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Дрогобицький державний педагогічний університет 
імені Івана Франка у 2017 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 – чотири інститути: фізики, математики, економіки та інноваційних технологій, 
іноземних мов,  музичного мистецтва та фізичної культури і здоров'я, а також шість факультетів – 
філологічний, початкової та мистецької освіти, історичний,  соціально-гуманітарний, біолого-
природничий, центр післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки. Тут на двох формах 
навчання фах учителя здобувають майже  5000 осіб.  

Мета університету – підготовка кваліфікованих педагогів, професіоналів своєї справи, 
покликаних забезпечити майбутнє нації. 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.   

     Прийняття у 2017 році Закону України «Про освіту»,  зумовило подальше 
реформування на всіх рівнях української освіти, актуалізувало європейський вектор її розвитку 
за такими нормами, як «академічна автономія», «якість освіти, активізація студентського 
самоврядування», «оптимізація навчального навантаження», «розвиток наукових досліджень» що 
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: модернізація освітніх програм професійної підготовки майбутніх 
вчителів у контексті вимог «нової української школи»; підвищення якості освітніх послуг на 
усіх рівнях університетської освіти; розширення академічної мобільності серед студентів та 
викладачів, оновлення концепції інтернаціоналізації освіти; поглиблення 
студентцентрованої політики університету; удосконалення нормативно-правової та 
організаційної бази академічної автономії навчального закладу; національно-патріотичного 
виховання студентської молоді.  

Дрогобицький педагогічний має потужний науковий потенціал. Навчальний процес 
проводять 552 науково-педагогічних працівників, з них 423 з науковими ступенями і вченими 
званнями, у т. ч. 70 – докторів наук, професорів, 353 кандидатів наук, доцентів. Тут готують 
фахівців за 10 галузями знань – магістрів та за 12 галузями  знань – бакалаврів із 35 спеціальностей і 
спеціалізацій. У навчальному закладі створено і функціонує 11 наукових шкіл. Діють 
спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на 
здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук з педагогіки та кандидата наук – з історії і 
української мови. 
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ДДПУ – це також 9 навчальних корпусів, бібліотека з книжковим фондом понад 0,7 млн  томів, 
6 читальних залів, 4 кабінети самостійної роботи 3 гуртожитки, 5 колективів художньої 
самодіяльності, що  носять високе звання «народний». 

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. охоплювала 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), Росія (10), Словаччина (3), США (2), 
Франція (2), Чеська Республіка (1). Сьогодні  реалізуються 48 міжнародних угод, з яких 5 
укладено у 2017 році. Також слід відзначити, що ДДПУ активно співпрацює з посольствами 
іноземних держав в Україні та міжнародними організаціями, зокрема, неурядовою 
бельгійською організацією ORADEA. 

 На основі меморандумів про співпрацю провадиться  діяльність з проблем навчально-
методичної і науково-дослідницької роботи; обмін: досвідом у визначених галузях; науковою та 
навчально-методичною літературою; досвідом організації навчального процесу і навчальними 
програмами з подібних спеціальностей; студентами (навчання, практики, студентські наукові 
конференції); впроваджуються інноваційні програми навчання; НПП з метою інтенсифікації 
навчальної та науково-дослідницької роботи, стажувань, участі у наукових конференціях; 
підготовка спільних публікацій з проведених наукових і науково-методичних досліджень; 
реалізація спільних дослідницьких проектів, у тому числі міжнародних грантів; участь у творчих 
конкурсах і фестивалях; розробка та узгодження програм підготовки магістрів у рамках проекту 
«Подвійний диплом» тощо.  

У 2017 році університет продовжував працювати у рамках Європейської освітньої 
програми Erasmus+, що дає можливість забезпечити мобільність студентів та викладачів на 
основі стипендій, які надаються Європейським Союзом і покривають витрати на навчання й 
проживання. Відділом міжнародних зв’язків розроблено і підготовлено угоди із 
європейськими університетами та вищими школами, що  забезпечує безкоштовне навчання 
або стажування студентів та викладачів у провідних європейських вишах. У минулому році, 
зокрема, стипендії  Erasmus+ на навчання/стажування за кордоном у таких партнерських 
закладах, як Віденська педагогічна академія (Австрія); Університетський коледж VIVES 
(Бельгія); Жешувський університет (Польща); Люблінський католицький університет Івана 
Павла ІІ (Польща), отримали  8 студентів та 11 викладачів.   

