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1. Боротьба за місце під сонцем. Ігрові баталії : [волейбольна жіноча
команда «ПНУ-Івано-Франківськ» веде вперту боротьбу за участь у
«Фіналі чотирьох» чемпіонату України з волейболу] // Західний
кур’єр. – 2018. – 1 лют. (№ 5). – С. 13.
2. Гаврилович І. Пам'ять, яка вимагає реабілітації : [викладачі ПНУ
Сергій Адамович, Роман Кобильник та Ліля Щербін презентували в
обласній універсальній б-ці ім. І. Франка свою книгу «Нереабілітована
пам'ять», яка висвітлює трагічні події і факти історії Прикарпаття 40–
50 років минулого століття] / І. Гаврилович // Галичина. – 2018. – 6
лют. (№11). – С. 3.
3. Остафійчук Б. Богдан Остафійчук: «Мрію, щоб мої учні отримали
премію Нобеля» : [розмову з док. фізико-математ. наук, чл.-корес. НАН
України, зав. каф. матеріалознавства і новітніх технологій ПНУ, проф.
Б. К. Остафійчуком / вів Р. Васів ] // Галичина. – 2018. – 8 лют. (№ 12).
– С. 14.
4. Омом В.Студенти привезли із Полтави шість медалей : [чемпіонат
України з вільної боротьби серед чоловіків та жінок до 23 років
пройшов 6-8 лютого у Полтаві. За результатами поєдинків студенти
ПНУ здобули 6 медалей: 1 золоту, 3 срібні, 2 бронзові] / В. Омом //
Репортер.– 15 лют. (№ 7). – С. 21.
5. Лазоришин І. «Міграція» стартувала з Івано-Франківська. В «Аренацентрі» відкрито міжнародну мистецьку виставку : [у приміщенні
концертного
комплексу
«Арена-центр»
відбулося
відкриття
Міжнародної
мистецької
виставки
«Міграція».
Україну
в
міжнародному мистецькому проекті представляє Кафедра методики
викладання образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та
дизайну ПНУ] / І. Лазоришин // Галичина. – 2018. – 22 лют. (№ 17). –
С. 16.
6. Кравець Д. У студентів буде простір : [розпочалася реалізація
коворкінг-простору «Paragraph», який має розміститися в історичному
читальному залі наукової бібліотеки ПНУ] / Д. Кравець // Західний
кур’єр. – 2018. – 1 бер. ( № 9). – С. 18.
7. Ігнатюк І. Кохання об заклад : [студенти ПНУ зняли кліп «Pretty
Flaws» для участі у французькому фестивалі, який успішно
представили на фестивалі. В основі свого кліпу студенти використали
тему, присвячену коханню, а саме грі почуттям] / І. Ігнатюк // Західний
кур’єр. – 2018. – 15 бер. (№ 11). – С. 13.
8. Характер дитини досліджуватимуть : [у творчій лабораторії з
вивчення та формування характеру дитини, яку відкрили 12 березня на
базі Івано-Франківського коледжу ПНУ, який 5-й рік реалізує

міжнародну програму у сфері освіти спільно Міжнародним інститутом
характеру (м. Даллас, штат Техас, США)] / за матер. прес-служби
Івано-Франк. ОДА, сайтів «Курс» і «Версії» Ю. Кривень // Галичина. –
2018. – 15 бер. (№ 23). – С. 2.
9. Американці допомогли лабораторії з обладнанням : [кафедра біохімії
та біотехнології Факультету природничих наук отримала дороге
обладнання для молекулярних досліджень від неприбуткової
організації «Seeding Labs» (Бостон, США)] / підготував Ю. Кривень за
матер. прес-служби Івано-Франк. ОДА, сайтів «Бліц-інфо», «Курс» //
Галичина. – 2018. – 22 бер. (№ 25). – С. 2.
10. Волощук М. Лікар землі – фах перспективний : [8-й випуск студентівмагістрів спеціальності «агрохімія і ґрунтознавство» урочисто провели
в ун-ті ] / М. Волощук // Галичина. – 2018. – 22 бер. (№ 25). – С. 8.
