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Дрогобицький державний педагогічний університет  
імені Івана Франка у 2015 році 

 
Дрогобицький державний педагогічний університет засновано постановою Ради 

Народних Комісарів УРСР 15 квітня 1940 року. За сімдесят п’ять років існування 
університет на батьківщині Івана Франка пройшов кілька етапів: 

– короткий довоєнний період, про який не збереглося жодних документальних 
відомостей; 

– післявоєнні роки учительського інституту (1944 – 1952); 
– історія Дрогобицького педагогічного інституту до возз’єднання з Львівським (1952 – 

1960) ; 
– від возз’єднання з Львівським педагогічним інститутом до часу перетворення 

нашого навчального закладу у державний педагогічний університет (1998); 
– діяльність у статусі університету ( 1998 – дотепер). 
Нині – це потужний освітянський навчально-науковий центр, учасник „Альянсу 

університетів за демократію”, що наполегливо здобуває державний і міжнародний 
авторитет. У складі університету – інститути: фізики, математики, економіrи та 
інноваційних технологій, іноземних мов та музичного мистецтва, та шість факультетів – 
філологічний, початкової та мистецькоїосвіти, історичний, фізичного виховання, 
соціально-гуманітарний, біологічний, центр перепідготовки та післядипломної освіти, 
центр довузівської підготовки. Тут на двох формах навчання фах учителя здобувають 
майже 6 000 осіб.  

Університет готує учителів усіх предметів, які викладаються у школі, та фахівців ще 
біля десятка  непедагогічних спеціальностей, таких як переклад, комп’ютерні науки, 
філософія, менеджмент організацій, економічна кібернетика тощо. 

У 2014 – 2015 н.р. вперше проліцензовано 2 спеціальності з галузі знань „Специфічні 
категорії”: педагогіка вищої школи, управління навчальним закладом, які уможливлять 
здійснювати підготовку професіоналів за освітнім ступенем магістра на основі базової 
або повної вищої освіти будь-якого напряму підготовки чи спеціальності.   

Мета університету – підготовка кваліфікованих педагогів, професіоналів своєї справи, 
покликаних забезпечити майбутнє нації. Тому ректорат керується такими 
фундаментальними принципами університетського життя, як: національний дух освіти, 
автономія, академічні свободи, гідність людини, висока професійність, відповідальність і 
підзвітність, спрямованість на адекватність стандартам університетів європейського 
рівня, вимогам включеності до Болонського процесу. Сповідування цих принципів 
робить університет національним за суттю, європейським за зразком і престижним у 
західному регіоні України, дає змогу розширювати сферу освітньої діяльності, 
модернізувати навчальний процес, упроваджувати нові спеціальності та спеціалізації, 
що засвідчує високий рейтинг університету, багато зроблено для комп’ютеризації 
навчального процесу, а підключення до мережі Інтернет уможливлює швидке й 
ефективне запровадження до навчального процесу новинок, пропаганду свого досвіду. 

 Дрогобицький педагогічний має потужний науковий потенціал. Навчальний процес 
проводять 660 науково-педагогічних працівників, з них 402 з ученими ступенями і 
науковими званнями, у т. ч. 63 – доктори наук, професори, 339 кандидати наук, доценти. 
Тут готують фахівців за дев’ятьма напрямами підготовки спеціалістів, чотирма – 
магістрів та за 11 галузями знань – бакалаврів з 34 спеціальностей і спеціалізацій. У 
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навчальному закладі створено і функціонує 11 наукових шкіл. Діє спеціалізована вчена 
рада з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття 
наукового ступеня доктора та кандидата наук. 

ДДПУ – це також 10 навчальних корпусів, бібліотека з книжковим фондом 0,6 млн. 
томів, 6 читальних залів, 3 гуртожитки, спортивно-оздоровчий табір „Смерічка", 10 
колективів художньої самодіяльності, 8 з яких носять звання „народний”. 

 Одним із перших завдань, які ми ставили перед собою у 2015 році, було 
намагання відійти від застарілих авторитарно-тоталітарних принципів і стандартів, а 
також  стереотипів педагогічної та управлінської діяльності. 

Прийняття нового Закону України „Про вищу освіту” актуалізувало європейський 
вектор її розвитку за такими нормами, як „академічна автономія”, „якість освіти, 
активізація студентського самоврядування”, „оптимізація навчального навантаження”, 
„розвиток наукових досліджень” тощо. 

