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1. Процюк С. Степан Процюк: «Будь-яка премія не додасть письменнику
таланту, але і не забере його» : [розмову із поетом та прозаїком,
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злетів] / Р. Януш // Галичина. – 2016. – 10 берез. (№ 19). – С. 18.
5. Бодак В. Твори Леся Мартовича вийшли у двох томах : [з нагоди
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Ступ’як] // Репортер. – 2016. – 3 берез. (№ 9). – С. 6.
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«Початкова освіта» Педагогічного ін-ту з дитячим письменником,
видавцем, поетом Іваном Андрусяком] / О. Мончук // Галичина. – 2016.
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отримав можливість обґрунтувати права людини англійською мовою в
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не збігаються з літературними, є історичними і правильними : [розмову
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22. Хороб С. Василь Симчич, крок другий… : [про книгу «Безсмертя
Беркута» Марії Ігнатюк, доцента кафедри театрального й
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23. Кривень Ю. Внзначили найкращих краєзнавців області : [яким
присуджено премію в галузі краєзнавства ім. В. Полєка за 2016 рік,
серед них Ганна Карась, завідувач каф. академічного та естрадного
співу ПНУ] // Галичина. – 2016. – 30 серп. (№ 66). – С. 2.
24. Вшанували пам'ять видатного історика і краєзнавця : [3 червня
2016 на фасаді центральної міської бібліотеки, що розміщується в
будинку № 5 на вул. Пилипа Орлика, в якому проживав і працював
відомий український вчений, доктор історичних наук, професор ПНУ,
заслужений діяч науки і техніки України, засновник і почесний голова
обл. організації Нац. спілки краєзнавців України, почесний громадянин
м. Івано-Франківська Володимир Грабовецький, відкрито анотаційну
дошку] // Краєзнавець Прикарпаття. – 2016. – № 27 (січень–червень). –
С. 70.
25. Срайчук Ю. Володимир Грабовецький – засновник музейної
довбушіани (До 20-річчя Історико-меморіального музею Олекси
Довбуша) / Ю. Срайчук // Краєзнавець Прикарпаття. – 2016. – № 27
(січень–червень). – С. 67.
26. Шпільчак В. Василь Хомин – архітектор, художник, педагог : [доцент
каф. дизайну і теорії мистецтва, заст. директора Інституту мистецтв] /
В. Шпільчак / В. Шпільчак // Краєзнавець Прикарпаття. – 2016. – № 27
(січень–червень). – С. 60.
27. Прозорість університетів : [за результатами моніторингу
аналітичного центру CEDOS, які ВНЗ є найпрозорішими і
відкритішими
і найбільше дбають про інформованість своїх
вступників, студентів і викладачів, Прикарпатський ун-т ввійшов у
десятку лідерів (4-е місце)] // Освіта України. – 2016. – 12 верес. (№
36). – С. 7.
28.Гой Н. Переступаючи високий поріг, який іменується відзнакою :
[обласної педагогічної премії ім. М. Стельмаховича за 2016 рік
удостоєна Лисенко Неллі Василівна, завідувач каф. теорії та
методикидошкільної і спеціальної освіти, доктор педагогічних наук,
професор] / Н. Гой // Освітянське слово. – 2016. – 30 верес. (№ 31-32). –
С. 5.
29.Мончук О. Премія ім. Мирослава Стельмаховича – найкращим : [серед
лауреатів обласної педагогічної премії ім. Мирослава Стельмаховича
2016 року – завідувач каф. теорії та методики дошкільної і спеціальної
освіти Неллі Лисенко] / О. Мончук // Галичина. – 2016. – 4 жовт. (№
76). – С. 5.
30.Ліщинська К. Український Дон-Кіхот поспілкувався з молоддю : [в
ПНУ ім. В. Стефаника у рамках фестивалю історичної літератури
«Софія» відбулася зустріч українського композитора, колишнього
дисидента, політв’язня, борця з радянською системою Вадима

Смогителя зі студентами] / К. Ліщинська // Галичина. – 2016. – 25 жовт.
(№ 82). – С. 8.
31.Студентка отримала премію Кабміну за особливі досягнення молоді
у розбудові держави : [Катерина Красна – студентка ІІІ курсу
педагогічного факультету ПНУ / підгот. Ю. Кривень за матеріалами
прес-служби Івано-Франківської ОДА] // Галичина. – 2016. – 8 лист.
(№ 86). – С. 2.
32.Гаврилович І. «Професія крізь призму людяності» : [таку назву має
книга І. Козлика, зав. каф. світової літератури і порівняльного
літературознавства, яка нещодавно була презентована в ІваноФранківській обл. бібліотеці ім. І. Франка] / І. Гаврилович // Галичина.
– 2016. – 22 лист. (№ 90). – С. 7.
33.Грабовецький Б. Спомин про батька. Рік тому [4 грудня 2015 року]
відійшов у вічність знаний учений історик Володимир Грабовецький /
Б. Грабовецький // Галичина. – 2016. – 1 груд. (№ 93). – С. 8.
34.Волощук М. Мирослав Волощук: Цінніша за золото. Більшість
рільників Івано-Франківщини не дбає про збереження родючості землі
: [у Прикарпатському нац. ун-ті пройшла науково-практична
конференція приурочена Всесвітньому дню захисту ґрунтів, який
відзначають 5 грудня. Зав. каф. агрохімії та ґрунтознавства Факультету
природничих наук, док. с.-г. наук, проф. М. Волощук розповів про стан
ґрунтів на Івано-Франківщини / записав В. Криворучко] // Галичина. –
2016. – 6 груд. (№ 94). – С. 1, 3.
35.Бакала В. Виставка монографій академіка Володимира Грабовецького :
[1 грудня в історико-меморіальному музеї Олекси Довбуша відкрили
виставку праць на пошану його засновника – академіка, доктора істор.
наук, професора В. Грабовецького] / В. Бакала // Галичина. – 2016. – 8
груд. (№ 95) – С. 2.
36.Прикарпатський науковець отримав престижну нагороду : [серед
12 науковців - лауреатів, відзначених в номінації «Вчений України. За
значні успіхи» – спільної нагороди М-ва освіти і науки, компанії
«Clarivate Analytics» та НАНУ – і зав. каф. біохімії та біотехнології
Факультету природничих наук ПНУ, док. біологічних наук, проф.
Володимир Лущак / підг. Ю. Кривень за матеріалами прес-служби
Івано-Франківської ОДА] // Галичина. 2016. – 20 груд. (№ 98). – С.2.

