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ВСТУП
Електронне мережне видання «Дрогобицький державний педагогічний університет
імені Івана Франка. Літопис 2018 року у світлинах» – це хронологічно послідовний опис
важливих подій діяльності університету у 2018 році, ілюстрований світлинами. Літопис 2018
року є сьомим виданням подібного типу. Перший літопис університету у світлинах описував
події 2012 року.
2018 рік діяльності Франкового закладу вищої педагогічної освіти багатий подіями,
які сміливо можна назвати входженням університету в Європейський освітній простір:
– відкриття Центру тестування Peazson Test of English (PTE) Center в університеті;
– участь університету у швейцарсько-українському проекті «Розвиток громадянських
компетентностей в Україні»;
– укладено угоду про співпрацю університету з Дольношльонською вищою школою
(Польща);
– участь делегації університету у ХVІІІ Ізраїльській
конференції з інженерії
матеріалів;
– обмін студентами і викладачами в рамках проекту «Еразмус+» між нашим
університетом і університетом прикладних наук VIVES (Бельгія);
– група викладачів університету вивела досвід організації інклюзивних форм
навчання у м. Орадеа (Румунія);
– професор Тетяна Логвиненко взяла участь у Міжнародному семінарі з інклюзивної
освіти в Нідерландах;
– Міжнародна конференція з проблем здоров᾿я та харчування почалася у Дрогобичі
на базі університету, а завершилася на базі Полонійної академії м. Ченстохова
(Польща);
– участь учених університету в українсько-китайському проекті «Нові склоподібні
халькогалогенідні та оксидні матеріали»;
– понад 100 науковців з України, Німеччини, Франції і Польщі взяли участь у
Міжнародній науково-практичній конференції з проблем моделювання та
управління економікою, організованій кафедрою економіки та менеджменту
Дрогобицького педуніверситету.
2018 рік приніс істотне поліпшення співпраці між університетом і Дрогобицькою
міською радою, особливо в проекті «Відкриті дані для міста і громадян».
Центр післядипломної освіти та довузівської підготовки навчав військових за
програмою «Комп᾿ютерна графіка та Web-дизайн» і видав їм відповідні дипломи, які
допоможуть військовим у працевлаштуванні після демобілізації.
Відображені у Літописі і традиційні події: проведення літературно-мистецької академії
«Країна Франкіана», Міжнародного конкурсу баяністів-акордеоністів «Perpetuum mobile»,
відкритого конкурсу баяністів-акордеоністів «Візерунки Прикарпаття, змагання з міні футболу
на Кубок ректора Валерія Скотного.
На базі університету проведено ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових
робіт зі спеціальності «Освітні педагогічні науки», ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади
з трудового навчання.
Кілька статей Літопису висвітлюють спортивні досягнення студентів на змаганнях
всеукраїнського і міжнародного рівнів.
Університет і ліцей провели наукові конференції на вшанування пам᾿яті ректора
університету Валерія Скотного (1989 – 2011) до 70-річчя від дня його народження.
Літопис завершується списком викладачів університету, які відійшли у вічність 2018
року.
Юрій Кишакевич, проректор з науково-педагогічної
роботи
(1980 – 2015 рр),
заслужений
професор
університету, упорядник Літопису
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Дрогобицький державний педагогічний університет
імені Івана Франка у 2018 році
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
засновано постановою Ради Народних Комісарів УРСР 15 квітня 1940 року.
За майже 80 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).
Сьогодні Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана
Франка – це потужний освітянський навчально-науковий центр, учасник «Альянсу
університетів за демократію», що наполегливо здобуває державний і
міжнародний авторитет.
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 нею
відповідальні завдання, на розв᾿язання яких і спрямовувалася 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 студентоцентрованої
політики університету; удосконалення нормативно-правової та організаційної
бази академічної автономії закладу освіти; національно- патріотичного