Важливим ключовим аспектом діяльності університету та його іміджу є міжнародне 
співробітництво. Університет співпрацює з 44 навчальними закладами таких країн, як 
Польща, Бельгія, Австрія, Німеччина, Словаччина, Білорусь, Камерун, Росія, 
Азербайджан, Китай, США. Контакти з ВНЗ інших країн дають можливість забезпечити 
підвищення кваліфікації НПП шляхом проведення спільних наукових досліджень та 
виконання проектів, стажування професорсько-викладацького складу і студентів, 
поліпшити та розробити нові освітні програми і дисципліни, організувати обмін 
викладачами та студентами, літні школи тощо. 

Уже дев’ять років поспіль у нас проводиться Міжнародний фестиваль Бруно Шульца. 
Також виконуються міжнародні проекти за кошти Євросоюзу. За останні п’ять років 
понад 400 НПП взяли участь у різних формах співробітництва, зокрема стажуванні, 
міжнародних конференціях, робочих зустрічах, „круглих столах”, семінарах, 
спеціалізованих вчених радах. Долучаються до міжнародної співпраці і студенти 
університету. Більше 200 студентів і аспірантів протягом 2010 – 2015 років взяли участь у 
різноманітних міжнародних заходах. Загалом за період 2005 – 2014 рр. було проведено 
майже 1200 заходів із міжнародної співпраці. 

У 2015 р. університет долучився до участі в програмі Еразмус+, у якій ключовим для 
українських ВНЗ є напрям діяльності – КА1: Мобільність студентів та працівників у 
вищій освіті. Передбачаються обміни студентами, науково-педагогічними працівниками 
та персоналом.  

З 2013 року також діють угоди, згідно з якими наші студенти та магістри мають 
можливість здобувати подвійні дипломи з різних напрямів підготовки. 

Результати міжнародного співробітництва свідчать про високоефективну та 
багатогранну діяльність колективу університету – творчого, наполегливого та 
ініціативного.  
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У 2015 році  вчене звання доцента і професора було присвоєно: 
 

1. Бобечко Оксані Юріївні – доцента кафедри народних музичних інструментів та 
вокалу. 

2. Брюховецькій Ірині Володимирівні – доцента кафедри біології та хімії. 
3. Бурді Адріані Ігорівні – доцента кафедри теоретичної та прикладної економіки. 
4. Вишнівському Романові Йосиповичу – доцента кафедри практики англійської 

мови. 
5. Війчуку Тарасу Івановичу – доцента кафедри математики. 
6. Герасименко Світлані Юріївні – доцента кафедри теорії та методики фізичного 

виховання. 
7. Грибок Ніні Миколаївні – доцента кафедри здоров'я людини та фізичної 

реабілітації. 
8. Гринику Ігорю Мироновичу – доцента кафедри соціальної педагогіки та 

корекційної освіти. 
9. Гущак Жанні Михайлівні – доцента кафедри машинознавства та основ технологій. 
10. Дмитришину Юрію Любомировичу – доцента кафедри правознавства, соціології 

та політології. 
11. Дуркалевич Вікторії Володимирівні – доцента кафедри мовної та міжкультурної 

комунікації. 
12. Іваніків Наталії Миколаївні – доцента кафедри здоров’я людини та фізичної 

реабілітації; 
13. Ільницькому Василю Івановичу – доцента кафедри нової та новітньої історії 

України. 
14. Калиті Наталії Іванівні – доцента кафедри педагогіки і методики початкової 

освіти. 
15. Каракевич Роксоляні Орестівні – доцента кафедри практики німецької мови. 
16. Карпенко Оресті Євгенівні – доцента кафедри загальної педагогіки та дошкільної 

освіти. 
17. Керик Оксані Євгенівні – доцент кафедри соціальної педагогіки та корекційної 

освіти. 
18. Кишакевич Світлані Володимирівні – доцента кафедри народних музичних 

інструментів та вокалу. 
19. Кобрій Ользі Миколаївні – професора кафедри загальної педагогіки та 

дошкільної освіти. 
20. Колток Лесі Богданівні – доцента кафедри педагогіки і методики початкової 

освіти. 
21. Копельців-Левицькій Єлизаветі Деонізівні – доцента кафедри правознавства, 

соціології та політології. 
22. Кравченко Лесі-Ромі Степанівні – професора кафедри світової літератури та 

славістики; 
23. Кречківській Галині Володимирівні – доцента кафедри біології та хімії. 
24. Кропивницькій Лілії Михайлівні – доцент кафедри біології та хімії. 
25. Лазірко Наталії Орестівні – доцента кафедри світової літератури та славістики. 
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26. Лазурко Лідії Миколаївні – доцента кафедри давньої історії України та 
спеціальних історичних дисциплін. 