Також у нашому університеті за програмою Erasmus+ навчалися  п'ять 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 році продовжувалася активна співпраця у рамках програми «Подвійний 
диплом» між  ДДПУ та Полонійною академією в Ченстохові (Польща). 22  студенти нашого 
університету навчаються  у польському виші,  а четверо – Юлія Дацюк, Ярина Надулична, 
Марта Чобанюк, Марія Кісіль –  уже отримали дипломи.  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 філогічного факультету взяли участь у Міжнародному проекті «Парафіада 
29» та  Літній академії польської культури та мови,  організованій товариством «Польська 



 7 

спільнота» у  Вроцлаві. А загалом  наші студенти були учасниками  37 міжнародних 
мистецьких та творчих конкурсах, у 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 
науково-методична співпраця з метою підтримки розвитку системи профілактики та 
навчання  

Активну міжнародну діяльність провадять Полоністичний науково-інформаційний 
центр ім. Ігоря Менька та Центр Європеїстики. Загалом Полоністичний науково-
інформаційний центр ім. Ігоря Менька виступив співорганізатором та учасником понад 10 
міжнародних заходів, а на  екскурсії у Кімнаті-музеї Бруно Шульца побували близько 300 
іноземних гостей.   

У науково-педагогічній і міжнародній діяльності університету в 2017 помітну і дуже 
важливу  роль виконали Австрійська бібліотека та Центр країн Західної Європи. Завдяки 
особливим зусиллям, активності та співпраці цих структур з багатьма українськими та 
зарубіжними, передусім австрійськими партнерами, вдалося організувати і провести на 
високому рівні велику кількість заходів наукового, культурно-освітнього та інтеграційного 
характеру в регіональному, всеукраїнському та міжнародному масштабах. 

Понад 300 іноземців відвідали університетські міжнародні конференції, «круглі столи», 
семінари, робочі зустрічі, та інші заходи пов’язані з міжнародним співробітництвом. 

 
Докторські дисертації захищено у 2017 році 

 

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

дисертації 
Спеціальність: 

номер, назва 
Дата і місце 

захисту 
Дуркалевич 

Вікторія 
Володими-

рівна 

Мовної та 
міжкуль-

турної 
комуні-

кації 

«Моделювання 
наративної 

ідентичності та 
індивідуального 

міфу у 
творах Івана 

Франка, 
Анджея Хцюка 

і Бруно 
Шульца» 

 

10.01.06 – теорія 
літератури, 

10.01.05 –
порівняльне 

літературознавст
во 

ДД №006360 
 

13 грудня 
2016 року в 

Інституті 
літератури 

імені  
Т.Г. Шевченка 
НАН України 

 

Ільницький 
Василь 
Іванович 

кафедри 
нової та 
новітньої 
історії 
України 

Карпатський 
край ОУН в 
українському 
визвольному 
русі (1945 –
 1954)  

07.00.01 історія 
України 

На засіданні 
спеціалізованої 

вченої ради 
Д 35.222.01 
Інституту 
україно-
знавства  
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імені 
І.Крип’якевича 

НАН 
України та 
Інституту 

народознавства 
НАН України  

27 вересня 
2016 р. 

Галян Ігор 
Михайлович 

Практич-
ної психо-

логії 

Психологія 
ціннісно-
смислової 

саморегуляції 
майбутніх 
педагогів 

19.00.01 
Загальна 

психологія, 
історія 

психології 

5 липня 2017 
року 

Д 26.453.01 
Інститут 

психології 
імені Г.С. 
Костюка 

НАПН України 
наказ МОН 

України №1367 
від 11.10.2017 

 
Нищак 

Іван 
Дмитрович 

Кафедра 
техноло-
гічної та 

професій
ної освіти 

 

Методична 
система 

навчання 
інженерно-
графічних 
дисциплін 
майбутніх 
учителів 

технологій 

13.00.02 - 
теорія та 
методика 
навчання 
(технічні 

дисципліни) 
 

ДД № 006486 
від 27 квітня  

2017 р. 

01 березня 
2017р. 

