики і соціальної роботи (Казан І.С.) провели інструктажі з попередження
побутового та дорожнього травматизму, розповіли, як діяти у випадках
пожежної чи радіаційної небезпеки та пригадали студентам-мешканцям
гуртожитків Правила внутрішнього розпорядку у студентських гуртожитках;
– 30.10.2017 р. – концертна програма і зустріч-святкування 85-річного
ювілею композиторки Богдани Фільц;
– 29.11.2017 р. – захід, присвячений Дню пам’яті жертв Голодомору;
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– 04 – 20.12.2017 р. – благодійна акція для дітей-сиріт (збір одягу та
канцтоварів для вихованців дитячих будинків);
– 18.12.2017 р. – «Ой, хто, хто Миколая любить» – свято для дітей
працівників університету.
У рамках святкування Міжнародного Дня студентів організовано та
проведено разом з профкомом студентів і студентським самоврядуванням:
1)

огляд-конкурс художньої самодіяльності перших курсів «Дебют»

(08 – 09.11.2017);
2)

загальноуніверситетський конкурс естрадної пісні «Шанс», конкурс

«Студент року» (16.11.2017);
3)

«Осінній бал першокурсників» – танцювальний конкурс для

студентів перших курсів (30.11.2017).
Традиційно у квітні щороку проводиться конкурс на кращу кімнату
гуртожитку.

4.2 Духовне виховання (Студентський капелан)

У жовтні 2017 року відзначалось 15-ліття капеланства у Дрогобицькому
державному педагогічному університеті імені Івана Франка. Упродовж цього
часу сформувалися регулярні заходи навчального року за участю капелана:
прощі до відпустових місць, конференції, реколекції, богослужіння, духовнорозважальні вечори, академії, благодійні заходи, літні табори «Сарепти»,
регулярні щотижневі зустрічі зі студентами на факультетах і в гуртожитках.
За звітний період студентським капеланом о. Олегом Кекошем та
духовними братами було проведено катехизацію, реколекції з нагоди
Великодня та духовні інформаційні години. У 2017 році відбулося по 30
зустрічей у гуртожитках № 3 та № 5. Загальна кількість студентів, котрі були
присутні на зустрічах, становить щорічно близько 350 – 400 осіб. Складено
спільний план заходів, у якому – Великопосні реколекції, студіювання із
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студентами катехизму та Святого Писання, а також наукові конференції для
християнської молоді, прощі до Гошева, Крехова, Зарваниці.

4.3 Виховна робота у гуртожитках

Відділом молодіжної політики і соціальної роботи та профкомом
студентів регулюється ситуація щодо пільгових категорій студентів, зокрема
дітей-учасників АТО.
Відділом молодіжної політики і соціальної роботи за 2017 р. було
підготовлено 9 наказів, якими студентам гуртожитку оголошувалась догана,
вони не поселялися на наступний навчальний рік. Практикувалося також
виселення з гуртожитку відповідно до правил внутрішнього розпорядку у
студентських гуртожитках ДДПУ імені Івана Франка.
Із 27-ма мешканцями гуртожитків – порушниками Правил внутрішнього
розпорядку у студентських гуртожитках університету –

проведено виховну

роботу, їм оголошено усне попередження.
Відділом молодіжної політики і соціальної роботи з 2017 року створений
журнал реєстрації порушень та заходів прийнятих щодо осіб, які вчинили
порушення, та розроблений графік зустрічей студентів у гуртожитках із
кураторами академічних груп, що затверджений наказом ректора № 345 від
13.09.2017 року.