27. Лапчуку Ярославу Степановичу – доцента кафедри менеджменту та 
адміністрування. 

28. Левицькій Людмилі Ярославівні – доцента кафедри практики німецької мови. 
29. Лімонченко Вірі Володимирівні – професора кафедри філософії. 
30. Луців Світлані Ігорівні – доцента кафедри філологічних дисциплін та методики їх 

викладання у початковій школі. 
31. Марковій Мар’яні Василівні – доцента кафедри романської філології та 

компаративістики. 
32. Муляр Наталії Михайлівні – доцента кафедри культурології та мистецької освіти; 
33. Паласевич Ірині Львівні – доцента кафедри загальної педагогіки та дошкільної 

освіти. 
34. Попівняк Оксані Мирославівні – доцента кафедри теоретичної та прикладної 

економіки. 
35. Поповичу Володимиру Дмитровичу – доцента кафедри машинознавства та основ 

технологій. 
36. Пристай Галині Василівні – доцента кафедри порівняльної педагогіки і методики 

викладання іноземних мов. 
37. Проць Олександрі Євстахіївні – доцента кафедри правознавства, соціології та 

політології. 
38. Пурій Галині Миколаївні – доцента кафедри теоретичної та прикладної 

економіки. 
39. Сидору Михайлу Богдановичу – доцента кафедри культурології та 

українознавства. 
40. Скробачу Тарасові Богдановичу – доцент кафедри екології та географії. 
41. Татомир Ірині Любомирівні – доцента кафедри теоретичної та прикладної 

економіки. 
42. Чайці-Петегирич Лілії Богданівні – доцента кафедри теоретичної та прикладної  

економіки. 
43. Щудло Світлані Андріївні – професора кафедри правознавства, соціології та 

політології. 
 

Кандидатські дисертації захищено у 2015 році 
 
1. Галущак Мар’яна Степанівна – кафедра філософії  імені професора Валерія 

Григоровича Скотного. 
2. Федурко Оксана Миронівна – кафедра порівняльної педагогіки та методики 

викладання іноземних мов. 
3. Волошин Світлана Миколаївна – кафедра практичної психології. 
4. Дуб Віра Григорівна – кафедра практичної психології. 
5. Зимянський  Андрій Романович – кафедра психології. 
6. Дубравська Зоряна Романівна  – кафедра практики англійської мови. 
7. Проць Роман Омельянович – кафедра спортивних дисциплін та методики їх 

викладання. 
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8. Матієшин Іван Васильович – кафедра спортивних дисциплін та методики їх 
викладання. 

9. Сипа Лілія Михайлівна – кафедра романської філології та компаративістики. 
10. Ворончак Іван Осипович – кафедра менеджменту та маркетингу. 
11. Когут Уляна Петрівна – кафедра інформатики та обчислювальної математики. 
12. Стець Галина Володимирівна – кафедра методики музичного виховання і 

диригування. 
13. Медвідь Тетяна Олександрівна – кафедра методики музичного виховання і 

диригування. 
14. Терлецька Леся Петрівна – кафедра загальної педагогіки та дошкільної освіти. 
 
 

Докторські дисертації захищено у 2015 році 
1. Лімонченко Віра Володимирівна  – кафедра філософії імені Валерія Григоровича 
Скотного; 
2. Смолінська Олеся Євгенівна – кафедра загальної педагогіки та дошкільної освіти; 
3. Яремко Ярослав Петрович – кафедра української мови. 

 
 

У 2014 – 2015 н.р.  успішно ліцензовано: 
– 2 напрями підготовки бакалаврів – 6.030101 „Соціологія” та 6.020205 

„Образотворче мистецтво*”; 
– 4 спеціальності магістратури – 8.02030302 Мова і література (російська)*, 

8.02030302 Мова і література (польська)*, 8.18010020 „Управління навчальним 
закладом (за типом)****” та 8.18010021 „Педагогіка вищої школи****”; 

–  збільшено ліцензований обсяг підготовки магістрів зі спеціальності 8.04030201 
„Інформатика*” на денній формі навчання і започатковано заочну форму 
навчання з цієї спеціальності. 

