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В С Т У П 
 

Опис важливих подій діяльності вишу на батьківщині Івана Франка у 2019 році, 

«Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. Літопис 2019 року у 

світлинах». 

2019 рік приніс Дрогобицькому державному педагогічному університету важливу  

наукову перемогу: заклад посів І місце серед педагогічних закладів освіти України у 

рейтинговій таблиці за індексом Гірша, що базується на кількості наукових публікацій і 

кількості їх цитувань. 

У Літописі 2019 року чітко висвітлено активізацію співпраці науковців університету з 

науковими та науково-освітніми центрами світу, завдяки якій здобута ця переконлива 

перемога. Це статті: 

– Участь викладачів університету в міжнародному тижні у VIVES (Бельгія) 

(17 березня 2019 р.) 

– Міжнародний україно-бельгійсько-румунський семінар-тренінг 

 (25 – 26 березня 2019 р.) 

– Стажування у Полонійній академії Ченстохови (Польща) (1 – 10 квітня 2019 р.) 

– Участь працівників біолого-природничого факультету у ІІ Міжнародному конгресі 

«Smart Society» (10 – 12 квітня 2019 р.) 

– Між Дрогобицьким та Зальцбурським університетами підписано договір про співпрацю 

(13 травня 2019 р.) 

– Участь працівників Дрогобицького педуніверситету у IV Інтернаціональному конгресі 

(12 – 18 травня 2019 р.) 

– Х Міжнародна науково-практична конференція «Реалізація здорового способу життя – 

сучасні підходи» (16 – 17 травня 2019 р.) 

– Участь працівників університету у Міжнародному семінарі з нанотехнологій в 

університеті Хазар (Азербайджан) (3 червня 2019 р.) 

– Участь у роботі XXVІ Міжнародного конгресу з перспективних матеріалів (Швеція)                 

(10 – 13 червня 2019 р.) 

– Участь представників Дрогобицького педуніверситету в роботі Асамблеї «Українка у 

світі: професіоналізм, активізм, традиція» (2 вересня 2019 р.) 

– Участь у Міжнародній конференції CAOL – 2019 (6 – 9 вересня 2019 р.) 

Висвітлено у Літописі 2019 діяльність Полоністичного центру імені Ігоря Менька щодо 

презентації Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца у Дрогобичі у рамках ХІІ Форуму        

«Європа – Україна». 

Окремі статті Літопису 2019 розповідають про перепідготовку військовослужбовців у 

рамках Програми «НАТО – Україна» та видачу їм свідоцтв і сертифікатів Центром 

післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки університету. 

Літопис 2019 року відзначається описом різноманітних навчальних і навчально-

виховних, культурно-масових заходів, серед яких літературно-мистецька академія «Країна 

Франкіана», Міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів «Perpetuum mobile», відкритий 

конкурс баяністів-акордеоністів «Візерунки Прикарпаття», змагання з мініфутболу «Кубок 

пам’яті ректора професора Валерія Скотного», перемоги дрогобичан на Відкритій 

Спартакіаді-Франкіаді у Житомирі. 

Спортивним досягненням, перемогам студентів та викладачів університету у 

конкурсах різного рангу теж присвячено низку статей у Літописі 2019. 

Літопис завершується списком викладачів університету, які відійшли у вічність 2019 

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 2019 році 

 

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка засновано 

постановою Ради Народних Комісарів УРСР 15 квітня 1940 року. За                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

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.  

Чимало нововедень чекає на систему вищої освіти у  наступному  році, 

зокрема,  обсяги державного фінансування університету будуть прямо залежати 

від показників навчальної, наукової роботи та міжнародної співпраці. МОН 

України визначило основні критерії, за якими буде визначена формула 

нарахування обсягів фінансування, і відповідність Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка цим критеріям відображена в 

наших досягненнях, здобутках, а також у недоліках та недоробках. 

           2019 рік для франківців  був позначений багатьма  вагомими здобутками. 

Зокрема, ми посіли 42 місце серед 166 зареєстрованих закладів вищої освіти, що 

на 18 сходинок вище, ніж у 2018-му, а у рейтинговій таблиці за індексом Гірша, 

що базується на кількості наукових публікацій і кількості їх цитувань, серед 
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педагогічних вишів стали першими. Крім того, у новому академічному рейтингу 

Топ-100 університет піднявся на 37 щаблів, посівши 123 місце.  

