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ВСТУП
2021 рік був цікавим і плідним для Дрогобицького державного педагогічного
університету імені Івана Франка, незважаючи на карантинні заходи, пов’язані з
пандемією коронавірусу. У «Літописі ДДПУ за 2021 рік» подано основні моменти
життя Франкового вишу у світлинах та коротких замітках.
У консолідованому рейтингу закладів вищої освіти України 2021 року
університет посів 71-у позицію з-поміж 242 закладів вищої освіти. Серед
педагогічних вишів заклад знову ввійшов до числа десяти найкращих і зберіг своє
третє місце в консолідованому рейтингу. У рейтингу університетів за показниками
Scopus університет посів 42-е місце серед 190 закладів вищої освіти і друге серед
педагогічних ЗВО. В академічному рейтингу закладів вищої освіти «Топ-200» ДДПУ
змінив позиції й перемістився зі 120-го на 101-е місце.
Університет провадив плідну міжнародну співпрацю, яка охопила 24 країни.
Було реалізовано 60 міжнародних угод. Дрогобицький державний педагогічний
університет імені Івана Франка активно співпрацював із закладами освіти,
академіями наук, посольствами і консульствами, музеями, фондами та
міжнародними неурядовими організаціями. Ці й інші події висвітлено у Літописі.
Описано різноманітні навчальні та навчально-виховні, культурно-масові заходи.
Традиційно в університеті відзначався День рідної мови, Фестиваль науки, проходила
низка заходів в рамках «Країни Франкіани» (просто неба і онлайн), наукові онлайнконференції, «круглі столи», онлайн-зустрічі та онлайн-дискусії. 7 травня 2021 р.
відбувся ХІІІ Міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів «PERPETUUM MOBILE».
Окрему замітку присвячено першому етапу вакцинації серед працівників
університету.
27 серпня 2021 року відбулася церемонія вручення VI Міжнародної премії імені
Івана Франка, лауреатом якої став доктор історичних наук, професор Леонід
Тимошенко.
Восени пройшли вибори ректора Дрогобицького державного педагогічного
університету імені Івана Франка, в яких перемогу здобула доктор філософських наук,
професор Валентина Бодак.
Низку статей присвячено спортивним досягненням, висвітленню участі
викладачів та здобувачів у різноманітних змаганнях, конкурсах, фестивалях, «круглих
столах» та форумах.
Літопис завершується списком працівників університету, які 2021 року
відійшли у вічність.
Юрій Кишакевич,
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заслужений професор університету,
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Дрогобицький державний педагогічний університет
імені Івана Франка у 2021 році
Академічна спільнота університету, як і все суспільство, переживає момент, який у
майбутньому може бути оціненим як глибока криза всієї української дійсності.
Економіка і політика, державне будівництво і дипломатія, наука, культура й освіта стоять
перед викликом принаймні трьох взаємозумовлених чинників: по-перше, пандемії, яка
час від часу приковує людину до лікарняного ліжка, а наші життя – до карантинних
обмежень; по-друге, загрози вторгнення в Україну військ так званого «старшого брата»;
по-третє, зростання цін, тарифів, обмежені можливості фінансування закладу.
Минулий рік був часом перевірки, як швидко ми можемо пристосовуватися до
нових умов роботи, не втрачаючи якості у викладанні та навчанні, наскільки міцним
залишиться наш колектив у цих нових умовах, і ми довели, що готові відповісти на
будь-які виклики, вистояти й продовжувати активно й результативно працювати.
Нам вдалося не тільки зберегти ділову атмосферу, налагодити освітній процес та
спілкування зі студентами, викладачами і співробітниками, але й загалом утримати
стабільність, забезпечити робочий ритм, здійснити заходи щодо оптимізації та
модернізації закладу. З огляду на визначення престижу університету через призму
якості фахової підготовки здобувачів вищої освіти зусилля кожного учасника
освітнього процесу фокусувалися на формуванні стійкої позитивної академічної
репутації університету за всіма освітніми програмами в Україні та за її межами,
забезпечення довіри ринку праці до присвоєних університетом кваліфікацій. І як
свідчать результати діяльності, Дрогобицький державний педагогічний університет
імені Івана Франка посилює свою роль у суспільстві, динамічно розвивається на
засадах інтеграції освіти, наукових досліджень та інновацій.
Концепція освітньої діяльності університету базується на особистісній орієнтації
освіти, формуванні національних та загальнолюдських цінностей, створенні рівних
можливостей для молоді в здобутті якісної освіти, розробленні й запровадженні освітніх
інновацій та інформаційних технологій, розвитку неперервної освіти і освіти впродовж
життя, інтеграції української освіти в європейський і світовий простір, створенні та
розвиткові цінностей громадянського суспільства.
Сьогодні університет у складі чотирьох навчально-наукових інститутів і п’яти
факультетів здійснює підготовку фахівців за 45 освітньо-професійними програмами
підготовки бакалаврів; 51 освітньо-професійною програмою підготовки магістрів; 16
освітньо-науковими програмами підготовки докторів філософії.
Освітній процес у минулому році здійснювався із запровадженням технологій
дистанційного навчання. Належний рівень проведення семестрового контролю і
підсумкової атестації в умовах карантину забезпечував «Тимчасовий порядок
організації та проведення семестрового контролю і підсумкової атестації здобувачів
вищої освіти у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана
Франка в умовах карантину». Зокрема, великий обсяг роботи було проведено із
впорядкування освітньо-професійних програм підготовки здобувачів ступеня
бакалавра та магістра. Відповідно до чинних вимог, основна увага була зосереджена
на програмних компетентностях і програмних результатах навчання.
5

