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Дрогобицький державний педагогічний університет 
імені Івана Франка у 2016 році 

 

Дрогобицький державний педагогічний університет засновано постановою Ради 
Народних Комісарів УРСР 15 квітня 1940 року. За понад 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, і шість факультетів – філологічний, 
початкової та мистецької освіти, історичний, фізичного виховання, соціально-гуманітарний, 
біолого-природничий, центр перепідготовки та післядипломної освіти, центр довузівської 
підготовки. Тут на двох формах навчання фах учителя здобувають понад 5000 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. Уперше також про ліцензовано дві 
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 580 науково-педагогічних працівників, з них 391 з науковими ступенями і вченими 
званнями, у т. ч. 55 – докторів наук, професорів, 336 кандидатів наук, доцентів. Тут готують 
фахівців за дев’ятьма галузями знань спеціалістів, дев’ятьма – магістрів та за 11 галузями  
знань – бакалаврів з 38 спеціальностей і спеціалізацій. У навчальному закладі створено і 
функціонує 12 наукових шкіл. Діє спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду 
та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук. 
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ДДПУ – це також 11 навчальних корпусів, бібліотека з книжковим фондом 0,7 млн  томів, 
6 читальних залів, 4 кабінети самостійної роботи 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 2016 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 із 43 навчальними закладами таких країн, як 
Польща, Бельгія, Австрія, Німеччина, Словаччина, Білорусь, Росія, Азербайджан, Китай, 
США. До основних напрямів міжнародної співпраці належать спільна діяльність з проблем 
навчально-методичної і науково-дослідницької роботи; обмін: досвідом у визначених галузях; 
впровадження інноваційних програм навчання; НПП з метою інтенсифікації навчальної та 
науково-дослідницької роботи, стажувань, участі у наукових конференціях; науковою та 
навчально-методичною літературою; досвідом організації навчального процесу і 
навчальними програмами з подібних спеціальностей; студентами (навчання, практики, 
студентські наукові конференції); підготовка спільних публікацій з проведених наукових і 
науково-методичних досліджень; реалізація спільних дослідницьких проектів, в тому числі 
міжнародних грантів; участь у творчих конкурсах і фестивалях; розробка та узгодження 
програм підготовки магістрів у рамках проекту „Подвійний диплом” та інше. Зокрема, 
українсько-польський проект „Комунікація без кордонів” спільно з Академією Полонійною в 
Ченстохові, метою якого є підтримка освітньої діяльності, пов’язаної з вивченням іноземних 
мов в університеті та відповідною інформаційною підтримкою, передбачає участь  1500 осіб. 

У 2016 році університет брав участь у програмі мобільності ERASMUS+. Опрацьовано 
проекти співпраці „Навчальна мобільність індивідуальних студентів та викладацького складу 
ВНЗ між країнами-учасниками програми та країнами-партнерами” (Erasmus + KA1) з 
Люблінським католицьким університетом (Польща) та Жешувським університетом 
(Польща). Також у рамках програми „Erasmus+ KA 107” налагоджена співпраця з Вищою 
школою КАТНО (м. Котрейк, Бельгія), Краківським економічним університетом (Польща). 

Стажування за кордоном (Австрія, Бельгія, Польща, Латвія, Німеччина) проходили 7 
НПП університету. А більше як 100 іноземців відвідали міжнародні конференції, „круглі 
столи”, семінари, робочі зустрічі та інші заходи, що стосуються науково-технічного 
співробітництва, що проводилися у нашому університеті. 

Уже десять років поспіль у нас проходить Міжнародний фестиваль Бруно Шульца. Також 
виконуються міжнародні проекти за кошти Євросоюзу. За останні шість років більше 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 – 2016 рр. були учасниками різноманітних міжнародних заходів. 
Загалом за період 2005 – 2016 рр. було проведено майже 1250 заходів із міжнародної 
співпраці. 
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Докторські дисертації захищено у 2016 році 
 

Докторські дисертації (з підтвердженням): 
П.І.Б. Кафедра Тема дисертації Спеціальність: 

номер, назва 
Дата і місце 

захисту 
Дільний 

Володимир 
Микола-

йович 

Матема-
тики 

Асимптотичні та 
апроксимаційні 

властивості функцій 
експоненціального 

типу та їх 
застосування 

01.01.01 – 
Математичний 

аналіз 
ДД №005979 

від 29.09.2016 р. 
 

