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док. філолог. наук, проф., зав. каф. слов’янських мов М. Лесюком, який
нещодавно відзначив свій ювілей, про секрети спілкування зі студентами,
зміни в правописі, участь у чоловічому аматорському хорі / вела О. Процюк]
// Галичина. – 2020. – 27 лют. – С. 16.
5. Гаврилович І. У блиску «Золотого цапа». Серед перших лауреатів
нової всеукраїнської літературної премії – Ольга Слоньовська :
[письменниця, проф. каф. укр. літ-ри] / І. Гаврилович // Галичина. – 2020. –
27 лют. – С. 17.
6. Мончук О. Прикарпатські університети – у сотні найкращих : [в
академічному рейтингу закладів вищої освіти «Топ 200 Україна 2020». ПНУ
поліпшив свій торішній результат на 10 позицій і посів 31-шу сходинку] / О.
Мончук // Галичина. – 2020. – 10-16 лип . – С. 20.
7. Івасів Р. Патріот і державник. На дев’ять днів відходу у вічність
професора [ПНУ] Євгена Чучука : [співавтор сучасної Конституції України
та конституційних законів, професор-конституаліст, викладав конституційне
право у ПНУ/ Р. Івасів] // Галичина. – 2020. – 28 серп.-3 верес. (№32). – С. 2.
8. Відразу і «срібло», й «золото» здобула вихованка «спортивного»
факультету ПНУ Тетяна Харащак : [ст-ка факультету фізичного виховання і
спорту Тетяна Харащук здобула золото й срібло на чемпіонаті Асоціації
Балканських легко атлантичних федерацій серед юніорів, який відбувся у
Стамбулі] // Галичина. –2020. – 25 верес.-1 жовт. (№ 36). – С. 20.
9. Велика людина-душа – так називають випускники Інституту мистецтв
свого наставника Анатолія Грицана. : [10 жовт. свій 70-літній ювілей
відзначив заслуж. діяч мистецтв України, канд. істор. наук, дир. Навчальнонаукового інституту мистецтв ПНУ Анатолій Васильович Грицан. Численні

його випускники поділилися спогадами і словами вдячності на його адресу] //
Галичина. –2020. – 2-8 жовт. (№ 37). – С. 10.
10.
Рудницький Л. Портрети «нерозпізнаних». Нове дослідження
прикарпатського вченого Степана Хороба відкриває для сучасників
значущість літературознавчої спадщини західного й діаспорного українства
одного з найскладніших періодів ХХ ст. / Л. Рудницький // Галичина. – 2020.
– 16-22 жовт. (№ 39). – С. 16–17.
11.
Бейлах О. Оксана Бейлах: «Кожен виріб для мене – як
мистецький твір» : [розмову із О. Бейлах, канд. мистецтвознавства з дизайну,
доц. каф. дизайну і теорії мистецтва Навчально-наукового інституту
мистецтв, член Нац. спілки художників України, лауреатка премії ім.
Ярослава Лукавецького у номінації «Дизайн» за популяризацію народних
традицій у сучасному одязі] / вела М. Микицей // Галицький кореспондент. –
2020. – 5 лист. (№ 40). – С. 10.
12.
Рега О. Вийшов третій том енциклопедії ЗУНР : [у Прикарп. нац.
ун-ті презентували третій том енциклопедії, присвяченої ЗУНР] / О. Рега //
Репортер. – 2020. – 5 лист. ( № 45). – С. 15.
13.
Нема квіту без «Первоцвіту»… Народний аматорський хор
Народного дому с. Микитинців відзначив 130-річчя : [творить він під орудою
диригентки Ганни Карась, док. мистецтвознавства, проф. каф. музичного
виховання та диригування Навчально-наукового інституту мистецтв ПНУ,
засл. прац. культури України. До 130- річчя хору приурочено й презентацію її
монографії «Хорова родина «Первоцвіт»] / розмову вів І. Лазоришин //
Галичина. – 2020. – 13-19 лист. (№ 43). – С. 11.
14.
Мончук О. Подарунок до дня народження. Організатори
конкурсу «З точки зору осені» оголосили переможців : [переможець
літературного конкурсу Богдан Кирста, навчається на магістратурі ПНУ за
спеціальністю «бізнес-адміністрування», перед цим закінчив бакалаврат
філологічного факультету / О. Мончук] // Галичина. – 2020. – 13-19 лист. (№
43). – С. 20.
15.
Процюк О. Серед найкращих громадських активістів. Викладачі
Прикарпатського університету стали переможцями «Золотого фліпчарту» :
[викл. каф. філології Коломийського навч.-наук. інституту Галина Волощук,
к.е.н., доц. каф. фінансів економічного фак-ту Світлана Кропельницька, док.
істор. наук, проф., зав. каф. теорії та історії держави і права Навч.-наук.
юридичного ін-ту Сергій Адамович / О. Процюк] // Галичина. – 2020. – 27
лист.- 3 груд. (№ 45). – С. 3.

16.
Романська О. Як полюбити хімію : [розмову із Тетяною
Татарчук, доц. каф. хімії в ПНУ, керівник Навч.-наук. центру хімічного
матеріалознавства та нанотехнологій ун-ту, увійшла в трійку переможниць
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виховують фахівців за принципами американської школи характеру :
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Степанові Пушику на фасаді будинку № 56 на вул. Шевченка, у якому він
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