виховання студентської молоді.
Минулий рік для франківців
був позначений багатьма
вагомими
здобутками. Зокрема, ми були вперше включені до бази даних Scopus і одразу
ж посіли 60-е місце серед 162-х зареєстрованих закладів вищої освіти, а у
рейтинговій таблиці за індексом Гірша, що базується на кількості наукових
публікацій і кількості їх цитувань, серед педагогічних вишів стали третіми.
Крім того, університет у консолідованому рейтингу зайняв шосту сходинку у
Топ-10 кращих педагогічних закладів освіти.
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У 2018 році у науково-дослідному секторі університету виконувалося
шість науково-дослідних робіт, що фінансуються МОН України із загального
фонду Державного бюджету відповідно до тематичного плану ДДПУ ім. Івана
Франка на суму 2 млн. 432 тис. 420 грн. Усі роботи є перехідними з минулих
років (наукові керівники фундаментальних робіт: проф. Р.М. Пелещак, доц.
Т.С. Кавецький;
керівники
прикладних
робіт:
проф.
Н.В. Скотна,
доц. С.Я. Волошанська; керівники наукових робіт молодих вчених:
доц. В.М. Галик, доц. Р.Я. Лешко).
Згідно з договором між університетом та Державним фондом
фундаментальних досліджень виконувалася науково-дослідна робота
«Національна політика іноземних держав на західноукраїнських землях
(перша половина ХХ ст.): практика, досвід, уроки для сучасності» (керівник –
доц. В.І. Ільницький), продовжилося виконання спільного українськокитайського науково-дослідного проекту «Нові склоподібні халькогалогенідні
та оксидні матеріали з вмістом металевих наночастинок та металевих
нанониток для нелінійної оптики та фотоніки» (керівник – доц. Т.С.
Кавецький).
Упродовж 2018 року в університеті продовжували функціонувати три
спеціалізовані вчені ради. У спеціалізованій вченій раді Д 36.053.01 із захисту
докторських та кандидатських дисертацій за спеціальністю 13.00.01 – загальна
педагогіка та історія педагогіки за звітний період було захищено три
докторські та сім кандидатських дисертацій, у вченій раді К 36.053.02 за
спеціальністю 10.02.01 – українська мова – дві кандидатські. У грудні минулого
року в університеті було створено спеціалізовану вчену раду К 36.053.03 за
спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні
історичні дисципліни, в якій упродовж 2018 року було захищено чотири
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.
Тривала підготовка докторантів, аспірантів та здобувачів за
14 спеціальностями Переліку 2011 року та 12 – 2015.
У докторантурі університету навчалися п’ять докторантів. В аспірантурі
– 91 особа, а 8 осіб проходили підготовку як здобувачі наукового ступеня.
Протягом 2018 року стипендію Кабінету Міністрів України для молодих
учених отримували троє науковців, а саме: доценти О.Є. Карпенко, Б.О.
Лазорак та В.І. Ільницький.
Працівниками Дрогобицького державного педагогічного університету
імені Івана Франка у 2018 році опубліковано 1896 робіт, у тому числі:
 монографій – 62;
 підручників – 2;
 навчальних посібників – 249;
 збірників наукових праць – 61;
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 статей – 1522, з них у зарубіжних виданнях – 200, у міжнародних
наукометричних базах даних – 511, з імпакт-фактором – 35; у фахових
виданнях – 365; в інших виданнях – 549.
У минулому році проведено 51 науковий захід (конференції, семінари,
симпозіуми), з них 19 міжнародних, 17 всеукраїнських, 15 регіональних.
У складі університету: чотири інститути, п’ять факультетів, центр
післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки; 36 кафедр; 537
викладачів (із вченими ступенями і званнями – 405; з них – 64 професорів,
докторів наук); навчається 5024 студенти.
Відповідно до угоди з Львівською академією сухопутних військ
проводиться підготовка офіцерів запасу з числа студентів університету (зараз
сім студентів).
За першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти університет готує
фахівців за 39 ліцензованими спеціальностями, з них 34 акредитовані. За
другим (магістерським) – за 35 ліцензованими спеціальностями, з них 30
акредитовані.
ДДПУ – це також 9 навчальних корпусів, бібліотека з книжковим фондом
