
 

Підрозділи/ 

Кафедри 

 

Пропозиції щодо потенційної співпраці 

кафедри і ОТГ Івано-Франківської та / або 

інших областей України 

Пропозиції щодо реалізації спільних  

з ОТГ проектів 

 

Біохімії та 

біотехнології 

Використання передових технологій 

розмноження рослин (мікроклональне 

розмноження плодово-ягідних, лікарських і 

декоративних рослин) 

За умови попиту від ОТГ можемо 

співпрацювати у напрямку розмноження 

високоякісного посадкового матеріалу 

Кафедри хімії 

середовища та 

хімічної освіти 

В галузі освіти 
В галузі аналізу навколишнього 

середовища 

Підготовка 

кадрів в 

галузі освіти 

Аналіз повітряного 

середовища ОТГ 
 

Кафедра 

фінансів 

Підвищення 

рівня 

фінансової 

грамотності 

серед 

населення, у 

т.ч. молоді 

Формування підприємницьких 

навичок ініціативної молоді в 

ОТГ 

Проведення 

школи 

«Юного 

фінансиста» 

для учнів 

старшої 

школи в ОТГ 

Проведення 

семінарів для 

найманих 

працівників та всіх 

зацікавлених осіб в 

ОТГ з метою 

ознайомлення їх 

особливостями 

реалізації фінансових 

відносин на мікро- та 

мезорівні та із  



нововведеннями у 

фінансовій сфері 

Кафедра 

готельно-

ресторанної та 

курортної 

справи 

1. 

Територіальна 

організація 

клімато-

бальнеологічно

го курорту 

«Любіжня» 

(смт Делятин). 

2. Проект 

бальнеологічн

ого пансіонату 

у смт Делятин. 

3. Проект 

водолікувальниц

і у с. Уторопи. 

1. Проект 

бальнеологіч

ного 

пансіонату у 

смт Делятин. 

2. Проект 

водолікувальниці у с. 

Уторопи. 

 

Факультет 

іноземних мов 

безкоштовні 

курси 

підготовки до 

ЗНО з 

англійської, 

німецької та 

французької 

мов (на базі 

університету); 

створення 

соціального 

проекту із 

проведення 

безкоштовних 

занять з 

іноземних мов 

студентами-

волонтерами 

ФІМ у дитячих     



будинках для 

дітей-сиріт, 

малозабезпече

них, та дітей 

інших 

пільгових 

категорій. 

Міжнародних 

відносин 

ініціювати і 

здійснювати 

широку 

програму 

досліджень про 

діяльність 

місцевих 

органів влади; 

поширювати 

результати 

наукових 

досліджень та 

експерименти 

через наукові 

публікації та 

організовані 

конференції; 

розробляти 

спільні 

дослідницькі 

проекти та 

подавати заявки 

на фінансові 

ресурси для їх 

реалізації. 

співпрацюват

и з місцевими 

та 

регіональним

и органами 

влади і 

підтримувати 

всі ініціативи 

та місцеві 

екологічні, 

спрямовані 

на 

впровадженн

я передової 

практики 

місцевого 

надання 

широкомасштабної 

допомоги, 

спрямованої на 

підтримку місцевого 

самоврядування в 

Україні. 

 



самоврядуван

ня в членах 

сторін угоди; 

Кафедра 

загального та 

германського 

мовознавства 

.Кафедра візьме 

участь у 

дослідженні 

діалектів Івано-

Франківщини 

спільно з ОТГ 

  

Кафедра 

візьме участь 

у дослідженні 

діалектів 

Івано-

Франківщини 

спільно з 

ОТГ 

  



Колективний 

проект 

пропозицій 

кафедри 

філології 

Коломийськог

о ННІ 

1. П’ядицька 

ОТГ 2. 

Печеніжинська 

ОТГ 

3. Ланчинська 

ОТГ 4. 

Матеїівецька 

ОТГ 

5. 

Нижньовербіжсь

ка ОТГ 6. 

Яблунівська 

ОТГ 7. 

Делятинська 

ОТГ 

1. Пошук 

матеріалів 

для 

літературно-

краєзнавчих, 

фольклорних, 

діалектологіч

них 

досліджень. 

2. 

Організація 

спільних 

навчально-

методичних 

семінарів з 

методоб'єдна

ннями 

вчителів 

української 

мови та 

літератури 

3. Участь у спільних 

заходах з 

відзначення 

пам’ятних дат, 

урочистих подій, 

ювілеїв.4. Спроба 

участі у спільних 

освітніх грантових 

проектах 

 



Кафедра 

соціальної 

психології та 

психології 

розвитку 

Розробка та 

проведення 

тренінгів для 

лідерів громад 

.Консультуван

ня активу 

громад 

Участь у 

спільних 

грантових 

проектах 

1. 