09.06.2016 р., 
Львівський 

національний 
університет імені 

Івана Франка 
 

Столярчук  
Ігор  

Дмитрович 

теоретич-
ної 

фізики та 
комп’ю-
терного 
моделю-

вання 

Оптична та 
магнітооптична 
спектроскопія 

квантоворозмірних 
структур 

широкозонних 
напівпровідників, 

що містять магнітні 
домішки 

01.04.10 –  
Фізика 

напівпровідників і 
діелектриків  
ДД № 005742 

від 01.07.2016 р. 

22.04.2016 р., 
Чернівецький 
національний 

університет 
імені Юрія 
Федьковича  

Кушлик 
Оксана 

Павлівна 

україн-
ської 
мови 

Типологія 
словотвірних 

парадигм похідних 
дієслів в укр.. мові 

10.02.01 – 
Українська мова 

ДД № 005558 
від 12.05.2016 р. 

16.02.2016 р. 
Інститут 

української мови 
НАН України 

 
Докторські дисертації (без підтвердження): 

П.І.Б. Кафедра Тема дисертації Спеціальність: 
номер, назва 

Дата і місце 
захисту 

Логвиненко 
Тетяна 

Олександрі
вна 

Соціа-
льної 

педагогік
и та 

корекцій
ної освіти 

Теорія і практика 
підготовки 
соціальних 

працівників в 
університетах 

скандинавських 
країн: Данія, 

Швеція, Норвегія 

13.00.01 – Загальна 
педагогіка та 

історія педагогіки 
ДД № 006099 

від 13.12.2016 р. 

15.11.2016 р. 
Дрогобицький 

державний 
педагогічний 
університет 

імені Івана Франка 
 

 
Ільницький 

Василь 
Іванович 

нової та 
новітньої 

історії 
України 

Карпатський край 
ОУН в українському 

визвольному русі 
(1945 – 1954)  

07.00.01 – Історія 
України 

ДД № 006061 
від 13.12.2016 р. 

27.09.2016 р. 
засідання спеціа-
лізованої вченої 
ради Д 35.222.01 
Інституту україно-
знавства імені  
І.Крип’якевича 
НАН України та 
Інституту 
народознавства 
НАН України  
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Кандидатські дисертації захищено у 2016 році 
 

Кандидатські дисертації (з підтвердженням): 
П.І.Б. Кафедра Тема дисертації Спеціальність: 

номер, назва 
Дата і місце 

захисту 
Павлюх 
Наталія 

Миколаївна 

Практики 
німецької 

мови 

Проблема читача в 
європейській 
літературі та 

європейському 
літературознавстві 
доби романтизму 

10.01.06 – Теорія 
літератури 

ДК № 035341 
від 12.05.2016 р. 

22.01.2016 р. 
Київський 

національний 
університет 
імені Тараса 

Шевченка 
Айзенбарт 

Мар’яна 
Михайлівна 

Мовної та 
міжкуль-

турної 
комунікації 

Формування 
соціально-комуні-

кативної 
компетенції дітей 

старшого 
дошкільного віку в 

процесі ігрової 
діяльності 

13.00.08 – 
Дошкільна 
педагогіка 

ДК № 036781 
від 01.07.2016 р. 

15.04.2016 
Південно-

український 
національний 
педагогічний 

університет імені 
К. Ушинського 

Шагала Леся 
Богданівна 

Германсь-
ких мов і 
переклад-
знавства 

Педагогічна 
діяльність Ярослава 

Грицковяна в 
контексті розвитку 

українського 
шкільництва в 

Польщі  
(1956 – 2010 рр.) 

13.00.01 – Загальна 
педагогіка та 

історія педагогіки 
ДК № 035831 

від 12.05.2016 р. 

01.03.2016 р. 
Дрогобицький 

державний 
педагогічний 
університет 
імені Івана 

Франка 

Свінцова 
Ірина Олек-

сандрівна 

економічної 
кібернети-

ки та 
інноватики 

Лінгвістичні засоби 
художнього впливу 

в лірико-
поетичному 

дискурсі Байрона 

10.02.04 –  
Германські мови 

ДК № 035367  
від 12.05.2016р. 