Національний 
педагогічний 
університету 

імені М.П. 
Драгоманова 

(спеціалізована 
вчена рада 
Д 26.053.19) 

 

Докторські дисертації (без підтвердження): 
П.І.Б. Кафедра Тема дисертації Спеціальніс

ть: номер, 
назва 

Дата і місце 
захисту 

Кондрацька 
Галина 
Дмитрівна 

Спортив-
них 
дисциплін і 
туризму 

Теоретичні та 
методичні засади 
формування 
професійно-
мовленнєвої 
культури 
майбутніх фахівців 
фізичного 
виховання 

13.00.04 Кондрацька 
Галина 
Дмитрівна 
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Білинський 
Ігор 

Васильович 

Кафедра 
фізики 

 

Електронні, діркові 
та екситонні стани 
у гетеросистемах з 

квантовими 
точками 

01.04.10 –  
фізика 

напівпровід-
ників і 

діелектриків 

29 вересня 
2017р.,  

Чернівецький 
національний 

університет 
імені Юрія 
Федьковича 

(спеціалізована 
вчена рада   
Д 76.051.01) 

 

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

дисертації 
Спеціальність
: номер, назва 

Дата і місце 
захисту 

Талалай 
Юлія 

Олегівна 

Герман-
ських мов і 
перекладо-

знавства 

«Модернізація 
навчання 

іноземних мов у 
старших 

школах країн 
Центральної 

Європи в 
умовах мульти-

лінгвізму» 

13.00.01 – 
загальна 

педагогіка та 
історія 

педагогіки 
ДК 044705 

26 червня 
2017 року у 

Дрогобицькому 
державному 

педагогічному 
університеті 
імені Івана 

Франка 

Соболь Лілія 
Ігорівна 

Практики 
англійської 

мови 
 

Явище 
семантизації 

графем 
української 

лінгвокультури 
та їхня 

прагматика 

10.02.01 – 
українська 

мова 
ДК 042961 

20 квітня 
2017 року у 

Харківському 
національному 
педагогічному 

університеті 
імені 

Г.С. Сковороди 
Герасименко 

Олександр 
Сергійович 

Кафедра 
доров’я 

людини та 
фізичної 

реабілітації 

Фізична 
реабілітація 
осіб першого 
зрілого віку 

після ампутації 
нижньої 

кінцівки на 
рівні гомілки 

Спеціальність: 
24.00.03 − 
фізична 

реабілітація 

Герасименко 
Олександр 
Сергійович 

Гіщак  
Тетяна 

Ігорівна 

Кафедра 
матема-

тики 

Межові 
властивості 
функцій з 

просторів типу 
Гарді 

01.01.01 -
математичний 

аналіз 
 

ДК № 043247  
від 26 червня 

28 квітня 2017р., 
Львівський 

національний 
університет імені 

Івана Франка 
(спеціалізована 
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2017 р. вчена рада  
Д 35.051.18) 

Вдовичин 
Тетяна 

Ярославівна 

Кафедра 
інформатики 

та 
інформацій-
них систем 

 

Використання 
мережних 
технологій 
відкритих 
систем у 
навчанні 

майбутніх 
бакалаврів 

інформатики 

13.00.10 – 
інформаційно-
комунікаційні 

технології в 
освіті. 

 
ДК № 041379 
від 28лютого 

2017р. 

17 січня 2017р. 
Інститут 

інформаційних 
технологій і 

засобів навчання 
НАПН України  
(спеціалізована 

вчена рада  
Д 26.459.01 

Шмілик 
Наталія 

Андріївна 

Практичної 
психології 

Психологічні 
особливості 
становлення 
суб’єктивної 
готовності до 
материнства 

вагітних жінок 

19.00.07 
Педагогічна та 

вікова 
психологія 

6 квітня 2017 
року 

К 20.051.04  
Прикарпатський 

національний 
університет 
імені Василя 
Стефаника 

ДК № 043077 
від 24.06.2017 

Вовк Лілія 
Миколаївна 

Практичної 
психології 

Педагогічні 
умови форму-

вання гендерної 
культури 

молодших 
школярів у 
навчально-

виховній 
діяльності 
початкової 

школи 

13.00.07 
Теорія і 

методика 
виховання 

23 травня 2017 
року 

Д 29.051.06 
Східноукраїн-

ський 
національний 

університет імені 
Володимира 

Даля 
ДК №044774 

Перхун Леся 
Василівна 

Загальної 
педагогіки 

та 
дошкільної 

освіти 

Формування 
особистості 

дитини у 
системі 

інклюзивної 
освіти Франції 

13.00.01 – 
загальна 

педагогіка та 
історія 

педагогіки  
ДК № 043494 
від 26 червня 

2017р. 