понад 0,7 млн томів, шість читальних залів, чотири кабінети самостійної роботи
два гуртожитки, п’ять колективів художньої самодіяльності, що мають високе
звання «народний».
Університет провадить широку міжнародну діяльність, що спрямована на
здійснення заходів щодо забезпечення інтеграції у світовий освітянський
простір. Це здійснюється через активне міжнародне партнерство,
інтернаціоналізацію освітнього 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 ім. І. Франка станом на 2018 році загалом
охоплювала 20 країн (Австрія, Азербайджан, Бельгія, Білорусь, Данія, Іспанія,
Італія, Казахстан, Китай, Латвія, Литва, Німеччина, Польща, Росія, Румунія,
Словаччина, США, Японія, Хорватія, Чехія).
Університет активно співпрацює з посольствами іноземних держав,
зокрема Бельгії, Великобританії та Польщі, міжнародними неурядовими
організаціями, передусім ORADEA (Бельгія, Румунія). У минулому році
франків виш був учасником 11 міжнародних проектів, реалізації різних форм
співпраці з 85 закордонними партнерами з 19 країн світу (Австрія,
Азербайджан, Бельгія, Білорусь, Іспанія, Італія, Казахстан, Китай, Латвія,
Литва, Німеччина, Польща, Росія, Румунія, Словаччина, США, Японія,
Хорватія, Чехія).
Університет продовжує активну співпрацю в рамках програми
Еразмус+. У 2018 році реалізовано 21 академічну мобільність (Еразмус+
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КА107) представників ДДПУ, серед яких 15 студентів, три викладачі та три
представники адміністративного персоналу. Нашими партнерами в цьому
проект були: Віденський педагогічний інститут (Австрія), Штирійський
педагогічний інститут (Австрія), Університет прикладних наук VIVES (Бельгія),
Технологічна академія в Резекне (Латвія), Державна вища професійна школа
імені Вітелона (Польща), Люблінський католицький університет Івана Павла ІІ
(Польща), Жешівський університет (Польща), Банатський університет
сільськогосподарських наук та ветеринарної медицини (Румунія).
Також ДДПУ продовжує реалізацію освітньої програми «Подвійний
диплом» з Полонійною академією в Ченстохові (Польща). Зокрема у 2018
році вручено такі дипломи отримали 17 студентів.
15 представників студентства
університету стали призерами
міжнародних фестивалів, конкурсів, виставок, спортивних змагань,
12 студентів взяли участь у міжнародних конференціях, 14 стали учасниками
обмінів та міжнародних літніх курсів.
Активну міжнародну діяльність провадять Полоністичний науковоінформаційний центр ім. Ігоря Менька та центр Європеїстики. Загалом
Полоністичний науково-інформаційний центр ім. Ігоря Менька виступив
співорганізатором та учасником майже 10 міжнародних заходів, а на екскурсії
у Кімнаті-музеї Бруно Шульца побували приблизно 350 іноземних гостей.
Вони є організаторами щорічного Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца у
Дрогобичі та Міжнародного літературно-мистецького проекту «Друга Осінь».
У науково-педагогічній і міжнародній діяльності університету вагому
роль відіграють також Австрійська бібліотека та Центр країн Західної Європи.
Налагоджено співпрацю з багатьма австрійськими партнерами, вдалося
організувати і провести на високому рівні велику кількість заходів наукового,
культурно-освітнього та інтеграційного характеру в регіональному,
всеукраїнському та міжнародному масштабах.
Концепція освітньої діяльності Дрогобицького педагогічного базується
на
особистісній
орієнтації
освіти,
формуванні
національних
та
загальнолюдських цінностей, створенні рівних можливостей для молоді в
здобутті якісної освіти, розробленні та запровадженні освітніх інновацій та
інформаційних технологій, розвиткові неперервної освіти та освіти впродовж
життя, інтеграції української освіти до європейського та світового простору,
створенні та розвиткові цінностей громадянського суспільства.
Важливим завданням також є подолання фрагментарності та побудова
цілісної стратегії підготовки майбутніх фахівці на основі командних
принципів організації праці та виробничої солідарності.
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Докторські дисертації захищено у 2018 році
П.І.Б.
Галян Олена
Іванівна