 
Визнано акредитованими 

такі напрями підготовки та спеціальності: 
освітній ступінь „Бакалавр”: 

6.020202 Хореографія* 
6.020303 Філологія* 

 

освітній ступінь „Бакалавр” у Філії ДДПУ в м. Хуст Закарпатської області: 
6.010102 Початкова освіта 
6.020204 Музичне мистецтво* 

освітній ступінь „Магістр”: 
8.01010101 Дошкільна освіта 
8.01010201 Початкова освіта 
8.01010301 Технологічна освіта 
8.02020401 Музичне мистецтво (за видами)* 
8.02030301 Українська мова і література* 
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8.02030302 Мова і література(англійська)* 
8.02030302 Мова і література (німецька)* 
8.02030302 Мова і література (французька)* 
8.04020101 Математика (за напрямами)* 
8.04020301 Фізика (за напрямами)* 

 
Продовжено термін дії сертифікатів про акредитацію підготовки 

бакалаврів і спеціалістів на термін дії сертифікатів підготовки магістрів: 
освітній ступінь „Бакалавр”: 

6.010101 Дошкільна освіта  
6.010102 Початкова освіта  
6.010103 Технологічна освіта 
6.010203 Здоров’я людини* 
6.020204 Музичне мистецтво* 
6.020302 Історія* 
6.030103 Практична психологія* 
6.030601 Менеджмент 
6.040201 Математика* 
6.040203 Фізика* 

ОКР „Спеціаліст”: 
7.01010101 Дошкільна освіта (в т.ч. перепідготовка) 
7.01010201 Початкова освіта (в т.ч. перепідготовка) 
7.01010301 Технологічна освіта (в т.ч. перепідготовка) 
7.01020101 Фізичне виховання* (в т.ч. перепідготовка) 
7.01020302 Фізична реабілітація* (в т.ч. перепідготовка) 
7.02020401 Музичне мистецтво (за видами)* 
7.02030201 Історія* (в т.ч. перепідготовка) 
7.02030301 Українська мова і література* (в т.ч. перепідготовка) 
7.02030302 Мова і література (англійська)*  (в т.ч. перепідготовка) 
7.02030302 Мова і література (німецька)* 
7.02030302 Мова і література (французька)* 
7.03010301 Практична психологія (за видами)* (в т.ч. перепідготовка) 
7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної 
діяльності)  (в т.ч. перепідготовка) 
7.04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища* 
7.04020101 Математика  (за напрямами)* (в т.ч. перепідготовка) 
7.04020301 Фізика  (за напрямами)* 
 

* Спеціальності, за якими здійснюється підготовка професіоналів за освітньо-
кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра з присвоєнням кваліфікації вчителя 
або викладача вищого навчального закладу, за умови виконання психолого-
педагогічної, методичної та практичної  програми підготовки відповідн до 
галузевого стандарту педагогічної освіти. 
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ДОСЯГНЕННЯ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ У ПРЕДМЕТНИХ ОЛІМПІАДАХ                     
І ТВОРЧИХ КОНКУРСАХ 2015 РОКУ 

 
НАЗВА ОЛІМПІАДИ, КОНКУРСУ ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я,   

СТУДЕНТА МІСЦЕ НАУКОВИЙ КЕРІВНИК 
АБО ВИКЛАДАЧ 

ІІ етап Всеукраїнської 
студентської олімпіади зі 
спеціальності «Фізика» 

Тома Іван 
Петрович ІІ 

Доцент кафедри 
загальної фізики       

Угрин Ю.О 
ІІ етап Всеукраїнської 

студентської олімпіади зі 
спеціальності  

«Українська мова та література» 

Сенета Марія 
Іванівна ІІ 

Старший викладач 
кафедри української 

мови  
Баранська Л.Б. 

ІІ етап Всеукраїнської 
студентської олімпіади з 
навчальної дисципліни 

«Політологія» 

Мадилюс Ірина 
Зіновіївна ІІ 

Доцент кафедри  
правознавства, 

соціології  і політології 
Зелена О.Я. 

