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них наук, професора, завідувача кафедри 
вищої математики ІФНТУНГ, лауреата Дер-
жавної премії України в галузі науки і техніки, 
дійсного члена НТШ, голови Івано-Франків-
ського осередку НТШ, члена Національної 
спілки письменників України Мойсишина 
Василя Михайловича, знайомить читача з 
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Від упорядників 
 

Біобібліографічний покажчик, присвячений 60-річчю від дня 
народження професора, доктора технічних наук, завідувача 
кафедри вищої математики, лауреата Державної премії 
України у галузі науки і техніки Мойсишина Василя 
Михайловича є 12-м випуском з серії «Університет і наука в 
постатях». 
 Мета видання – ознайомлення та популяризація наукового 
доробку професора В. М. Мойсишина. В покажчику подано 
біографічні відомості про вченого та бібліографія його праць. 
Наукові та навчальні матеріали згруповані за видами видань: 
книги, дисертації, автореферати дисертацій, інформаційні 
видання; навчально-методичні видання; статті з періодичних 
видань та збірників; матеріали конференцій; авторські 
свідоцтва та патенти. Додатково в покажчику вміщено 
інформацію про список науковців, дисертації яких захищені 
під його керівництвом та публікації про нього; фотофакти із 
життя ювіляра різних років. 

 В кожному розділі збережена хронологічна послідовність 
видань та публікацій, а в межах кожного року - алфавітна. При 
упорядкуванні покажчика були використані матеріали з фонду 
науково-технічної бібліотеки та інтернет-видання. 

 Бібліографічний опис виконано відповідно ДСТУ 
ГОСТ 7.1: 2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. 
Загальні вимоги та правила складання».  Окремі видання через 
відсутність деякої інформації мають неповний опис. 

 Біобібліографічне видання містить допоміжний апарат – 
іменний покажчик, прізвища в якому подані в алфавітній 
послідовності та мовами, представленими в описі з посиланням 
на номер запису. 
 Покажчик рекомендовано науковим працівникам, 
аспірантам, викладачам, студентам та тим, хто цікавиться 
питаннями математики та механіки, стійкістю і коливаннями 
бурових систем, ліквідацією аварій та ускладнень при  бурінні 
свердловин, а також науковим та літературним доробком 
ювіляра. 
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Василь Михайлович Мойсишин:  
 короткий нарис життєвого шляху  

та творчого доробку 
(до 60-річчя від дня народження) 

 
 11 квітня 2019 року відзначає свій 60-літній ювілей 
завідувач кафедри вищої математики Івано-Франківського 
національного технічного університету нафти і газу 
(ІФНТУНГ), доктор технічних наук, професор, лауреат 
Державної премії України в галузі науки і техніки, дійсний 
член Наукового товариства ім. Шевченка, академік 
Академії Наук вищої школи України та Української 
нафтогазової академії, член-кореспондент Академії 
гірничих наук України Василь Михайлович Мойсишин. 
 Ювіляр народився 1959 року в містечку Верхньо-
дуванному (нині м. Суходільськ) Краснодонського району 
Луганської області в сім’ї шахтаря. 
 Батьки Василя Михайловича родом з села Побережжя 
Тисменицького району Івано-Франківської області. Батько – 
Михайло Васильович (1930-2015 рр.) – після чотирирічної 
служби у війську в пошуках роботи переїхав на Луганщину, 
де став бригадиром шахтопрохідницької бригади. Мати – 
Марія Василівна (1938 р. народження, з дому Корпанів) – 
була домогосподаркою, а після повернення сім’ї на 
Прикарпаття працювала в м. Калуш до виходу на пенсію в 
дитячому садочку «Сонечко». 
 Василь Мойсишин після закінчення Калуської 
середньої школи № 5 у 1976 році трудову діяльність 
розпочав слюсарем металоконструкційних робіт у відомій в 
Калуші молодіжній бригаді Степана Андрусейка. 
 У 1977–1982 рр. навчався на механіко-математичному 
факультеті Київського державного університету ім. Тараса 
Шевченка, після закінчення якого здобув фах механіка і 
працював інженером, молодшим, а згодом старшим 
науковим працівником науково-дослідного сектору Івано-
Франківського інституту нафти і газу. 
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 У червні 1986 року одружився з Наталією Петрівною 
Житинською, з якою виховали двох синів Анатолія і 
Назарія. 
 З 1991 р. обіймав посаду асистента, з 1992 р. – 
доцента, а з 1997 р. – професора кафедри вищої 
математики Івано-Франківського державного технічного 
університету нафти і газу. Із 2004 р. завідувач цієї 
кафедри. 
 За п’ятнадцять років, що минули з того часу, 
кафедральні лави зазнали значного оновнення, але 
незмінними залишилися трудові традиції колективу: 
бездоганна дисципліна, високий професіоналізм, 
взаємодопомога. Поряд з ними творяться і нові: розробка 
математичних спецкурсів, туристичні подорожі рідним 
краєм. 
 Професор В. М. Мойсишин багато зробив для розвитку 
кафедри, вміло підбираючи кадри та дбаючи про 
підвищення їх наукового рівня (чотирьох викладачів було 
скеровано у цільову аспірантуру). Тепер колектив налічує 
19 штатних працівників. П’ятнадцять із сімнадцяти 
викладачів мають наукові ступені, з них троє – доктори 
наук. 
 Дисципліни кафедри повністю забезпечено 
навчальними посібниками та методичними розробками. 
Практично з усіх розділів вищої математики, що читаються 
у технічних ВНЗ, викладачами кафедри написано 
конспекти лекцій. За останні 15 років вийшло друком 
близько 150 навчально-методичних видань українською та 
10 видань англійською мовами. 
 Сфера наукових інтересів проф. В. М. Мойсишина – 
стійкість і коливання бурових систем, ліквідація аварій та 
ускладнень при бурінні свердловин, геомеханіка. 
 У 1988 р. захистив кандидатську, а в 1996 р. – 
докторську дисертації, які присвячені вивченню стійкості 
та коливань бурильної колони при поглибленні свердловин 
роторним способом. Науковий керівник першої і 
консультант другої дисертацій – професор Василь Іванович 
Векерик. 
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 Автор близько 250 наукових і навчально-методичних 
праць, зокрема, трьох монографій, 4 навчальних 
посібників, 5 збірників задач та 12 інструктивних 
документів. Розробив науково-методичні засади вивчення 
взаємодії бурильної колони зі стінкою свердловини 
довільного профілю, розв’язав задачі про стійкість 
багаторозмірної бурильної колони за натуральних 
граничних умов на долоті, динамічну стійкість 
обважненого низу компонування з амортизатором і без 
нього, вдосконалив методику ліквідації прихоплень колони 
труб ударним способом. Автор наукового відкриття в 
царині геомеханіки, за яке нагороджений срібною медаллю 
імені П. Л. Капіци. Крім цього, в доробку науковця – 
патенти на гвинтовий вибійний двигун, обважені бурильні 
труби, амортизатори, пристрої для усунення прихоплень 
при бурінні тощо. 
 Підготував одного доктора і двох кандидатів технічних 
наук. За науковими консультаціями і керівництва ученого 
завершують написання однієї докторської та однієї 
кандидатської дисертації випускники докторантури і 
аспірантури. 
 Голова організаційного і програмного комітетів Першої 
(2011) та Другої (2016) Всеукраїнських наукових 
конференцій «Прикладні задачі математики», які 
працювали у трьох секціях: диференціальних рівнянь, 
математичного моделювання, теорії функцій та 
диференціального аналізу. 
 Входить до складу редакційних колегій наукових 
журналів «Розвідка та розробка нафтових і газових 
родовищ» (у 2002-2014 рр. – відповідальний секретар), 
«Нафтогазова енергетика», «Науковий вісник ІФНТУНГ». 
 З 2010 р. член експертної ради Міністерства освіти і 
науки України з експертизи дисертацій з розробки 
корисних копалин і металургії. У грудні 2016 року 
призначений головою цієї ради. 
 З 1996 р. входить до складу спеціалізованої вченої 
ради Д 20.052.02 із захисту кандидатських і докторських 
дисертацій за спеціальностями 05.15.06 – Розробка 
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нафтових та газових родовищ і 05.15.10 – Буріння 
свердловин. 
 У 2006-2015 рр. член секції гірничої справи Комітету з 
Державних премій України в галузі науки і техніки. 
 Очолює Івано-Франківський осередок Наукового 
товариства ім. Шевченка (ІФНТУНГ) і його механіко-
математичну комісію, член Президії НТШ в Україні (2011). 
 За час його головування Осередок зміцнів кількісно і 
якісно. Зараз він нараховує 150 членів, об’єднаних у 14 
комісій. Традиційними стали березневі (Шевченківські) 
наукові сесії, в яких беруть участь 200-250 науковців. 
Видаються програми сесій, що містять перелік зі 100-120 
доповідей, інформацію про «круглі столи», наукові 
семінари, презентації. Вийшов друком довідник «Івано-
Франківський осередок Наукового товариства ім. Шев-
ченка : біобібліографічний покажчик (2000-2008)», в якому 
наведено біографічні довідки та відомості про наукові 
роботи членів ІФО НТШ, видруковані від часу заснування 
осередку до 2008 р. 
 Професор В. М. Мойсишин засновник і головний 
редактор наукового журналу «Прикарпатський вісник 
НТШ», який з 2008 року видається у чотирьох серіях 
«Число», «Слово», «Думка», «Пульс», що входять до переліку 
фахових видань України відповідно з фізико-
математичних і технічних, філологічних, політичних та 
медичних наук. 
 Спільно з однодумцями Василем Шендеровським і 
Степаном Пілкою зініціювали спорудження пам’ятника 
видатному українському вченому, дійсному члену НТШ 
Іванові Пулюю в м. Івано-Франківську. 
 Член Національної спілки письменників України 
(НСПУ), відповідальний секретар Івано-Франківської 
обласної організації НСПУ.  Автор збірок поезій «Тірас» 
(2000) «Бескид» (2006), «Коло» (2013), кількох добірок 
віршів, опублікованих у періодиці. За особисті досягнення у 
літературній діяльності, за вагомий внесок у відродження 
духовності та культури українського народу нагороджений 
медаллю НСПУ «Почесна відзнака». 
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 Ще одним захопленням ювіляра є гірський і водний 
туризм. Він є співзасновником туристичного клубу «Ватра» 
при ІФНТУНГ, любить подорожувати гірськими стежками 
Карпат, Криму, Кавказу. Задумав до п’ятдесяти років під-
корити усі вершини Українських Карпат, вищі за 1800 м, і 
успішно впорався з цим. 
 Починаючи з 2009 року один, а то й два рази на рік 
сплавляється на катамарані Дністровським каньйоном від 
Нижнева до Заліщиків. Щоразу пропонує колегам нову 
культурну програму, яка передбачає відвідини замків, 
палаців, дохристиянських святилищ, печер, водопадів, 
обов’язкові пісні і вірші біля вечірньої ватри. 
  За досягнуті успіхи в науковій, педагогічній, гро-
мадській і літературній діяльності проф. В. М. Мойсишина 
відзначено численними званнями і нагородами, серед них 
Державною премією України в галузі науки і техніки 2017 
року за колективну роботу «Науково-технологічні засоби та 
методи забезпечення незалежності України». 
 Своє 60-річчя ювіляр зустрічає сповнений фізичних і 
духовних сил, творчих задумів на майбутнє. Знаний 
науковець, здібний організатор Василь Мойсишин здобув 
заслужений авторитет і повагу серед наукової і творчої 
громадськості України. 
 Наукова і письменницька спільноти щиро вітають 
Василя Михайловича з ювілеєм, зичать здоров’я і 
довголіття, здійснення творчих задумів і звершень на благо 
України. 
        Колектив кафедри 
        вищої математики  
        ІФНТУНГ 
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Хроніка життя та діяльності в датах 
і світлинах 

 
Василь Михайлович Мойсишин народився  
11 квітня 1959 р. в шахтарському містечку Верхньо-

дуванному (тепер м. Суходільськ) Краснодонського району 
Луганської області. 
 
 1976 р. 
Закінчив середню школу № 5 у м. Калуші Івано-Франків-
ської області. 
 
 3 вересня 1976 р. - 22 серпня 1977 р. 
Слюсар другого розряду металоконструкційних робіт 
Калуського спецуправління механізації будівництва 
комбінату «Івано-Франківськпромбуд». 
 
 1 вересня 1977 р. – червень 1982 р. 
Навчання на механіко-математичному факультеті 
Київського державного університету ім. Т. Шевченка, після 
закінчення якого присвоєно кваліфікацію «механік». 
 
 5 серпня 1982 р. - 30 травня 1985 р. 
Інженер науково-дослідного сектору Івано-Франківського 
інституту нафти і газу (НДС ІФІНГ). 
 
 1982-1990 рр. 
Викладач кафедри теоретичної механіки ІФІНГ за 
сумісництвом. 
 
 1 червня 1985 р. – 1 березня 1987 р.  
Молодший науковий працівник НДС ІФІНГ. 
 
 2 березня 1990 р. – 31 грудня 1990 р. 
Старший науковий працівник НДС ІФІНГ. 
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 28 жовтня 1988 р. 
Захистив кандидатську дисертацію, присуджено науковий 
ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 
05.15.10 – Буріння свердловин. 
 
 2 січня 1991 р. – 8 жовтня 1992 р.  
Асистент кафедри вищої математики ІФІНГ. 
 
 26 серпня 1991 р. 
Присвоєно вчене звання старшого наукового працівника за 
спеціальністю «Буріння свердловин». 
 
 9 жовтня 1992 р. – 23 квітня 1997 р.  
Доцент кафедри вищої математики Івано-Франківського 
державного технічного університету нафти і газу 
(ІФДТУНГ). 
 
 24 жовтня 1996 р. 
Захистив докторську дисертацію, присуджено науковий 
ступінь доктора технічних наук за спеціальністю 05.15.10 – 
«Буріння свердловин». 
 
 Від грудня 1996 р. 
Член спеціалізованої вченої ради Д 20.052.02 ІФНТУНГ із 
захисту кандидатських і докторських дисертацій за 
спеціальностями «Розробка нафтових та газових родовищ» і 
«Буріння свердловин». 
 
 Квітень 1997 р. – серпень 2004 р.  
Професор кафедри вищої математики ІФДТУНГ. 
 
 18 березня 1999 р. 
Дійсний член Української нафтогазової академії. 
 
 2000-2004 рр. 
Викладач, професор Відкритого міжнародного університету 
розвитку людини «Україна» (ВМУРоЛ «Україна»), за  
сумісництвом. 
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 30 жовтня 2000 р. 
Член Наукового товариства ім. Шевченка (НТШ). 
 
 Липень 2001 р. – серпень 2002 р. 
В. о. завідувача кафедри вищої математики ІФНТУНГ. 
 
 26 листопада 2001 р. 
Присвоєно вчене звання доцента кафедри вищої 
математики. 
 
 Від 2001 р. 
Член редколегії всеукраїнського науково-технічного жур-
налу «Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ» 
(від грудня 2002 р. до квітня 2014 р. (№№ 2-50) відпо-
відальний секретар журналу). 
 
 Від 2001 р. 
Член редколегії всеукраїнських науково-технічних журналів 
«Нафтогазова енергетика» та «Науковий вісник ІФНТУНГ». 
 
 18 квітня 2002 р. 
Присвоєно вчене звання професора кафедри вищої 
математики. 
 
 17 травня 2003 р., 14 вересня 2003 р. 
Почесні грамоти НАК «Нафтогаз України» за високі показ-
ники в роботі та значний трудовий внесок у розвиток 
нафтогазової промисловості України. 
 
 26 лютого 2003 р. 
Член-кореспондент Академії гірничих наук України. 
 
 Від 1 вересня 2004 р. 
Завідувач кафедри вищої математики Івано-Франківського 
національного технічного університету нафти і газу 
(ІФНТУНГ). 
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2005-2008 рр. 
Член спеціалізованої вченої ради Д 20.052.03 ІФНТУНГ із 
захисту кандидатських і докторських дисертацій за 
спеціальностями «Прилади і методи контролю та визна-
чення складу речовин» та «Автоматизація технологічних 
процесів». 
 
 Вересень 2006 р. 
Грамота Івано-Франківської ОДА та Івано-Франківської 
обласної ради за сумлінну працю, високий професіоналізм 
із нагоди Дня працівників нафтової, газової та нафто-
переробної промисловості. 
 
 2006-2015 рр. 
Член секції гірничої справи Комітету з Державних премій 
України в галузі науки і техніки. 
 
 31 травня 2007 р. 
Почесна грамота МОН України за багаторічну сумлінну 
працю, особистий внесок у підготовку висококваліфіко-
ваних спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність. 
 
 Від листопада 2007 р. 
Голова Івано-Франківського осередку НТШ та його механіко-
математичної комісії. 
  