11. Деркачова О. Ольга Деркачова: «Те, що в житті не можливе, завжди
реальне в художній літературі : [розмову із письменницею, док.
філологічних наук, проф. Ольгою Деркачовою, про її роман «Дім
Терези», про поезію, про викладання в ун-ті / вела О. Мончук ] //
Галичина. – 2018. – 22 бер. (№ 25). – С. 13.
12. Волошин Т. Розгадати таємниці мозку : [12-18 березня Україна
долучилася до всесвітньої науково-популярної кампанії «Тиждень
мозку». У цій сфері одним з провідних науковців України є професор
Володимир Лущак - зав. кафедри біохімії та біотехнології, док.
біологічних наук, заслужений діяч науки і техніки України] / Т.
Волошин // Галицький кореспондент. – 22 бер (№ 12). – С. 10.
13. Гаврилюк І. Навчитись на європейця можна і вдома : [у ПНУ діє
програма подвійних дипломів. ЇЇ суть у тому, що студент може
водночас вчитись і в європейському, і в українському ВНЗ за
інтегрованими навчальними планами. За останні 3 роки нею вже
скористалися 138 студентів] / І. Гаврилюк // Репортер. – 2018. – 22 бер.
(12). – С. 17.
14. Чоловський П. Перший декан музпеду. До сторіччя від дня
народження Володимира Пащенка : [відомого диригента, педагога,
художнього керівника і головного диригента Гуцульського ансамблю
пісні і танцю, доцента Івано-Франківського педінституту, одного із
засновників і першого декана музично-педагогічного факультету (1966
р.)] / П. Чоловський // Галичина. – 2018. – 19 квіт. (№ 34). – С. 15.
15. Володимир Лущак отримав премію «Лідер науки України» : [премію
«Web of Science Awards Ukraine 2018» у номінації «Найбільш
цитований дослідник»] // Репортер. – 2018. – 19 квіт. (№ 16. – С. 17.

16. Добра традиція : [в ун-ті відбулася академія світлої пам’яті Дмитра
Фреїка, якому цими минає 75-років від дня народження та 50- років з
часу заснування ним наукової школи з фізико-хімічних проблем
напівпровідникового матеріалознавства] // Освітянське слово. – 2018. –
2 трав. (14-15). – С. 11.
17. Феномен «Росинки» : документальний кінематограф : [розмову з
автором фільму «Росинка». Український феномен», презентація якого
відбулася в залі обласної філармонії з нагоди 51-ї річниці творчої
діяльності легендарного народного вокального ансамблю «Росинка»
Прикарп. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, О. Терешкун про нелегку роботу
над фільмом / вів Ю. Яковина] // Галичина. – 2018. – 8 трав. (№ 40). –
С. 4.
18. Мончук О. Під джаз новели Стефаника звучали неймовірно :
[креативно та оригінально відзначили день народження університету
та патрона вузу студенти та викладачі, влаштувавши у внутрішньому
дворику ун-ту біля пам’ятника Стефаника читання його творів під
джаз] / О. Мончук // Галичина. – 2018. – 17 трав. (№ 44). – С. 14.
19. Лазоришин І. Подвижниця українського слова. В Обласній бібліотеці
ім. І. Франка представили книжку про професора Любов Кіліченко : [«І
все життя – подвижництво у рідному слові…», колишнього викладача
каф. української літератури] / І. Лазоришин // Галичина. – 2018. – 31
трав. (№47-48). – С. 10.
20. Мостова Н. «Політологія». Випуск-2008: унікальний курс має ювілей :
[більшість випускників спеціальності «політологія», які отримали
дипломи у 2008 році, нині яскраві особистості, відомі в багатьох колах
Івано-Франківська й України] / Н. Мостова // Галицький кореспондент.
– 2018. – 7 черв. (№ 23). – С. 10.
21. Франківські виші – у рейтингу ТОП-200 : [ПНУ ім. В, Стефаника на
42 місці] / за матеріалами місцевих інтернет-ресурсів підгот. К.