Пантюк
Тетяна
Ігорівна

П.І.Б.

Карпенко
Ореста
Євгенівна

Смуток
Ігор
Іванович

Докторські дисертації (з підтвердженням):
Кафедра
Тема
Спеціальність:
дисертації
номер, назва
ПрактичРозвиток
13.00.01 –
ної
суб’єктності
загальна
психологі
особистості
педагогіка та
ї
школяра у
історія
вітчизняному
педагогіки
педагогічному
01 Освіта /
дискурсі ХХ
Педагогіка
століття
загальної
Суспільно13.00.01 –
педагопедагогічні
загальна
гіки та
детермінанти
педагогіка та
дошкільн
підготовки
історія
ої освіти
дітей до школи
педагогіки
в Україні:
ДД № 007553
теорія і
від 5 липня 2018
практика (1945
– 2017 рр.)

Дата і місце
захисту
26.06.2018 р.,
Дрогобицький
державний
педагогічний
університет
імені Івана
Франка
11.04.2018 р.,
Житомирський
державний
університет
імені Івана
Франка

Докторські дисертації (без підтвердження):
Кафедра
Тема дисертації
СпеціальДата і місце
ність: номер,
захисту
назва
загальної
Розвиток опіки над
13.00.01 –
25.06.2018 р.,
педагогіки
дітьми у
загальна
Дрогобицький
та
педагогічній теорії педагогіка та
державний
дошкільної
та практиці
історія
педагогічний
освіти
Польщі (ХХ – поч.
педагогіки
університет
ХХІ ст.)
01 Освіта /
імені Івана
Педагогіка
Франка
всесвітньої
Руська шляхта
07.00.06 –
25.10.2018 р.,
історії та
Перемишльської історіографія,
Інститут
спеціальземлі (XIV – XVIII джерелознавс
української
них
ст.). Історикотво та
археографії та
історичних
генеалогічне
спеціальні
джерелодисциплін
дослідження
історичні
знавства
дисципліни
ім. М.С.
Грушевського
НАН України
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П.І.Б.
Мінчак
Нінель
Джамалівна

Пазюк
Роман
Іванович

Василиків
Іван
Богданович

Кандидатські дисертації (з підтвердженням):
Кафедра
Тема
Спеціальність:
Дата і місце
дисертації
номер, назва
захисту
Економіки
Розвиток та
08.00.04 –
16.05.2018 р.,
та менедж- використання
економіка та
ПАТ ВНЗ
менту
персоналу
управління
«Міжрегіональпідприємств з
підприємствана академія
виробництва
ми (за видами
управління
мінеральних
економічної
персоналом»
вод
діяльності)
ІнформатиОптичні та
01.04.10 – фізика
22.09.2017 р.,
ки та
електричні
напівпровідЧернівецький
інформацій
властивості
ників і
національний
них систем
надґраток
діелектриків
університет імені
квантових
Юрія
точок
Федьковича
на основі
напівпровідників АIIIВV
Математи13.00.04 – теорія
11.05.2018 р.,
Підготовка
ки,
і методика
Національний
майбутніх
інформапрофесійної
педагогічний
фахівців з
тики та
освіти
університет
маркетингу до
методики
імені
використання
їх
М.П. Драгомаінформаційвикладання них технологій
нова
у
у професійній
початковій
діяльності
школі
Кандидатські дисертації (без підтвердження):

П.І.Б.

Кафедра

Тема дисертації

Мелех
Галина
Богданівна

практики
німецької
мови

Німецька фахова мова
кулінарії: системноструктурні та
функційно-семантичні
аспекти

Михаць
Роман
Миколайович

методики
музичного
виховання і
диригування

Український
театральний рух у
Східній Галичині
в контексті
формування
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Спеціальні
сть: номер,
назва
10.02.04 –
германські
мови

13.00.01 –
загальна
педагогіка
та історія
педагогіки

Дата і місце
захисту
19.10.2018 р.,
Чернівецький
національний
університет
імені Юрія
Федьковича
31.10.2018 р.,
Дрогобицький
державний
педагогічний
університет

Гарник Ірина
Анатоліївна

практики
англійської
мови

національної
ідентичності дітей та
молоді (друга пол.
ХІХ – 30-і роки ХХ ст.)
Інтелектуальний
розвиток дитини
у системі дошкільного
виховання
Великої Британії
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імені Івана
Франка

13.00.01 –
загальна
педагогіка
та історія
педагогіки

27.11.2018 р.,
Дрогобицький
державний
педагогічний
університет
імені Івана
Франка