ІІ етап Всеукраїнської 
студентської олімпіади зі 

спеціальності «Технологічна 
освіта» 

Зрайло Назар 
Михайлович ІІІ 

Старший. викладач 
кафедри методики 

трудового та 
професійного 

навчання та ДУМ  
Ясеницький В.Є 

ІІ етап Всеукраїнської 
студентської олімпіади зі 

спеціальності «Англійська мова 
та література» 

Яворська Ольга 
Володимирівна ІІІ 

Викладач кафедри 
практики англійської 

мови 
Шайковський Р.Ю. 

ІІ етап Всеукраїнської 
студентської олімпіади з 
навчальної дисципліни 

«Фізика» 

Войтович Тарас 
Мирославович ІІІ 

Доцент кафедри 
загальної фізики       

Угрин Ю.О 

ІІ етап Всеукраїнської 
студентської олімпіади з 

навчальної дисципліни «Безпека 
життєдіяльності» 

Бойко Юлія Іванівна ІІІ 
Доцент кафедри 

машинознавства та 
основ технологій  

Гущак Ж.М. 
ІІ етап Всеукраїнської 

студентської олімпіади зі 
спеціальності «Математика» 

Петречко Наталія 
Василівна ІV 

Викладач кафедри 
математики  
Золота О.А. 

V Міжнародний мовно-
літературний конкурс учнівської 

та студентської молоді імені 
Тараса Шевченка 

Сенета Марія 
Іванівна ІІ 

Доцент кафедри 
української мови  

Стецик М. С. 

V Міжнародний мовно-
літературний конкурс учнівської 

та студентської молоді імені 
Тараса Шевченка 

Яворська Ольга 
Володимирівана ІІ 

Старший викладач 
кафедри мовної та 

міжкультурної 
комунікації 

Яворська О.М. 
ХV Міжнародний конкурс з 

української мови імені Петра 
Яцика 

Костур Роксолана 
Іванівна ІІ 

Доцент кафедри 
української мови  

Стецик М. С. 
Інструментальне 

тріо «3-D»: 
Юрків Ангелина 
Петраш Ольга 
Савчин Ганна 

І 

Щерба Михайло ІІ 
Андрій 

Росоловський ІІІ 

Доцент кафеди 
народних музичних 

інструментів та вокалу  
Душний А.І.  ХІ-й міжнародний молодіжний 

фестиваль-конкурс імені 
Ісидора Вимера  

«Золота троянда» 

Ольга Горда І 

Доцент кафедри 
народних музичних 

інструментів та вокалу  
Шуневич Є.В.  
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Всеукраїнський відкритий 
конкурс баяністів-акордеоністів 

«Візерунки Прикарпаття» 
Щерба Михайло  

Доцент кафеди 
народних музичних 

інструментів та вокалу  
Душний А.І.  

Горда Ольга  
 І 

Трощило Марія 
 І 

Міжнародний відео-конкурс 
«Laureat Internet Music 

Competition»  
 Шуневич Василь 

 І 

Доцент кафедри 
народних музичних 

інструментів та вокалу  
Шуневич Є.В.  

Інструментальне 
тріо «3-D»:  

Юрків Ангелина 
Петраш Ольга 
Савчин Ганна 

ІІІ VІІІ-й Міжнародний конкурс 
баяністів-акордеоністів 

«Perpetuum mobile» 

Шабля Андрій  

Доцент кафеди 
народних музичних 

інструментів та вокалу  
Душний А.І.  

Всеукраїнський фестиваль-
конкурс музичного мистецтва 

«Київський колорит» 

Володимир 
Бобанич,  

Михайло Чень, 
Ольга Петраш, 

Галина Богомол 

ІІІ 
премія 

Доцент кафеди 
народних музичних 

інструментів та вокалу  
Душний А.І.  

VІІІ-й Всеукраїнський відкритий 
конкурс баяністів-акордеоністів 

„Візерунки Прикарпаття” 

Володимир 
Бобанич, Михайло 
Чень, Іван Файчак, 
Любомир Григор’єв 

диплом 
ІІІ 

ступеня 

Доцент кафеди 
народних музичних 

інструментів та вокалу  
Душний А.І., ст. 