2021 року одна освітня програма «Соціологія» (спеціальність 054 «Соціологія»)
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти проходила акредитацію, яку
проводило Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Її
акредитовано на 5 років. На такий самий термін акредитовано освітні програми
другого (магістерського) рівня вищої освіти «Середня освіта (Географія)»
(спеціальність 014 «Середня освіта (за предметними спеціальностями)» та «Середня
освіта (Історія)» (спеціальність 014 «Середня освіта (за предметними
спеціальностями)». У 2021–2022 навчальному році планується акредитація двох
освітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, чотирьох – другого
(магістерського) та однієї освітньої програми третього (освітнього-наукового рівня).
Під час цієї роботи було виявлено позитивні моменти: продемонстровано
командну роботу в університеті; виявлено напрями роботи, які потребують
вдосконалення; поліпшення (оновлення, модернізації); зрозумілою стала роль
гаранта освітньої програми; акцентовано на потребі налагодження тісної співпраці зі
стейкхолдерами.
Особливою й багатоаспектною є в університеті місія науки. Насамперед, це
забезпечення високої якості підготовки здобувачів вищої освіти, які, беручи участь у
наукових дослідженнях у середовищах наукових шкіл, мають змогу самі зростати як
дослідники.
Згідно з Тематичним планом, у 2021 році у науково-дослідному секторі
виконувалося вісім науково-дослідницьких робіт, що фінансуються МОН України за
КПКВК 2201040 із загального фонду державного бюджету (по три фундаментальні і
прикладні та дві наукові роботи молодих вчених) на суму 4 918 370 грн.
У році, що минув, продовжували виходити такі фахові видання: науковий
збірник «Східноєвропейський історичний вісник», збірники наукових праць
«Людинознавчі студії» (серії «Педагогіка», «Філософія»), «Проблеми гуманітарних
наук» (серії «Філософія», «Історія», «Філологія») і «Рідне слово в етнокультурному
вимірі», науковий вісник ДДПУ імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки
(мовознавство), науковий журнал «Молодь і ринок, міжвузівський збірник наукових
праць молодих вчених «Актуальні питання гуманітарних наук».
У 2021 році працівниками, докторантами та аспірантами університету
успішно захищено 6 докторських (Оксана Фрайт, Віра Котович, Ірина Турчик, Леонід
Тимошенко, Галина Лялюк, Лідія Лазурко) та 12 кандидатських дисертацій (Оксана
Лупак, Лілія Овчаренко, Наталія Сторонська, Магдалина Марушка, Христина
Войтович, Христина Соломчак, Ігор Чава, Мар’яна Кекош, Василь Менько, Валерій
Шафета, Юлія Кухаж, Ірина Левицька).
Науково-педагогічні працівники у 2021 році опублікували 1584 роботи, у тому
числі: монографій – 107; підручників – 2, навчальних посібників – 65; збірників
наукових праць – 20; статей – 1014, а також 376 тез доповідей на конференціях, із них:
у зарубіжних виданнях – 264, у міжнародних наукометричних базах даних – 88 у т. ч.,
з імпактфактором – 31; у фахових виданнях категорії Б– 326.
У минулому році франківці провели 76 наукових заходів (конференції,
семінари, симпозіуми), із них: 23 – міжнародні, 11 – всеукраїнські, 42 – регіональні.