Започаткуван

ня бізнес-

клубів на 

територіях 

громад 

2. Започаткування 

постійно діючих 

психологічних 

майстерень по 

підтримці громад 3. 

Відкриття 

психолоічних шкіл 

нової генерації для 

молоді ОТГ 

 

Кафедра 

туризмознавст

ва і 

краєзнавства 

1. 

Територіальна 

організація 

туристтично-

рекреаційних 

зон Косівського 

району. 

Проект 

розвитку 

бальнеологічн

ого курорту у 

с. Уторопи 

 

1. Проект 

бальнеологіч

ного 

куурорту у с. 

Уторопи. 

Розробка 

туристично-

рекреаційних 

маршрутів 

Яблунівської 

селищної ради ОТГ 

 

Кафедра 

управління та 

бізнес-

адмініструван

ня 

Направлення 

студентів 

спеціальності 

«Публічне 

управління та 

адмініструванн

я» на практику 

Працевлаштув

ання студентів 

спеціальності 

«Публічне 

управління та 

адмініструванн

я» на роботу в 

Виконання (за 

домовленістю) 

викладачами 

кафедри робіт з 

написання 

стратегій 

розвитку різних 

Проекти, 

спрямовані 

на 

організацію 

навчально-

тренінгових 

заходів з 

Проекти, спрямовані 

на організацію 

навчально-

тренінгових заходів з 

метою розвитку 

лідерських якостей, 

комунікаційних  



в ОТГ з метою 

підготовки та 

реалізації 

реальних 

проектів 

розвитку 

громад 

ОТГ об’єктів, бізнес-

планів 

інвестиційних 

проектів 

метою 

розвитку 

підприємниц

тва в ОТГ 

(для 

існуючих та 

потенційних 

підприємців) 

здібностей, 

фінансової 

грамотності (для 

різних категорій 

слухачів: діти 

шкільного віку, 

дорослі) 

Кафедра 

фахових 

методик і 

технологій 

початкової 

освіти 

1. Підписати 

угоди та 

розробити 

перспективні 

плани співпраці 

кафедри та 

відділів освіти 

ОТГ Івано-

Франківської та 

інших областей 

України; 

2. Створити 

робочі групи, 

завданням 

яких є 

налагодити 

співпрацю з 

конкретними 

ОТГ та 

здійснювати 

пошук 

проектів, 

спрямованих 

на розвиток 

освіти в 

конкретних 

3. Спільна 

участь у 

міжнародних 

освітніх 

проектах та 

грантових 

програмах, які 

передбачають 

фінансування 

освітньої 

діяльності, 

покращення 

матеріально-

технічної бази 

кафедри та шкіл 

Співпраця зі 

школами 

ОТГ та 

використання 

їх як 

експеримента

льної бази 

для 

впровадженн

я 

перспективни

х освітніх 

продуктів, 

перевірки 

ефективності 

  



умовах 

регіону; 

ОТГ. 4. Кафедра 

може 

забезпечувати 

реалізацію 

науково-

теоретичних 

напрямів 

проектів та 

залучати до їх 

впровадження 

методистів та 

педагогів шкіл 

ОТГ. 5. 

Забезпечувати 

кваліфіованими 

фахівцями 

освітню галузь 

ОТГ Івано-

Франківської та 

інших областей 

України 

новітніх 

технологій та 

авторських 

методик; 

допомога у 

відкритті 

освітніх 

закладів. 



Кафедра 

всесвітньої 

історії 

1. Дослідження 

історії 

Станиславова – 

Івано-

Франківська як 

об’єкту 

культурно-

історичного та 

туристичного 

комплексу. 

2. Співпраця з 

м. Галич у 

рамках 

дослідження 

історії та 

культури 

Середньовічно

го Галича, 

відновлення та 

реставрація 

пам’яток 

культури, а 

саме церкви 

святого 

Пантелеймона 

в с. 

Шевченкове. 

3. Створення в 

Івано-

Франківській 

області 

туристичного 

маршруту у 

рамках 

«Маловідомі 

сторінки нашого 

краю». 4. У 

рамках 

дослідження 

локальної 

історії, історії 

рідного краю, 

написання 

монографій з 

історії із 

окремих 

населених 

пунктів з метою 

збереження 

історичної 

пам'яті. 5. 

1. Інклюзивна 

освіта в 

рамках 

проекту 

«Історія – 

доступна 

всім». 