Дрогобицький  
державний 

педагогічний 
університет імені 

Івана Франка 
25 квітня 2017 

Даниляк 
Руслана 

Зіновіївна 

Педагогіки 
та 

методики 
початкової 

Ідеї морального 
виховання 
 молодших 

школярів на 

13.00.01 – 
загальна 

педагогіки та 
історія 

26 квітня 2017 
року, 

Дрогобицький 
державний 
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освіти сторінках віт-
чизняної 
дитячої 

періодики 
(кінець ХХ – 

початок ХХІ ст.) 

педагогіки педагогічний 
університет 
 імені Івана 

Франка 

Подоляк 
Михайло 

Володими-
рович 

Загальної 
педагогіки 

та 
дошкільної 

освіти 

Феномен 
дитинства у 
педагогічній 

концепції 
Степана Балея 

13.00.01 – 
загальна 

педагогіка та 
історія 

педагогіки  
ДК № 044704 
від 11 жовтня 

2017 

Дрогобицький  
державний 

педагогічний 
університет імені 

Івана Франка 
30 травня 2017 

Кандидатські дисертації (без підтвердження): 
 

П.І.Б. Кафедра Тема дисертації Спеціальні
сть: номер, 

назва 

Дата і місце 
захисту 

Бриндзя 
Ірина 

Володими-
рівна 

Кафедра 
екології та 
географії 

Екологічна оцінка 
перетворення 

неорганічних сполук 
нітрогену у колодязях 

Прикарпаття 

03.00.16 - 
екологія 

21 .09. 2017  
Державна 
екологічна 
академія 

післядипломно
ї освіти та 

управління 
Гойванович 

Наталія 
Костянти-

нівна  

Біології та 
хімії 

Біохімічні механізми 
порушень метаболізму 
в   тканинах тварин під 
впливом афлатоксину 

В1  
та їх корекція 

введенням 
антиоксидантів 

03.00.04 – 

біохімія 

 

24 жовтня  
2017 р. 

Інститут  
біології тварин 

НААН, 
 м. Львів 

Пазюк  
Роман 

Іванович 

Кафедра 
інформати

ки та 
інформаці

йних 
систем 

 

Оптичні та електричні 
властивості над ґраток 

квантових точок на 
основі напівпровідників 

А3В5 

01.04.10 –  
фізика 

напівпровід
ників і 

діелектриків 

22.вересня 
2017р.,  

Чернівецький 
національний 
університеті 
імені Юрія 
Федьковича 

(спеціалізована 
вчена рада   
Д 76.051.01) 
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ДОСЯГНЕННЯ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ У ПРЕДМЕТНИХ 
ОЛІМПІАДАХ І ТВОРЧИХ КОНКУРСАХ 2017 РОКУ 

 
 

НАЗВА ОЛІМПІАДИ, КОНКУРСУ 
ПРІЗВИЩЕ, 
ІМ’Я,   
СТУДЕНТА М

ІС
-

Ц
Е 

 
НАУКОВИЙ КЕРІВНИК  

АБО ВИКЛАДАЧ 

ІІ етап Всеукраїнської студентської 
олімпіади з навчальної дисципліни 
«Безпека життєдіяльності» 

Чухрай  
Юлія  
Григорівна 

І Доцент кафедри 
машинознавства та основ 
технологій Гущак Ж.М. 

ІІ етап Всеукраїнської студентської 
олімпіади за напрямом і спеціальністю  
«Початкова освіта» 

Кулик 
Оксана  
Петрівна 

І Доцент кафедри 
педагогіки та методики 
початкової освіти  
Колтко Л.Б. 

ІІ етап Всеукраїнської студентської 
олімпіади за напрямом і спеціальністю 
«Технологічна освіта» 

Криштано-
вич Марія  
Іванівна 

ІІ Доцент кафедри  
методики трудового та 
професійного навчання та 
ДУМ Мельник Г.М. 