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Упродовж минулого року продовжувала діяльність рада молодих учених,
члени якої були співорганізаторами та учасниками наукових конференцій, семінарів
різного рівня, опублікували низку наукових праць, працювало Наукове товариство
студентів та аспірантів імені проф. В.Ф. Надім’янова
Активними у науковій роботі були і наші студенти. До наукових пошуків
долучилися 1271 студент денної форми навчання, що становить 52 % від загальної
кількості тих, хто навчається на денній формі; діє 33 наукові гуртки та 65 проблемних
груп, 9 студентських науково-дослідних лабораторій; за участі здобувачів освіти
опубліковано 629 наукових праць, із них 226 самостійно; для участі у ІІ турі
Всеукраїнського конкурсу було подано 37 наукових робіт, сім з яких вибороли
призові місця.
Міжнародна співпраця у 2021 році охоплювала 24 країни. Це – Австрія,
Азербайджан, Бельгія, Білорусь, Болгарія, В’єтнам, Данія, Іспанія, Італія, Канада,
Казахстан, Китай, Латвія, Литва, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина,
США, Франція, Фінляндія, Хорватія, Чехія
Університет продовжував активну співпрацю в рамках програми Еrasmus+ та
реалізацію разом з партнерами з Бельгії, Іспанії, Португаліїіа України проєкту
Erasmus+ KA2 UKROTHE «Розвиток навчальної програми з ерготерапії» У 2021 році
проєкт пройшов «серединний» звіт (midterm report) та отримав позитивну оцінку від
Європейської комісії.
Успішним прикладом короткотривалих академічних обмінів студентів став
проєкт «Від землі Вітелона до землі Івана Франка - пізнаємо себе та наших Партнерів»,
фінансований Українсько-польською радою обміну молоддю, до якого були залучені
понад 20 студентів ДДПУ та Державної вищої професійної школи ім. Вітелона. Також
університет надалі реалізує освітню програму «Подвійний диплом» з Полонійною
академією в Ченстохові (Польща). Зокрема, у 2021 році за нею навчалися 23 студенти,
які також стали учасниками програми Erasmus+КА103 з Universita Telematica eCampus
(Novedrate, Italia).
Розвиток незалежної Української держави, необхідність її інтеграції у світовий
культурний простір та адаптації до швидкозмінних економічних, науково-технічних і
технологічних перетворень в умовах глобалізації вимагають подальшої розбудови
університету як одного з найпотужніших освітянських навчально-наукових центрів
Західної України. У зв’язку з цим основні зусилля колективу франківців спрямовані на:
- підготовку вчителів принципово нової якості, здатних не тільки знайти своє
місце на світовому ринку праці, але й швидко адаптуватися до його потреб;
- активізацію наукової та впроваджувальної діяльності колективу в умовах
переходу від промислового розвитку суспільства до інформаційного;
- якнайповніше забезпечення соціальних потреб усіх учасників освітнього
процесу.
Їх реалізація допоможе вийти на новий рівень конкурентоспроможності, дасть
нам змогу не лише зберегти себе як педагогічний університет, а й надалі виконувати
важливу соціокультурну місію – підготовку вчителя для Нової української школи».
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Дисертації, захищені у 2021 році
Докторські (з підтвердженням):
П.І.Б.