викладач В.В. Шафета 
  

 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ганна Сачин та Ольга Петраш 

Золота трояна – 2015 
(Ганна Савчин, 

Володимир Бобанич, 
Галина Богомол) 

Андрій   Шабля Бобанич Володимир 
 (Гран-Прі Золотої троянди) 
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НАЙВАЖЛИВІШІ СПОРТИВНІ ЗДОБУТКИ УНІВЕРСИТЕТУ 2015 РОКУ 
 

НАЗВА СПОРТИВНИХ 
ЗМАГАНЬ 

ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я 
СТУДЕНТА 

 
ВИД СПОРТУ 

 
МІСЦЕ 

 
ТРЕНЕРИ 

Ігор Желем легка атлетика 
біг 1500 м 

VI Редчиць В.О., 
Федорищак Р.Л. 

Чемпіонат України 
 з легкої атлетики 

серед юніорів 
(м. Суми,  6 – 7 лютого) 

Михайло Шостак легка атлетика 
4×400 м естафета 

VI Редчиць В.О., 
Федорищак Р.Л. 

 
„Універсіада  

Львівщини – 2015” 
(м. Львів, 11 – 17 березня) 

Збірна команда 
ДДПУ (жінки) 

міні-футбол ІII Проць Р.О.  

Чемпіонат України зі 
стрибків на акробатичній 

доріжці 
(м. Миколаїв, 

17 – 20 березня) 

 
Юрій Шевченко 

 
 

Олег Терехов 

стрибки на 
акробатичній 

доріжці 
вправа № 2 

багатоборство 
командна 
першість 

 
ІІ 
ІІІ 
 

ІІІ 

Кушнір Р.Г.  

„Універсіада  
Львівщини – 2015” 

греко-римська боротьба 
(м. Львів, 17 – 19 березня) 

 
 

Назар Семків 
 

Іван Селецький 

греко-римська 
боротьба 

вагова категорія 
до 98 

вагова категорія 
до 86 

 
 

ІІ 
 

ІІІ 

Матієшин І.В.  

ХІV Міжнародний марафон 
(м. Краків, 

Республіка Польща, 
21 квітня) 

Тарас Сало легка атлетика І  

„Універсіада  
Львівщини – 2015” 
з легкої атлетики 

(29 – 30 квітня, м. Львів) 

Збірна команда 
ДДПУ 

легка атлетика ІІІ 
 
 
 

Кондрацька Г. Д.,  
Федорищак Р.Л.,  

Редчиць В.О.  

Третій кубок 
пам’яті ректора 

Валерія Скотного 
з міні-футболу 

(27 травня ) 

Збірна команда 
викладачів ДДПУ 

ім. І. Франка 
 

міні-футбол І Веселовський 
А.П.  

Чемпіонат України серед 
команд ВНЗ 

(Фінал чотирьох, 
м. Київ, 29 – 30 травня) 

Збірна команда 
ДДПУ 

міні-футбол І Ільчишин І.П., 
Проць Р.О.  

 

Чемпіонат  
Львівської області  
з легкої атлетики 

 

 
Михайло Шостак 

Ігор Желем 

легка атлетика 
біг на 1500 м 

 
біг на 1500 м 

 
І 
 

ІІ 

Федорищак Р.Л., 
Редчиць В.О.  

Чемпіонат України з легкої 
атлетики серед юніорів 

(м. Харків, 15 – 16 червня) 

 
Ігор Романяк 

 
Ігор Желем 

 
Михайло Шостак 

легка атлетика 
десятиборство 

 
біг на 3000 м 

 
біг на 800 м 

 
І 
 

ІІІ 
 

IV 

Федорищак Р.Л., 
Редчиць В.О.  

 
 
 

Чемпіонат світу з хортингу 
(25 – 27 вересня) 

 
Остап Саламін 

 
 
 
 
 
 

хортинг 
„Показовий 
командний 

виступ”,  
„Показовий 

парний виступ” 
 
 

 
І 
 
 
І 
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Андрій Яцик 
 
 
 

Анатолій Гнатків 

„Показовий 
командний 

виступ” 
 

„Показовий 
командний 

виступ”,  
„Показовий 

парний виступ” 

І 
 
І 
 
 
І 

„Універсіада  
Львівщини – 2015” 

 з футболу (м. Дрогобич, 
28 вересня – 1 листопада) 

Збірна команда 
ДДПУ 

футбол ІІІ Веселовський А.П.,  
Михайловський О.Б.,   

Ніконець А.В.  