 Від 2008 р. 
Засновник і головний редактор наукового журналу 
«Прикарпатський вісник НТШ», який видається у чотирьох 
серіях «Число», «Слово», «Думка», «Пульс». 
 
 Квітень 2009 р. 
Грамота Івано-Франківського ОДА та Івано-Франківської 
обласної ради за багаторічну сумлінну працю, значний 
особистий внесок у справу навчання і виховання 
студентської молоді, підготовку спеціалістів та з нагоди 50-
річчя від дня народження. 
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 Від 2009 р.  
Співзасновник та активний член клубу гірського туризму 
«Ватра» при ІФНТУНГ. 
 

27 березня 2010 р. 
Дійсний член Наукового товариства ім. Шевченка (НТШ). 
 
 Червень 2010 р. 
Грамота Івано-Франківського ОДА та Івано-Франківської 
обласної ради за високий професіоналізм, значний 
особистий внесок у розвиток освіти на Прикарпатті, 
підготовку переможців олімпіад та конкурсу–захисту 
науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України 
та з нагоди Міжнародного дня захисту дітей. 
 
 20 серпня 2010 р. 
Пам’ятна медаль ім. П. Л. Капіци за відкриття в галузі 
геомеханіки. 
 
 Від 2010 р. 
Член експертної ради з питань експертизи дисертацій МОН 
України з розробки корисних копалин і металургії. 
 
 Від 2011 р. 
Член Президії Наукового товариства ім. Шевченка в Україні. 
 
 Жовтень 2011 р.,  жовтень 2016 р. 
Голова програмного і організаційного комітетів Першої та 
Другої Всеукраїнських конференцій «Прикладні задачі 
математики». 
 
 2012 р. 
Медаль Івано-Франківської ОДА та Івано-Франківської 
обласної ради «Кращий науковець року». 
 
 Листопад 2013 р. 
Подяка Західного наукового центру НАН України і МОН 
України за багаторічну жертовну працю на благо 
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української науки та з нагоди 140-ліття від створення 
Наукового товариства імені Шевченка. 
 
2 жовтня 2013 р. 
Медаль «140 років Наукового товариства ім. Шевченка». 
 
 14 травня 2014 р. 
Нагрудний знак МОН України «Відмінник освіти». 
 
 2015 р. 
Подяка Голови Комітету з Державний премій України в 
галузі науки і техніки Б. Є. Патона за особистий внесок у 
виконання роботи «Комплексне освоєння газовугільних 
родовищ на основі потокових технологій буріння 
свердловин», яка за підсумками конкурсу у 2014 році 
визнана серед його переможців. 
 
 2 липня 2015 р. 
Член Національної спілки письменників України (НСПУ). 
 
 19 квітня  2016 р. 
Нагрудний знак «Галицький кмітливець» Івано-Франківсь-
ких обласних організацій Товариства винахідників і 
раціоналізаторів України та Спілки наукових та інженерних 
об’єднань України, диплом дійсного члена Інтелектуального 
клубу творчих особистостей «Галицькі кмітливці». 
 
 18 червня 2016 р. 
Академік Академії наук вищої школи України. 
 
 24 серпня 2016 р. 
Медаль НСПУ «Почесна відзнака» за особисті досягнення у 
літературній творчості, за вагомий внесок у відродження 
духовності та культури українського народу. 
 
 Серпень 2016 р. 
Почесна грамота Івано-Франківського обласного  об’єднання 
«Просвіта» ім. Т. Шевченка за активну громадську діяльність, 
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патріотичну позицію та з нагоди 25-річчя Незалежності 
України. 
 
 Від грудня 2016 р. 
Голова експертної ради з питань експертизи дисертації 
МОН України з розробки корисних копалин і металургії. 
  
 Від 2017 р. 
Відповідальний секретар та член Президії Івано-Франків-
ської обласної організації НСПУ. 
 
 1 грудня 2017 р. 
Ювілейна медаль «25 років Академії наук вищої школи 
України». 
 
 14 травня 2018 р. 
Державна премія України в галузі науки і техніки (у складі 
авторського колективу). 
 
 13 жовтня 2018 р. 
Подяка Президії НТШ в Україні за активну участь у 
діяльності Наукового товариства імені Шевченка з нагоди 
його 145-річчя. 
 
 Грудень 2018 р. 
Грамота Івано-Франківської обласної ради за вагомий 
внесок у справу українського національного відродження 
Прикарпаття, активну культурно-просвітницьку і громад-
ську діяльність, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 
відзначення 150-ї річниці створення Всеукраїнського 
товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка. 
 
 Грудень 2018 р. 
Грамота виконавчого комітету Івано-Франківської міської 
ради з нагоди 145-річчя Наукового товариства  ім. Шевчен- 
ка та 10-ліття наукового журналу «Прикарпатський вісник 
НТШ». 
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Диплом лауреата Державної премії України

 
в галузі науки і техніки

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подяка Голови Комітету з Державних премій України в 

галузі науки і техніки, Президента НАН України

 Б. Є. Патона
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Диплом дійсного члена Наукового товариства 

 
ім. Шевченка

 

 

Ювілейна медаль «140 років Наукового товариства 

 
ім. Шевченка»

 
 

 
   Диплом академіка Академії наук вищої школи України
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а медаль «25 років АН ВШ України»

 
 
 

 
Подяка Президії НТШ з нагоди 145

-річчя 
Наукового товариства ім. Шевченка
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Медаль та диплом «Кращий науковець року» Івано

-
Франківської обласної державної адміністрації та Івано

-
Франківської обласної ради

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Медаль «Галицький кмітливець» та диплом дійсного члена 

Інтелектуального клубу творчих особистост

ей «Галицькі кмітливці»
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Почесна грамота Івано
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    145- річчя НТШ та 10

-ліття 
наукового журналу 
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ий вісник НТШ»
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Розділ 1. Науковий доробок вченого 
 

1.1. Наукові та навчальні видання (дисертації, 
автореферати дисертацій, книги, інформаційні та 
навчально-методичні видання) 

 
1987 

 
1. Уравнение равновесия участков бурильной колонны в 
скважине произвольно ориентированной в пространстве : 
монография / В. И. Векерик, В. М. Мойсишин. – Ивано-
Франковск : ИФИНГ, 1987. – 125 с. – Деп. в УкрНИИНТИ 
18.09.87, № 2602. 

1988 
 

2. Повышение эффективности процесса бурения на основе 
изучения работы бурильной колонны в скважине: дис. … 
канд. техн. наук : спец. 05.15.10 «Бурение нефтяных и 
газовых скважин» / Мойсишин Василий Михайлович ;  
ИФИНГ. - Ивано-Франковск, 1988. – 241 с. 
 
3. Повышение эффективности процесса бурения на основе 
изучения работы бурильной колонны в скважине : автореф. 
дис. на соискание учен. степ. канд. техн. наук : спец. 
05.15.10 «Бурение нефтяных и газовых скважин» / 
Мойсишин Василий Михайлович. - Ивано-Франковск, 
1988. – 25 с. 

1996 
 
4. Основи механіки бурильної колони при поглибленні 
свердловин роторним способом : дис.... д-ра техн. наук : 
спец. 05.15.10 «Буріння свердловин» / Мойсишин  
Василь Михайлович. - Івано-Франківськ, 1996. - 498 с. 
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5. Основи механіки бурильної колони при поглибленні 
свердловин роторним способом : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступ.  д-ра. техн. наук : спец. 05.15.10 «Буріння 
свердловин» /  Мойсишин Василь Михайлович ;  
Івано-Франків. держ. техн. ун-т нафти і газу.- Івано-
Франківськ,1996. – 50 с. 
 
6. Вища математика : метод. вказівки і контрол. завдання  
для студентів заоч. форми навчання / В. І. Горгула,  
С. І. Гургула, В. М. Мойсишин [та ін.]. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 1996. - 89 с. 
 

1999 
 

7. Методичні вказівки до вступного екзамену з математики 
/ В. І. Горгула, С. І. Гургула, В. М. Мойсишин [та ін.]. – 
Івано-Франківськ, 1999. – 119 с. 
 

2000 
 

8. Математика : метод. вказівки до вступ. екзамену /  
В. І. Горгула, С. І. Гургула, В. М. Мойсишин [та ін.]. – 
Івано-Франківськ, 2000. – 120 с. 
 

2001 
 

9. Вища математика : метод. вказівки і контрол. завдання 
для студентів заоч. форми навчання інженер. спец.  
ун-ту, що навчаються на базі серед. освіти / В. І. Горгула, 
Л. А. Мойсеєнко, В. М. Мойсишин, В. В. Тирлич. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2001. - 75 с. 
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2017 

 
41. Вища математика: електронний засіб навчального 
призначення / В. М. Мойсишин, Р. Й. Ріпецький. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – Ч. 5. : Диференціальні 
рівняння.  

2018 
 
42. Вища математика: електронний засіб навчального 
призначення / В. М. Мойсишин, Р. Й. Ріпецький. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – Ч. 6. : Ряди.  
 
 
 
 
1.2. Наукові звіти    

1983 

43. Исследование, разработка и внедрение технических 
средств регулирования динамического режима работы 
бурильной колонны с целью улучшения ТЭП бурения в 
условиях ДДВ : отчет НИР (промежут.) : № 122/8 / Ивано-
Франков. ин-т нефти и газа ; исполн.: В. И. Векерик,  
С. В. Ненашев, В. М. Мойсишин [и др.]. – Ивано-
Франковск, 1983. – С. 9-125. – № ГР 81076339. 



 38

44. Исследование, разработка и внедрение технических 
средств регулирования динамического режима работы 
бурильной колонны с целью улучшения ТЭП бурения в 
условиях ДДВ : отчет НИР (заключит.) : № 122/8 / Ивано-
Франков. ин-т нефти и газа ; исполн.: В. И. Векерик,  
С. В. Ненашев, В. М. Мойсишин [и др.]. – Ивано-
Франковск, 1983. – С. 64-75. – № ГР 81076339. 
 
45. Повышение эффективности применения устройств 
регулирования динамического режима работы бурового  
инструмента при проводке скважин на месторождениях 
Украины : отчет НИР (промежут.) : № 28/82 / Ивано-
Франков. ин-т нефти и газа ; исполн.: В. И. Векерик,  
С. В. Ненашев, В. М. Мойсишин [и др.]. – Ивано-
Франковск, 1983. – С. 23-32. – № ГР 1836057763. 

1984 

46. Повышение эффективности применения устройств 
регулирования динамического режима работы бурового  
инструмента при проводке скважин на месторождениях 
Украины : отчет НИР (промежут.) : № 28/82 / Ивано-
Франков. ин-т нефти и газа ; исполн.: В. И. Векерик,  
С. В. Ненашев, В. М. Мойсишин [и др.]. – Ивано-
Франковск, 1984. – С. 9-21, 30-61. – № ГР 1836057763. 
 
47. Разработка нормального ряда амортизаторов наддо-
лотных и рекомендаций по их эффективному использова-
нию на бурових предприятиях : отчет НИР (промежут.) :  
№ 22/84 / Ивано-Франков. ин-т нефти и газа ; исполн.:  
В. И. Векерик, Б. Д. Борисевич, В. М. Мойсишин [и др.]. – 
Ивано-Франковск, 1984. – С. 8-30, 38-52. –  
№ ГР 1840039527. 

1985 

48. Повышение эффективности применения устройств 
регулирования динамического режима работы бурового  
инструмента при проводке скважин на месторождениях 



 39

Украины : отчет НИР (заключит.) : № 28/82 / Ивано-
Франков. ин-т нефти и газа ; исполн.: В. И. Векерик,  
Б. Д. Ненашев, В. М. Мойсишин [и др.]. – Ивано-
Франковск, 1985. – С. 11-37. – № ГР 1836057763. 

1986 

49. Повышение эффективности углубления скважин путем 
управления динамическим режимом работы бурильной 
колонны при бурении в условиях ПГО «Запукргеология» : 
отчет НИР (заключит.) : № 173/86 / Ивано-Франков. ин-т 
нефти и газа ; исполн.: В. И. Векерик, В. М. Мойсишин,  
Б. М. Романчук. – Ивано-Франковск, 1986. – С. 26-30, 39-
43, 57-59. – № ГР 01860013488. 
 
50. Разработка нормального ряда амортизаторов наддо-
лотных и рекомендаций по их эффективному использова-
нию на бурових предприятиях : отчет НИР (заключит.) :  
№ 22/84 / Ивано-Франков. ин-т нефти и газа ; исполн. :  
В. И. Векерик, Б. Д. Борисевич, В. М. Мойсишин [и др.]. – 
Ивано-Франковск, 1986. – С. 78, 23-125. – № ГР 
1840039527. 

1987 
 

51. Исследование, разработка и внедрение устройств для 
стабилизации динамического режима работы породо-
разрушающего инструмента и технологии их эффектив-
ного использования при бурении с плавучих средств на 
море : отчет НИР (промежут.) : № 2/87 / Ивано-Франков. 
ин-т нефти и газа ; исполн.: В. И. Векерик, З. Д. Червак,  
В. М. Мойсишин [и др.]. – Ивано-Франковск, 1987. –  
85 с. – № ГР 01870015549. 
 
52. Повышение эффективности углубления скважин путем 
управления динамическим режимом работы бурильной 
колонны при бурении в условиях ПГО «Запукргеология» : 
отчет НИР (промежут.) : № 173/86 : / ИФИНГ; исполн.:  
В. И. Векерик, В. М. Мойсишин, Б. М. Романчук. – Ивано-
Франковск, 1987. – 85 с. – № ГР 01860013488. 



 40

1988 
 

53. Исследование, разработка и внедрение устройств для 
стабилизации динамического режима работы 
породоразрушающего инструмента и технологии их 
эффективного использования при бурении с плавучих 
средств на море : отчет НИР (промежут.) : № 2/87 /  
Ивано-Франков. ин-т нефти и газа ; исполн.:  
В. И. Векерик, З. Д. Червак, В. М. Мойсишин [и др.].  – 
Ивано-Франковск, 1988. – 92 с. – № ГР 01870015549. 

1989 

54. Исследование, разработка и внедрение армортизаторов 
при проводке скважин турбинным способом для улучше-
ния ТЭП бурения : отчет НИР (промежут.) : № 217/88 / 
Ивано-Франков. ин-т нефти и газа ; исполн.: В. И. Векерик, 
В. М. Мойсишин, А. И. Олейник [и др.].  – Ивано-
Франковск, 1989. – С. 14-32. – № ГР 0188.0009105 
 
55. Исследование, разработка и внедрение армортизаторов 
при проводке скважин турбинным способом для улучше-
ния технико-экономических показателей бурения : отчет 
НИР : № 98/86 / Ивано-Франков. ин-т нефти и газа ;  
исполн.: В. И. Векерик, В. М. Мойсишин, А. И. Олейник 
[и др.]. – Ивано-Франковск, 1989. – С. 43-60. –  
№ ГР 01860129947 
 
56. Исследование, разработка и внедрение устройств для 
стабилизации динамического режима работы породо-
разрушающего инструмента и технологии их эффективного 
использования при бурении с плавучих средств на море : 
отчет НИР (заключит.) : № 2/87 / Ивано-Франков. ин-т 
нефти и газа ; исполн.: В. И. Векерик, З. Д. Червак,  
В. М. Мойсишин [и др.]. – Ивано-Франковск, 1989. –  
61 с. – № ГР 01870015549. 
 
 



 41

57. Повышение эффективности работы шарошечних долот 
путем подбора компоновок низа бурильних колонн и 
режима их работы для бурения скважин на площадях  
ПО «Укрбургаз» : отчет НИР : № 214/88 / Ивано-Франков. 
ин-т нефти и газа ; исполн.: В. И. Векерик, В. М. Мойси-  
шин, З. Д. Червак [и др.]. – Ивано-Франковск, 1989. –  
С. 20-81. – № ГР 0188.0005572. 

1990 

58. Исследование, разработка и внедрение армортизаторов 
при проводке скважин турбинным способом для улучше-
ния ТЭП бурения : отчет НИР (заключит.) : № 217/88 / 
Ивано-Франков. ин-т нефти и газа ; исполн.: В. И. Веке-
рик, В. М. Мойсишин, А. И. Олейник [и др.]. – Ивано-
Франковск, 1990. – С. 34-42. – № ГР 0188.0009105.  

1997 

59. Прогнозна оцінка впливу віброзахисних пристроїв на 
роботу бурильної колони : звіт про НДР : Д-51/ Івано-
Франків. держ. техн. ун-т нафти і газу ; викон.:  
В. І. Векерик, В. М. Мойсишин, О. Ю. Витязь [та ін.]. - 
Івано-Франківськ, 1997. – 50 с.   