Кафедра

Тема дисертації

Спеціальність: номер,
назва

Дата і місце
захисту

Фрайт
Оксана
Володимирівна

Музикознавства та
фортепіано

26.00.01 –
теорія та
історія
культури

Київ. 13.05.2021 р.
НАКККіМ

Котович
Віра
Василівна

Філологічних
дисциплін
та методики
їх
викладання
у початковій
школі
Теорії та
методики
фізичного
виховання

Музично-вербальна
емінентність в
інтерпретаційному
дискурсі
мистецтвознавства
Ойконімний простір
України: ономастичний
та лінгвокультурологічний аспекти

10. 02. 01 –
українська
мова

29.01.2021 р.
Волинський
національний
університет
імені Лесі Українки

Шкільний спорт у
теорії та практиці
формування цінностей
учнівської молоді США
(ХХ – початок ХХІ ст.)

13.00.01 –
загальна
педагогіка та
історія
педагогіки

Руська релігійна
культура Вільна.
Осередки. Література
та книжність (XVI –
перша третина
XVII ст.)
«Польська
історична
періодика у Східній
Галичині XIX – поч. XX
ст.: типологія,
ідеологія,
проблематика»

07.00.02 –
всесвітня
історія

11.05. 2021 р.
Дрогобицький
державний
педагогічний
університет
імені Івана Франка
15.04. 2021 р.
Інститут української
археографії та
джерелознавства ім.
М. С. Грушевського
НАН України
09.02. 2021 р.
Черкаський
національний
університет імені
Богдана
Хмельницького

Турчик
Ірина
Хосенівна

Тимошенко
Леонід
Володимирович

Всесвітньої
історії та
спеціальних
історичних
дисциплін

Лазурко
Лідія
Миколаївна

Історії
України

Лялюк
Галина
Миколаївна

Загальної
педагогіки
та
дошкільної
освіти

Теорія і практика
виховання дітей-сиріт у
контексті особистісної
парадигми в Україні
(ХХ – початок ХХІ ст.)
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07.00.06 –
історіографія,
джерелознавство та
спеціальні
історичні
дисципліни
13.00.01 загальна
педагогіка та
історія
педагогіки

27.04.2021 р.
Дрогобицький
державний
педагогічний
університет
імені Івана Франка

П.І.Б.

Кандидатські дисертації (з підтвердженням):
Спеціальність
Кафедра
Тема дисертації
номер, назва

Лупак
Оксана
Миколаївна

Анатомії,
фізіології
та
валеології

Овчаренко
Лілія
Романівна

Загальної
педагогіки
та
дошкільної
освіти

Шафета
Валерій
Валерійович

Народних
музичних
інструментів та
вокалу

Сторонська
Наталія
Зенонівна

Народних
музичних
інструментів та
вокалу

Марушка
Магдалина
Михайлівна

Культурології та
мистецької
освіти

Войтович
Христина
Олегівна

Математики

Еколого-біохімічні
засади застосування
біостимуляторів при
вирощуванні
лікарських рослин на
Заході України
Іншомовна підготовка
майбутніх учителів
нефілологічних
спеціальностей у
закладах вищої освіти
України (друга
половина ХХ – початок
ХХІ століття)
Еволюція
колективного баянноакордеонного
виконавства
Львівщини у контексті
музичних
національних
традицій України
XX століття
Діяльність
Дрогобицької
музичної школи в
контексті українського
академічного
мистецтва
Розвиток
хореографічної освіти
у Галичині
(1919-1939 рр.)