4.4 Студентський лекторій

Для студентів, згідно з планом лекторію на 2017 рік, було прочитано 25
лекцій, серед яких «Конфлікти у житті та шляхи їх вирішення», «Профілактика
гострих

респіраторних

захворювань»,

«Запобігання

побутових

травм»,

«Дрогобич Smart-City», «Шляхи подолання насильства в сім’ї», «Концепція
національної еволюції ОУН і УПА у 30-40-х рр.», «Профілактика злочинності
молоді» та ін. Продемонстровано 10 фільмів із запланованих 18, зокрема,
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«Вода» (режисер А. Попова), «Хайтарма» (режисер А. Янчук), «Король
говорить» (режисер Том Хупер), «Ораторське мистецтво Гандапаса» (відеотренінги В. Гандапаса), «Правда про Чорнобиль», «Переломний момент: Війна
за демократію в Україні» та ін.
З метою ознайомлення з історичними місцями відділом молодіжної
політики і соціальної роботи спільно з кураторами академічних груп
організовано та проведено 17 поїздок, в яких взяли участь 330 осіб. З них: 11
екскурсійних поїздок Україною, 6 – за кордон, в яких побували 115 осіб.

4.5 Художні колективи

У 2016 – 2017 навчальному році в штаті відділу молодіжної політики і
соціальної роботи функціонувало п'ять художніх колективів зі званням
«Народний». А саме:
1. Народний вокально-хореографічний ансамбль «Пролісок»
2. Народна хорова капела «Гаудеамус»
3. Народний інструментальний оркестр «Намисто»
4. Народний оркестр народних інструментів
5. Чоловічий камерний хор «Боян Дрогобицький»
Студентський театр «Альтер» у звітному році реалізував такі проекти:
– презентація спектаклю «N-клас» за мотивами п’єси Тадеуша Кантора
(19 травня 2017);
– перформативне читання п’єси «Станція» Олександра Вітра (10 червня
2017);
– участь у міжнародному волонтерському проекті «Мости волонтерства»
(Жиґєстув – Бердиєв, Польща – Словаччина) (14 – 20 серпня 2017);
– семінар на тему «Вміння та навики при наданні медичної допомоги»,
організований спільно з Львівською громадською організацією «САВ» (5
грудня 2017);
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– хакатон для студентів на тему «Хтось це зробить челендж: про артактивність у просторі міста» (6 грудня 2017);
– прем’єра спектаклю «Шахрайки» за мотивами п’єси Наталії Уварової
(20 грудня 2017);
– презентація спектаклю «Станція» за мотивами п’єси Олександра Вітра
(22 грудня 2017).

4.6 Спортивно-масова робота

Спортивно-масова робота посідає значне місце у житті студентів,
професорсько-викладацького складу ДДПУ і спрямована на широке залучення
до самостійних систематичних занять фізичною культурою, виховання потреби
у здоровому способі життя, зміцнення здоров’я, формування фізичних і
духовних цінностей особистості, підвищення рівня фізичної підготовленості,
навчальної та трудової активності.
За спортивно-масову роботу в університеті відповідає кафедра фізичного
виховання, викладачі якої закріплені за факультетами та інститутами,
виконуючи функції заступників деканів зі спортивно-масової роботи.
Кафедра фізичного виховання проводить Спартакіаду серед студентів
університету з 11 видів спорту.
Переможцями Спартакіади за 2016 – 2017 навчальний рік серед чоловіків
стали збірні команди:
І місце – біолого-природничий факультет;
ІІ місце інститут фізики, математики, економіки та інноваційних
технологій;
ІІІ місце – історичний факультет.
Серед жіночих команд місця розподілились так:
І місце – філологічний факультет;
ІІ місце – соціально-гуманітарний факультет;
ІІІ місце – інститут іноземних мов.
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Відповідноі до плану роботи кафедри фізичного виховання ДДПУ імені
Івана Франка, у 2017 – 2018 н. р. було проведено:
Туристичний зліт збірних команд інститутів та факультетів перше місце
зайняла збірна команда факультету початкової та мистецької освіти, другим був
інститут іноземних мов, третє місце посіла команда соціально-гуманітарного
факультету.
«Козацькі забави» І місце зайняла команда біолого-природничого
факультету, ІІ місце було за збірною командою історичного факультету, ІІІ
місце посіла команда інституту іноземних мов.
Змагання з армрестлінгу (рукоборства), присвячені Міжнародному дню
студента, проведені спільно зі студентським самоврядуванням. Найсильнішою
стала збірна команда історичного факультету, ІІ місце – за учасниками
інституту іноземних мов, ІІІ місце зайняла команда інституту фізики,
математики, економіки та інноваційних технологій.
У 2017 році студенти нашого університету ставали переможцями змагань,
які проводилися в м. Дрогобич:
 легкоатлетична естафета «Дрогобицька Сіль»;
 легкоатлетична естафета, присвячена річниці УПА;
 легкоатлетичний турнір пам’яті Анатолія Коцковича;
 турнір з гирьового спорту пам’яті Бориса Подскоцького.
Але головними змаганнями для наших студентів є «Універсіада» вищих
навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації. У змаганнях беруть участь
команди 24 ВНЗ Львівщини. Студенти університету, основу яких складають
представники інституту фізичної культури і здоров`я, у 2017 брали участь у
змаганнях з 14 видів спорту.
Переможцями та призерами Універсіади ставали команди та окремі
студенти з таких видів спорту:
футбол (чоловіки), міні-футбол (жінки), міні-футбол (чоловіки), волейбол
(жінки), легка атлетика, легкоатлетичний крос (жінки), легкоатлетичний крос
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(чоловіки), армрестлінг, вільна та греко-римська боротьба, гирьовий спорт,
пауерліфтінг.
У загальному заліку «Універсіади Львівщини 2017» Дрогобицький
державний педагогічний університет імені Івана Франка посів п’яте