1998 

60. Наукові основи створення та раціональної експлуатації 
нафтогазового обладнання й інструменту : звіт про НДР / 
Івано-Франків. держ. техн. ун-т нафти і газу ; викон.:  
В. І. Векерик, В. М. Мойсишин, О. Ю. Витязь [та ін.]. – 
Івано-Франківськ, 1997. – С. 68-83. – № ДР 01984005778.   

1999 

61. Покращення ефективності використання компоновок 
низу бурильних колон при бурінні свердловин: звіт про НДР 
: № 19-98 / Івано-Франків. держ. техн. ун-т нафти і газу ; 
викон.: В. М. Мойсишин, З. Д. Червак, М. В. Крихівський. 
- Івано-Франківськ, 1999. – 58 с.   
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62. Розробка антирезонансних компоновок низу бурильної 
колони та оптимізації їх роботи при бурінні свердловин 
роторним способом : звіт про НДР : ГМ-30 / Івано-Франків. 
держ. техн. ун-т нафти і газу ; викон.: В. М. Мойсишин,  
З. Д. Червак, М. В. Крихівський. – Івано-Франківськ,  
1999. - 60 с. 

2003 

63. Удосконалення методів підвищення ефективності 
будівництва свердловин у складних гірничо-геологічних 
умовах : звіт по дербюджет. темі : Д-01-Ф / Івано-Франків. 
нац. техн. ун-т нафти і газу ; викон.: Я. С. Коцкулич,  
Р. С. Яремійчук, В. М. Мойсишин [та ін.]. – Івано-
Франківськ, 2003. – 171 с. 

2013 

64. Розробка методів пошуку, технічних засобів і технологій 
освоєння ресурсів газу з газогідратних покладів Чорного 
моря (Комплексного наукового проекту «Розробка методів і 
технологій видобутку газу з природних газогідратів та 
створення штучних газогідратів для оптимізації виробни-
чих процесів») : звіт НДР (проміж.) : ДК-21-13-П/ Івано-
Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу ; викон.:  
О. Ю. Витязь, М. П. Мазур, В. М. Мойсишин [та ін.]. – 
Івано-Франківськ, 2013. – 178 с. – № ДР 0113U000789c. 

2014 

65. Розробка методів пошуку, технічних засобів і технологій 
освоєння ресурсів газу з газогідратних покладів Чорного 
моря (Комплексного наукового проекту «Розробка методів і 
технологій видобутку газу з природних газогідратів та 
створення штучних газогідратів для оптимізації виробни-
чих процесів») : звіт НДР (проміж.) : ДК-21-13-П / Івано-
Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу ; викон.:  
О. Ю. Витязь, М. П. Мазур, В. М. Мойсишин [та ін.]. – 
Івано-Франківськ, 2014. – 182 с. – № ДР 0113U000789c. 
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2015 
 

66. Дослідження умов утворення природних газогідратів та 
створення технологій розробки газогідратних родовищ : 
звіт НДР (проміж.) : ДК-6-15-Ф / Івано-Франків. нац. техн. 
ун-т нафти і газу ; викон.: О. Ю. Витязь, С. О. Овецький,  
В. М. Мойсишин [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2015. – 70 с. 
 

2016 
 

67. Дослідження умов утворення природних газогідратів та 
створення технологій розробки газогідратних родовищ : 
звіт НДР (проміж.) : ДК-6-15-Ф/ Івано-Франків. нац. техн. 
ун-т нафти і газу ; викон.: О. Ю. Витязь, С. О. Овецький,  
В. М. Мойсишин [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2016. – 97 с. 
 
 2017 
 
68. Дослідження умов утворення природних газогідратів та 
створення технологій розробки газогідратних родовищ : 
звіт НДР (заключ.) : ДК-6-15-Ф/ Івано-Франків. нац. техн. 
ун-т нафти і газу ; викон.: О. Ю. Витязь, С. О. Овецький,  
В. М. Мойсишин [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – 193 с. 
 
 
 
1.3. Наукове відкриття, авторські свідоцтва, 
патенти, інструктивні документи 

 
1986 

 
69. Инструкция по применению виброзащитных 
инструментов в компоновке бурильной колонны при 
бурении вертикальных скважин / исполн.: В. И. Векерик, 
В. М. Мойсишин ; Ивано-Франков. ин-т нефти и газа ; 
утв.: ПО «Укрбургаз» 20.01.87, ПГО ПНГГ 20.05.87. – Ивано-
Франковськ : ИФИНГ, 1986. – 87 с.  
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1987 
 

70. Инструкция по применению виброзащитных 
инструментов  в компоновке бурильной колонны при 
бурении вертикальних скважин / исполн.:  
В. И. Векерик, В. М. Мойсишин ; Ивано-Франков. ин-т 
нефти и газа ; утв.: ПО «Укрбургаз» 20.01.87, ПГО ПНГГ 
20.05.87. – Ивано-Франковск : ИФИНГ, 1987. – 81 с. 
 

1989 
 

71. Инструкция по подбору виброзащитных инструментов 
для бурения скважин на море с плавучих средств 
/ исполн.: В. И. Векерик, В. М. Мойсишин ; Ивано-
Франков. ин-т нефти и газа ; утв. ПО АМНГР 27.12.89. – 
Ивано-Франковськ : ИФИНГ, 1989. – 65 с. 
 

1992 
 

72. А. с. 1717782 СССР МКИ Е 21 В 4/02. Винтовой 
забойный двигатель / В. И. Векерик, В. М. Мойсишин,  
В. В. Гайдыч [и др.]. – № 469875/03. – заявл. 31.05.89 ; 
опубл. 07.03.92. –  Бюл. № 9. – 3 с. 

 
1993 

 
73. Застосування обважнених бурильних труб змінної жор-
сткості при експлуатації бурильної колони / В. М. Мойси-
шин, Б. О. Чернов, М. Є. Сімків ; Івано-Франків. ін-т наф-
ти і газу ; затв.: ВО «Укрнафта» 23.12.93, ВГО ПНГГ 
24.12.93. – Івано-Франківськ : ІФІНГ, 1993. – 75 с. 
 

1994 
 

74. Методика раціональної відробки доліт при роторному 
бурінні з урахуванням динамічної стійкості КНБК /  
М. А. Мислюк, В. М. Мойсишин, І. Й. Рибчич [та ін.]. ; 
Івано-Франків. держ. техн. ун-т нафти і газу ; ДП 
«Укрбургаз» ;  затв.  ДП «Укрбургаз» 08.02.94. –  
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Красноград, 1994. – 46 с. 
1997 

 
75. Пат. 23475А России, МКИ Е 21 В 17/00. Утяжеленная 
бурильная труба / Б. А. Чернов, В. Н. Мойсишин,  
М. Е. Симкив [и др.]. – № 93041199103 ; заявл. 16.08.93 ; 
опубл. 23.04.97. – 3 с. 
 

1999 
 
76. Методика підбору параметрів низу бурильних колон  
з урахуванням їх динамічного стану / В. М. Мойсишин,  
З. Д. Червак, М. В. Крихівський ; Івано-Франків. держ. 
 техн. ун-т нафти і газу ; затв. ДП «Полтавнафтогаз-
геологія» 16.12.99. – Івано-Франківськ : ІФДТУНГ, 1999. –  
34 с. 

2010 
 

77. Закономірність зміни напруженого 
стану масиву гірських порід, що зна-
ходиться у гранично-напруженому стані, 
при бурінні глибоких свердловин : наук. 
відкриття / В.М. Мойсишин, Е. М. Бара-
новський, С. В. Гошовський. -  Диплом  
№ 395 від 27.04.2010 р. – 2010. – 67 с. 
 
 
 
 

78. Пат. 2561415 С2 РФ, МПК F16D 51/08 ; F16 D 49/19. 
Способ определения площадей поверхностей металличес-
ких фрикционных элементов при различной их энергоем-
кости в тормозных устройствах / А. И. Вольченко,  
Н. А. Вольченко, Д. А. Вольченко, В. В. Костив, А. В. Мой-
сишин, В. М. Мойсишин; заявитель и патентообладатель 
Ивано-Франков. нац. техн. ун-т нефти и газа. –  
№ 2011101039/11 ; заявл. 12.01.2011 ; опубл. 27.08.2015. - 
Бюл. № 24. – 11 с. 
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2013 

 
79. Инструкция по предупреждению основных видов 
аварий при скоростном сооружении дегазационных 
скважин и выбору методов их ликвидации : науч.-практ. 
пособие / В. М. Мойсишин, И. М. Наумко, О. Д. Кожушок 
[и др.]. – Киев : Ин-т “УкрНИИпроект”, 2013. – 80 с. 
 
80. Методика адаптації багатофакторної математичної мо-
делі механічної швидкості буріння до промислових умов / 
В. М. Мойсишин, Б. Д. Борисевич, Ю. Л. Гаврилів  
[та ін.]. ; затв. Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу 
15.02.13. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 16 с. 
 
81. Методика підбору пристроїв зміни жорсткості КНБК 
для буріння свердловин роторним способом / В. М. Мойси-
шин, Б. Д. Борисевич, Ю. Л. Гаврилів [та ін.]. ; затв. 
Прикарпат. УБР 9.02.13 ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т 
нафти і газу 15.02.13. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. 
– 40 с. 
 
82. Методические рекомендации по охране труда и тех-
нике безопасности при скоростном бурении дегазацион-
ных скважин с поверхности земли : науч.-практ. пособие / 
В. В. Радченко,  И. М. Наумко, В. М. Мойсишин [и др.]. – 
Киев : Ин-т “УкрНИИпроект”, 2013. – 32 с. 
 

 
83. Оцінювання економічної ефективності 
потокових технологій спорудження свер-
дловин на метано-вугільних родовищах : 
метод. рек. / В. М. Мойсишин, С. Я. Кісь, 
О. С. Яцюк та ін. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2013. – 44 с. 
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84. Рекомендации по разработке проектов на поточное соо-
ружение дегазационных скважин с поверхности земли на 
метаноугольных месторождениях : науч.-практ. пособие / 
В. В. Радченко,  И. М. Наумко, В. М. Мойсишин [и др.]. – 
Киев : Ин-т “УкрНИИпроект”, 2013. – 24 с. 
 

2016 
 
85. Пат. на корисну модель №104433 Україна, Е21В 
31/107 (2006.01). Пристрій для усунення прихоплень при 
бурінні / В. М. Мойсишин, В. І. Векерик, К. Г. Левчук. –  
№ u 2015 08373 ; заявл. 25.08.2015 ; опубл. 25.01.2016. – 
Бюл. № 2. – 2 с.  
 
86. Пат. на корисну модель №105355 Україна, Е21В 17/07 
(2006.01). Амортизатор буровий / В. М. Мойсишин,  
В. В. Рис. – № u 2015 10271 ; заявл. 20.10.2015 ; опубл. 
10.03.2016. – Бюл. № 5. 
 
87. Пат. на корисну модель №108559 Україна, Е21В 
31/107 (2006.01). Пристрій для усунення прихоплень при 
бурінні / В. М. Мойсишин, В. І. Векерик, К. Г. Левчук. –  
№ u 2016 00356 ; заявл. 15.01.2016 ; опубл. 25.07.2016. – 
Бюл. № 14.  
 
88. Інструкція з використання бібліотеки моделювання 
«Оffshore Drill» для створення імітаційних моделей роботи 
бурової системи при поглибленні свердловин на морі /  
О. О. Слабий, В. М. Мойсишин. - Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2016. – 73 с. 

 
2017 

 
89. Пат. на корисну модель 114949 U Україна, МПК E21B 
17/07 (2006.01). Регулятор буровий / О. О. Слабий,  
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В. М. Мойсишин, В. І. Векерик ; заявник і патентовлас-
ник ІФНТУНГ. – № u 201610471 ; заяв. 17.10.16 ; опубл. 
27.03.17, Бюл. № 6. – 5 с. 
90. Пат. на корисну модель № 116732 Україна, МПК E21B 
17/07(2006.01). Амортизатор поздовжньо-крутильних 
коливань бурильної колони / О. Ю. Витязь, В. М. Мой-
сишин, Б. Ф. Борисевич. –  № u 2016 01389 ; заяв. 
16.02.16 ; опубл. 12.06.17, Бюл. № 11. 
 

2018 
 
91. Пат. на винахід № 117197 Україна, C2. Пристрій для 
вимірювання витрати та енергетичної цінності газу /  
М. П. Кулик, О. Є. Середюк, Ю. З. Вашкурак, В. М. Мой-
сишин. – № а 2017 04087 ; заяв. 24.04.17 ; опубл. відом. 
про заявку 28.08.17, Бюл. № 16 ; опубл. відом. про видачу 
25.06.18, Бюл. № 12. 
92. Пат. на корисну модель № 129396 Україна, МПК E21B 
7/10(2006.01). Випрямляч стовбура свердловини /  
К. Г. Левчук, В. М. Мойсишин, І. В. Цідило, В. І. Векерик. - 
№ u 2018 05432 ; заяв. 16.05.18 ; опубл. 25.10.18, Бюл. 20. 

 
 

1.4. Статті з періодичних видань та збірників, 
депоновані рукописи 

 
1984 

 
93. Исследование динамического режима работы буриль-
ной колонны с учетом влияния конструктивних параметров 
буровой установки / В. И. Векерик, В. М. Мойсишин ; 
Ивано-Франков. ин-т нефти и газа. – 1984. – 13 с. – Деп.  
в УкрНИИНТИ 2.01.85, № 5Ук-85.  
 
94. Исследование закономерностей изменения 
динамической нагрузки на шарошечное долото при 
бурении на стенде / В. М. Мойсишин, В. И. Векерик ; 
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Ивано-Франков. ин-т нефти и газа. – Ивано-Франковск, 
1984. – 13 с. – Деп. в УкрНИИНТИ 2.01.84, № 6Ук-85.  
 

 
1986 

 
95. Определение динамической составляющей осевой  
нагрузки на долото по данным колебаний верхней  
части бурильной колонны / В. И. Векерик, В. М. Мойси-
шин // Изв. ВУЗов. Нефть и газ. – 1986. – № 4. – С. 22-26. 

 
1987 

 
96. Аналитическое исследование колебаний бурильной 
колонны при включении в ее компоновку амортизаторов / 
И. В. Векерик, В. М. Мойсишин ; Ивано-Франков. ин-т 
нефти и газа. – Ивано-Франковск, 1987. – 7 с. – Деп. в 
УкрНИИНТИ 6.03.87, № 912Ук-87. 
 
97. Влияние места установки амортизаторов в бурильной 
колонне на показатели бурения скважин / И. В. Векерик, 
В. М. Мойсишин, С. В. Ненашев // Бурение. Отеч. опыт: 
ЭИ ВНИИОЭНГ. – 1987. - № 5. – С. 12-14. 
 
98. Исследование влияния характеристик бурового аморти-
затора и места его установки на колебания элементов 
бурильной колонны / В. И. Векерик, В. М. Мойсишин,  
В. А. Вареник, И. М. Фрыз ; Ивано-Франков. ин-т нефти и 
газа. – Ивано-Франковск, 1987. – 8 с. – Деп. в УкрНИИНТИ 
6.03.87, № 915-Ук87  
 
99. Исследование динамического режима работы 
компоновки бурильной колонны при совмещенном способе 
бурения / В. И. Векерик, В. М. Мойсишин, С. В. Ненашев ; 
Ивано-Франков. ин-т нефти и газа. – Ивано-Франковск, 
1987. – 9 с. – Деп. в УкрНИИНТИ  6.03.87, № 913-Ук87. 
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100. Исследование закономерностей взаимодействия бу-
рильной колонны со скважиной / В. И. Векерик, В. М. Мой-
сишин ; Ивано-Франков. ин-т нефти и газа. – Ивано-
Франковск, 1987. – 12 с. – Деп. в УкрНИИНТИ 06.03.8,  
№ 914-Ук87. 
101. К вопросу о взаимосоотвествии положений динамики 
твердого тела и статики стержней / В. М. Мойсишин ; 
Ивано-Франков. ин-т нефти и газа. – 1987. – 9 с. – Деп.  
в УкрНИИНТИ 09.03.87, № 920-Ук87. 
 
102. Математическая модель вертикальных колебаний 
бурильного инструмента при проводке скважин совме-
щенным способом с использованием в компоновке двух 
амортизаторов / В. И. Векерик, В. М. Мойсишин,  
С. В. Ненашев, В. А. Блащак ; Ивано-Франков. ин-т нефти 
и газа. – Ивано-Франковск, 1987. – 10 с. – Деп. в 
УкрНИИНТИ 09.03.87, № 921-Ук87. 
 
103. Математическая модель экспериментального стенда 
для исследования динамического режима работы шаро-
шечного долота / В. М. Мойсишин, В. И. Векерик ; Ивано-
Франков. ин-т нефти и газа. – Ивано-Франковск, 1987. –  
13 с. – Деп. в УКР. – НИИНТИ 09.03.87, № 1377-УКв7. 
 