2. Підготовка до 

здачі ЗНО з історії 

серед дітей з 

малозабезпечених 

сімей і тих, які 

перебувають у 

складних 

економічних 

обставинах. 

3. 

Відновлен

ня 

історични

х пам’яток 

на 

території 

населених 

пунктів 

(таблички, 

погруддя, 

пам’ятні 

знаки 

тощо). 



Освітні процеси, 

які мають на 

меті вивчення та 

популяризацію 

історії України 

серед населенн 

краю. 



Навчально-

науковий 

юридичний 

інститут 

Кафедра 

трудового, 

екологічного 

та аграрного 

права і ОТГ 

Івано-

Франківської 

та/або інших 

областей 

України: 1. 

юридичний 

супровід 

розробки 

програмних 

документів в 

сфеорі охорони 

довкілля, 

використання 

земель та інших 

природних 

ресурсів; 2. 

підготовка 

науквих 

висновків щодо 

Кафедра 

судочинства: 

1. організація 

та участь у 

проведенні 

семінарів, 

симпозіумів, 

конференцій, 

тематика яких 

пов’язана з 

діяльністю 

місцевого 

самоврядуванн

я; 2. участь у 

розробці 

комплексної та 

галузевих 

стратегій 

розвитку ОТГ 

Івано-

Франківської 

обалсті. 

Кафедра 

інституційног

Кафедра 

цивільного 

права: 

юридичний 

(науковий) 

супровід 

реєстрації, 

реорганізації та 

ліквідації 

юридичних осіб 

(розробка 

установчих 

документів, 

внесення змін до 

них тощо) і 

фізичних осіб-

підприємців, 

консультування 

з 

корпоративного 

законодавства, 

основ 

міжнародної 

економічної 

Кафедра 

трудового, 

екологічного 

та 

земельного 

права: 1. 

спільні 

грантові 

проекти щодо 

організації 

навчання 

представникі

в 

територіальн

их громад по 

реалізації їх 

компетенції в 

сфері 

охорони 

довкілля, 

використання 

земель та 

інших 

природних 

Кафедра цивільного 

права: 1. спільні 

грантові проекти з 

організації навчання 

представників 

територіальних 

громад щодо 

реалізації їх 

компетенції у сфері 

підприємницького, 

сімейного, 

спадкового, 

договірного права, 

охорони права 

власності, особистих 

немайнових прав та 

права 

інтелектуальної 

власності; 2. 

юридичний супровід 

проектів щодо 

захисту авторських 

прав, особистих 

немайнових прав у 

Кафедра 

конститу

ційного, 

міжнарод

ного та 

адміністр

ативного 

права: 1. 

адміністра

тивні 

договори 

про 

співпрацю 

в сфері 

наукового 

консульту

вання 

щодо 

роботи 

ОТГ. 

Кафедра 

кримінал

ьного 

права: 1. 



відповідних 

питань; 3. 

проведення 

тренінгів, 

семінарів з 

тлумачення 

приписів 

екологічного,зе

мельного, 

аграрного 

заонодавства. 

Кафедра 

кримінального 

права: 1. 

Юридичні 

консультації. 

Висновки з 

правових 

питань. 

Кафедра теорії 

та історії 

держави і 

права: 1. з 

метою 

о, 

міжнародного 

та 

адміністратив

ного права: 1. 

організація 

проходження 

струдентами 

Навчально-

наукового 

Юридичного 

інституту 

практики в 

органах 

місцевого 

самоврядуванн

я ( втому числі 

ОТГ); 

діяльності, з 

питань 

банкрутства, 

усиновлення, 

встановлення 

опіки і 

піклування, 

складання 

заповітів, 

розробка та 

аналіз договорів, 

підготовка 

документів щодо 

захисту права 

власності, 

особистих 

немайнових та 

майнових прав 

дітей тощо; 2. 

проведення 

тренінгів,семіна

рів з тлумачення 

приписів 

цивільного, 

ресурсів; 2. 

юридичний 

супровід 

проектів 

щодо 

поліпшення 

стану 

довкілля, 

організації 

ефективної 

системи 

землеустрою. 

Кафедра 

судочинства: 

1. сприяння у 

формування 

трудової 

основи 

діяльності 

ОТГ Івано-

Франківської 

області; 2. 

підготовка 

висновків з 

сфері охорони 

здоров'я, речових 

прав, організції 

ефективної системи 

патронатного 

виховання та 

будинків сімейного 

типу 

підтримка 

в 

створенні і 

діяльності 

центрів 

первинної 

правової 

допомоги. 