місце

серед 24 ВЗО.
Чемпіонами та призерами всеукраїнських та міжнародних змагань у
2017 році ставали студенти інституту фізичної культури і здоров`я:
Андрій Фегецин – Чемпіон України та Універсіади України, Чемпіон
Світу з ушу, вперше у історії університету та м. Дрогобич учасник

29

Всесвітньої літньої Універсіади, яка проходила Тайбеї (провінція Тайвань,
КНР) (9 місце);
Пилип`як Юлія – Чемпіон України та володар Кубку України, абсолютна
Чемпіонка Європи зі спортивної акробатики;
Войтович Роман – Чемпіон Європи з пауерліфтингу;
Пиць Христина – Чемпіон України та володар кубку Європи з хортингу;
Лагуш Андрій – абсолютний Чемпіон України та володар Кубка України
з гирьового спорту;
Павляк Олег – абсолютний Чемпіон України з кікбоксінгу;
Саламін Остап та Гнатків Анатолій – Чемпіони України з хортингу ;
Новза-Федюк Давид – Чемпіон України з бойового гопака;
Салій Мар’ян – срібний призер Чемпіонату України з бойового гопака;
Романяк Іван – срібний призер Чемпіонату України та Універсіади
України з легкої атлетики;
Журавчак Андрій – срібний призер Чемпіонату України з жиму лежачи;
Саламін Остап – бронзовий призер Кубку України з рукопашного бою.
Хочемо висловити подяку тренерам-викладачам

Кондрацькій Г.Д.,

Редчицю В.О., Федорищакові Р.Л., Веселовському А.П., Процю Р.О.,
Ільчишину І.П., Матієшину І.В., Кушнірові Р.Г., Лемешкові О.С., Будинкевич
С.Н., Сотріхіній О.С.
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Щорічно кафедрою фізичною виховання та студентським спортивним
активом в університеті 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 і на WEB-сторінці
університету.
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V. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ТА ГОСПОДАРСЬКА
ДІЯЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ
5.1 Фінансова діяльність університету у 2017 році
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
2013
Бюджетні кошти
56 698,9
(тис. грн.)
Позабюджетні
кошти
24 609,5
(тис. грн.)
Разом

81 308,4

2014

2015

2016

2017

58 870,1

63 857,0

68 069,0

73 380,9

24 788,9

25 000,0

26 000,0

28 250,0

88 857,0

94 069,0

101 630,9

83 659,0

Таблиця 5.2
Використання коштів загального фонду
1
Заробітна
платня та
нарахування
продукти
харчування
Предмети,
матеріали,
обладнання та
інвентар, у т.ч.
м’який
інвентар та

у 2013 р.