У 2019 році у науково-дослідному секторі університету виконувалося пять 

науково-дослідних робіт, що фінансуються МОН України із загального фонду 

Державного бюджету відповідно до тематичного плану ДДПУ ім. Івана Франка   

на суму 2 млн. 472 тис. 837 грн.  

Упродовж 2019 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 дві докторські  

та сім кандидатських дисертацій,  у вченій раді К 36.053.02 за спеціальністю 

10.02.01 – українська мова – одну кандидатську, у вченій раді К 36.053.03   за 

спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні 

дисципліни – дві кандидатські дисертації. 

Працівниками ДДПУ імені Івана Франка у 2018 році опублікували 1948 робіт, 

у тому числі: 

 монографій –  80;  

 підручників – 1; 

 навчальних посібників – 136; 

 збірників наукових праць – 76; 

 статей – 1322, з них у зарубіжних виданнях – 209, у міжнародних 

наукометричних базах даних – 568, з імпакт-фактором – 34; у фахових виданнях – 

420; в інших виданнях – 482. 

У минулому році проведено 60 наукових заходів (конференції, семінари, 

симпозіуми), з них 18 міжнародних, 16 всеукраїнських, 26 регіональних. 

У складі університету: чотири інститути, п’ять факультетів, центр 

післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки; 36 кафедр; 466 

викладачів, з них – 60 професорів, докторів наук, 315 –  кандидатів наук, доцентів); 

навчається 4530 студентів.  

Відповідно до угоди з Львівською академією сухопутних військ з числа 

студентів університету проводиться підготовка офіцерів запасу. 

Університет  провадить  широку міжнародну діяльність, що   спрямована на 

реалізацію 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.  Загалом міжнародна співпраця 

охоплює 20 країн, у рамках якої  реалізовувалося 62 міжнародні угоди  

Університет продовжує активну співпрацю в рамках програми Еразмус+. У 

2019 році реалізовано 21 академічну мобільність (Еразмус+ КА107) представників 

ДДПУ, серед яких 16 студентів та  5 викладачів. Партнерами ДДПУ в цьому 

проекті   були: Віденський педагогічний інститут (Австрія), Педагогічний інститут 



7 

 

Штирії (Австрія), Зальцбурзький університет (Австрія), Університет прикладних 

наук VIVES (Бельгія), Грайфсвальдський університет (Німеччина), Люблінський 

католицький університет Івана Павла ІІ (Польща), Жешувський університет 

(Польща), Державна вища професійна школа імені Вітелона в Лєґніці (Польща), 

Університет Казимира Великого в Бидґощі (Польща), Державна вища професійна 

школа в Коніні (Польща), Зєлєногурський університет (Польща). 

У рамках програми Erasmus+  у нашому університеті  побували 6 студентів  

та 2 лектори Університету прикладних наук VIVES (Бельгія). 

Також ДДПУ продовжує реалізацію освітньої програми «Подвійний 

диплом» з Полонійною академією в Ченстохові (Польща), за якою у 2019 році 

навчалися 11 студентів.  

Загалом,  у 2019 році було здійснено понад 100 закордонних відряджень, в 

рамках яких працівники пройшли стажування у Бельгії, Польщі, а понад 

200 іноземців перебували з візитом у ДДПУ. 

Активну міжнародну діяльність провадять Полоністичний науково-

інформаційний центр ім. Ігоря Менька, 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. 

2020 рік – рік 80-ліття ДДПУ ім. І.Франка, рік нашого ювілею. Сьогодні ми 

творимо нові сторінки історії університету, за майбутнє якого несемо 

відповідальність. Наш університет – регіональний педагогічний, і ми маємо свою 

місію – готувати сучасних високопрофесійних вчителів для нової української 

школи, насамперед для Прикарпатського регіону. Але попри це – ми 

регіоноутворювальний осередок, який задає тон освітньо-культурному розвитку 

регіону, збереженню його історичної спадщини, істотно впливає на його 

економічне становлення. Від нашої діяльності залежить майбутнє Дрогобиччини, 

нашого краю. У контексті сучасних реформ питання стоїть дуже гостро: на життя 

мають право сильні сучасні університети європейського рівня. Саме цим 

вимогам, на думку ректора університету професора Надії Скотної,  має 

підпорядковувати свою роботу колектив франківців у найближчій перспективі. 
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Докторські і кандидатські дисертації захищено у 2019 році 
 