Апроксимаційні та
асимптотичні
властивості функцій з
просторів Гарді в
деяких областях
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03.00.16
eкологія

011 –
освітні,
педагогічні
науки

Дата і місце
захисту
24.03.2021 р.
Львівський
національний
аграрний
університет
08.04.2021 р.
Дрогобицький
державний
педагогічний
університет

імені Івана Франка

17.00.03 –
музичне
мистецтво

11.05.2021 р.
Сумський
державний
педагогічний
університет імені
А. С. Макаренка

17.00.03 –
музичне
мистецтво

05.03.2021 р.
Сумський
державний
педагогічний
університет імені
А. С. Макаренка
11.05.2021 р.

13.00.01 –
загальна
педагогіка
та історія
педагогіки
111 –
математика

Дрогобицький
державний
педагогічний
університет

ім. Івана Франка
15.04.2021р.
Львівський
національний
університет імені
Івана Франка

Розлуцький Ігор
Миколайович

Світової
літератури
та
славістики

Кухаж
Юлія
Юріївна

Науководослідний
сектор

Менько
Василь
Ігорович

Всесвітньої
історії

Левицька
Ірина
Мирославівна
(аспірант)

Практична
психологія

Проблема модерного
дискурсу в
літературно-критичній
творчості Миколи
Євшана: основні
аспекти
Металеві
наночастинки та
халькогенідні кластери
у полімерних
композитах

10.01.01 –
українська
література

25.02.2021 р.
Черкаського
національного
університету імені
Б. Хмельницького

01.04.07 –
фізика
твердого
тіла

Православні церковні
братства України в
історіографії ХІХ – ХХІ
століття.

07.00.06 –
історіографія,
джерелознавство та
спеціальні
історичні
дисципліни

12.05.2021 р.
Південноукраїнський
національний
педагогічний
університет імені
К.Д. Ушинського
07.05.2021 р.

Психологічні
особливості впливу
образу фізичного Я на
самоставлення дівчат
раннього юнацького
віку
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053 –
психологія