у 2014 р.

у 2015 р.

у 2016 р.

у 2017 р.

4
56 698 942

5
58 870 147

6
63 856 820

7
68 069 250

7
65 228 302

34 806 982

35 695 483

608 901

17 884

38 078 578

41 219 535

56 978 385

611 557

784 104

844 967

809 271

1 028 211

1 201249

115 000

15 938

обмундирування

Оплата
послуг(крім
комунальних)
Комунальні
послуги та
енергоносії в
т.ч.:
теплопостачання

водопостачання
електроенергія
газопостачання

28 488

2 706 127

2 386 944

4 431 168

2 313 458
86 933
148 672
157 064

1 203 994
166 062
625 995
310 904

3 153 895
150 000
640 510
299 263

5 797 780
3 742 890
355 000
1 019 900
599 990

4 296 123
3 018 384
161 356
886 375
145 408
56

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

-

79 989

187 500

80 000

84 600

591 921

581 935

591 047

573 107

561 008

17 967 125

18 537 529

18 770 674

19 518 861

2 567 577

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Таблиця 5.3
Використання коштів спеціального фонду університету
Призначення
використаних
коштів

Використано Використано

у 2013 р.
зведені
дані грн.

у 2014 р.
зведені
дані грн.

1
Всього
24 106 549
Заробітна платня та
20 014 809
нарахування
Придбання, в тому числі 1 803 122
предмети, матеріали,
664 842
обладнання та інвентар
Медикаменти та
5 992
перев’язувальні матеріали
продукти харчування
437 952
м’який інвентар
оплата послуг (крім
694 336
комунальних)
інші видатки
поточний ремонт
послуги зв’язку
оплата інших
послуг
Відрядження
165 162
Комунальні послуги
1 900 322
теплопостачання
233 646
водопостачання
227 124
електроенергія
741 239
газопостачання
698 313
інші послуги
Дослідження, розробки
16 626

4
24 788 906
20 040 713

Використано Використано Використан
у 2015 р.
у 2016 р.
о у 2017 р.

зведені
дані грн.

зведені
дані грн.

зведені
дані грн.

5
24 453 244

6
26 000 000

6
28 007 144

18 803 741

20 660 380

23 676 430

2 447 948

2 976 573

2 548 163

1 823 568

1 088 466

1 118 682

800 440

641 414

4 001

5 130

4 437

2 988

457 277

469 110

481 026

434 295

898 204

1 383 651

1 262 260

744 871

-

-

-

-

-

-

-

-

408 617
1 571 693
875 876
124 396
316 814
249 706
4 900
7 203

478 714
1 894 434
609 956
186 598
475 995
621 885
12 710

313 602
1 730 848
408 020
247 262
599 590
475 976
23 424

183 045
2 117 600
277 485
397 494
733 082
709 539
50 688
57

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

88 541
98 478

92 604
67 483

10 160
75 808

21 084
104 708

3 500
75 021

19 489

152 645

201 104

597 791

77 292

19 489

152 645

201 104

129 512

27 501

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

468 279

49 791

-

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

2013

2014

2015

2016

2017

25 676,9

26 340,2

28 076,5

33 850,7

50 716,2

14 581,3

14 743,1

13 732,3

16 935,9

19 255,0

Разом

40 258,2

41 083,3

41 808,8

50 786,6

69 971,2

Таблиця 5.5
Фінансування придбання засобів комп’ютерної та оргтехніки, меблів та
формування бібліотечного фонду

№
п/п

Зміст
придбання

1.
2.
3.

4.

Перераховано коштів
2013 р.
(грн.)

2014 р.
(грн.)

2015 р.
(грн.)

2016 р.
(грн.)