104. Опыт применения амортизаторов для бурения сква-
жин / В. А. Вареник, В. И. Векерик, В. М. Мойсишин  
[и др.] // Бурение : отеч. опыт : ЭИ ВНИИОЭНГ. – 1987. – 
№ 9. – С. 3-5. 
 

1988 
 
105. Влияние износа вооружения на продольные колеба-
ния, возбуждаемые шарошечным долотом / В. И. Векерик, 
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нафтових і газових родовищ : держ. міжвід. наук.-техн. 
зб. – Івано-Франківськ, 1998. – С. 26-34. – (Серія «Буріння 
нафтових і газових свердловин» ; вип. 35). 
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никевич [та ін.]; рец. В. М. Мойсишин. - Івано-Франківськ 
: ІФНТУНГ, 2006. - 450 с. 
 
264. Галущак М. О. Фізика для інженерів : навч. посіб. /  
М. О. Галущак, Б. М. Рувінський ; рец. В. М. Мойсишин.  - 
Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. – 216 с. 
 
265. Молдавцев С. А. Динаміка шарошкового долота і 
бурильного інструменту в процесі буріння : монографія / 
 С. А. Молдавцев, В. І. Векерик ; рец. В. М. Мойсишин. - 
Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 182 с. 
 
266. Приймак В. І. Тестові завдання з теорії ймовірностей 
та математичної статистики : навч. посіб. / В. І. Приймак ; 
рец. В. М. Мойсишин. – Львів : Видав. центр ЛНУ  
ім. Івана Франка, 2006. – 268 с.  
 

2007 
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267. Витязь О. Ю. Динаміка долота ріжучого типу в про-
цесі буріння : монографія / О. Ю. Витязь, О. Т. Драганчук, 
В. І. Векерик ; рец. В. М. Мойсишин. - Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ Факел, 2007. - 195 с. 
 

2010 
 
 
268. Олійник А. П. Математичні моделі процесу 
квазістаціонарного деформування трубопровідних та 
промислових систем при зміні їх просторової конфігурації : 
монографія / А. П. Олійник ; рец. В. М. Мойсишин. - 
Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 320 с. 
 

2011 
 
269. Теорія ймовірностей і математична статистика для 
економістів : навч. посіб. / Т. М. Ковальчук, В. А. Коваль-
чук, Є. В. Бабець ; рец. В. М. Мойсишин. – Кривий Ріг : 
Видавничий центр КТУ, 2011. – 365 с. 
 
270. Теорія ймовірностей та математична статистика : 
навч. посіб. / С. Г. Глеч, С. Ф. Ледяєв, І. В. Ольшанська ; 
рец. В. М. Мойсишин. – Севастополь : СевНТУ, 2011. –  
176 с. 
 

2012 
 
271. Теория вероятностей и математическая статистика : 
учебн. пособ. / С. Г. Глеч, С. Ф. Ледяєв, И. В. Ольшанская ; 
рец. В. М. Мойсишин. – Севастополь ; СевНТУ, 2012. –  
168 с. 
 
272. Гой Т. П. Диференціальні рівняння : навч. посіб. /  
Т. П. Гой, О. В. Махней ; рец. В. М. Мойсишин. – Івано-
Франківськ : Сімик, 2012. – 352 с. 
 

2013 
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273. Гресько К. В. Вища математика для економістів : 
метод. вказівки / К. В. Гресько, У. З. Костюк ; рец.  
В. М. Мойсишин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ,  
2013. – Ч. 2. – 55 с. 
 

 
 
274. Мельниченко Л. Д. Вища математика для економістів : 
метод. вказівки / Л. Д. Мельниченко, Ю. В. Буй ; рец.  
В. М. Мойсишин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ,  
2013. – Ч. 1. – 49 с. 
 
275. Нісонський В. П. Нариси з історії математики для 
інженерів : навч. посіб. / В. П. Нісонський ;  
рец. В. М. Мойсишин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 
2013. – 166 с.  
 

2016 
 

276. Галущак М. О.  Курс фізики: навч. посіб.: у 3 кн. /  
М. О. Галущак, О. Є. Федоров ; рец. В. М. Мойсишин. – 
Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – Кн. 2 : Електро-
магнетизм. - 405 с.  

 
277. Інтегральні рівняння : навч. посіб. / Т. В. Василишин,  
Т. П. Гой, І. В. Федак ; рец. В. М. Мойсишин. – Івано-
Франківськ : ПП Голіней О. М., 2016. – 224 с. 
 

2017 
 
278. Федак І. В. Функціональні рівняння : навч. посіб. /  
І. В. Федак ; рец. В. М. Мойсишин. – Івано-Франківськ : 
ПП Голіней О. М., 2017. – 144 с. 
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Розділ 2. Поезія, публіцистика, інші 
публікації 

 
2.1. Збірки поезій 
 

2000 
 
 
279. Тірас: Поезії – Івано-Франківськ: Лілея-
НВ, 2000. – 92 с. 
 

 
 
 

 
2006 

 
280. Бескид : поезії / В. Мойсишин. – 
Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2006. – 94 с. 
 
 
 
 
 
 

 
2013 

 
281. Коло : поезії / В. М. Мойсишин. – 
Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2013. – 159 с. 
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2.2. Вірші в періодиці, публіцистика, інші 
друковані видання 

 
 

1991 
 
282. Василь Галичанин [В. Мойсишин]. Ударимо в дзвони : 
вірш // Галичина. – 1991. – 11 лип. – № 95. 

 
1997 

 
283. З роси і води! : (до 60-ліття канд. фіз.-мат. наук, 
доцента Горгули В. І.) / В. М. Мойсишин // Нафтовик. – 
1997. – № 8. 
 

1998 
 
284. Горгула В. І. Пам’яті математика-педагога (про канд. 
фіз.-мат. наук доцента Ліпка Б. Я.) / В. І. Горгула,  
В. М. Мойсишин // Нафтовик. – 1998. – № 4. 
 

1999 
 

285. Василь Мойсишин : [біограф. довідка, вірші : Вождь 
Одонацер. Князь Ярослав Осмомисл. Фізик Іван Пулюй. 
Теоретик космонавтики Олександр Шагрей, знаний у світі 
під іменем Юрія Кондратюка. Пасічник Петро Прокопович. 
Композитор Денис Січинський. Археолог Ярослав Пастер-
нак. Математик Михайло Кравчук. Письменник Осип Ту-
рянський, автор повісті «Поза межами болю». Художник 
Никифор Дровняк. Поет Тарас Мельничук] / В. Мойси- 
шин // Слобожанщина. – 1999. – № 10. – С. 101-107. 
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2000 
 

286. Дзвін-Благовіст, «Серед Посту через всі роки...», 
«Зібрав сто книжок від часів Гомера...», «Молоді 
лелеченьки...» : вірші / В. Мойсишин // Студент 
Прикарпаття. – 2000. - № 2(897). – С. 4. 
 
287. Точні квадрати літ. Дзвін-Благовіст. Зодчий Степан 
Ковнір. Козак Мамай : вірші / В. Мойсишин // 
Слобожанщина. – 2000. – № 14. – С. 91-105. 
 

2001 
 
288. «Світло приязні між нами...» : вірш / В. Мойсишин // 
Студент Прикарпаття. – 2001. - № 2. – С. 1. 
 
289. «Я тебе закохаю у гори...» : вірш / В. Мойсишин // 
Студент Прикарпаття. – 2001. - № 6. – С. 4.  
 
290. «...він виховав когорту першокласних вчених». 
Нотатки  про Михайла Остроградського : [біограф. довідка, 
вірші] / В. Мойсишин // Студент Прикарпаття. – 2001. – 
№ 9. – С. 2. 

2002 
 
291. Старійшина математичного цеху : [до 70-річчя канд. 
фіз.-мат. наук, доцента Сікори Б. С.] / В. Горгула, В. Мой-
сишин // Студент Прикарпаття. – 2002. – № 9. – С. 1. 
 
292. Що треба для поліпшення математичної освіти в 
технічному університеті / В. Мойсишин // Студент 
Прикарпаття. – 2002. – № 4. – С. 2. 
 

2003 
 

293. Вершник з листом у вічність : вірш / В. Мойсишин // 
Студент Прикарпаття. – 2003. - № 2. – С. 4. 
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294. «Мово моя! Душе моя!» : вірш / В. Мойсишин // 
Студент Прикарпаття. – 2003. – № 10. – С. 2. 
 
295. «Серед Посту через всі роки...» : вірш / В. Мойсишин 
// Нафтовик. – 2003. – № 5. 
 
296. Чотири вірші з циклу «Матерії» / В. Мойсишин // 
Нафтовик. – 2003. – № 6. 

 
2004 

 
297. Легенди верхів чорногірських : цикл віршів / В. Мой-  
сишин // Студент Прикарпаття. – 2004. – № 10. – С. 3. 

 
2006 

 
298. Василь Іванович Векерик : (до 60-річчя від дня 
народж.) / В. М. Мойсишин // Розвідка та розробка нафт. 
і газ. родовищ. – 2006. - № 2. – С. 101-102. 
 
299. Кафедра вищої математики ІФНТУНГ: минуле і 
сьогодення / В. М. Мойсишин, Т. Г. Лавинюкова 
// Розвідка та розробка нафт. і газ. родовищ. – 2006. –  
№ 1. – С. 104-115. 
 
300. «Як вам вчорашнім фаворитам...» : вірш / В. Мойси-  
шин // Студент Прикарпаття. – 2006. – № 1. – С. 2. 
 
301. Школа Векерика / В. Мойсишин // Галичина. – 2006. 
– 15 черв. – № 88-89. – С. 15. 
 
302. Василь Іванович Векерик : біобібліографічний 
покажчик (до 60-річчя від дня народження) / уклад.  
Н. М. Ковалів; ред. В. М. Мойсишина. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2006. - 32 с. 
 
303. «Ангеле-охоронцю...» : вірш / В. Мойсишин // 
Студент Прикарпаття. – 2006. – № 10. – С. 3. 
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2007 
 
304. Легенди верхів чорногірських. Нафта. Газ. Глина. 
Скелі Довбуша у Бубнищі. Скит Манявський : вірші /  
В. Мойсишин // Перевал. – 2007. – № 3. – С. 71-79. 
 
305. Паморозь на душах [пам’яті Романа Сисака] /  
В. Мойсишин // Студент Прикарпаття. – 2007. –  
№ 1. – С. 3. 
 
306. Сніг : вірш / В. Мойсишин // Студент Прикарпаття. 
– 2007. – № 12. – С. 4. 

 
2008 

 
307. Відоме ім’я на карті міста : [95 р. від дня народж.  
Я. Мікусинського] / В. М. Мойсишин // Студент 
Прикарпаття. – 2008. – № 13. – С. 2.  
 
308. Про доробок Миколи Курпеля / В. М. Мойсишин // 
Прикарпат. вісн. НТШ. Число. – 2008. - № 1. – С. 308-312. 

2009 
 
309. Про працю Емануїла Чекалюка «Гносеологічний 
потенціал класичної механіки» / В. М. Мойсишин // 
Прикарпат. вісн. НТШ: Число. – 2009. - № 1. – С. 327-331. 
 
310. «То назавтра лиш випаде сніг...» вірш / В. Мойсишин 
// Студент Прикарпаття. – 2009. – № 9. – С. 3. 
 
311. Наукова конференція до 100-річчя від дня 
народження професора Е. Чекалюка / В. Мойсишин // 
Студент Прикарпаття. – 2009. – №10. – С. 2. 
 
312. Звітують НТШівці / В. Мойсишин // Університет. – 
2009. - № 16. – С. 3-4. 
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313. Інформація про Всеукраїнську наукову конференцію 
«Розвідка та розробка родовищ нафти ігазу» : [до 100-річчя 
від дня народж. проф. Е. Б. Чекалюка] / В. Мойсишин // 
Вісн. НТШ. – 2009. – Число 42. – С. 83. 
 

2010 
 
314. Яремійчук Р. С. Минуле уже не наша власність /  
Р. С. Яремійчук ; передмова В. Мойсишина. – Сімферо-
поль : «Таврия», 2010. – С. 11-12. 
 

2011 
 
315. Вища математика нам дає натхнення... : [в м. Яремче 
відбулася Всеукр. наук. конф. "Прикладні задачі 
математики", присвячена 50-річчю кафедри вищої 
математики ІФНТУНГ] / В. Мойсишин // Студент 
Прикарпаття. – 2011. – № 10. – С. 1. 
 
316. Чекалюк Е. Б. Гносеологічний потенціал класичної 
механіки : до 300-ліття творчості І. Ньютона / Е. Б. Чека-
люк ; переклад В. М. Мойсишина, Р. С. Яремійчука // 
Прикарпат. вісн. НТШ: Думка. – 2011. – № 3. – С. 194-300. 
 
317. Десятилітня діяльність Івано-Франківського осередку 
НТШ: становлення, здобутки, перспективи / В. М. Мойси-
шин // Вісн. НТШ. – 2011. – Число 45. – С. 7-8. 
 
318. Іван Монолатій : бібліографічний покажчик 
друкованих видань за 1991-2011 рр. : до 20-річчя 
краєзнавчої наукової та громадської праці) / упор. :  
З. Жеребецький, М. Косило, В. Мойсишин. – Івано-
Франківськ: Лілея-НВ, 2011. – 52 с. 
 
319. Інформація про Всеукраїнську наукову конференцію 
«Прикладні задачі математики», присвячену 50-річчю 
кафедри вищої математики Івано-Франківського 
національного технічного університету нафти і газу /  
В. Мойсишин // Вісн. НТШ. – 2011, Число 46. – С. 91. 
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320. Наші славні НТШівські ювіляри: Яремійчук Роман //  
В. М. Мойсишин // Вісн. НТШ. – 2011. - Число 46. –  
С. 73-74. 
 
321. Cкит Манявський, «Прощавайте, тату…» : [вірші] /  
В. Мойсишин // Свічадо зореслова : посібник-хрестоматія 
зі сцен. мови / М. М. Ігнатюк, М. І. Сулятицький. – 
Тернопіль : Навч. Книга – Богдан, 2011. – С. 409.   
 
322. Філософський твір великого ученого-нафтовика : 
[передмова до праці Е. Чекалюка «Гносеологічний потенціал 
класичної механіки» В. Мойсишина, Р. Яремійчука] /  
В. М. Мойсишин // Прикарпат. вісн. НТШ: Думка. –   
2011. – № 3. – С. 191-193. 
 
323. Які зорі ясні опівночі над Костричем : [вірші : «Восени, 
серед листопада, піти в Чорногру...», «Одним з моїх...», 
«Коли світ ошаліє...», «Першої суботи по Йордані...», «Була б 
то звичайнісінька мандрівка...», Про скрипаля Могура і 
Заведію] / В. Мойсишин // Перевал. - 2011. - № 1. – С. 85-
93. 

2012 
 
324. На спомин про Степана Гульку : [викладач каф. вищої 
математики] / В. Мойсишин // Студент Прикарпаття. – 
2012. – № 5. – C. 3. 
 
325. «На жаль не стане молитв всесвітніх...» : вірш / 
 В. Мойсишин // Студент Прикарпаття. – 2012. – № 7. –  
С. 1. 
 
326. Про інновації та інвестиційні проекти / В. Мойси-
шин // Студент Прикарпаття. – 2012. – № 8. – С. 3. 
 
327. «Мово моя! Душе моя!» : вірш / В. Мойсишин // 
Студент Прикарпаття. – 2012. –  № 10. – С. 1. 
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328. Рецензія на монографію В. І. Грицишина «Петрофі-
зична характеристика колекторів нафтових і газових 
родовищ Карпатського регіону і Дністровсько-Донецької 
западини» / В. Мойсишин // Вісн. НТШ. – 2012. – Число 
48. – С. 76. 
 

2013 
 
329. «Ви заходьте в мій світ...», «І дарую тобі мій Київ» : 
вірші / В. Мойсишин // Студент Прикарпаття. – 2013. – 
№ 1. – С. 3 
 
330. «Соловей»,  «Я дощ люблю», «Почути вона зуміла» : 
вірші / В. Мойсишин // Студент Прикарпаття. – 2013. – 
№ 4. – С. 4.  
 
331. Ялинка : вірш / В. Мойсишин // Студент 
Прикарпаття. – 2013. – № 6. – С. 1. 

 
2014 

 
332. Феномен Шевченкової наукової спільноти // Будитель  
нації (до 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка) : 
монографія / В. М. Мойсишин, І. С. Монолатій ; уклад.  
Й. М. Гах. - Івано-Франківськ, 2014. - 356 с. - С. 251-265. 
 
333. «Ідеологи концтабірного ладу...», «Як вам, вчорашнім 
фаворитам...», «Коли розвалиться вона...» : вірші /  
В. Мойсишин // Студент Прикарпаття. – 2014. –  
№ 10. – С. 1.  
 