Докторські дисертації (з підтвердженням): 

П.І.Б. Кафедра Тема дисертації Спеціальніс

ть: номер, 

назва 

Дата і місце 

захисту 

Гірняк 

Світлана  

Петрівна 

філологічних 

дисциплін та 

методики їх 

викладання у 

початковій 

школі 

Роль соціолекту 

інтелігенції Східної 

Галичини у фор-

муванні норм укра-

їнської 

літературної мови 

(кінець ХІХ – 

початок ХХ 

століття) 

10.02.001 – 

українська 

мова 

20.05.2019 р., 

спеціалізована 

вчена рада Д 

26.17.301 

Інститут 

української 

мови НАН 

України 

Мажец 

Божена  

(докто-

рант) 

загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 

Модернізація 

дошкільної освіти у 

Польщі (1989 – 2017 

рр.); 

13.00.01- 

загальна 

педагогіка та 

історія 

педагогіки 

21.05.2019 р. 

ДД № 009009 

Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

університет 

імені Івана 

Франка 

 

Докторські дисертації (без підтвердження): 

П.І.Б. Кафедра Тема дисертації Спеціаль- 

ність: номер, 

назва 

Дата і місце 

захисту 

Стецик 

Юрій 

Орес-

тович 

історії України Чернецтво 

Святопокровської 

провінції ЧСВВ 

(1739–1783 рр.): 

просопографічне 

дослідження 

07.00.01 – 

історія 

України 

23.10.2019 р. 

Львівський 

національний 

університет 

імені Івана 

Франка 

Галів 

Микола 

Дмит-

рович 

історії України Розвиток 

епістемологічних 

засад українського 

історико-

педагогічного 

наративу 

(середина ХІХ - 

кінець ХХ ст.) 

13.00.01 - 

загальна 

педагогіка та 

історія 

педагогіки 

29.10.2019 р., 

Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

університет 

імені Івана 

Франка 
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Кандидатські дисертації (з підтвердженням): 

П.І.Б. Кафедра Тема дисертації Спеціаль-

ність: номер, 

назва 

Дата і місце 

захисту 

Свйонтик 

Олександра 

Олександрів

на  

загальної 

педагогіки 

та 

дошкільної 

освіти 

Читанка як засіб 

формування 

відповідальності в 

учнів початкової 

школи (друга 

половина ХХ –

 початок 

ХХІ століття) 

13.00.01- 

загальна 

педагогіка та 

історія 

педагогіки 

25.03.2019 р. 

ДК 052213 

Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

університет 

імені Івана 

Франка 

Яців Оксана 

Ігорівна 

загальної 

педагогіки 

та 

дошкільної 

освіти 

Педагогічні ідеї та 

культурно-

просвітницька 

діяльність Миколи 

Шлемкевича 

(1894 – 1966 рр.)» 

13.00.01- 

загальна 

педагогіка та 

історія 

педагогіки 

21.05.2019 р. 

Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

університет 

імені Івана 

Франка 

ДК № 054402 

Зубрицький 

Ігор 

Ярославович 

соціальної 

педагогіки 

та 

корекційної 

освіти 

Розвиток ідей щодо 

профілактики 

соціальних 

відхилень у 

неповнолітніх на 

сторінках 

української 

педагогічної 

періодики Східної 

Галичини (1918-

1939 роки) 

13.00.05 

соціальна 

педагогіка 

 

14.02.2019 р. 

Д 58.053.03 

ТНПУ  

ім. В. Гнатюка 

 

Мойко Оксана 

Степанівна 

математики, 

інформатики 

та МВПШ 

Формування 

професійної 

компетентності 

майбутнього вчителя 

інформатики  в 

процесі фахової під-

готовки 

13.00.04 – 

теорія і 

методика 

професійної 

освіти 

27.12.2018 р. 

Національний 

педагогічний 

університет ім. 