Комп’ютерна техніка

42 248+
8 400*

356 185+
79 300*

5 486

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

245 816

Засоби оргтехніки

168 421+
31 420*
19 683+
7 920*
23 553+
10 970*

12 260*

202 814

Меблі (шафи, столи,
навчальні парти) тощо
Бібліотечні фонди

Разом

17 290+
8 373*
71 599+
63 268*

33 630+
71 720*

136 623+
80 041*

245 287+
122 030

24 282
155 806
33 340+
113 44+
(періодика)
95 300*
683 054+
174 600*

43 183+
63 347+
(періодика)
111 577*
300 316+
130 037*

2017 р.
(грн.)

137 764

19 292+
82 106+
(періодика)
70 125*
605 686+
78 745*

* - передано безкоштовно
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У листопаді –

грудні 2017 року завдяки нашому клопотанню

Міністерство освіти і науки України виділило додаткові кошти на оплату
комунальних послуг на суму 2 млн 865 тис. грн.
Враховуючи показники температури повітря вище середнього в цю пору
року та проведену роботу щодо економії енергоносіїв, нам вдалося заощадити
на кінець року понад 800 тис. грн., які були перерозподілені на такі придбання:
1. Комп’ютерне обладнання (16 комп’ютерів) на суму – 181 тис. грн.
2. Блоки безперебійного живлення (22 шт.) на суму – 44 тис. грн.
3. Екрани для проекторів (10 шт.) на суму – 20 тис. грн.
4. Стільці напівм’які для студентів гуртожитку № 1 (460 шт.) на суму –
194 тис.грн.
5. Вікна для навчального корпусу № 7 (32 шт.) на суму – 179 тис. грн.
6. Змішувачі для умивальників у гуртожитку № 5 (300 шт.) на суму –
143 тис.грн.
7. Тканина для пошиття костюмів учасникам студентського хору
«Гаудеамус» на суму – 12 тис. грн.
8. Господарські матеріали на склад на суму – 50 тис. грн.
9. Папір офісний на суму – 93 тис. грн.
Кожна закупівля було проведена через офіційний портал оприлюднення
інформації про публічні закупівлі України «Pro Zorro», а на закупівлю стільців
те металопластикових вікон був оголошений тендер.
Зауважимо, що коштами, які заощаджені на статті витрат «Оплата
комунальних послуг», ми не маємо права виплачувати заробітну плату по
спеціальному фонду, адже стаття витрат на заробітну плату є чітко визначена в
штатному розписі університету та кошторисі і не може бути змінена.
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5.2 Господарська діяльність університету
У

навчальних

корпусах

заходів,спрямованих на

університету

було

здійснено

низку

поліпшення санітарних умов в приміщеннях

аудиторій, лабораторій, кафедр, а також місць загального користування в
гуртожитках, а саме:
– проведено ремонт систем центрального опалення, водопостачання,
каналізації, силових та освітлювальних електромереж;
– підготовлено енергетичне господарство університету до роботи в
осінньо-зимовий період.
На об’єктах університету виконані такі роботи:
Навчальний корпус № 1, вул. І.Франка, 24
1. Заміна дверного блоку в приміщенні № 24.
2. Заміна унітазу в санвузлі на ІІ поверсі.
3. Малярні роботи в приміщенні № 9 (І поверх).
Навчальний корпус №2, вул. Т.Шевченка, 24
1. Заміна підлоги з покриттям із ламінату в аудиторіях № 51, № 53, № 61
(сцена).
2. Малярні роботи в аудиторіях № 47, № 51, № 58.
3. Шліфування

і

лакування

паркетних

підлог

в

аудиторіях

№№

47,60,61,65,67, та коридору ІІ поверху.
Навчальний корпус № 3, вул. Стрийська, 3
1. Малярні роботи в аудиторіях № 3, № 8, № 62, № 66 і санвузлі на ІІ
поверсі.
2. Заміна магістрального трубопроводу діам. 63 мм центрального опалення
в їдальні.
Навчальні майстерні, вул. М.Грушевського, 4
1. Малярні роботи в приміщеннях майстерень № 14, № 22.
2. Заміна пошкодженого сталевого трубопроводу центрального опалення на
пластиковий діам. 50 мм.
Навчальний корпус № 4, вул. І.Франка, 11
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1. Малярні роботи в чотирьох аудиторіях.