 
 

16.02.2016 р. 
Херсонський 
державний 
університет 

 

Кравченко-
Дзондза 
Олена 

Енеївна 

Філологіч-
них дис-

циплін та 
методики їх  
викладання 
у початковій 

школі 

Формування 
комунікативної 
компетентності 

майбутнього 
вчителя початко-

вих класів у процесі 
фахової підготовки 

13.00.04 –  
Теорія і методика 

професійної 
освіти 

ДК № 035878 
від 12.05.2016 р. 

10.02.2016 р. 
Національний 
педагогічний 
університет 

імені 
М. Драгоманова 

Салань 
Наталія 

Володими-
рівна 

математи-
ки, інфор-
матики та 
методики 

їх 
викладання 
у початко-
вій школі 

Підготовка май-
бутніх учителів 

фізико-математич-
них дисциплін до 
організації гурт-
кової роботи у 

загально-освітніх 
навчальних 

закладах 

13.00.04 –  
Теорія і методика 

професійної 
освіти 

ДК № 036842 
від 01.07.2016 р. 

13.04.2016 р. 
Національний 
педагогічний 
університет 

 імені  
М. Драгоманова 
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Кандидатські дисертації (без підтвердження): 
 

П.І.Б. Кафедра Тема дисертації Спеціальність: 
номер, назва 

Дата і місце 
захисту 

Білецька 
Олена 

Василівна 
 
 

Практики 
англійської 

мови 
 

Графосеміотичне 
кодування 
наративної 
поліфонії  

в англомовному 
постмодерніст-

ському 
художньому 

тексті 

10.02.04  – 
Германські мови 

ДК № 039689 
від 13.12.2016 р. 

27.10.2016 р.   
Одеський 

національний 
університет 

імені 
І.І.Мечникова 

Легка Леся 
Іванівна 

української 
мови 

Наголошування 
дієслів в поезії 
Лесі Українки 

10.02.01 –  
Українська мова 

ДК 038916 
від 29.09.2016 р. 

29.09.2016 р. 
Інститут 

мовознавства 
 ім. О.О. Потебні 

НАН України 
 

У 2015 – 2016 н.р. отримано ліцензію 

на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому 
(освітньо-науковому) рівні за12 спеціальностями:  

011 „Науки про освіту”/„Освітні, педагогічні технології” 
012 „Дошкільна освіта” 
015 „Професійна освіта” (за спеціалізаціями) 
025 „Музичне мистецтво” 
032 „Історія та археологія” 
033 „Філософія” 
035 „Філологія” 
051 „Економіка” 
053 „Психологія” 
104 „Фізика та астрономія” 
105 „Прикладна фізика та наноматеріали” 
111 „Математика” 

Визнано акредитованими такі напрями 
 підготовки та спеціальності: 

освітній ступінь „Бакалавр”: 
6.050101 „Комп’ютерні науки” 

освітній ступінь „Спеціаліст”: 
7.02020201 „Хореографія (за видами)*” 
7.02030302 „Мова і література (польська)*” (перепідготовка)  

* 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 2016 РОКУ 

 
НАЗВА ОЛІМПІАДИ, КОНКУРСУ ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я  

СТУДЕНТА МІСЦЕ НАУКОВИЙ КЕРІВНИК 
АБО ВИКЛАДАЧ 

ІІ етап Всеукраїнської 
студентської олімпіади з 
навчальної дисципліни 

„Безпека життєдіяльності” 

Корецький  
Сергій 

Володимирович 
І 

Доцент кафедри 
машинознавства та 

основ технологій 
Гущак Ж.М. 

ІІ етап Всеукраїнської 
студентської олімпіади за 
напрямом і спеціальністю  

„Фізика” 

Трембецький 
Микола 

Володимирович 
ІІ 

Доцент кафедри 
загальної фізики       

Угрин Ю.О 

ІІ етап Всеукраїнської 
студентської олімпіади з 
навчальної дисципліни 

„Технологічна освіта” 

Луцик  
Світлана Ігорівна ІІ 

Доцент кафедри  
методики трудового та 
професійногонавчання 

та ДУМ 
Мельник Г.М. 