ДОСЯГНЕННЯ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ У ПРЕДМЕТНИХ ОЛІМПІАДАХ І
ТВОРЧИХ КОНКУРСАХ 2018 РОКУ
ПРІЗВИЩЕ,
НАЗВА ОЛІМПІАДИ,
НАУКОВИЙ КЕРІВНИК
ІМ’Я,
МІСЦЕ
КОНКУРСУ
АБО ВИКЛАДАЧ
СТУДЕНТА
ІІ етап Всеукраїнської
Ковалевич
Доцент кафедри технологічної
студентської олімпіади з
Наталія
І
та професійної освіти
навчальної дисципліни
Тарасівна
Гущак Ж.М.
«Безпека життєдіяльності»
ІІ етап Всеукраїнської
Брижко
студентської олімпіади за
Доцент кафедри фізики
Володимир
ІІ
напрямом і спеціальністю
Угрин Ю.О.
Сергійович
«Фізика»
ІІ етап Всеукраїнської
Курах
Доцент кафедри педагогіки та
студентської олімпіади за
Василина
ІІІ
методики початкової освіти
напрямом і спеціальністю
Анатоліївна
Колтко Л.Б.
«Початкова освіта»
ІІ етап Всеукраїнської
Доцент кафедри
Курина
студентської олімпіади за
технологічної та професійної
Михайло
ІІІ
напрямом і спеціальністю
освіти
Вікторович
«Технологічна освіта»
Ясеницький В.Є.
ІІ етап Всеукраїнської
Бобанич
Доцент кафедри народних
студентської олімпіади за
Володимир
ІІІ
музичних інструментів та вокалу
напрямом і спеціальністю
Іванович
Душний А.І.
«Музичне мистецтво»
ІІ етап Всеукраїнської
Пахомов
Доцент кафедри технологічної та
студентської олімпіади за
Андрій
ІІІ
професійної освіти
напрямом і спеціальністю
Валерійович
Пагута М.В.
«Професійна освіта»
ІІ етап Всеукраїнської
Корецький
Доцент кафедри технологічної
студентської олімпіади з
Сергій
ІІІ
та професійної освіти
навчальної дисципліни
Володимирович
Фартушок І.М.
«Основи охорони праці»
ІІ етап Всеукраїнської
Професор кафедри
Мазурчак
студентської олімпіади з
правознавства, соціології і
Лідія
ІІІ
навчальної дисципліни
політології
Михайлівна
«Соціологія»
Щудло С.А.
ІІ етап Всеукраїнської
Професор кафедри
Кошняну
студентської олімпіади з
правознавства, соціології і
Богдана
ІІІ
навчальної дисципліни
політології
Афанафіївна
«Соціологія»
Щудло С.А.
VІІІ Міжнародний мовноСтефанишин
І
Доцент кафедри української
літературний конкурс
Лілія
фінальмови
учнівської та студентської
Володимирівна ний етап
Стецик М. С.
молоді імені Тараса Шевченка
ХVІІІ Міжнародний конкурс з
І
Доцент кафедри української
Дрич
української мови імені Петра
підсумко
мови
Марія Василівна
Яцика
-вий етап
Стецик М. С.
ХІХІ Міжнародний конкурс з
української мови імені Петра
Яцика

Терендій
Олена Орестівна
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ІІІ
обласний

Доцент кафедри української
мови
Стецик М.С

Назва
спортивного змагання

Прізвище,
ім’я студента

Чемпіонат України з вільного
козацького бою
26 – 27 січня м. Березне
Чемпіонаті України зі
спортивної акробатики
9 – 12 лютого м. Вінниця
Чемпіонат України з легкої
атлетики у приміщенні
9 – 12 лютого м. Суми
Кубок Світу зі спортивної
акробатики 15 – 17 лютого
м. Пурс (Бельгія)
Чемпіонат України з
кікбоксингу приміщенні
31 березня — 1 квітня м. Харків
Чемпіонат Світу зі спортивної
акробатики 13 – 15 квітня
м. Антверпен (Бельгі)
Чемпіонат України з Бойового
гопака 28 – 29 квітня м. Львів

Новза-Федюк
Давид

Відкритий чемпіонат Асоціації
гирьового спорту України
4 – 6 травня м. Тернопіль
Чемпіонат Європи з
кікбоксингу 1 – 6 травня м. Київ
Чемпіонат Світу з кікбоксингу
4 – 6 травня м. Київ
Міжнародний чемпіонат з
Бойового Гопака 28 – 29 липня
м. Чорноморськ
Чемпіонат Європи з гирьового
спорту 25 серпня
м. Ольштин (Польща)
Чемпіонат України з
класичного пауерліфтингу
серед юнаків та дівчат 14 – 18
вересня м. Коломия
Кубок України зі спортивної

Вид
спорту
Бойовий
гопак

Пилип’як
Юлія

Спортивна
акробатика

Романяк
Іван

Легка
атлетика

Пилип’як
Юлія

Спортивна
акробатика

Павляк Олег

Кікбоксинг

Місце

НАЙВАЖЛИВІШІ СПОРТИВНІ ЗДОБУТКИ УНІВЕРСИТЕТУ 2018 РОКУ

Тренер
Матієшин І.В.

