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Святковий концерт до 104-ї річниці встановлення 

Західноукраїнської Народної Республіки 

 

 

2 листопада 2022 року а актовій залі Університету відбулися 

Урочиста зустріч зі студентами-першокурсниками та святковий концерт до 

104-ї річниці встановлення Західноукраїнської Народної Республіки, за 

участю студентів І-го курсу. 

Організатори заходу – Наукове товариство ім. Шевченка та ректорат 

університету. 

Розпочалися урочистості вступним словом проректора з навчально-

виховної роботи, дійсного члена НТШ проф. Степана Гелея. Після чого слово 

було надано проф. Олегу Павлишину, який коротко розповів усім присутнім в 

залі про встановлення Західноукраїнської Народної Республіки. 

Також до слова була запрошена декан факультету міжнародних 

економічних відносин та інформаційних технологій, член НТШ, проф. Юлія 

Полякова, яка і вела цей святковий концерт. 

Розпочала концертну програму Софія Мартиняк, яка зачитала для 

присутніх вірш Василя Симоненка "Гранітні обеліски". Присутніх в залі 

зачарувала своїм співом студентка І-го курсу спеціальності "Право" Соломія 

Лень, виконавши популярні емоційні пісні на слова С. Локшина, музика С. 

Єрмолаєва "Свята" та слова і музика Таяни "Гори". 

Ведуча запросила до слова д.і.н., поета, Петра Шкраб’юка, який прочитав 

для присутніх свої останні вірші, присвячені студентам-першокурсникам, ЗУНР 

та героїчному супротиву російській орді.      
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Після чого хвилиною мовчання було вшановано пам'ять воїнів, які 

героїчно загинули, захищаючи незалежність України, в тому числі випускників 

та студентів університету Тараса Бруса, Дмитра Кузьміна, Павла Чернікова, 

Максима Василишина, Віктора Ушкова, Максима Мокловича, Данила 

Богуславського та інших. 

Присутні отримали можливість прослухати чудовий мелодійний спів 

дуету Ірини Піцишин та Олесі Магери, які виконала пісню "Мій отчий дім" 

(слова І. Драча, музика О. Баглай). І знову сила віршів Симоненка. Олеся Лука 

зачитала для присутніх вірш Василя Симоненка "Задивляюсь у твої зіниці". 

Продовжив концертну програму колектив університету, лауреат 

міжнародних та національних конкурсів ансамбль бандуристок "Галичанки" 

(художній керівник: Руслана Дробот, концертмейстер: Мирослава Медвецька). 

У майстерному ліричному виконанні прозвучали пісні "Маріє, зіронько ясна", 

"Мчать наші козаки" та "Україно, ти моя молитва". 

Студентка І-го курсу спеціальності "Маркетинг" Ярина Романишин 

виконала пісню про тих, хто ризикує своїм життям, про тих, хто має серце, 

сповнене любові "Біля тополі" (слова і музика П. Солодухи). 

Далі продовжила концертну програму Народна хорова капела "Мрія" 

(художній керівник та головний диригент Василь Долішний, хормейстер – 

Оксана Долішна), у виконанні якої зворушливо прозвучали пісні "Ой там, при 

долині", "Чорна рілля ізорана", "Не пора". 

Проф. Юлія Полякова запросила до слова ректора університету, проф. 

Петра Олексійовича Куцика. 

На завершення Народна хорова капела "Мрія" спільно з капелою 

бандуристок "Галичанка" виконали пісню "Ой у лузі червона калина". 
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