Дрогобицький
державний
педагогічний
університет

імені Івана Франка

26.02.2021 р.
Інститут психології
імені Г.С. Костюка
НАПН України

ПЕРЕМОГИ СТУДЕНТІВ
КАФЕДРИ НАРОДНИХ МУЗИЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ТА ВОКАЛУ

Студенти-переможці (клас доцента Душного А. І.):
РОМАН ДИДИК:
 І місце – ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт зі спеціальності «Музичне мистецтво»
(Кам’янець-Подільський, 19 квітня 2021).
 ІІІ премія – ІІІ Міжнародний музичний конкурс «Talents
of the World» (Одеса, 2021).
МИКОЛА ГОЛОВЧАК:
 І премія – Міжнародний конкурс акордеоністів «International
Online Anniversary Festival & National Graded Solo Competition»
(Велика Британія, Лондон, 2021).
 ІІ премія – VIII міжнародний конкурс «Les Etoiles Sancybérie»
(Рйон, Франція, 2021).
 IV місце – Чеський
Міжнародний
онлайн-конкурс
акордеоністів (Чехія, 2021).
 ХІІІ міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів «Perpetuum
mobile» (Дрогобич, 2021, І премія у номінації «Композитори-виконавці»; ІІ премія у
номінації «Виконавці народної, естрадної та джазової музики»).
 Диплом І ступеня – Міжнародний конкурс виконавців на акордеоні, баяні
«Concord of Sounds» (Латвія, Даугавпілс, 2021).
 І премія та спеціальний приз – ІІІ Міжнародний музичний конкурс «Talents of
the World» (Одеса, 2021).
ДУЕТ: РОМАН ДИДИК ТА ВІКТОРІЯ МАЗУРИК:
 ІІІ премія – Міжнародний
конкурс
акордеоністів
«International Online Anniversary Festival & National
Graded Solo Competition» (Велика Британія, Лондон, 2021).
 ІІ премія – ХІІІ міжнародний конкурс баяністівакордеоністів «Perpetuum mobile» (Дрогобич, 2021).
 Диплом ІІ ступеня – Міжнародний конкурс
виконавців на акордеоні, баяні «Concord of Sounds»
(Латвія, Даугавпілс, 2021).
 Диплом ІІ ступеня (номінація «Народні інструменти») – VІІ Міжнародний
двотуровий учнівський та студентський конкурс музичного мистецтва «Дніпровські
хвилі» (Дніпро, 2021).
 Диплом V ступеня – міжнародний фестиваль оркестрів та оркестрів в рамках
«Trophée Mondial De L’Accordéon» (Франція, грудень, 2021).
МАЗУРИК ВІКТОРІЯ:
 ІІІ премія – ІІІ Міжнародний музичний конкурс «Talents of the World» (Одеса,
2021).
 Диплом ІІ ступеня (номінація народні інструменти «Баян») – Х Міжнародний
учнівський та студентський конкурс музичного мистецтва «Київський колорит»
(Київ, 31.10. 2021).
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 Диплом ІІ ступеня (номінація «Народні інструменти» баян) – VІІ Міжнародний
двотуровий учнівський та студентський конкурс музичного мистецтва «Дніпровські
хвилі» (Дніпро, 2021).
Студентка-переможниця (клас доцента Кишакевич С. В.):
КАТЕРИНА МУЗИЧКА:
 Диплом І ступеня – Міжнародний конкурс мистецтв «Interstellar»
(Південноукраїнський
національний
педагогічний
університет
імені
К.Д. Ушинського, Одеса, березень 2021).
Студенти-переможці (клас доцента Шуневич Є.В.):
ОЛЕНА САВКА:
 Диплом ІІ ступеня – Міжнародний конкурс мистецтв
«Interstellar»
(Південноукраїнський
національний
педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, Одеса,
березень 2021).
 Диплом І ступеня (номінація: естрадний вокал)
І міжнародний фестиваль-конкурс «Сім нот» (Харків,
травень 2021).
 Диплом І ступеня (номінація «Естрадний вокал») –
Х Міжнародний учнівський та студентський конкурс музичного мистецтва
«Київський колорит» (Київ, 2021).
 Диплом ІІ ступеня (номінація «Вокал») – Міжнародний онлайн фестиваль
«Golden Star» (Краків, Польща, серпень 2021 р.).
РОКСОЛАНА КУЗИК:
 Диплом І ступеня (номінація «Вокал») – Х Міжнародний учнівський та
студентський конкурс музичного мистецтва «Київський колорит» (Київ, 2021).
Студент-переможець (клас доцента Михаця Р. М.):
СТЕПАН БУНЬ:
 Дипломи ІІІ ступеня – ІІ Міжнародний онлайн-конкурс виконавців на духових
інструментах «FANFARES OF LVIV» (Львів, квітень, 2021).
Студенти-переможці (клас доцента Бобечко О.Ю.):
ОЛЬГА ТИМИМШИН:
 Дипломант ІV Міжнародного конкурсу вокального мистецтва «БУРШТИНОВІ
СОЛОСПІВИ» (Рівне, 2021).
 диплом І ступеня Відкритого фестивалю студентської творчості «Студентська
ліра» (Житомир, 2021).
ХРИСТИНА ВАНЬКОВИЧ:
 Дипломант ІV Міжнародного конкурсу вокального мистецтва «БУРШТИНОВІ
СОЛОСПІВИ» (Рівне, 2021);
 Диплом у номінації «Спів під власний акомпанемент» Відкритого фестивалю
студентської творчості «Студентська ліра» (Житомир, 2021)
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НАЙВАЖЛИВІШІ СПОРТИВНІ ЗДОБУТКИ УНІВЕРСИТЕТУ 2021 РОКУ
ПЕРЕМОГИ СТУДЕНТІВ
П.І.
студента