організації 

постійної 

співпраці 

кафедри з ОТГ 

визначати 

базами 

практики 

студентів 

органи 

місцевого 

самоврядування

. 

господарського, 

банківського, 

інвестиційного 

та сімейного 

законодавства, 

міжнародного 

приватного 

права; 3. 

підготовка 

наукових 

висновків з 

відповідних 

питань 

правових 

питань в 

межах 

наукової 

роботи 

кафедри. 



Кафедра 

анатомії і 

фізіології 

людини та 

тварин 

Узгоджуються 

питання 

співпраці із 

Загвіздянською 

ОТГ Івано-

Франківської 

області 

  

1. Залучення 

учнів 

Загвіздянсько

го і 

Підліського 

ліцеїв в 

роботі 

«Школа 

лабораторної 

та 

функціональн

ої 

діагностики». 

2. Надання 

лабораторій і 

кабінетів кафедри 

анатомії і фізіології 

людини та тварин 

для учнів старших 

класів 

Загвіздянського і 

Підліського ліцеїв з 

метою проведення 

окремих 

лабораторних занять 

з біології людини та 

лабораторної 

діагностики. 

3. 

Ознайомле

ння учнів 

Загвіздянс

ького і 

Підліськог

о ліцеїв з 

матеріала

ми ЗНО 

(біологія 

людини). 

4. Участь 

учнів 

названих 

ліцеїв у 

роботі 

МАН; 5. 

Залучення 

учнів 

названих 

ліцеїв в 

роботі 

наукових 

гуртків 



кафедри. 

Кафедра 

агрохімії і 

ґрунтознавств

а 

1. Проведення 

ґрунтового 

обстеження 

територій 

2. 

Документальн

ий супровід 

агрохімічної 

характеристик

и земель та 

проведення 

лабораторних 

досліджень 
 

1. 

Заключення 

угод на 

тривалі 

терміни щодо 

забезпечення 

охорони 

ґрунтів та 

відновлення 

їх родючості   



Кафедра 

менеджменту і 

маркетингу 

1. підготовка 

наукових 

висновків щодо 

відповідних 

питань 

2. проведення 

тренінгів, 

семінарів з 

тлумачення 

приписів 

екологічного, 

земельного, 

аграрного 

законодавства 

3. участь у 

розробці 

комплексної та 

галузевих 

стратегій 

розвитку ОТГ 

Івано-

Франківської 

області. 4. 

організація 

проходження 

студентами 

кафедри 

менеджменту і 

маркетингу 

практики в 

органах 

місцевого 

самоврядування 

(в тому числі 

ОТГ) 

1. спільні 

грантові 

проекти щодо 

організації 

навчання 

представникі

в 

територіальн

их громад по 

реалізації їх 

компетенції в 

сфері 

підприємства 

в умовах 

євроінтеграці

ї 

2. організаційний 

супровід проектів 

щодо удосконалення 

розвитку системи 

малого і середнього 

бізнесу Івано-

Франківської області 

та забезпечення їх 

конкурентоспроможн

ості 

3. 

адміністра

тивні 

договори 

про 

співпрацю 

в сфері 

наукового 

консульту

вання 

щодо 

роботи 

ОТГ 



Кафедра 

філософії, 

соціології та 

релігієзнавств

а 

визначення 

соціальних 

проблем та їх 

причин, котрі 

створюють 

складні життєві 

ситуації для 

окремих 

соціально-

демографічних 

груп, сім’ї, 

індивіда 

розробка та 

реалізація 

різноманітних 

проектів: за 

масштабами 

реалізації 

(монопроекти, 

мультипроекти

, мегапроекти, 

мікропроекти), 

за 

територіально

ю ознакою 

(національні, 

міжрегіональні

, регіональні та 

місцеві 

проекти), за 

характером і 

сферою 

діяльності 

(економічні, 

дослідницькі, 

екологічні, 

моніторинг та 

оцінка 

соціальних 

проектів 

управління 

проектом 

(проектний 

менеджмент), 

реалізація 

соціальних 

проектів, їх 

моніторинг 

та оцінка, у 

т.ч. шляхом 

участі 

викладачів, 

аспірантів, 

магістрів і 

студентів на 

волонтерськи

х засадах, а 

також на 

платній 

основі 

  



культурологіч

ні, політичні, 

соціальні 

тощо) 



Кафедра 

світової 

літератури і 

порівняльного 

літературознав

ства 

 

   

Організація 

та участь у 

культурних 

проектах в 

межах Івано-

Франківської 

ОТГ.  

 

  

 