ІІ етап Всеукраїнської студентської 
олімпіади за напрямом і спеціальністю  
«Фізика» 

Брижко 
Володимир 
Сергійович 

ІІ Доцент кафедри загальної 
фізики  Угрин Ю.О. 

ІІ етап Всеукраїнської студентської 
олімпіади з навчальної дисципліни 
«Фізика» 

Корецький  
Сергій 
Володимиро
вич 

ІІІ Доцент кафедри загальної 
фізики  Британ В.Б.  

ІІ етап Всеукраїнської студентської 
олімпіади з навчальної дисципліни 
«Основи охорони праці» 

Лобода  
Анастасія 
Вікторівна 

ІІІ Доцент кафедри 
машинознавства та основ 
технологій Гущак Ж.М. 

ІІ етап Всеукраїнської студентської 
олімпіади з навчальної дисципліни 
«Політологія» 

Бокало  
Марію-
Христину 
Андріївну 

ІІІ Доцент кафедри  
правознавства, соціології  і 
політології 
Комарницький Я.М. 

VІІІ Міжнародний мовно-літературний 
конкурс учнівської та студентської молоді 
імені Тараса Шевченка 

Стефанишин  
Лілія 
Володимирів
на 

І  
 

Доцент кафедри української 
мови  Стецик М. С. 

VІІІ Міжнародний мовно-літературний 
конкурс учнівської та студентської молоді 
імені Тараса Шевченка 

Садовський  
Богдан 
Юрійович 

І  
 

Доцент кафедри української 
мови Галів У.Б. 

VІІІ Міжнародний мовно-літературний 
конкурс учнівської та студентської молоді 
імені Тараса Шевченка 

Фігель  
Вікторія 
Тарасівна 

І  
 

Старший викладач кафедри 
мовної та міжкультурної 
комунікації Яворська О.М. 

ХVІ Міжнародний конкурс з української 
мови імені Петра Яцика 

Дрич  
Марія 
Василівна 

І  
 

Доцент кафедри української 
мови  Стецик М. С. 

ХVІІ Міжнародний конкурс з української 
мови імені Петра Яцика 

Іваник  
Наталія 
Василівна 

І  
 

Доцент кафедри філоло-
гічних дисциплін та 
методики їх викладання у 
початковій школі Філь Г.О 
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НАЙВАЖЛИВІШІ СПОРТИВНІ ЗДОБУТКИ УНІВЕРСИТЕТУ 2017 РОКУ 
 

Назва 
спортивного змагання 

П.І. 
студента 

Вид спорту 

М
іс

ц
е 

 

 
Тренер 

XXIII Міжнародний турнір зі 
спортивної акробатики 
«Зірки над Бугом»  
(21 – 26 лютого, м. Вінниця) 

Пилип’як 
Юлія 

 

Спортивна 
акробатика 

І 
 
 

 
Чепелюк 
А.В.  

Кубок України  з хортингу  
(26  лютого,  
м. Кропивницький) 

Пиць 
Христина 
Саламін 

Остап 

Хортинг 
І 
І 

 

Чемпіонат України  з 
хортингу   
(27лютого, м. Кропивницький) 

Пиць 
Христина 
Саламін 

Остап 

Хортинг 
І 
І 

 

ХІІІ Універсіада України з 
ушу (7 – 9лютого,  м. Бровари) 

Фегецин 
Андрій 

Ушу 
І 

Сотрихіна 
О.С. 

 Кубок Європи з хортингу  
(7 – 9 квітня м. Трускавець) 

Пиць 
Христина 

Хортинг 
І 

 

Кубок України з гирьового 
спорту (6 – 9 квітня,  
м. Хмельницький) 

Лагуш 
Андрій 

Гирьовий 
спорт І 

 
Кушнір Р.Г. 

Чемпіонат України з 
Бойового Гопака  
(6 – 7 травня, м. Львів) 

Новза -
Федюк 
Давид 
Салій 

Мар’ян 

Бойовий гопак 
І 
 

ІІ 

Матієшин 
І.В. 

Чемпіонат України з 
кікбоксингу  
(6 – 9 травня, м. Львів) 

Павляк 
Олег  

Кікбоксинг 
І 

 

VIІІ літня Всеукраїнська 
Універсіада з легкої атлетики 
(7 – 8 травня, м. Луцьк) 

Романяк 
Іван 

Легка атлетика 
 

Федорищак 
Р.Л. 