ІІ етап Всеукраїнської 
студентської олімпіади за 
напрямом і спеціальністю 

„Початкова освіта” 

Кулик 
Оксана Петрівна ІІІ 

Доцент кафедри 
педагогіки та методики 

початкової освіти 
Колтко Л.Б. 

ІІ етап Всеукраїнської 
студентської олімпіади з 
навчальної дисципліни 

„Політологія” 

Волощак  
Ірина 

Мирославівна 
ІІІ 

Доцент кафедри  
правознавства, 

соціології  і політології 
Зелена О.Я. 

ІІ етап Всеукраїнської 
студентської олімпіади з 
навчальної дисципліни 

„Фізика” 

Кондарів  
Мар’яна Іванівна ІІ 

Доцент кафедри 
загальної фізики       

Угрин Ю.О 

VІ Міжнародний мовно-
літературний конкурс 

учнівської та студентської 
молоді імені Тараса Шевченка 

Волощак  
Ірина 

Мирославівна 
І 

Доцент кафедри 
української мови  

Стецик М. С. 

VІІ Міжнародний мовно-
літературний конкурс 

учнівської та студентської 
молоді імені Тараса Шевченка 

Іваник  
Наталія Василівна призер 

Старший викладач 
кафедри мовної та 

міжкультурної комунікації 
Яворська О.М. 

VІІ Міжнародний мовно-
літературний конкурс 

учнівської та студентської 
молоді імені Тараса Шевченка 

Віленська  
Ксенія 

Володимирівна 
призер 

Доцент кафедри 
філологічних дисциплін 

та методики їх 
викладання у початковій 

школі Філь Г.О. 
ХVІІ Міжнародний конкурс з 
української мови імені Петра 

Яцика (ІІ обласний) Сагайдак  
Ольга Романівна 

ІІ  
 

Професор кафедри 
мовної та 

міжкультурної 
комунікації  

Федурко М.Ю. 
ХVІІ Міжнародний конкурс з 
української мови імені Петра 

Яцика (ІІ обласний) 

Бринько  
Іванна 

Михайлівна 

ІІІ 
 

Доцент кафедри 
української мови  

Стецик М. С. 
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П Е Р Е М О Г И   С Т У Д Е Н Т І В  
ІНСТИТУТУ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 

У 2016 РОЦІ 
 

МІЖНАРОДНИЙ ВІДЕО-КОНКУРС  
„INTERNET MUSIC COMPETITION”  

(Сербія, березень 2016) 
ІІ премія – Бобанич Володимир (баян, клас доц. А. Душного) 
ІІ премія – Реут Ілона (академічний вокал, клас доц. Є. Шуневич) 
ІІ премія – Трощило Марія (академічний вокал, клас доц. Є. Шуневич) 
ІІ премія – Шуневич Василь (клас доц. Є. Шуневич) 
 

МІЖНАРОДНИЙ ВІДЕО-КОНКУРС  
„WEB VOISE COMPETITION” 

(Сербія, березень 2016) 
І премія – Жалівців Василина 

(номінації „Естрадно-джазовий вокал”, клас доц. Є. Шуневич) 
 

ВІДКРИТИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС 
 БАЯННО-АКОРДЕОННОГО МИСТЕЦТВА  

„БАЯННЕ КОЛО НА ЗАПОРІЖЖІ”  
(Запоріжжя, 15 – 16 квітня 2016) 

Диплом – Бобанич Володимир (клас доц. А. Душного) 
 

ІІІ-й міжнародний полікультурний інтернет-фестиваль-конкурс 
„ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ ДИВОГРАЙ” 

(м. Переяслав-Хмельницький, 14 – 15 квітня 2016 р.) 
І премія – Бобанич Володимир (баян) клас доц. А. Душного 
І премія – Кравчук Мар’яна (академічний вокал) клас доц. І. Кліш 
ІІ премія – Росоловський Андрій (баян) клас доц. А. Душного 
ІІ премія – Шуневич Василь-Тарас (академічний вокал) клас доц. Є. Шуневич 
ІІ премія – Шуневич Василь-Тарас (гітара) клас викл. В. Паламарчука 
ІІІ премія – Савчин Ганна (акордеон) клас доц. А. Душного 

 
ІІІ-й міжнародний полікультурний інтернет-фестиваль-конкурс 

„ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ ДИВОГРАЙ” 
(Молдова, 15 квітня 2016 р.) 