Ліщинська // Галичина. – 2018. – 7 черв. (№ 50-51). – С. 2.
22. Юрчило Т. Тетяна Юрчило: Скрипка – унікальний засіб лікування
душі. Студентка навчально-наукового Ін-ту мистецтв Т. Юрчило
написала незвичну бакалаврську роботу: «Формування в підлітків
інтересу доскрипальства засобом матеріалів із газети «Галичина» :
[розмову про те чому вона обрала таку незвичну тему роботи і чому
скрипка є такою особливою / вів А. Дронь] // Галичина. – 2018. – 17
лип. (№62). – С. 8.
23. Бакала В. Його надихали Олекса Довбуш і опришки : [минула 90річниця (нар. 24 липня 1928) від дня народження Володимира

Грабовецького – вченого-історика, академіка вищої школи України,
колишнього зав каф. історії України ПНУ] / В. Бакала // Галичина. –
2018. – 31 лип. (№ 66). – С. 4.
24. Білецький Б.У прикарпаток – срібні нагороди : [на чемпіонаті Європі з
баскетболу 3х3 серед студентів, команда ПНУ (Вікторія Касаткіна,
Анастасія Сидорак, Олена Молова, тренер Юрій Процюк) здобула
срібну нагороду] / Б. Білецький // Галичина. – 2018. – 31 лип. (№ 66). –
С. 8.
25. Качкан В. Ловець голосу : [Михайло Стефанюк – заслужений діяч
мистецтв, доцент каф. академічного та естрадного співу навчальнонаукового Інституту мистецтв] / В. Качкан // Галичина. – 2018. – 2
серп. (№ 67). – С. 14–15.
26. Гонська Н. Міжнародну стипендіальну програму виграли студентки
ПНУ : [магістрантки каф. біохімії та біотехнології фак-ту природничих
наук Анастасія Грущенко та Леся Сіщук стали переможцями
міжнародної стипендіальної програми «Leonhard-Euler-Programm
2018/2019», яку підтримуєНімецька служба академічних обмінів] / Н.
Гонська // Галичина. – 2018. – 7 серп. (№ 68). – С. 2.
27. Білецький Б. Студентки поборються за титул чемпіона : [у новому
сезоні (жовтень 2018) волейболістки «ПНУ–Івано-Франківськ»
зіграють у жіночій вищій лізі чемпіонату України з волейболу] / Б.
Білецький // Галичина. – 2018. – 7 серп. (№ 68). – С. 8.
28. Волощук М. Мирослав Волощук: Аграрній державі не обійтись без
агрохімії та ґрунтознавства – основі основ для збереження і
підвищення родючості землі – матері-годувальниці людства : [інтерв’ю
з відомим вченим, док. сільськогосподарських наук , зав. каф. агрохімії
та ґрунтознавства М. Волощуком / вів В. Мороз] // Галичина. – 2018. –
16 серп. (№ 71). – С. 9.
29. Лущак В. Володимир Лущак: «Три кити» здорового довголіття:
раціональне харчування, руханка і розумова праця : [розмову про
перспективи біохімічного фаху, гуманітаризацію освіти, науковий
центр на Прикарпатті, а також про секрети ефективної боротьби з
епідемією ХХІ сторіччя – ожирінням та про сповільнення процесів
старіння організму з док. біологічних наук, заслуженим діячем науки і
техніки України, проф., зав. каф. біохімії та біотехнології ПНУ В.
Лущаком / вела О. Мончук] // Галичина. – 2018. – 16 серп. (№ 71). – С.
8.
30. У вічність відійшов славетний прикарпатець, письменник, громадськокультурний і політичний діяч Степан Пушик : у ніч на 14 серпня

перестало битися серце відомого письменника, громадського і
політичного діяча часів здобуття незалежності України, лауреата
Державної премії України, заслуженого діяча мистецтв, проф. каф.
української літератури Степана Григоровича Пушика // Галичина. –
2018. – 16 серп. (№ 71). – С. 2.