М.П.Драгоманов

а 

Д 26.053.01 

Стасів Надія 

Юріївна 

математики 

інформатик

и та МВПШ 

Асимптотичні 

властивості 

випадкових рядів 

Діріхле 

01.01.01 – 

математичний 

аналіз 

27.06.2019 р. 

Львівський 

національний 

університет 

імені Івана 

Франка 

Д 35.051.18 

Мартинів 

Любомир 

культу-

рології  та 

Етапи про-

фесіоналізації 

17.00.03 – 

музичне 

29.03.2019 р.,  

 К 35.869.01 
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Ігорович  мистецької 

освіти  

музичного життя 

Дрогобиччини 

мистецтво 

 

Львівська 

національна 

музична 

академія імені 

М.В. Лисенка 

 

Айзенбарт 

Любомира 

Михайлівна 

романської 

філології та 

компара-

тивістики 

«Концепт 

галицького 

літературного 

пограниччя (на 

матеріалі малої 

прози М. Яцкова, Й. 

Рота, Б. Шульца)» 

10.01.06 – 

теорія 

літератури, 

 

16.01.2019 р.,  

ДК № 052014 

Київський 

університет 

ім. Б.Грінченка 

Сенета 

Мар’яна 

Ярославівна 

 

фізики Дисперсія 

квазірелеївської та 

електронної хвиль 

на адсорбованій 

поверхні 

напівпровідників із 

структурою 

цинкової обманки 

01.04.02 – 

теоретична 

фізика 

29.03.2019 р.; 

Д 76.051.01 

Чернівецький 

національний 

університет 

імені Юрія 

Федьковича 

 

Кандидатські дисертації (без підтвердження): 
 

П.І.Б. Кафедра Тема дисертації Спеціальніс

ть: номер, 

назва 

Дата і місце 

захисту 

Лужецька 

Наталія 

Ярославівна 

практики 

англійської 

мови 

Терміни-

політоніми в 

націософському 

дискурсі Івана 

Франка: 

лексикографічний 

та комунікативно-

прагматичний 

аспект 

10.02.01 – 

українська 

мова 

27.06.2019 р.  

Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

університет ім. 

Івана Франка 

Кантор 

Наталія 

Юріївна 

право- 

знавства, 

соціології 

та 

політології 

Адміністративно-

правовий механізм 

запобігання 

правопорушень у 

сфері економіки 

12.00.07 – 

адміністратив

не право і 

процес; 

фінансове 

право; 

інформа-

ційне право  

12.10.2019 р. 

ДВНЗ 

«Ужгород-

ський  

національний 

університет» 
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ДОСЯГНЕННЯ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ  

У ПРЕДМЕТНИХ ОЛІМПІАДАХ І ТВОРЧИХ КОНКУРСАХ 2019 РОКУ 

 

НАЗВА ОЛІМПІАДИ, 

КОНКУРСУ 

ПРІЗВИЩЕ, 

ІМ’Я,   

СТУДЕНТА 

МІСЦЕ 
НАУКОВИЙ КЕРІВНИК 

АБО ВИКЛАДАЧ 

ІХ Міжнародний мовно-

літературний конкурс 

учнівської та студентської 

молоді імені Тараса 

Шевченка 

Іваник  

Наталія 

Василівна 

І  

Фіналь-

ний 

етап 

Доцент кафедри 

філологічних дисциплін та 

методики їх викладання у 

початковій школі  

Філь Г.О. 

ІІ етап Всеукраїнської 

студентської олімпіади з 

навчальної дисципліни 

«Безпека життєдіяльності» 

Дусик  

Христина 

Юріївна 

І 

Доцент кафедри 

технологічної та 

професійної освіти 

Гущак Ж.М. 

ІІ етап Всеукраїнської 

студентської олімпіади за 

спеціальністю  

«Фізика» 

Мецан  

Христина 

Орестівна 

ІІ 
Доцент кафедри фізики  

Гольський В.Б.. 

ІІ етап Всеукраїнської 

студентської олімпіади за 

напрямом і спеціальністю  

«Початкова освіта» 

Штангрет  

Ольга Сергіївна 
ІІ 

Доцент кафедри педагогіки 

та методики початкової 

освіти  

Іллящ С.Д. 

ІІ етап Всеукраїнської 

студентської олімпіади з 

навчальної дисципліни 

«Педагогіка» 

Комарницька 

Катерина 

Іванівна 

ІІ 

Доцент кафедри загальної 

педагогіки та дошкільної 

освіти 

Гевко О.І. 