Навчальний корпус № 7, вул. Л.Курбаса, 2
1. Фарбування водоемульсійними фарбами стін і стель та лакування підлог
приміщень кафедри і комп’ютерної лабораторії № 207, № 112.
2. Лакування паркетних підлог коридорів І – Ш поверхів.
3. Заміна

внутрішнього

газорозподільного

обладнання

в

шафі

газорозподільного пункту (ГРП).
Навчальний корпус № 8, вул. Л.Українки, 46
1. Улаштування покриття підлоги з лінолеуму (50 м2) в коридорі підвалу.
2. Заміна в котельні вузла обліку газу (згідно з приписом).
Навчальний корпус № 10, вул. Т.Шевченка, 23
1. Покриття паркетних підлог лаком в коридорах і аудиторіях.
Навчальний корпус № 12, пл. Театральна, 2
1. Проведено ремонт системи дворової каналізації у внутрішньому дворику.
Стадіон, вул. Симоненка, 5
1. Улаштування звичайного газону з внесенням покриття із штучної трави
на спортмайданчику.
2. Відновлено 18 м залізобетонної огорожі (поваленої буревієм).
Гуртожиток № 5, вул. В.Великого, 5
1. Заміна дерев’яних вікон на вікна з металопластику 22 шт.
2. Заміна трубопроводу центрального опалення (зворотна магістраль).
СОТ «Смерічка», урочище Помірки
1. Обстежено пошкоджену лінію підземного електричного кабелю та
установлено з’єднувальні муфти в кількості 2 шт.
2. Заміна лічильника води в кількості 1 шт.
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ВИСНОВКИ

2017 рік завершено. Попереду – нові роки спільної праці, активний пошук
відповідей на нові виклики. В Україні ведеться підготовка змін до Закону
України «Про вищу освіту», готуються інші реформаційні кроки, зокрема
прийняття концепції педагогічної освіти в Україні. Нас чекають зміни в системі
оплати праці, необхідність удосконалювати фінансово-господарську діяльність
відповідно до нових реалій. 2018 рік – рік демографічного спаду, що зобов’язує
нас боротися за абітурієнта, створити в університеті сучасний комфортний для
навчання і життєдіяльності студентів простір.
Дякую усьому колективу ДДПУ – професорсько-викладацькому складу,
навчально-допоміжному персоналу, обслуговуючому персоналу за самовіддану,
сумлінну, чесну працю.
2018 рік ставить перед нами нові завдання:
1. Неухильне підвищення якості освітнього процесу, формування нової
моделі випускників відповідно до вимог концепції «Нової української
школи». Моніторинг якості освітніх послуг, результати якого ширше
використовувати для рейтингування кафедр та викладачів.
2. Створення єдиного інформаційного середовища університету, в якому
забезпечуватиметься автоматизація основних процесів його діяльності.
3. Розширення

та

поглиблення

практичної

складової

підготовки

майбутніх фахівців на всіх освітніх рівнях.
4. Урізноманітнювати та інтенсифікувати профорієнтаційну роботу,
спрямовану як на випускників шкіл, навчальних закладів І – ІІ рівнів
акредитації, так і на випускників бакалаврського рівня освіти для
розширення

контингенту

науково-освітніх

рівнів

підготовки:

магістратури та докторантури.
5. Розширювати академічну мобільність професорсько-викладацького,
педагогічного

складу

та

студентів.

Розширювати

міжнародну

діяльність через участь у проектах, грантах.
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6. Продовження студентцентрованої освітньої політики, розширення
повноважень студентського самоврядування як інструменту розвитку
лідерського потенціалу університету.
7. Утверджувати засад академічної доброчесності як однієї з важливих
вартостей університету.
8. Налагодження

системних зв’язків з працедавцями, збільшення

практичних навичок випускників.
Важливим завданням є подолання фрагментарності та побудова цілісної
стратегії підготовки майбутніх фахівців. В основу цього мають бути покладені
командні принципи організації праці, виробнича солідарність.
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