2015 
 
334. «Він належав до тих..., хто формував світ». Фізик  
Іван Пулюй : [відкриття пам’ятника І. Пулюю в Івано-
Франківську ; вірш] / В. Мойсишин // Студент 
Прикарпаття. – 2015. – № 7. – С. 2. 
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335. Інформація про відкриття пам’ятника Іванові Пулюю 
в Івано-Франківську / В. Мойсишин // Вісник НТШ. –  
2015. – Число 53-54. – С. 101-102. 
 
336. Осередки культурно-громадських товариств, що діяли 
в Побережжі до вересня 1939 року / В. М. Мойсишин // 
Прикарпат. вісн. НТШ: Думка. – 2015. – № 3. – С. 238-244. 

 
2016 

 
337. Дві розповіді про картини: [вірші : «Христос на 
оливній горі» Ярослава Пстрака, «Вернигора» Михайла 
Фіголя] / В. Мойсишин // Студент  Прикарпаття. – 2016. –  
№ 7. – C. 4. 
 
338. «Коли світ ошаліє...», «Була б то звичайнісінька 
мандрівка...», «Весняне рівнодення» : вірші / В. Мойсишин 
// Студент Прикарпаття. – 2016. – № 2. – С. 3.  
 
339. Лицар математики : [пам'яті доц. каф. вищої 
математики С. І. Гургули] / В. Мойсишин // Студент 
Прикарпаття. – 2016. – № 3. – С. 3. 
 
340. Про археологічні дані та писемні джерела з історії села 
Побережжя / Є. І. Крижанівський, В. М. Мойсишин,  
Н. М. Руско // Прикарпат. вісн. НТШ: Думка – 2016. –  
№ 3. – С. 226-243.  
 
341. Тематичні доповіді, жваві дискусії і ... змістовне доз-
вілля : [ІІ Всеукр. наук. конф. "Прикладні задачі математи-
ки", до 55-річчя каф. вищ. математики ІФНТУНГ] / В. Мой-
сишин // Студент Прикарпаття. – 2016. – № 8. – С. 1. 
 
342. Інформація про Другу Всеукраїнську наукову 
конференцію "Прикладні задачі математики", присвячену 
55-річчю кафедри вищої математики ІФНТУНГ : 
[повідомлення] / В. М. Мойсишин // Вісн. НТШ. – 2016. – 
№ 56. – С. 107-108. 
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343. Ювілей професора І. С. Монолатія / В. М. Мойсишин,  
В. М. Арсак // Прикарпат. вісн. НТШ : Думка. – 2016. –  
№ 3. – С. 315-349. 
 

2017 
 
344. В кам’яному музеї Карпат : [вірші :Розколяда. Фіртка 
на той світ. Руки Велета. «Христос на Оливній горі» 
Ярослава Пстрака. «Вернигора» Михайля Фіголя. Віхи року, 
або Мале коло (цикл віршів). Околиця (з Хуана Рамона 
Хіменеса)] / В. Мойсишин // Перевал. – 2017. № 1-2. –  
С. 30-34. 
 
345. Інформація про наукову конференцію «Шумер і 
Україна», присвячену пам’яті Анатолія Кифішина / В. Мой-
сишин // Вісн. НТШ. – 2017. – Число 58. – С. 118. 
 
346. Осередки культурно-громадських товариств, що діяли 
в Побережжі до вересня 1939 року / В. Мойсишин // 
Прикарпат. вісн. НТШ: Думка. – 2017. - № 3. – С. 238-244. 
 
347. А, що другий празник… : зб. творів прикарпат. 
письменників-Василів : [вірші : Терношорські етюди 
«Кам’яний круг», «Лада»; «Скелі Довбуша в Бубнищі» ; 
«Писаний камінь» ; «Легенда Ребер» ; Легенди Смотрича  
«Про подвиг Святого Юрія», «Про готицю»] / В. Мойси-
шин. – Івано-Франківськ : ТзОВ «ВГЦ «Просвіта», 2017. –  
С. 31-44. 
 
348. Наші ювіляри : Р. Яремійчук [до 80-річчя від дня 
народження]/ В. Мойсишин // Прикарпат. вісн. НТШ: 
Число. – 2017. – № 1. – С. 301-302. 
 
349. Порядність, чесність, людяність : [пам'яті вченого, 
колишнього зав. кафедри промислової геофізики Грици-
шина В. І.] / О. Яремак, В. Мойсишин // Студент 
Прикарпаття. – 2017. – № 2. – С. 4 ; Прикарпат. вісн. НТШ: 
Число. – 2017. – № 1. – С. 311-313. 
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2018 
 
350. Дванадцять чисел «Числа» / В. Мойсишин // 
Прикарпат. вісник НТШ: Число (2008-2018): систематичний 
покажчик змісту : бібліогр. покажч. (до 10-ліття часопису) / 
Наукове товариство ім. Шевченка, Івано-Франківський 
осередок ; Івано-Франківська обласна універсальна наукова 
бібліотека ім. І. Франка [уклад. : Н. Джус, О. Підгаєцька ; 
бібліогр. ред. Г. Горбань]. – Івано-Франківськ, 2018. –  
С. 5-6. 
 

2019 
 

351. Відчути, як вібрує простір : [вірші : «Чумаки» Опанаса 
Заливахи. «Прамати» Дениса-Лева Іванцева. «Ніч у яру 
Дністра» Дениса Іванцева. «Христос на Оливній горі» 
Ярослава Пстрака. «Вернигора» Михайла Фіголя. «Старий 
дзвонар» Йосифа Бокшая] / В. Мойсишин // Буковин. 
журнал. – 2019. – № 1. – С. 39-47. 
 
352. До календаря волхвів, або великого кола : цикл віршів 
/ В. Мойсишин // Писанка. – 2019. – № 3. – С. 134-139. 
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Розділ 3. Підготовка наукових кадрів  
 

3.1. Дисертації, захищені під науковим 
керівництвом професора  В. М. Мойсишина 
 
Кандидатські дисертації:  

 
353. Щербій Р. Б. Підвищення ефективності роботи 
шарош-кових доліт на основі експериментальних 
досліджень процесу буріння : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.10 – «Буріння 
свердловин» / Щербій Руслан Богданович ; Івано-Франків. 
нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2014. –  
24 с. 
 
354. Слабий О. О. Динаміка бурильного інструменту при 
поглибленні свердловин на морі з плавучих засобів: 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.15.10 – «Буріння свердловин» / Слабий Орест 
Олегович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – 
Івано-Франківськ, 2018. – 21 с. 
 

 Докторська дисертація: 
 

355. Гошовський С. В. Застосування енергії вибуху в 
технологіях спорудження свердловин: автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня докт. техн. наук : спец. 05.15.10 – 
«Буріння свердловин» / Гошовський Сергій Володимиро-
вич ; Івано-Франків. держ. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-
Франківськ, 1999. – 36 с. 
 
   За науковими консультатціями і керівництва В. М. Мой-
сишина завершують написання однієї докторської та однієї 
кандидатської дисертації випускники докторантури та 
аспірантури. 
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3.2. Офіційне опонування дисертацій 
 
Кандидатські дисертації:  
 
356. Василюк Ю. М. Вплив динамічних процесів у 
бурильній колоні на роботу тришарошкових доліт : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.15.10 "Буріння свердловин" / Василюк Юрій 
Михайлович; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - 
Івано-Франківськ, 2002. - 20 с. - 16-17. 
 
357. Ковбасюк І. М. Удосконалення методів попередження 
зім’яття обсадних колон при кріпленні нестійких порід  
(на прикладі родовищ Прикарпаття) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.10 – 
«Буріння свердловин» / Ковбасюк Ігор Михайлович ; Івано-
Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 
2002. – 20 с. 

 
358. Чудик І. І. Вдосконалення методики проектування 
неорієнтованих компоновок низу бурильної колони : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.15.10 –  «Буріння свердловин» / Чудик Ігор 
Іванович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – 
Івано-Франківськ, 2005. – 20 с. 

 
359. Салижин Ю. М. Розробка експертної системи для 
вибору оптимальних рецептур обробки бурових розчинів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.15.10 – «Буріння свердловин» / Салижин Юрій 
Мирославович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. 
- Івано-Франківськ, 2006. - 19 с. 
 
360. Фем'як Я. М. Підвищення ефективності руйнування 
гірських порід при бурінні свердловин за рахунок енергії 
пульсуючих потоків : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.10 "Буріння сверд-
ловин" / Ярослав Михайлович Фем'як ; Івано-Франків. нац. 
техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2007. - 19 с. 
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361. Марцинків О. Б. Підвищення надійності роботи 
обсадних колон у похило-скерованих свердловинах : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.15.06 "Розробка нафтових та газових родовищ" / 
Олег Богданович Марцинків ; Івано-Франків. нац. техн.  
ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2010. - 20 с. 
 
 
Докторська дисертація:  
 
362. Кравцов В. І. Механіка гнучких глибоководних систем : 
автореферат дис. на здобуття наук. ступеня докт техн. наук : 
спец. 05.08.03 – «Механіка та конструювання суден» / Крав-
цов Віктор Іванович; Херсонський держ. техн. ун-т. – Херсон, 
1999. – 48 с. 
 
3.3. Робота у спеціалізованих вчених радах та 
експертній раді МОН України 
  

Доктор технічних наук, професор В. М. Мойсишин з 
1996 року входить до складу спеціалізованої вченої ради  
Д 20.052.02 Івано-Франківського національного технічного 
університету нафти і газу із захисту кандидатських і 
докторських дисертацій за спеціальностями: 05.15.06 – 
«Розробка нафтових та газових родовищ», 05.15.10 – 
«Буріння свердловин». 
 У 2005-2008 рр. був також членом спеціалізованої 
вченої ради Д 20.052.03 ІФНТУНГ із захисту канди-
датських дисертацій за спеціальностями: 05.11.13 - «При-
лади і методи контролю та визначення складу речовин», 
05.13.07 – «Автоматизація технологічних процесів». 
 Із 2010 р. входить до складу експертної ради з питань 
експертизи дисертацій Міністерства освіти і науки України 
з розробки корисних копалин і металургії. У грудні 2016 р. 
призначений головою цієї експерної ради. 
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Розділ 4. Про ювіляра 
 
4.1. Рецензії. Перелік публікацій про професора  
В. М. Мойсишина 

 
1999 

 
363. Лавинюкова Т. Час досконалості : [до 40-річчя від дня 
народження проф. В. М. Мойсишина] / Т. Лавинюкова // 
Нафтовик. – 1999. – Число 12. – С. 3. 

 
2000 

 
364. Корба Л. «... не зразу віднаходиш фразу, яку вартує 
нести до людей» / Л. Корба // Студент Прикарпаття. – 
2000. – № 2. 
 

2003 
 

365. Мойсишин Василь Михайлович // Вчені 
Прикарпаття. біографічний довідник (ХХ-ХХІ ст.). – 
Брошнів: Таля, 2003. – С. 116. 
 

2006 
 
366. Кафедра вищої математики ІФНТУНГ: минуле і 
сьогодення / В. М. Мойсишин, Т. Г. Лавинюкова // 
Розвідка та розробка нафт. і газ. родовищ. – 2006. –  
№ 1. – С. 104-115.  
 
367. Будуйкевич Н. Мотиви лірики професора Василя 
Мойсишина / Н. Будуйкевич // Студент Прикарпаття. – 
2006. - № 10. 
 
368. Гуцуляк О. Лірика Василя Мойсишина… : [передмова 
до зб. віршів «Бескид»]. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2006. 
 
369. Мельник А. Математика у віршах / А. Мельник // 
Експрес. – 2006. – 19-26 жовт. – № 122. 
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370. Н.С. «... аби став українець рівнозначником волі» / 
[Неоніла Стефурак] // Галичина. – 2006. – 7-13 груд. –  
№ 187-188. 
 
371. Баран Є. Точні квадрати слів [про зб. поезій  
В. Мосишина «Тірас», «Бескид» ] / Є. Баран // Алкос. – 
Косів, 2006/2007. – С. 110-112. 

 
2007 

 
372. Баран Є. Передмова до добірки віршів «Легенди 
вершин чорногірських» / Є. Баран // Перевал. – 2007. –-  
№ 3. – С. 71. 
 
373. Івано-Франківський національний технічний універси-
тет нафти і газу. Імена славних сучасників : [в т.ч. про 
проф. Мойсишина В. М. ; ред. Є. І. Крижанівський]. –  
Київ : Світ успіху, 2007. – С. 141-143. 
 

2008 
 
374. Когут-Вільк С. Струмені лірики / С. Когут-Вільк // 
Студент Прикарпаття – 2008. - № 11. – С. 3. 
 
375. Федунь М. В. «Він розкаже, як наблизив зорі...» [рец. 
на зб. поезій В. Мойсишина «Бескид»] / М. В. Федунь // 
Нова зоря. – 2008. – 14 берез. – Число 11(781). – С. 7. 

 
2009 

 
376. Виноградник Т. Редактор та упорядник книги «Івано-
Франківський осередок Наукового товариства ім 
Шевченка» / Т. Виноградник // Студент Прикарпаття. – 
2009. – № 7. – С. 3 
 
377. Виноградник Т. НТШ: спадок, традиції, нові тенден- 
ції / Т. Виноградник // Галичина. – 2009. – 16 трав. –  
№ 70. – С. 5. 
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378. Василь Михайлович Мойсишин (до 50-річчя від дня 
народж.) // Розвідка та розробка нафт. і газ. родовищ. – 
2009. – № 2. – С. 76-77. 
 
379. Виступи вчених думку будили : (із звіт. зборів Івано-
Франків. осередку Наук. т-ства ім. Шевченка) /  
І. Дмитрів, Л. Старчевська, В. Вівчар // Студент 
Прикарпаття. – 2009. № 11. – С. 3. 
 
380. Мойсишин Василь Михайлович // Івано-Фран-
ківський осередок Наукового товариства ім. Шевченка : 
біобібліографічний покажчик (2000-2008) / ред. – упоряд., 
автор передмови В. Мойсишин. – Івано-Франкіськ :  
Лілея-НВ, 2009. – С. 397-403.  
 
381. Севрасевич М. Точні квадрати слів : [рец. на зб. вір-
шів В. Мойсишина «Тірас», «Бескид»] / М. Севрасевич // 
Прикарпат. вісн. НТШ: Слово. – 2009. – № 2. – С. 380-382. 
 
382. У праці й дозвіллі підтримує нас його енергетики 
іскра... : [зав. кафедри вищої математики, д-ру техн. наук, 
професору В. М. Мойсишину виповнилося 50 р.] // 
Студент Прикарпаття. – 2009. – № 7. – С. 3. 
 

2012 
 

383. Будуйкевич Н. І блиск на небі, й черешневий цвіт  
[про ювілейний фотоальбом «Кафедрі вищої математики  
50 р.» В. М. Мойсишина, Т. Г. Лавинюкової, В. В. Риса] / 
Н. Будуйкевич // Студент Прикарпаття. – 2012. – № 5. 
 

2013 
 
384. Головацька С. Поезія – це музика душі / С. Головаць-
ка // Студент Прикарпаття. – 2013. – № 2. 
 
385. Мойсишин Василь Михайлович // Нафтогазова 
галузь України: поступ і особистості: енциклопед.-іст. вид. / 
за ред. З. П. Осінчука. – Київ, 2013. – 328 с. – С. 217. 
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386. Мойсишин Василь Михайлович // Етюди про га-
лицьких кмітливців: зб. портрет. біограф. нарисів 
винахідників Прикарпаття. – ПрАТ «Надвірн. друкарня», 
2013. – С. 181-188. 
 
387. Хороб С.  Поетичні візії Василя Мойсишина : 
[передмова до збірки «Коло».] / С. Хороб // Студент 
Прикарпаття. – 2013. - Жовтень. – № 4. – С. 4. 
 

2014 
 
388. Служинська З. Василь Мойсишин у колі легенд і 
вершин Українських Карпат [про зб. поезій В. Мойсишина 
«Коло»]/ З. Служинська // Грегіт. – Львів, 2014. – Число 10. –  
С. 41-42. 
 
389. Служинська З. Мойсишин Василь. «Коло» : [рец. на 
зб. віршів «Коло» ] / З. Служинська // Праці Наук. тов-ства  
Ім.. Шевченка. Том ХХХVIII. Лікар. зб. : медицина, біологія. 
Нова серія. Т. XXV. – Львів, 2014. – С. 163-165. 
 
390. Мончук О.  Інноваційний прорив у бурінні : проф.  
ІФНТУНГ Василя Мойсишина номіновано на здобуття 
Держ. премії в галузі науки і техніки / О. Мончук // 
Галичина. – 2014. - 21 жовт. – № 159-160. – С. 1, 2 ; 
Студент Прикарпаття. – 2014. - Грудень. – № 10. – С. 1. 
 