ІІ етап Всеукраїнської 

студентської олімпіади за 

спеціальністю  

«Трудове навчання та 

технології» 

Курина  

Михайло 

Вікторович 

ІІІ 

Доцент кафедри  

технологічної та 

професійної освіти 

Ясеницький В.Є. 

ІІ етап Всеукраїнської 

студентської олімпіади за 

спеціальністю  

«Соціальна педагогіка» 

Бокало Марія-

Христина 

Андріївна 

ІІІ 

Доцент кафедри соціальної 

педагогіки та корекційної 

освіти  

Смеречак Л.І. 

ІІ етап Всеукраїнської 

студентської олімпіади з 

навчальної дисципліни 

«Основи охорони праці» 

Дубів  

Юлія Ігорівна 
ІІІ 

Доцент кафедри 

технологічної та 

професійної освіти 

Павловський Ю.В. 

ІІ етап Всеукраїнської 

студентської олімпіади з 

навчальної дисципліни 

«Фізика» 

Бандура  

Галина 

Ярославівна 

ІІІ 
Доцент кафедри фізики  

Угрин Ю.О. 
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НАЙВАЖЛИВІШІ СПОРТИВНІ ЗДОБУТКИ УНІВЕРСИТЕТУ 2019 РОКУ 

Назва 

спортивного змагання 

П.І. 

студента 

Вид 

спорту 

М
іс

ц
е

 

 

 

Тренер 

Чемпіонат України з легкої 

атлетики у приміщенні  (7 – 9 

лютого м. Суми) 

Романяк 

Іван 

Легка 

атлетика 
І 

 

Доцент 

Федорищак 

Р.Л. 

Чемпіонат України з ушу 

( 22 – 24 березня м. Бровари) 

Овчаренко 

Сергій 

Ушу 
ІІ 

ІІ 

Викладач 

Сотріхіна 

О.С. 

Чемпіонат України з кікбоксінгу 

 (11 – 14 квітня  м. Бровари) 

Близник 

Павло 

Кікбоксинг 
ІІІ 

 

Кубок Світу зі спортивної 

акробатики (12 – 14 лютого  

м. Пурс Бельгія) 

Пилип’як 

Юлія 

 

Спортивна 

акробатика IV 

Старший 

викладач 

Чепелюк А.В. 

Чемпіонаті України зі спортивної 

акробатики (12 – 15 травня 

м. Вінниця) 

Пилип’як 

Юлія 

 

Спортивна 

акробатика 
І 

І 

І 

 Старший 

викладач 

Чепелюк 

А.В. 

9 міжнародний турнір Кубок 

Варшави зі спортивної акробатики 

(17 – 19 травня м. Варшава, 

Польща) 

Пилип’як 

Юлія 

 

Спортивна 

акробатика І 

 

Старший 

викладач 

Чепелюк 

А.В. 

Чемпіонат України з жиму лежачі 

(14 – 15 липня м. Коломия) 

Журавчак 

Андрій 

Пауерліфт

инг 

І 

 

Кушнір Р.Г 

Кубок України зі спортивної 

акробатики (18 – 20 вересня 

м. Вінниця) 

Пилип’як 

Юлія 

 

Спортивна 

акробатика 

І 

 

ІІ 

Чепелюк 

А.В. 

Кубок України зі спортивної 

акробатики  

(18 – 20 вересня м. Вінниця) 

Войтів 

Віталій 

Спортивна 

акробатика 
І 

 

ІІ 

Старший 

викладач 

Чепелюк 

А.В. 

Чемпіонат України зі спортивної 

акробатики (18 – 28 вересня 

м. Харків) 

Дьорка 

Мар`яна 

Пауерліфт

инг 

ІІ 

 

ІІ 

 

Чемпіонат України зі спортивної 

акробатики (18 – 28 вересня 

м. Харків) 

Проць 

Ярослав 

Пауерліфт

инг 
 

ІІ 

 

Кубок України з ушу  

(27  – 29 вересня м. Одеса) 

Овчаренко 

Сергій 

Ушу 
ІІ 

ІІ 

 Викладач 

Сотріхіна 

О.С. 