І
Чепелюк А.В.
І
Федорищак Р.Л.
ІІІ
Чепелюк А.В.
ІІ

І
Пилип’як
Юлія

Спортивна
акробатика

Чепелюк А.В.
IV

Новза-Федюк
Давид,
Салій Юліан
Лагуш
Андрій

Бойовий
гопак

Павляк Олег

Кікбоксинг

Павляк Олег

Кікбоксинг

Новза-Федюк
Давид

Бойовий
гопак

І

Лагуш
Андрій

Гирьовий
спорт

І

Дьорка
Мар’яна

Пауерліфтинг

Пилип’як

Спортивна
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І

Матієшин І.В.

І
Гирьовий
спорт

Кушнір Р.Г.
І
ІІ
ІІ
Матієшин І.В.

Кушнір Р.Г.
Кушнір Р.Г.

ІІ
ІІ
І

Чепелюк А.В.

акробатики 18 – 22 вересня
м. Вінниця
Чемпіонат Світу з
рукопашного бою 2 – 8 жовтня
м. Далсфен (Нідерланди)
Відкритий Кубок асоціації
гирьового спорту України
6 – 7 жовтня м. Львів
Кубок Світу зі спортивної
акробатики 17 – 18 листопада
м. Баку (Азербайджан)
Чемпіонат Європи кікбоксінгу
17 – 24 листопада
м. Марібор (Словенія)

Юлія

акробатика

Гуржій
Мар’ян

Рукопашний бій

Лагуш
Андрій

Гирьовий
спорт

Пилип’як
Юлія

Спортивна
акробатика

Гуржій
Мар’ян

Кікбоксинг

І
Кушнір Р.Г.
І
Чепелюк А.В.
ІІ

ІІІ

СПОРТИВНА ГОРДІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ 2018 РОКУ

Чемпіон Світу
з рукопашного бою
Мар᾿ян Гуржій
(в центрі)
м. Далсфен
(Нідерланди)

Чемпіонат Світу
зі спортивної
акробатики жіноча пара
Юлія Пилип᾿як (справа)
та Олександра
Табачинська
учениця Дрогобицької
гімназії
м. Антверпен (Бельгія)

Срібний призер чемпіонату України
з класичного пауерліфтингу
Дьорка Мар᾿яна
м. Коломия

Виступає чемпіон Європи
з гирьового спорту
Андрій Лагуш
м. Ольштин (Польща)

Показові виступи учасників
кубку Світу зі спортивної акробатики
Юлія Пилип᾿як (внизу)
м. Пурс (Бельгія )

Чемпіон України з
вільного козацького бою
за правилами бойового
гопака Давид НовзаФедюк
м. Березне

14

Срібний призер кубку
Світу зі спортивної
акробатики Юлія
Пилип᾿як (друга зліва)
м. Баку (Азербайджан)

Чемпіон України з кікбоксингу
Олег Павляк (зліва)
м. Харків

Чемпіон України
з гирьового спорту
Андрій Лагуш
м. Тернопіль

Чемпіон міжнародного турніру
з бойового гопака
Новза-Федюк Давид (зліва)
м. Чорноморськ

Кубок Світу з
спортивної акробатики.
Виступають срібні
призери Табачинська
Олександра (учениця
Дрогобицької гімназії)
та Пилип᾿як Юлія
(знизу) м. Баку
(Азербайджан)

Збірна України з гирьового спорту
Андрій Лагуш (перший справа)

15

Чемпіон Європи серед
клубів з гирьового спорту
Андрій Лагуш
м. Львів

Чемпіони України
з бойового гопака Юліан
Салій та Давид НовзаФедюк (зліва направо)
м. Львів

Чемпіонат України
зі спортивної акробатики.
Табачинська Олександра
та Пилип᾿як Юлія
(в центрі)
м. Вінниця