2015 
 
391. Василь Мойсишин // Літопис Клубу ім. Богдана 
Лепкого / упоряд. У. Скальська. – Івано-Франківськ : 
«Грань», 2015. – С. 136-137. 
 
392. Вдале поєднання : [членом Нац. спілки письменників 
України став зав. каф. вищої математики ІФНТУНГ 
Мойсишин В. М.] // Студент Прикарпаття. – 2015. –
Грудень. – № 9. – С. 1. 
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393. Проців Г. Вмістило свято подій багато [про відкриття 
пам’ятника І. Пулюю в Івано-Франківську] // Студент 
Прикарпаття. – 2015. - № 7. 

 
2016 

 
394. Баран Є. Триєдиний світ поезій Василя Мойсишина /  
Є. Баран // Прикарпат. вісн. НТШ: Слово. – 2016. – № 2. – 
С. 570-571. 
 
395. Корба Л. Торжество поетичного слова [про творчий 
вечір В. М. Мойсишина] / Л. Корба // Студент 
Прикарпаття. – 2016. – № 8. – С. 3. 
 
396. Пахомов В. Магічне «Коло» Василя Мойсишина /  
В. Пахомов // Перевал. – 2016. – № 1-2. – С. 260-264. 
 
397. Проців Г. А завершився захід «Вертепом» :[із тради-
ційної сесії Івано-Франків. осередку Наук. т-ства ім. Шев-
ченка] // Студент Прикарпаття. – 2016. – № 3. 
 

2017 
 

398. Мойсишин Василь Михайлович // Академія наук 
вищої школи України : довідник. – К. : «МП Леся», 2017. –  
С. 175. 
 
399. Івано-Франківський національний технічний 
університет нафти і газу : [до 50-річчя заснування, в т. ч. 
про проф. Мойсишина В. М. / ред Є. І. Крижанівський]. – 
Київ : Логос, 2017. – С. 152-154. 
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400. Макаровський І. З думкою про Пулюя : [присвячено  
В. Мойсишину ; з історії відкриття пам’ятника І. Пулюю в 
Івано-Франківську] / І. Макаровський // Рідна земля. – 
2017. – 22 груд. – № 51. 

 
2018 

 
401. Про присудження державних премій України в галузі 
науки і техніки 2017 року : [зокрема док. техн. наук 
ІФНТУНГ В. М. Мойсишину та В. С. Бойку] // Уряд. 
кур'єр. - 2018. - 24 трав. - № 97. - С. 5. 
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4.2. Вибрані публікації про ювіляра 
 
 
 

Шановний Василю Михайловичу! 
 

Вам сорок п’ять, це ще не дев’яносто, 
По суті молоді іще літа – 
Безмежне море простору для зросту, 
Безмежне небо, щоб у снах літать. 
 
Розкрилися таланти різнобічні – 
І педагог, і вчений, і поет... 
Висоти підкоряються космічні – 
І далі – ще до вищих буде злет. 
 
Сім’я з таким главою процвітає, 
Такі щасливі з вами всі вони: 
Дружина тільки грає та співає 
І абітурієнти два сини. 
 
Життя щодня підносить подарунки – 
Вагомі і заслужені плоди. 
Хай будуть з Вами долі поцілунки, 
Здоров’я, щастя, успіхів – завжди! 

 
Колектив кафедри   

 [автор Т. Лавинюкова] 
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"...HE ЗРАЗУ ВІДНАХОДИШ ФPAЗУ, 
ЯКУ ВАРТУЄ НЕСТИ ДО ЛЮДЕЙ" 

Слова, винесені в заголовок, взяті із вірша, написаного професором 
кафедри вищої математики нашого університету В. М. Мойсишиним. 
Він захоплений пластикою, глибиною і виразністю рідного слова ще із 
шкільних років. Читачеві ж вирішив запропонувати свою поетичну 
збірку ‘Тірас" (так у давнину називався Дністер) лише недавно: вона 
готується до друку у Івано-Франківському видавництві "Лілея-НВ". 

Цей факт свідчить, що Василь Мойсишин до винайдення фрази, 
"котру вартує нести до людей", ставиться дуже серйозно. 

Серйозний і його підхід до життя. Про це, зокрема, говорять назви 
поетичних циклів збірки: “Постаті" (лірика, присвячена видатним 
українським особам – князеві Ярославу Осмомислу, фізику Івану 
Пулюю, композитору Денису Січинському, поетові Тарасу 
Мельничуку та ін.): "З вічевого майдану", де йдеться про волелюбні 
прагнення нашого народу, його нестримний потяг до само-
ствердження. Вірші циклу "У звук зарошена прапечаль" торкаються 
трепетних струн людської душі, а цикл "Із юнацьких зошитів" веде у 
щирий, сповнений радісних сподівань молодечий світ. 

Трапляється, що В. М. Мойсишин – доктор технічних наук, акамедік 
УНГА, котрий входить до складу спеціалізованої вченої Ради із 
захисту докторських дисертацій, член редколегії збірника “Розвідка та 
розробка нафтових і газових родовищ", автор понад 80 наукових робіт 
читає студентам свої вірші. Поєднання в одній особі математика й 
лірика приємно дивує. І захоплює. Адже Василь Михайлович навчався 
на механіко-математичному факультеті Київського держуніверситету 
імені Тараса Шевченка. А любов до слова – то, напевно, дар Божий. 

Дар цей спонукав свого часу Василя - випускника школи (коли хотів 
стати студентом Львівського університету) написати вступний 
екзаменаційний твір... віршами! В рецензії відзначалося: від Вас 
вимагалося знання літератури, а не вміння віршувати. В результаті за 
твір - трійка, яка й стала бар'єром до вступу у вищу школу. Це вже 
згодом був Київ і його знаменитий університет... 

В родині Мойсишиних не пише поезій ніхто. Хоча дружина Василя 
Михайловича Наталія Петрівна - теж творча натура. Вона здобула 
музичну освіту і працює концертмейстером на кафедрі диригування й 
вокалу Прикарпатського університету. Тринадцятирічні сини-близнята 
Анатолій та Назарій навчаються в школі. 
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Ось така сім’я на чолі із батьком – поетом і математиком. Або 
навпаки. Важлива суть: вчений дивиться на світ не лише через призму 
математичних формул і понять. Світ в оболонці любові до рідного 
слова – неповторно-барвистий, складний і суперечливий, але милий 
серцю. 

Василь Мойсишин – у розквіті сил життєвих (йому 41 рік) і творчих. 
Займається наукою. Завершив дві монографії. Одна, що стосується 
стійкості та коливань бурових механічних систем, написана за 
результатами докторської дисертації. Ще одна робота створена у 
співавторстві з Головою Комітету із питань геології та використання 
надр С. В. Гошовським. В. М. Мойсишин був свого часу науковим 
консультантом докторської дисертації Сергія Володимировича. 

Наука не заважає поетичній творчості. Вірші Василя Михайловича 
вже друкувалися в журналі “Слобожанщина". Однак зі збіркою поезій 
(окремі із них ми сьогодні пропонуємо) автор приходить до читача 
вперше. Хай йому щастить: твориться – думається, легко пишеться, 
для добра живеться. 
 

 Лідія КОРБА 
 

 
Передмова до збірки віршів «Бескид» 

 Лірика Василя Мойсишина відпочатково аутентична, 
супернараційна. Автор береться за перо не для того, щоб оповісти свої 
одкровення світові, де вже все, здавалося б, сказано і все заримовано. 
Він прагне зустрічі з Ідеалом, Міфом, Леґендою. Він прагне 
одкровення від них для себе і всіх решту. Він хоче не тільки зробити 
світ кращим. Поет привносить у світ «якість ідеалу» (чи то «козацьку», 
як у Шевченка, чи то «галицьку», як у Пушика, чи то «модерну», як у 
Антонича, чи то «націософську», як у Ольжича). Василь Мойсишин 
прагне через вірш принести ще не відому світові якісність власне за 
допомогою власного варіанту «гри в бісер», стилю ремінісценцій та 
відсилань до загальнонаціональної та культурної «зони пам’яті» (в 
даному випадку – України, Галичини, Чорногори), він вірний своєму 
поколіннєвому ідеалові – шукати «людину в людині» в його 
щонайпершому та інстинктивному щасті бути з тими, кого любиш. 
Шукати за допомогою поезії, котра проникає до суті буття глибше, ніж 
наука і банальний позитивізм... Нехай академічні розумники називають 
цю позицію «неомодернізмом». Що Читачеві до їхньої гри термінами? 
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Як говорив Джордж Сантаяна, коли світ розбитий на шматки, поет 
приходить і «відновлює його за законами серця». Друга збірка Василя 
Мойсишина продовжує знайомити Читача з непересічним світом 
інтимної лірики та культурного пафосу поета з Прикарпаття. 
       Олег ГУЦУЛЯК, письменник, 
       кандидат філософських наук 
 
 

Вельмишановне подружжя Мойсишинів 
нарешті ми познайомилися трошки ближче. Звідки Ви знали, що 
найприємнішим подарунком для мене будуть «Легенди Чорногори»? І 
Гутин Томнатик і Бребенескул завдали мені клопоту, а коли перший 
раз «повзла» на Піп-Івана, то обіцяла собі, що вже ніколи, ніколи не 
піду з наплечником в гори. А в «призабутих фундаментах і стінах, що 
ще чекають теперішніх зодчих «керівник групи присилував випити  
50 г чистого спирту, бо дощ і вітер не зупинявся добу. Але згодом сама 
водила студентів. На Шешулі потрапила в громовицю. Блискавку 
можна було руками ловити. Наїлася страху – ні деревцятка, ні 
горбочка. А на Говерлі, як у Вашій Легенді, за півгодини сховалося 
сонце і за півметра нічого не було видно. Студенти трималися за руки і 
мокрі, змерзлі та голодні спускалися вниз. Емоційно Ви сколихнули 
мою молодість, а прагматично радію, що кожна вершина знайшла свій 
відбиток у Ваших етюдах. Хвилює багатство виразів, які притаманні 
тільки гуцулам, дивує знання говірки, легенд, звичаїв, мольфарів, 
нечистих, «пантрування Олексових скарбів, родіолових коренів ліків 
від усіх хвороб і пстругів (як давно не чула тої назви!). Дуже дивуюся 
як Вам, уродженцеві Луганського краю, вдалося опанувати 
гуцульський «колорит» і в камені і в мові, і в лаконічності вислову. 
 «Сага про китобоя» – величава. І розтрачені сили через 
нечестивця, що молиться, і суворі закони країни фйордів і страшне 
покарання, мужність і сила, що дала вижити. І врешті решт – 
переоцінка цінностей, бо вже нікому не була потрібна чесне покарання 
рідного брата (бо такий закон), ні зусилля мученика на бузлюдному 
острові... бо прийшли чужі зайди і «без закону» вбили... Понівечене 
життя, спустошений берег (ні брата, ні нареченої, та ше й війна і 
загарбник). Сага – дуже сильна! ЇЇ не забудеш! Це знову ж емоційно. 
Коли ще раз повернусь до неї може скажу більше. Дякую Вам. Дякую 
за жмуток спогадів і роздумів над «Сагою». 
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 Успіхів у подальшій творчості. Не так часто стригаєшся з 
людьми, які так тонко відчувають чарівний і одночасно жорстокий світ 
нав «коло» себе. 
          З вдячністю  
        Зиновія СЛУЖИНСЬКА 
 

 
Василь Мойсишин 

Василь Мойсишин – доктор технічних 
наук, професор, завідувач кафедри вищої 
математики Івано-Франківського націо-
нального технічного університету нафти і 
газу. Опублікував 110 наукових робіт, 
більшість яких присвячена математичному 
моделюванню у гірництві. Автор двох 
збірок віршів та кількох добірок поезій, 
опублікованих у періодиці. 

 
Поява Василя Мойсишина, доктора технічних наук, професора 

кафедри вищої математики в іпостасі поета дещо несподівана, але й 
закономірна, якщо згадати дискусію початку 60-х років минулого 
століття “про фізиків і ліриків”. Хоча справа не в дискусіях, а в тому 
бажанні й тому рівні поетичного, яке виявляється у творчому досвіді 
згаданого автора. 
 На сьогодні Василь Мойсишин є автором двох поетичних збірок 
“Тірас” (Івано-Франківськ: Лілея-HB, 2000. – 92 с.) і “Бескид” (Івано-
Франківськ: Лілея-НВ, 2006. - 94 с.). Маємо пласт добротної 
літературної традиції, опертої на фольклорному і культурологічному (у 
своїй основі глибоко національному) дискурсі. Є легке зачудування 
різносторонністю обдарування цього автора, повага до авторського 
вміння математику підняти до рівня поезії (цикл “Точні квадрати літ” 
із збірки “Тірас"; цикли “Матерії” і “Нотатки про Михайла 
Остроградського” у збірці “Бескид"). 
 Тематичні пласти у поезіях В. Мойсишина чітко окреслені: 
персоніфікована історія (цикл “Постаті” із збірки “Тірас”; “Із зошитів 
літа” у збірці “Бескид"), вияв громадянської позиції (цикл “3 вічевого 
майдану” із збірки “Тірас”), інтимна лірика (цикли "В звук зарошена 
прапечаль”, “Із юнацьких зошитів” – обидва зі збірки “Тірас”),  
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карпатський ландшафт у його географічному і міфічному виявах (цикл 
“Леґенди верхів Чорногірських” із збірки “Бескид”), яскраво 
виражений патріотичний патос, виявлений через кольористичні гами 
(цикл “Кольорові олівці” із збірки “Бескид”). Слово поета конкретне, 
точне, позбавлене двозначності й розмитості. 

Поява поетичних збірок Василя Мойсишина дозволяє мені говорити 
про ще один забутий феномен на галицькому ґрунті, а саме про 
відродження родів галицької інтелігенції, які не замикаються в якомусь 
одному професійному руслі, а прагнуть охопити цілий пласт культури 
в її різноманітних виявах. Пов’язати ланки обірваної традиції, цим 
самим витворюючи уявлення про сучасну українську людину як 
“цільного чоловіка” (за Іваном Франком). У такому плані поетичний 
доробок Василя Мойсишина сприймається не як черговий 
літературний факт, а як культурологічний феномен, особливо в часи, 
коли будь-які прояви національної культурної самоідентифікації на 
українському ґрунті нівелюються на тлі чергової “вавилонізації” 
європейської цивілізації. 
          Євген  БАРАН 
 
 

„ВІН РОЗКАЖЕ, ЯК НАБЛИЗИВ ЗОРІ..." 
Своїх кілька зауваг з приводу збірки поезій В. Мойсишина „Бескид” 

хочемо розпочати саме словами автора, поставленими нами в 
заголовку цієї статті. А ще – перефразувати поета, і, думаємо, не 
безпідставно, заявити: „Душа зоріє (вдивляється) у вічність (минуле,  
сьогодення, майбутнє)...”. Бо, власне, на це наштовхнув нас факт 
сприйняття цієї ошатної збірки. 

Тематична поліфонія видання, різнобарв’я проблем засвідчують 
вміння поета бачити зорі, що, зізнаймось, у наш сповнений катаклізмів 
час є доволі непростою справою. Ta є ще один факт, котрий спричиняє 
нині й викликатиме впродовж довгого ще часу бажання уважного 
прочитання збірки В. Мойсишина, – усвідомлення того, що перед 
тобою книга науковця (доктора технічних наук, професора, завідувача 
кафедри вищої математики, академіка) і поета. 

Забігаючи вперед, скажемо, що таке поєднання в одній особі є для  
В. Мойсишина гармонійним. Саме воно допомагає автору збагнути суть 
рутинної праці хлібороба, „запаху ячменів”, усвідомити потребу 
творчого самовияву „пан-майстра від робіт гончарських" О. Бахметюка, 
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а далі - піднятися вище - до розуміння праць О. Архипенка, наукових 
пошуків М. Остроградського тощо. 

Невеличка збірка складається із кількох розділів: „Леґенди верхів 
чорногірських”, „Кольорові олівці” (цикл), „Із зошитів літа”, „Матерії” 
(цикл). Важко сказати, котрому з них надасть перевагу вибагливий 
читач, адже в кожному із них йдеться про тлінне й вічне, про життя і 
смерть. Одне зауважимо, що у В. Мойсишина немає злоби, попри те, 
що піднімає він злободенні проблеми нашого буття. Увесь поет у цій 
ліричній ноті:  

Ангеле-охоронцю,  
проведи ня життям по сонцю –  
аби сила мене лукава  
на годину не звоювала,  
аби друзі були й дружина,  
аби тішився з успіхів сина,  
аби осінь у мами й тата  
жила світлом-добром багата,  
аби ладом ішла робота,  
щоб з сусідом не мав гризоти,  
аби мріяла десь вершина,  
що скоритися ще повинна,  
аби в мене була держава, 

   де панують закони права,  
   щоб не гнувся перед журбою,  
   жив у злагоді із собою...  
   Ангеле-охоронцю, 
   Проведи ня по сонцю. 