V Міжнародний турнір зі 
спортивної акробатики 
«Зірки під Вавелем»  
(11 – 14 травня, м. Краків РП) 

Пилип’як 
Юлія 

 

Спортивна 
акробатика І 

 
 

 
Чепелюк 
А.В.  

Чемпіонат України з легкої 
атлетики серед юніорів  
(6 – 07 червня, м. Луцьк) 

Романяк 
Іван 

Легка атлетика 
ІІ 

Федорищак 
Р.Л. 

Всесвітня літня Універсіада  
(27 – 29 серпня, КНР)  

Фегецин 
Андрій 

Ушу 
ІХ 

Сотрихіна 
О.С. 
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Кубок України зі спортивної 
акробатики 
 (19 – 22 вересня, м. Вінниця) 

Пилип’як 
Юлія 

 

Спортивна 
акробатика 

І 
 
 

 
Чепелюк 
А.В.  

Кубок України з флорболу 
(22 – 24 вересня, м.  Київ) 

Прийма 
Михайло 

Флорбол І 
 

Слімаковськ
ий О.В. 

Чемпіонат Європи з 
окремих вправ пауерліфтинг 
(22 – 24 вересня, м. Черкаси) 

Войтович 
Роман 

пауерліфтинг І 
 

Кушнір Р.Г. 

Чемпіонат Світу з ушу  
(28.09 – 03.10. м. Казань, РФ) 

Фегецин 
Андрій 

Ушу 
ІІІ 

Сотрихіна 
О.С. 

Чемпіонат України з 
гирьового спорту 
 (6 – 8 жовтня м. Полтава) 

Лагуш 
Андрій 

Гирьовий 
спорт І 

 
Кушнір Р.Г. 

XXVIII Чемпіонат Європи зі 
спортивної акробатики  
(16 – 20 жовтня, м. Жешув,  
РП) 

Пилип’як 
Юлія 

 

Спортивна 
акробатика І 

 
 

 
Чепелюк 
А.В.  

Кубок України з кікбоксингу 
WPKA  
(19 – 22 жовтня, м. Харків) 

Павляк 
Олег  

Кікбоксинг 
І 

 

VII Чемпіонат Світу з ушу 
Кунг фу  (7 – 14 листопада,  
м. Емейшань, КНР) 

Фегецин 
Андрій 

Ушу 
І 

Сотрихіна 
О.С. 

Чемпіонат України з 
кікбоксингу ISKA  
(16 – 19 листопада, м. Київ) 

Павляк 
Олег  

Кікбоксинг 
І 

 

Чемпіонат України зі 
спортивної акробатики  
(17 – 20 листопада, м. Львів) 

Пилип’як 
Юлія 

 

Спортивна 
акробатика 

І 
 
 

 
Чепелюк 
А.В.  

Кубок України з 
рукопашного бою  
(26 листопада, м. Київ)  

Саламін 
Остап 

Рукопашний 
бій ІІІ 

 

Чемпіонат України з жиму 
лежачи   
(2 грудня, м. Свалява)  

Журавчак 
Андрій 

Пауерліфтинг 
ІІ 
 

Кушнір Р.Г. 
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Спортивна гордість університету 2017 року 
 

  
 
 

 

Абсолютний 
чемпіон України з 
гирьового спорту 

Андрій Лагуш 

Володар кубка України зі 
спортивної акробатики Юлія 

Пилип’як (справа) Переможець міжнародного 
турніру  з спортивної 

акробатики  «Зірки над 
Вавілем» Юлія Пилип`як 

(справа) 

Чемпіон Світу з ушу  
Андрій Фегецин 

Чемпіон України з 
бойового гопака Давид 
Новза-Федюк (зліва) та 
срібний призер Мар`ян 

Салій (справа) 

Чемпіон України з  
кікбоксингу Олег Павляк 

(зліва) 

Чемпіон України   
з хортингу 

Христина Пиць Срібний-призер 
чемпіонату України  
з легкої атлетики  

 Іван Романяк 

Чемпіон Європи з пауерліфтингу 
(перший справа) Роман  Войтович  