Вид спорту

Чемпіонат Львівської області
з плавання (29 – 31 січня 2021 року
м. Дрогобич)

Партем Ігор

Плавання

Чемпіонат України зі стрибків на
акробатичній доріжці
(5 – 9 квітня 2021 року м. Вінниця)

Войтів
Віталій

Всеукраїнські змагання зі стрибків
на акробатичній доріжці
(4 – 8 травня 2021 року
м. Дрогобич)

Войтів
Віталій

Чемпіонат України з класичного
пуерліфтингу серед дорослих
(15 – 25 травня 2021 року
м. Коломия)
Чемпіонат України з класичного
пуерліфтингу серед студентів
(15-25 травня 2021 року
м. Коломия)
Чемпіонат України з класичного
пуерліфтингу серед дорослих (15 –
25 травня 2021 року
м. Коломия)
Міжнародні змагання Drohobych
half marathon 2021 (25 травня 2021
року м. Дрогобич)
Командний Чемпіонат України зі
стрибків на акробатичній доріжці
(16 – 20 червня 2021 року
м. Генічеськ)
Кубок України зі спортивної
акробатики
(8 – 11 вересня 2021 року
м. Вінниця)

Дьорка
Мар′яна

Пауерліфтинг

Дьорка
Мар′яна

Пауерліфтинг

Журавчак
Андрій

Пауерліфтинг

Залевський
Олександр

Легка
атлетика

І

Войтів
Віталій

Спортивна
акробатика

ІІ

Кубок України з стрибків на
акробатичній
доріжці
(14 – 18
вересня 2021 року м. Генічеськ)
Чемпіонат світу з зі стрибків на
акробатичній
доріжці
(18 – 20
листопада 2021 року м. Баку
(Азербайджан)

Місце

Назва
спортивного змагання

Тренер

Кізло Н.Б.
І

Спортивна
акробатика

І

Чепелюк А.В.

ІI
Спортивна
акробатика

Чепелюк А.В.
ІI
ІI

Іваник Богдан
Орищак Тарас
Стеців Назар
Стеців Михайло
(Спортивна акробатика)
Войтів
Спортивна
Віталій
акробатика

І

Кушнір Р.Г.

Кушнір Р.Г.
І

Кушнір Р.Г.
І

Федорищак Р.Л.

Чепелюк А.В.

І

Чепелюк А.В.

ІI

ІIІ

Чепелюк А.В.

ІI
Войтів
Віталій
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Спортивна
акробатика

Чепелюк А.В.
V

СПОРТИВНА ГОРДІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ 2021 РОКУ

Чемпіон України
з класичного пауерліфтингу
Андрій Журавчак

Бронзовий призер Кубка
України зі стрибків
на акробатичній доріжці
Віталій Войтів

Переможець міжнародних
змагань
Drohobych half marathon 2021
Олександр Залевський

Призери та переможець
Кубка України зі спортивної
акробатики (перший ряд
зліва направо): НазарМихайло Стеців, Тарас
Орищак, Ростислав Стеців,
Богдан Іваник

Чемпіон України
з класичного пауерліфтингу
Андрій Журавчак

Чемпіон Львівської області
з плавання (перший справа)
Ігор Партем

Чемпіон України зі стрибків
на акробатичній доріжці
Віталій Войтів

Срібний призер Кубка
України зі стрибків
на акробатичній доріжці
Віталій Войтів

Чемпіонка України
з класичного пауерліфтингу
Мар᾿яна Дьорка

Фіналіст Чемпіонату Світу
зі стрибків на акробатичній
доріжці Віталій Войтів
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Володар Кубка України
зі спортивної акробатики
Богдан Іваник у парі
із ученицею ліцею № 16
Анастасією Семенович

Срібні
призери
Кубка
України зі
спортивної
акробатики (зверху вниз):
Андрій Чепелюк (учень 7
класу ліцею № 3),Тарас
Орищак, Назар-Михайло
Стеців і Ростислав Стеців