„Універсіада  
Львівщини – 2015” 

легкоатлетичний крос 

Збірна команда 
ДДПУ 

легко 
атлетичний крос 

ІІІ Кондрацька Г. Д.,  
Федорищак Р.Л.,  

Редчиць В.О.  
Кубок області  

з пауерліфтингу 
(м. Львів, 17-18 жовтня) 

 
Іван Селецький 

пауерліфтинг 
вагова категорія 

93 

ІІІ Р.Г.Кушнір 

ХІХ регіональний турнір 
Бориса Подскоцького 
 з гирьового спорту 

(21 жовтня) 

Збірна команда 
ДДПУ 

гирьовий спорт ІІІ Кізло В.І., 
Кушнір Р.Г. 

Чемпіонат області з 
гирьового спорту 

(м. Львів, 1 листопада) 

 
Андрій Лагуш 

гирьовий спорт 
вагова категорія 

95+ 

 
І 

Кушнір Р.Г. 

VII Гран-Прі імені 
Станіслава Герона  

зі спортивної акробатики, 
стрибків на акробатичній 

доріжці та стрибків на 
батуті 

( м.Жешув-Ланцут, Польща, 
5 – 9 листопада) 

 
 
 
 
 
 
 

Юлія Пилип’як 
 

Ольга Шутяк 

спортивна 
акробатика, 
стрибки на 

акробатичній 
доріжці, 

стрибки на батуті 
жіночий дует 

 
жіночий дует 

 
 
 
 
 
 
 
І 
 

ІІ 

Чепелюк А.В.  

„Універсіада 
Львівщини – 2015” 

з армрестлінгу 
(м. Львів, 

18 – 19 листопада) 

 
Василь Фабрицій 

 
 

Олег Баргель 

армрестлінг 
вагова категорія 

до 65 
 
 

вагова категорія 
до 85 

 
ІІІ 
 
 
 

ІІІ 

Лемешко О.С.  

Турнір з міні-футболу 
пам’яті Михайла 
Цибульського 

(м. Львів, 20 листопада) 

Збірна команда  
викладачів 

ДДПУ 
ім. І. Франка 

міні-футбол І Веселовський А.П.  

Чемпіонату України 
 серед юніорів  

зі спортивної акробатики 
(м. Львів, 

26 – 29 листопада) 

Юлія Пилип’як 
 

спортивна 
акробатика 

ІІ Чепелюк А.В.  

Чемпіонат світу з УШУ 
(м. Джакарта, Індонезія 13 –

 19 листопада) 

Андрій Фегецин 
 
 

УШУ VIII Сотрихіна О.С. 

„Універсіада  
Львівщини – 2015”  

гирьовий спорт 
(26 – 27 листопада) 

Збірна команда 
ДДПУ 

гирьовий спорт ІІІ Кушнір Р.Г.  
Кізло В.І.  

 

Кубок України з УШУ 
(м. Львів, 26-27 грудня) 

Андрій Фегецин 
 

УШУ I Сотрихіна О.С.  
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Досягнення студентів факультету фізичного виховання у 2015 році 
 

 
 
 

 
 

 
 

І  місце: Табачинська Олександра, Пилип’як Юлія; 
ІІ місце: Юськів Наталія, Шутяк Ольга. Міжнародні змагання зі 

спортивної акробатики „VІІ  Grandprix of Poland” 
 

Під час виступу 

Божена Спасенкова 
Андрій Лагуш Юрій Шевченко Перший справа: 

Василь Фабріцій  

В центрі  
Юрій Шевченко і 

Олег Терехов 

Андрій Фегецин Михайло Шостак 
перший справа 

Перша справа : 
Юлія Пилип’як 
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Зліва направо:  Андрій 
Яцик, Остап Саламін, 

Анатолій Гнатків 
Чемпіонат України з футзалу 

серед ВНЗ 2 
Тарас Сало 

„Універсіада Львівщини – 2015” з футболу, бронзовий призер І ряд: Тарас Грицан, 
Тарас Гірший, Анатолій Веселовський, Віталій Трусевич, Роман Хомин, Володимир 
Сурник, Едуард Мись, Роман Проць, Микола Лук’янченко, Роман Чопик, Володимир 
Ніколаєв, Андрій Іщів, Сергій Мельник, Андрій Дурда. І І  ряд: Богдан Іванченко, Ігор 
Тимкович, Олег Квич, Олег Зайченко, Олег Домальчук, Іван Созанський Роман, Бойко 

 

Чемпіони України з футзалу серед ВНЗ 