І премія – Бобанич Володимир (баян) клас доц. А. Душного 
І премія – Росоловський Андрій (баян) клас доц. А. Душного 

І премія – Кравчук Мар’яна (академічний вокал) клас доц. І. Кліш 
І премія – Шуневич Василь-Тарас (академічний вокал) клас доц. Є. Шуневич 

І премія – Шуневич Василь-Тарас (гітара) клас викл. В. Паламарчука 
ІІ премія – Савчин Ганна (акордеон) клас доц. А. Душного 
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XI-й МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС МИСТЕЦТВ  
„ЗАКАРПАТСЬКИЙ ЕДЕЛЬВЕЙС”  
(Ужгород, 3 – 5 травня 2016 року) 

 

І премія – Володимир Бобанич (баян, клас доц. А. Душного) 
І премія – Андрій Олексюк (баян, клас доц. А. Душного) 

ІІ премія – Ганна Савчин (акордеон, клас доц. А. Душного) 
ІІ премія – тріо акордеоністів:  

Галина Богомол, Ганна Савчин, Маріна Кидисюк (клас доц. А. Душного) 
ІІІ премія – Павлина Галишин (клас доц. І. Фрайта) 

 
ІХ-й МІЖНАРОДНОГО КОНКУРСУ БАЯНІСТІВ-АКОРДЕОНІСТІВ 

„PERPETUUM MOBILE”  
(Дрогобич, 6 – 9 травня 2016) 

 

ІІ премія – Володимир Бобанич (клас доц. А. Душного) 
Диплом з відзнакою – Інструментальний дует: Петраш Ольга, Савчин Ганна (клас 

доц. А. Душного) 
 

ІІІ-й ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ВІДКРИТИЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС ОРКЕСТРІВ, 
ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ АНСАМБЛІВ І МАЖОРЕТОК  

„ЯСКРАВА СИМФОНІЯ ПРИКАРПАТТЯ”  
(Трускавець, 17 – 19 червня 2016) 

 

ІІ премія – Інструментальний дует: Петраш Ольга, Савчин Ганна 
 (клас доц. А. Душного) 

 
ХІII-й МОЛОДІЖНИЙ МІЖНАРОДНИЙ МУЗИЧНИЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 

ім. ІСИДОРА ВИМЕРА „ЗОЛОТА ТРОЯНДА”  
(Львів, листопада 2016) 

 
ГРАН-ПРІ та „Золота троянда” – Сов’як Євген  

 (композиція та імпровізація, клас доц. Л. Філоненка). 
„Золота медаль” та диплом І ступеня – Шуневич Василь-Тарас 

 (вокал, клас доц. Є. Шуневич) 
диплом ІІ ступеня – Шуневич Василь-Тарас  

(гітара, клас викл. В. Паламарчука) 
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НАЙВАЖЛИВІШІ СПОРТИВНІ ЗДОБУТКИ УНІВЕРСИТЕТУ 2016 РОКУ 
 

Назва 
спортивного змагання 

П.І. 
студента 

Вид спорту 

М
іс

ц
е 

 

 
Тренер 

XXXIV відкритий Всеукраїнський 
турнір зі спортивної акробатики та 
стрибків на батуті (акробатичній 
доріжці), 27 – 30 січня. м.Миколаїв   

Пилип’як 
Юлія 

Шутяк 
Ольга 

Спортивна 
акробатика 

І 
 

ІІ 

 
Чепелюк А.В.,  

Чемпіонат України з хортингу, 
12 – 13 березня м. Київ. 

Пиць 
Христина 

Хортинг І 
 

 

Чемпіонат України ушу,  
25 – 27 березня м. Бровари 

Фегецин 
Андрій 

Ушу І 
 

Сотрихіна О.С. 

Кубoк України з гирьового спорту, 
1 – 4 квітня м. Київ   

Лагуш 
Андрій 

Гирьовий 
спорт 

І 
 

Кушнір Р.Г. 

Кубок  України зі спортивної 
акробатики, 15  – 17 квітня  
м. Вінниця  

Пилип’як 
Юлія 

 

Спортивна 
акробатика І 

 
Чепелюк А.В. 