Чемпіонат Європи зі спортивної 

акробатики (30 жовтня –

 3 листопада м. Холон Ізраіль) 

Пилип’як 

Юлія 

 

Спортивна 

акробатика 
ІІ 

 

ІІІ 

 Старший 

викладач 

Чепелюк 

А.В. 
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Кубок України з гирьового спорту 

(4 – 6 жовтня м. Київ) 

Лагуш 

Андрій 

Гирьовий 

спорт 
ІІ 

ІІ 

 Старший 

викладач 

Кушнір Р.Г. 

Чемпіонат Европи з далекосхідних 

єдиноборств (5 – 6 жовтня 

м. Імелін Польша) 

Гуржій 

Мар’ян 

Далекосхідні 

єдиноборств

а 

І 

 

 

Чемпіонат Європи з гирьового 

спорту  

(17 – 20 жовтня м. Ужгород) 

Лагуш 

Андрій 

Гирьовий 

спорт 
І 

 

Старший 

викладач 

Кушнір Р.Г. 

Кубок України з рукопашного бою 

(9 – 10 листопада м. Київ) 

Гуржій 

Мар’ян 

Рукопашни

й бій 

І 

 

 

Чемпіонат Світу зі спортивної 

акробатики (28 листопада – 1 

грудня м. Токіо Японія) 

Войтів 

Віталій 

Спортивна 

акробатика 
 

Старший 

викладач 

Чепелюк 

А.В. 

Міжнародний турнір з ушу 

(14 грудня м. Берлін Німеччина) 

Овчаренко 

Сергій 

Ушу І 

 

 

 

СПОРТИВНА ГОРДІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ 2019 РОКУ 
 

Чемпіон Европи 
 з далекосхідних 

єдиноборств. 
 Мар’ян Гуржій  

(м. Імелін, Польща) 

Призери Європи зі спортивної акробатики. 
Юлія Пилип᾿як (справа) і  Олександра 
Табачинська (учениця Дрогобицької 

гімназії)  
(м. Холон, Ізраїль)  

Абсолютний чемпіон 
Міжнародного турніру  

з ушу «Berlin Open – 2019» 
Сергій Овчаренко 

(м. Берлін, Німеччина) 

Збірна команда України з 
далекосхідних 

єдиноборств (перший 
зліва) Мар᾿ян Гуржій 
(м. Імелін, Польща) 

Чемпіон України з легкої атлетики 
у приміщенні Іван Романяк  

(м. Суми) 

ІX 

ІХ Міжнародний турнір 
 Кубок Варшави зі 

спортивної акробатики 
 у парі Юлія Пилип’як  і 

Олександра Табачинська 
(м. Варшава, Польща)  
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Чемпіонат Світу зі  
спортивної акробатики. 

Віталій Войтів 
(м. Токіо, Японія) 

Чемпіонат Європи зі спортивної 
акробатики Віталій Войтів  

(третій зліва) 
(м Токіо, Японія) 

Призер Кубка України з 
ушу Сергій Овчаренко 

(перший зліва) 
(м. Одеса) 

 

Чемпіонат України  
з класичного 

пауерліфтингу  
Мар᾿яна Дьорка 

 (м. Харків) 

Чемпіонат Європи зі спортивної 
акробатики. Юлія Пилип᾿як (друга справа) 

і Олександра Табачинська 
(м. Холон, Ізраіль).   

Призер Чемпіонату 
України з ушу  

(другий справа)  
Сергій Овчаренко 

(м. Бровари) 

Чемпіон Європи з 
гирьового спорту  Андрій 

Лагуш з нагородами 

 Чемпіонат Європи з гирьового спорту 
Андрій Лагуш (другий зліва) 

(м. Ужгород) 

 Чемпіонат України з легкої 
атлетики у приміщенні. Іван 

Романяк (м. Суми) 

 

  

Кубок Світу зі спортивної 
акробатики. 

Юлія Пилип᾿як (внизу) і 
Олександра Табачинська 

(м. Пурс, Бельгія) 

Збірна України зі спортивної акробатики. 
На фото у (зліва верхньому ряду сьомий) 

Віталій Войтів 
(м. Токіо, Японія) 

 

Володар Кубка України з 
рукопашного бою Мар᾿ян 

Гуржій 
 (м. Київ) 