Оте сонячне проміння життя допомагає В. Мойсишину побачити 
давні „дні дитинства, де мами молоді сміються і жартують", відчути 
останнє Різдво батька, „смутне і тепле, як галицька осінь". А потім 
заглянути в минуле своєї Батьківщини: постануть у ньому гетьман 
Мазепа, адже „не вітчимом, а батьком України Іван Мазепа входив у 
пісні”, Ярослав Осмомисл, котрий „літав просторами Європи, угорські 
гори списом підпирав і зачиняв Дунаєві ворота...". Крізь осмислення 
минулого пройдуть поетові слова: „Хіба нам, мудрим, важко зрозуміти, 
що в герці за бунчук руйнується держава?!" 
 Думаємо, що професору Мойсишину вдалося поєднати в собі 
лірика та прагматика. Погляд на життя під поетичним кутом зору лише 
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підсилює в автора залюбленість у природу, в історію, в майбутнє... Що 
повинен відчувати поет, коли пише такі рядки:  

Повернешся  
до рідного міста  
і підеш 
від вокзалу пішки 
з парасолею 
на пів-Франківська. 
За якихось  
п’ятнадцять хвилин  
зазирнеш 
у знайому кав’ярню,  
де, замовивши  
чорної кави,  
станеш слухати  
скрипку маестро,  
котрий 
сотні забутих мелодій  
віднаходить  
у власному серці. 
Він, відігрівши  
неслухняні пальці,  
тобі заграє  
черемховий чардаш,  
аби в пору  
весняних дощів  
воскресити  
минулого щем? 

 Вочевидь, розуміє те, що вести наукову роботу, як і писати 
поезію, бачити зорі можна й тут, у малому провінційному місті. 
Найголовніше – не загубити себе у вирі часу, йти тією дорогою, на яку 
настановив тебе Господь Бог. Тому хочеться побажати поету і 
науковцю подальших плідних ужинків на ниві життя, творчих успіхів 
та натхнення. 
          Марія ФЕДУНЬ, 

  кандидат філологічних наук, доцент, докторант 
  Прикарпатського національного університету  
  ім. В. Стефаника. 
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У праці й дозвіллі підтримує нас його енергетики іскра... 
         

       «...В пятдесят років людина  
     пізнає волю неба...» 

         Конфуцій 
 Завідувачеві кафедри вищої математики, доктору технічних наук, 
професору В. М. Мойсишину виповнилося 50 років. Василя 
Михайловича завжди вирізняли різносторонність інтересів, глобальний 
погляд на розвиток науки, життєвий оптимізм. Тому він постійно 
перебуває в центрі колективу кафедри і надихає її працівників власною 
працелюбністю, відданістю науці. Під керівництвом В. М. Мойсишина 
розроблено та надруковано збірники тестів, численні підручники та 
методичні матеріали з вищої математики для викладачів та студентів 
університету. 
 Як обдарований науковець, В. М. Мойсишин ділиться своїм 
натхненням та знаннями з аспірантами, докторантами, фаховими 
порадами направляє в потрібне русло колег. 
 За короткий час ювіляр впорядкував та систематизував роботу 
Івано-Франківського осередку Наукового товариства ім. Т. Г. Шев-
ченка, головою якого не так давно обраний. 
 А ще Василь Михайлович любить землю і рідний край. 
Захоплення його красою виливається у поетичні рядки. В. М. Мой-
сишин володіє нестандартним поетичним даруванням, він є автором 
збірок віршів. Зокрема, поетична збірка «Бескид» пронизана любов`ю 
до гір, рідної природи, вмінням відчути її величі неповторність.  

С. Костерін сказав, що в гори ходять тільки поети, а поезія – це не 
вміння, а внутрішній стан душі. Ці слова просто ідеально пасують до 
нашого ювіляра. 
 Словом, перед нами, за визначенням С. Джеймсона, постає образ 
щасливої людини. Адже В. М. Мойсишин здатен на глибокі почуття до 
рідних і до простих радощів життя. А ще – до можливості вільно 
мислити в науці, підкорювати гори та відчувати невтомну потребу у 
прагненнях та досягненнях: в сімї, науці, поезії та мандрівках. 
 Зичимо шановному ювілярові нових звершень, сімейного щястя, 
довголіття та підкорення непізнаних вершин. Адже вірно сказав  
В. Висоцький, що краще гір можуть  бути лиш гори, на яких іще не 
побував. 
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Пісня про ювіляра 
 

Відомий учений і знаний поет – 
Талантів у нього доволі, 
А в нашій команді він авторитет 
І як воротар у футболі. 
 
У трудний момент не спасує ніде –  
Характер його із заліза. 
І гору високу він не обійде, 
Він зразу угору полізе! 
 
А ми вперед, вперед за ним  
Підемо у вогонь і дим! 
Наш завкафедри чудовий,  
Залишайтесь молодим! 
 
У праці й дозвіллі підтримує нас 
Його енергетики іскра. 
І вдячний йому сам Шевченко Тарас 
За розквіт свого Товариства. 
 
Василю Михайловичу – наш респект, 
Здоров’я і щастя сто років! 
А з огляду на ювілейний аспект –  
В прийдешнє упевнених кроків! 

         Колектив кафедри  
         вищої математики 

 
 
 

ПОЕТИЧНІ ВІЗІЇ ВАСИЛЯ МОЙСИШИНА 
 Серед творчої інтелігенції Прикарпатського краю широко знане 
ім’я Василя Мойсишина – професора Івано-Франківського національ-
ного технічного університету нафти і газу, багатолітнього керівника 
обласного осередку Наукового товариства імені Шевченка, незмінного 
головного редактора «Прикарпатського вісника НТШ». А ще він 
відомий як тонкий лірик, що бездоганно і тонко передає внутрішній 
світ свого героя, зчаста заглиблюючись в екзистенційні засновки 
людського буття. Поетичні збірки «Тірас» (2000) і «Бескид» (2006) 
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засвідчили його вміння шукати нові образи й мотиви, знаходити вдалі, 
нерідко художньо довершені засоби новітньої версифікації, свіжі 
форми ліричного самовияву. 
 У такому ж руслі можна розглядати і щойно підготовлену до 
друку чергову книжку поезій Василя Мойсишина – «Коло», яка, як і 
попередні, дещо бентежить сучасного читача, вихованого здебільшого 
на класичних традиціях українського письменства. Передусім впадає у 
вічі по суті свідома відмова автора від використання в поетичних візіях 
засобів класичної версифікації. Тож уже цим він не лише відрізняється 
від багатьох нинішніх поетів, а й мимохіть сягає (бодай окремих 
виявів) тих засад віршування, що їх свого часу блискуче 
використовували, приміром, Артюр Рембо в західноєвропейської 
поезії, або ж Юрій Тарнавський у поезії української діаспори, чи поети 
українського авангарду двадцятих років минулого сторіччя. 
 Ще одна посутня риса нової збірки поезій «Коло» Василя 
Мойсишина: кожен з її розділів («Давні луни», «До календаря волхвів, 
або Великого кола», «Легенди Чорногори», «Барви життя» і «З чужих 
садів») становить собою окремий цикл, що, не замикаючись у собі, 
спонукає до витворення наступного. Бa більше, кожен із них несе в 
собі домінуючу, знакову, закодовану на семантиці мову, що нагадує 
нейтральну течію прозової мови. Тому твори цих розділів-циклів не 
тільки радикальні, а й раціональні, бо в них більше розмислів, 
медитацій, екзистенцій, аніж емоційно-чуттєвих образних алюзій. Це 
простежується навіть тоді, коли Василь Мойсишин вдається до 
фольклорних (здебільшого легенд і вірувань гуцулів) мотивів чи 
сюжетних трансформацій, які художньо екстраполюються в наш день. 
Як, скажімо, в поезії «Скит Манявський»: 

...Ся вічна 
шарпанина «за столи». 
Невже не втямимо? 

Хіба 
нам, мудрим,  
важко зрозуміти,  
що в герці за бунчук  
руйнується держава?! 

 Такий місткий, а то й жорсткий раціоналізм поетичних візій 
Василя Мойсишина, либонь, виплеканий як власними літературно-
мистецькими пошуками, так і сучасним багатовимірним політизованим 
та генетично маніпульованим світом. У його ліричних творах, що 
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радше нагадують неквапливу й розлогу наративну оповідь, проступає 
авторська спроба осягнути національно-духовне начало за допомогою 
органічної єдності раціональних та ірраціональних, свідомих і 
підсвідомих, сакральних і профанних вимірів людського буття. 
Важливо, що така версифікаційна специфіка поетичних творів Василя 
Мойсишина значною мірою викликана тим, що він використовує 
семантичні властивості української мови. А це своєю чергою відкриває 
для неї нові можливості в образотворенні, розвиває техніку поезії, 
писаної прозою. 
 Поетична збірка «Коло», як і «Тірас» та «Бескид», за всієї 
складності їхньої версифікаційної системи виразно оприявнюють 
авторське прагнення якомога зусібічнішого наближення до 
сокровенного людського «я». Цим, власне, вони почасти 
герметизуються, однак розпросторюються емоційно вглиб, а до 
сприйняття їх зовнішньої і внутрішньої структури спонукають 
відповідно підготовленого читача із загостреним відчуттям і тонкою 
культурою розуміння такого ідейно-образного світу, як його створив у 
новій поетичній книжці Василь Мойсишин. Бо й справді на її 
сторінках: нестримні коні у зоряну ніч летіли («Леґенда 
проЧернелицький замок»), ведмідь ходить по воду, а ведмедиця 
узваром з лісових ягід відпоює при застуді («Про Чугайстра»), ховає 
каміння розгадку («Скелі Довбуша в Бубнищі»), на Різдво в Карпатах 
колядують бджолі («Липа»), Мурко... носить сон в рукаві («Кіт»), 
осінь, як печаль («Осіннє рівнодення»), чорні коні опришків їли дим, 
пили багаття, їх бартки зчіплювалися в коло («Літнє сонцестояння»), 
Всесвіт для кожного з нас починається з колискової пісні («Як виник 
світ?») і багато інших метафор, алегорій та асоціацій. Зрештою, й сама 
назва нової поетичної збірки Василя Мойсишина «Коло» читається як 
колообіг природного і людського життя, зітканого з реального та 
ірреального, раціонального й емоційного, сакрального і профанного, 
народних вірувань, легенд і міфів. 
 Такі поетичні візїї нової книжки Василя Мойсишина. 
          Степан Хороб 
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Рекомендація 
дана поетові Василю Мойсишину для вступу 

до Національної спілки письменників 
 Пишу другу рекомендацію через те, що столичні керівники 
чомусь гублять документи рекомендованих до Спілки. Повторюю, що 
поет і вчений-математик, завідувач кафедри, один з найкращих голів 
Івано-Франківського осередку НТШ, альпініст, дуже добрий 
організатор і надійний товариш написав тут поетичні книжки: «Тірас», 
«Бескид» і «Коло». 
 Не знаю, що ще є в нього у компютері чи в рукописах, але ці 
збірки, що побачили світ, засвідчують, що Василь Мойсишин 
заслуговує бути членом нашої організації. Він у літературу прийшов зі 
своїми темами. Поетичний голос його зміцнів не тільки в рідній 
Галичині, але й на найвищих вершинах Карпат, Кавказу, Паміру.  
Небагато професорів-математичків так ризикують, як він, небагато так 
люблять історію, народну творчість, мандрівки; з ним завжди можна 
йти не тільки у розвідку, але й атаку. Думаю, що цей поет міг би стати 
добрим видавцем. У його доробку ще й видання НТШ, не кажучи про 
його  наукові праці. 
 Пропоную В. Мойсишина прийняти до НСПУ на Президії, 
оскільки спрау його було відкладено до виходу нової книжки. Така 
збірка є!  
          
         Степан ПУШИК,  
      член НСПУ, лауреат Шевченківської 
      та до 10-ти інших літературно-  
      мистецьких премій. 

 
 

ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОРИВ У БУРІННІ 
 «Комплексне освоения газовугільних родовищ на основі 
потокових технологій буріння свердловин» – це робота, котру 2014 
року висунуто на здобуття Державної премії України в галузі науки і 
техніки. Колектив її авторів складається з науковців зі Львова, Івано- 
Франківська, Донецька. Серед них – і доктор технічних наук, 
професор, завідувач кафедри вищої математики Івано-Франківського 
національного технічного університету нафти й газу Василь 
Мойсишин. 
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Василь Михайлович, без перебільшень, – багатогранна 
особистість. За його плечима - чимало наукових досліджень та праць. 
Він є одним із авторів наукового відкриття в царині геомеханіки, за що 
2008 року нагороджений срібною медаллю ім. П. Л. Капіци. Основні 
напрями його наукових досліджень – стійкість і коливання бурових 
систем, ліквідація аварій та ускладнень при бурінні свердловин, 
геомеханіка. Крім того, він має два найбільші захоплення - поезію та 
гори. Цікаво, а як йому вдається поєднувати математичний склад 
розуму і лірику душі? 

Значущість дослідження 
 Практичне впровадження роботи «Комплексне освоєння 
газовугільних родовищ на основі потокових технологій буріння 
свердловин», над якою працювала потужна команда геологів, 
математиків, механіків, технологів, економістів, виробничників, 
проходило на полях шахтоуправління «Покровське» біля Kpac- 
ноармійська Донецької області. 
 За словами Василя Мойсишина, мета роботи – створення та 
впровадження комерційно вигідної потокової технології буріння 
свердловин для комплексного освоєння газовугільних родовищ. 
 Це дало можливість збільшити повноту використання 
енергоресурсів завдяки додатковому видобуткові нетрадиційного газу, 
зменшити залежність національної економіки від імпорту природного 
газу, підвищити безпечність та інтенсивність вугледобування, 
зменшити викиди в атмосферу парникового газу метану. 
 На шахтному полі буримо свердловини глибиною 750-820 метрів, 
недобурюємо 30 метрів до вугільного пласта, далі забираємо метан у 
трубопроводи, – роз'яснює професор Мойсишин. – За такої умови 
можемо швидше споруджувати шахти, бо раніше було обмеження 
швидкості через метан, який міг вибухати. На одну свердловину 
глибиною 750-820 метрів затрачається від шести до десяти діб, тобто 
стабільно щомісяця буриться чотири дегазаційні свердловини, це в 
п’ять-сім разів швидше, аніж за регламентами спеціалізованих 
організацій. У тих умовах там досягнуто рекордної швидкості буріння - 
815 метрів за добу, що в кілька разів перевищує найкращі галузеві 
показники. Загалом з листопада 2011 року по грудень 2013-го 
пробурено понад 60 000 метрів свердловин. Це досягнуто за рахунок 
розроблених нами інноваційних технологій та завдяки сучасному 
канадському буровому комплексу... 
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 Для економіки України ця робота має неабияке значення. Завдяки 
потоковій технології швидкісного буріння видобуто 10,3 мільйона 
метрів кубічних метану та 16,9 мільйона тонн вугілля. Інноваційні 
бурові технології зменшили собівартість видобутку вугілля на 515 
мільйонів гривень. «Якби це досягнення запровадити на шістьох 
найбільших у державі шахтах, то за три роки Україна додатково 
отримала б шість мільярдів гривень», – констатує Василь Михайлович. 

Викладацька майстерність 
 Кафедру вищої математики ІФНТУНГ Василь Михайлович 
очолює з 2004 року. Він каже, що нині складно не помітити погіршення 
математичних знань у сучасної молоді. «Колись навіть із сільських 
шкіл приходили більш підготовлені діти, ніж тепер, – наголошує 
професор. – Діяв відбір абітурієнтів, котрі продовжували навчатися у 
вищій школі, – таких випускників середніх навчальних закладів було 
десь 25%. У Київському державному університеті ім. Т. Шевченка зі 
мною навчалися і перші, і другі, й треті за успішністю учні школи. У 
нас було нормальне бажання вчитися. Нині, на жаль, ситуація 
протилежна. ВНЗ виконують не властиву для себе функцію – соціальну 
– як своєрідна сфера зайнятості для випускників шкіл та коледжів. Але 
попри те в нашому університеті є чимало гарних студентів, діє 
математичний гурток. Його слухачі неодноразово посідали призові 
місця на всеукраїнських олімпіадах». 

Однією з причин того, що сучасна молодь не знає, а найгірше – і не 
бажає знати математики, Василь Мойсишин вважає те, що вона не 
бачить перспективи та необхідності тих знань. А ще він чесно 
зізнається, що зі своїми студентами є помірковано строгим. «Я 
розумію, з кого що треба вимагати. Хлопці, котрі претендують на 
чотири-п’ять – мають бути на рівні. Якщо є хлопчина із сільської 
школи, де в нього був такий викладач, що сам не знав математики, то 
його треба підтягнути хоча б до рівня трійки. Ледарів не люблю. Якщо 
бачу відвертого ледаря, то виникає бажання виключити його з 
університету». 