Кубок Європи з кікбоксингу, 29 
квітня – 01 травня м. Островєц 
Свєтокриський, (РП) 

Постойко 
Роман 

Кікбоксинг 
І 

 

Чемпіонат Європи з гирьового 
спорту, 10 – 15 травня 2016 року    
м. Гдиня (РП)   

Лагуш 
Андрій 

Гирьовий 
спорт І 

 
Кушнір Р.Г. 

XVI Чемпіонат Європи з ушу, 
15 – 20 травня  м. Москва (РФ)   

Фегецин 
Андрій 

Ушу 
І 

Сотрихіна О.С. 

Міжнародний  напівмарафон 
„CrossHill – 2016”, 22 травня  
м. Чернівці  

Сало Тарас Легка 
атлетика І 

 
Редчиць В.О. 

Чемпіонат України з гирьового 
спорту,10 – 12 червня м. Одеса   

Лагуш 
Андрій 

Гирьовий 
спорт 

І 
Кушнір Р.Г. 

Чемпіонат України з легкої 
атлетики серед юніорів, 1 – 3 липня  
м. Кіровоград   

Желем Ігор Легка 
атлетика І 

 
Федорищак 
Р.Л. 

Чемпіонат Світу з кікбоксингу, 
27 серпня – 3 вересня м. Дублін 
Ірландія  

Постойко 
Роман 

Кікбоксинг 
ІІІ 

 

Чемпіонат України з класичного 
пауерліфтингу, 17 – 24 вересня 
м. Полтава   

Селецький 
Іван 

Класичний 
пауерліф-
тинг 

ІІ 
 
Матієшин І.В. 

„Універсіада Львівщини – 2016” з 
футболу (чоловіки), жовтень –
листопад  м. Львів, м. Дрогобич 

Збірна 
команда 
ДДПУ 

Футбол 
І 

Ніконець А.В., 
Михайлов-
ський О.Б. 
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Чемпіонат світу з гирьового 
спорту, 27 – 29 жовтня  м. Актобе 
Казахстан   

Лагуш 
Андрій 

Гирьовий 
спорт ІІІ 

Кушнір Р.Г. 

VII Міжнародний Кубок зі 
спортивної акробатики, 
29 – 30 жовтня м. Варшава (РП)        

Пилип’як 
Юлія 

 

Спортивна 
акробатика І 

Чепелюк А.В. 

Чемпіонат світу з хортингу, 17 – 20 
листопада м.Трускавець 

Пиць 
Христина 

Хортинг І 
 

 

Чемпіонат світу з хортингу, 17 – 20 
листопада м.Трускавець 

Саламін 
Остап, 

Хортинг 
І 

 

Чемпіонат світу з хортингу, 17 – 20 
листопада м.Трускавець 

Гнатків 
Анатолій 

Хортинг І 
 

 

Чемпіонат України серед дорослих 
зі спортивної акробатики,  
15 – 18 листопада м. Вінниця  

Пилип’як 
Юлія 

 

Спортивна 
акробатика І 

Чепелюк А.В. 

Кубок Світу з ушу,  
19 – 20 листопада м. Фучжоу Китай 

Фегецин 
Андрій 

Ушу 
V 

Сотрихіна О.С. 

Чемпіонат України з пауерліфтин-
гу серед студентів, 3 грудня 
м. Коломия    

Селецький 
Іван 

Пауер-
ліфтинг І 

Матієшин І.В. 

Чемпіонат України з Бойового 
гопака, 10 – 11 грудня м.Тернопіль   

Новза -
Федюк 
Давид 

Бойовий 
гопак І 

Кізло В.І. 
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Спортивна гордість університету 2016 року 

 
 
 
 

Бронзовий призер 
Чемпіонату Світу з 
гирьового спорту 

 Андрій Лагуш   

Чемпіон України  
зі спортивної акробатики  
Юлія Пилип'як (справа)  

Переможець кубку 
Європи з кікбоксфінгу 

Роман Постойко   
(в центрі)  

Чемпіон України серед студентів                          
з пауерліфтингу Іван Селецький 

Чемпіон Європи з ушу 
 Андрій   Фегецин 

 

Чемпіон України з легкої атлетики 
серед юніорів Ігор Желем  

Команда ДДПУ ім. Івана Франка – переможець 
Універсіади львівщини с футболу 