31. Мороз В. Пушикові рукописи чекають виходу у світ : [багато
Пушиком не було видано, а багато починань не завершено]/ В. Мороз //
Галичина. – 2018. – 23 серп. (№ 73). – С. 4.
32. Стефанюк М. Михайло Стефанюк: Музика – найбільший дарунок
Бога людині = Міжнародний день музики. Коли пісня як дихання : [із
доцентом каф. академічного та естрадного співу навчально-наукового
інституту мистецтв, заслуженим діячем мистецтв України Михайлом
Стефанюком про музичне середовище Івано-Франківська, вокальні
студії та розвиток фестивального руху в місті, про українську народну
пісню / розмовляла О. Мончук] // Галичина. – 2018. – 27 вер. (№ 83). –
С. 9.
33. Добош Г. Своє плекати, сусідів поважати – пограниччя як
полікультурний край : [15-річчя факультету туризму ПНУ відзначили
міжнародною науково-практично конференцією «Культурна спадщина
пограниччя» з участю науковців, краєзнавців з Прикарпаття,
Львівщини, Тернополя, Волині, а також академії імені Якуба з
Парадижу в ГожовіВеликопольському] / Г. Добош // Західний кур’єр. –
2018. – 4 жовт. (№40). – С. 14–15.
34. У ПНУ посилять вивчення китайської мови : [в університеті
відкрили Центр китайської мови і культури] // Галичина. – 2018. – 4
жовт. (№ 85-86). – С. 2.
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1. Любителям спорту є де тренуватися : [на території університетського
студентського містечка (вул. Сухомлинського, 5) відбулося відкриття
спортивного майданчика з тренажерами для занять просто неба] /
підготував Ю. Кривень за матеріалами прес-служби Івано-Франківської
ОДА // Галичина. – 2017. – 5 січ. (№ 1). – С. 2.
2. Бабій Л. На день народження – у бібліотеку : [у залі обл. наук. б-ки
відбулася зустріч з Іваном Монолатієм, акад. академії вищої школи,
доктором політичних наук, проф. Прикарпатського нац. ун-ту ім. В.
Стефаника, який так відзначив своє 40-ліття] / Л. Бабій // Галичина. –
2017. – 5 січ. (№ 1). – С. 20.

3. В Івано-Франківську створили унікальну наукову лабораторію : [в
ПНУ відбулася презентація сучасної наукової лабораторії синтезу
термоелектричних матеріалів, створеної за результатами виконання
проекту НАТО – наукової програми «Наука заради миру та безпеки»
(SPS NATO Program) / за матеріалами прес/служби ПНУ] // Галичина. –
2 лют. (№ 8). – С. 2.
4. Гаврилович І. Автори портретів учасників АТО – студенти : [в
Народному домі «Просвіта» відкрито виставку створених студентами
Навчально – наукового Інституту мистецтв портретів учасників АТО] /
І. Гаврилович // Галичина. – 2017. – 14 лют. (№ 11). – С. 5.
5. Качкан В. Коли озивається серце бандури. Новела про мистецьке
явище : [про життєвий та творчий шлях Віолетти Дутчак – солісткибандуристки, науковця, педагога, доктора мистецтвознавства, проф.,
зав. каф. музичної україністики та народно-інструментального
мистецтва Навчально-наукового Інституту мистецтв ПНУ] / В. Качкан
// Галичина. – 2017. – 21 лют. (№ 13). – С. 7.
6. Мороз В. Невтомний збирач язичницьких таємниць : [Степан Пушик –
поет, прозаїк, драматург, публіцист, літературознавець, перекладач,
фольклорист, Шевченківський лауреат, депутат Верховної ради 1-го
демократичного скликання, професор ПНУ] / В. Мороз // Літературна
Україна. – 2017. – 9 лют. (№ 6). – С. 6–7.
7. Прунько І. Книжку презентували на батьківщині мецената : [нову
книгу докторанта ПНУ Ігоря Коваля «Вітольд Ауліх та археологічні
студії княжого Галича», яка побачила світ завдяки фінансовій
підтримці у підготовці її до друку, видавництві та розповсюдженні
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