Голова НТШ 
 Від 2008 року Василь Мойсишин очолює ще й Івано-
Франківський обласний осередок Наукового товариства ім. Т. Г. Шев-
ченка. «Робота цікава. Осередок об’єднує 150 науковців, близько ста з 
них - професори, доктори наук, у нас є 14 комісій, я очолюю механіко-
математичну. Маємо «Прикарпатський вісник НТШ», який видають у 
чотирьох серіях: «Число», «Слово», «Думка», «Пульс». У них 
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публікують матеріали автори з усієї України, а також із США, Канади, 
Польщі», – розповідає науковець. 
 А 20 січня 2015 року за сприяння обласного осередку НТШ в 
Івано-Франківську урочисто відкриють погруддя Івана Пулюя – 
видатного українського фізика та винахідника. 2 лютого відзна-
чатимуть 170 років від дня його народження. Місце для пам’ятника 
обрали символічне – перед корпусом факультету електрифікації та 
інформаційно-вимірювальних технологій ІФНТУНГ на вулиці Пулюя. 
На урочистості з нагоди відкриття цієї скульптури, автором якої є 
Микола Обезюк з Києва, планують запросити посла Чехії, онука 
видатного фізика, а також тих людей, які прислужилися до того, щоб 
ім’я Івана Пулюя було широко відоме в Україні та за її межами. 

І фізик, і лірик 
Василь Мойсишин є автором трьох поетичних збірок – «Тірас» 

(2000 p.), «Бескид» (2006 p.), «Коло» (2013 p.). В його віршах 
дивовижним чином поєднуються наука, філософія, легенди Карпат, 
краєзнавство і, звичайно, література. Автор зізнається, що 
математичний склад розуму лише допомагає йому у віршуванні, а 
«фізик» і «лірик» у ньому – дружать і навіть не думають сваритися. 
«Поезія гріє душу, – констатує науковець. – Я маю зо два десятки 
улюблених поетів, і прорватися до них сучасним авторам фактично 
неможливо. Це Іван Малкович, Василь Герасим'юк, Ігор Римарук, Ігор 
Маленький...» 

Ще одне захоплення Василя Михайловича – гори. До своїх 50 років 
він підкорив усі вершини в українських Карпатах висотою понад 1800 
метрів. Полюбляє мандрувати й усією Україною, адже наша країна 
багата цікавими і дивовижними місцями. Василь Михайлович з 
неабияким ентузіазмом і захопленням розповідає про свої мандрівки. 
Тож не дивно, що він є співзасновником туристичного клубу «Ватра» 
при ІФНТУНГ. 

Механіка, вища математика, наука, поезія, туризм – це все грані 
особистості Василя Мойсишина – викладача, науковця, поета, 
мандрівника. Проте є ще одна його характеристика – щирий 
патріотизм. Адже його життєве кредо – «Любіть Україну!», і саме в 
цьому, напевно, – основна запорука його успіху. 
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* * * 
Ідеологи концтабірного ладу,  
поліцейської державності творці,  
думали – вчепитися б за владу  
і народ, як птаха в кулаці? 
 
Думали добитися покори  
фанатичним помислам вождів? 
І голодомором, і терором  
заганяли в душі страх рабів. 
 
Думали – минулися даремно  
під’яремні роки, повні сліз?  
Синьо-жовті, свячені знамена  
край правдивим лицарям поніс! 
 
Вами ж не зажуряться онуки,  
літня жінка не складе хреста – 
ріки зла творили ваші руки,  
лжею осквернялися уста. 
 
  * * * 
Як вам, вчорашнім фаворитам,  
зрікатись запаху корита,  
як вам про розум повісти? 
Так людність збили сибірами,  
так край вишневий сплюндрували,  
що дивно, як знайшлись плоди. 
 
Ви ж совість клали на коліна,  
ви в тихі води України  
злочинні вели кораблі. 
He вам на прю за волю стати, 
не вам розрубувати ґрати,  
не вам пощербити шаблі. 
 
  * * * 
Коли розвалиться вона –  
ця найбрехливіша з імперій? 
Коли появиться на дверях  
блудлива мрія Богдана? 
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Коли знекровлений народ  
зірве з очей своїх полуду? 
Коли ж ми будемо, як люди,  
в краю достатків і свобод? 
     Василь МОЙСИШИН, 
     завідувач кафедри вищої  

        математики, професор. 
     (Із збірки поезій «Тірас») 

 
 
 

ТОРЖЕСТВО ПОЕТИЧНОГО СЛОВА 
Творчий вечір В. М. Мойсишина вченого і поета (в даному випадку 

навпаки: поета і вченого), що відбувся в актовій залі університету, 
зібрав багато присутніх. Одні знають Василя Михайловича як 
науковця, інші – як громадського діяча, й шанувальника природи, 
любителя туристичних мандрівок. Ta цього разу всі познайомилися ще 
з однією стороною творчої особистості В. Мойсишина. Адже він не 
лише глибокий знавець свого фаху, а й людина з особливим світо-
баченням, тонким відчуттям художнього слова, яке талановито вплітає 
в поетичні рядки. Ці рядки звучали впродовж усього вечора – як у 
виконанні гостей цього свята, так і в авторському читанні. 

Однак, все по порядку. Ведуча Інна Чикирис познайомила гля- 
дацьку аудиторю із біографічною довідкою винуватця торжества. 
Вступне слово про автора – члена Національної спілки письменників 
України виголосив голова обласної організації НСПУ Євген Баран. 

А далі – насичена, художньо довершена програма, де переплелися 
музика із високим поетичним Словом. Зокрема, звучали пісні на слова 
В. Мойсишина: «Ангеле-охоронцю» (музика Світлани Гричко) у 
виконанні художнього керівника Центру культури і дозвілля студентів 
(ЦКіДС) Оксани Савчук, «Осінній романс» (музика Світлани Гричко) 
та прем’єра пісні «Ох, ці травневі солов’ї» (музика Надії Устінської) у 
виконанні народного вокального тріо «Водограй» (керівник – директор 
ЦКіДС, заслужений працівник культури України Володимир 
Литвиненко). 

У вервечці концертних номерів – виступи квартету «Коло» Цен-
трального народного дому під орудою заслуженого працівника 
культури України Петра Чоловського, лауреата гран-прі фестивалю 
«Повстанським плаєм» та багатьох інших пісенних фестивалів Тараса 
Житинського. Співала скрипка в руках лауреата Всеукраїнського 
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конкурсу ім. Б. Лятошинського Анжели Приходько, і чудову музику 
творила Наталія Шелельо (фортепіано). 

Ta понад усім торжествувало поетичне Слово. Вірші читали їх автор 
Baсиль Мойсишин – ті, що створені давно, і недавно написані та ще не 
надруковані. Звучала поезія винуватця торжества у виконанні доцента 
Інституту мистецтв Прикарпатського національ ного університету ім. 
В. Стефаника Марії Ігнатюк, студентів цього Інституту Наталії Клим, 
Оксани Стринадюк, Наталії Шкляр, Станіслава Кермача, Ольги Довгас. 
Тож учасники вечора мали змогу наснажитися легендами Чорногори, 
міфами і переказами горян, думкою перенестися в історичне минуле 
рідного краю, познайомитись із його видатними людьми. 

Ось ведуча Інна Чикирис розповідає про пам’ятник українському 
вченому Іванові Пулюю. Ідея його спорудження в нашому місті 
належала ініціативній групі, куди входили члени Івано-Франківського 
осередку Наукового товариства ім. Т. Шевченка. В їх числі – і 
професор В. Мойсишин. Василь Михайлович прочитав свій вірш 
«Фізик Іван Пулюй» – поетичну данину талановитому світочу 
української науки і культури. 

Тематичні слайди вдало доповнювали концертні номери, 
акцентуючи увагу на головному («Легенди Чорногори», «До календаря 
волхвів або великого кола», «Постаті», «У звук зарошена прапечаль», 
«Барви життя» та ін.). 

В підсумку учасники творчого вечора отримали не лише естетичне 
задоволення, а й занурилися в атмосферу Дивослова. Тож по закінченні 
дійства присутні не бігли чимдуж до виходу, як це часто буває, а ще 
довго обдаровували В. Мойсишина щедрими і вдячними оплесками. 
          Лідія КОРБА 
 

МАГІЧНЕ «КОЛО» ВАСИЛЯ МОЙСИШИНА 
 (Мойсишин В. Коло. Поезії. - Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2013.- 160 с.). 
 

У моїх руках чергова, третя, поетична збірка Василя Мойсишина 
«Коло». Вона, як і дві попередні – «Тірас» (2000) і «Бескид» (2006), 
змушує замислитися над семантикою і її назви, і багатьох інших 
знайомих і незнайомих читачеві слів у Василевих поезіях. 

Щодо самої назви книжки, то вона глибоко символічна. Тлумачний 
словник подає аж 13 значень лексеми «коло». 

В українській міфології коло – геометрична форма, якій одвіку 
надавали магічного значення і яка безпосередньо пов’язана з 
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головними небесними світилами – Сонцем і Місяцем. «Коло – символ 
єдності, цілісності, безкінечності, завершеності». Додамо від себе: коло 
символізує те, у чого нема ні початку, ні кінця, – Всесвіт, вічне буття. 

З колом пов’язані числа, слова і словосполучення дванадцять, 
живий вогонь, зодіак, Колодій, коляда, колядки, сварга, Сварог, святий 
вечір, солярний культ, Сонце, Числобог, Хаос та інші. 

Отже, автор поетичного видання «Коло» свідомо чи підсвідомо 
ставить, мабуть, за мету ще раз і, може, по-новому, по-іншому 
осягнутий висвітлити сутність і коловорот (нуртину) життя - буття. 

Відчула настрій поета і дизайнер книги Олена Рубановська, бо вже 
обкладинки збірки дивують певною магічністю і нез’ясовною 
зрозумілістю: там зображено Кам’яний круг з Терношорського 
святилища. Це справді кам’яний круг, що нагадує іронічно усміхнене 
обличчя велетня (може, Сонця), яке і вабить, і відштовхує, і навіть 
лякає. Нижче цього зображення написане слово «Коло» (не цілком 
виразним чорним шрифтом) на тлі паралельних темних і світлих смуг 
(смуга чорна – смуга біла, мабуть, життя-буття). 

Отож з певним містичним острахом відкриваємо цю ошатну у 
твердій обкладинці книжку, яка починається стислими біографічною 
довідкою про автора і передмовою професора Степана Хороба. 

Василь Мойсишин народився 11 квітня 1959 року, в тому краї, де 
найраніше в Україні сходить сонце, – у шахтарському містечку 
Верхньодуванному (тепер м. Суходільськ) Краснодонського району 
Луганської області. А його дитинство, шкільні роки пройшли у Калуші 
на Прикарпатті, юнак закінчив механіко-математичний факультет 
Київського університету. З 1982-го В. Мойсишин пов’язав свою долю з 
Івано-Франківським інститутом нафти і газу (нині Івано-Франківський 
національний технічний університет нафти і газу), де починав 
інженером і зрештою став доктором технічних наук, професором, 
завідувачем кафедри вищої математики. 

Знаю Василя Михайловича понад 20 років, і кожен раз бачив його у 
дії, з десятками планів і за їх реалізацією, бачив переважно серед 
людей, яким він якось завжди швидко давав раду і пораду. 

Я торкнувся побіжно географії проживання й окремих віх біографії 
визначного вченого-«технаря» зовсім не випадково, а щоб відчути 
генезу поета-мислителя, поета-філософа-мандрівника-дослідника, 
просто людини, залюбленої в цей розмаїтий світ. З народження 
східняк-українець зачудувався Прикарпаттям (так було з Гнатом 
Хоткевичем, Михайлом Коцюбинським), яке стало для нього рідним 
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домом і яке покликало його не лише до наукової, а й до літературної 
творчості. 

Збірка «Коло» складається із п’яти розділів – «Давні луни», «До 
календаря волхвів, або великого кола», «Легенди Чорногори», «Барви 
життя», «З чужих садів». Вони становлять окремі цикли єдиного 
цілого, до яких увійшло 56 окремих поезій. 

У збірці немає сподіваного «математичного порядку». Її структура 
складна, навіть алогічна з огляду на те, що будова книжки, хронологія 
написання і тематика поетичних творів довільні, різноманітні, 
неочікувані, непередбачені. 

«Коло» не сприймається після першого прочитання, а кличе до 
читання повторного, немов нявка з коловороту (водоверті). Бо свою 
поезію професор Мойсишин нерідко творить на межі з наукою, 
документалістикою або ж, навпаки, – на межі з міфологією, 
ірреальністю, містикою. 

Перший розділ збірки відкривається «Терношорськими етюдами», а 
саме поезією «Кам’яний круг», у якій одразуж бачимо поета-
романтика-лірика «...з тим білим конем на тлі терношерського 
каменя, що нагадує Сонце», У Василя Мойсишина цей кінь  

Мабуть, щось відчував:  
чи то перехід зі світу профанного 

 у трансцендентний, 
 чи то лускатого змія  
з підземного царства,  
що сторожує скарби  
у глиняних скринях  
і кріси-пістолі  
у бербеницях з оливою. 

Це я, рецензент, подав тут примітки, пояснення до поезій збірки. А 
сам автор дуже рідко подає їх, немовби натякаючи, що читачі повинні 
все це знати, а він намагатиметься давати ще більше інформації, 
розширюватиме для них обрії невідомого. 

Героями його поезій є насамперед довірливі діти природи – гуцули: 
Гуцули вірять,  
що при народженні чоловіка  
відкривається долька Сонця  
йому на звізду. 
Як чоловік помирає –  
то вона гасне і падає. 
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Але прямують зірки праведників і грішників до різних місць: 
Звізди праведників  
вертають до Сонця,  
а звізди грішників  
летять у безмежжя. 

Поет задекларував, що крутіж життя різний, що є в ньому є праведні 
і нечестиві, й автор на стороні тих, які повертаються до Сонця. 

У другій поезії книжки «Лада» 
«...зійшла Лада-Мати на землю,  
щоб лишитися між цих  
стіжкуватих вершин  
у «краї-де-все-почалося». 

Можна думати, за автором, що все суще земне, а може, і вселенське, 
починалося з Карпатських гір, де 

...жінки хороводять  
і співають «ладовиць» –  
аби був лад на душі. 
Бо Велика Богиня  
прийшла на цю землю  
для творення гармонії. 

Поет не допускає читача зразу і повною мірою до своєї 
інформативно-поетичної лабораторії. Він як справжній науковець, 
викладач дозує і свою поетичну інформацію, надає її нам окремими 
елементами. 

Є у Василя Мойсишина також переспіви творів інших письменників, 
зокрема канвою для його «Легенди сокільських вершин» послужила 
поема «Король Гуцул» Юрія Федьковича, а «Сага про китобоя» – це 
ритмізований довільний переказ повісті Олександра Іванченка 
«Десятый выстрел». 

Читати Василеві поезії в прозі цікаво, але й непросто, а іноді і важко, 
коли не знаєш географії карпатського краю, лексики гуцулів, бойків та 
покутян, – тоді читач не спроможний швидко сприймати реальне й 
ірреальне, правдиве й символічне у складних поетових роздумах про 
минуле, суще і грядуще. Нагадаю, що творив поезії в прозі покутський 
новеліст Василь Стефаник, аби, за його словами, змусити 
запліснявілий мозок думати, співпереживати. 

З поезій у прозі Василя Мойсишина постає особистість автора не 
лише як історика, етнографа, мислителя, зрештою філософа, але і як 
дослідника й обсерватора зі своїми висновками й гіпотезами. В. 
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Мойсишин залюблений і заглиблений у навколишній світ по вінця 
своєї широкої щирої душі. Одночасно він перебуває і тут, в 
реальності, поряд зі своїми колегами – професором-істориком 
Миколою Кугутяком, письменником-фольклористом Степаном 
Пушиком та професором-літературознавцем Степаном Хоробом, і десь 
там, на різних рівнях стрімких гір, а то лине думками понад морем, 
океаном. 

Василів світ реальний, але паралельно – й ірреальний, де в його 
поетичній уяві виринають постаті з минулих не лише десятиліть, 
століть, а й навіть тисячоліть. 

Автор збірки – освічений, ерудований, допитливий наратор, турист-
мандрівник, який насамперед обсервує гори Карпати, але буває і на 
інших туристичних шляхах. Він багато знає, любить вітчизняне і 
світове письменство, нерідко посилається на нього, проте має своє 
світобачення і світосприймання. І зовнішністю, і рвучким, рішучим 
характером він нагадує Джека Лондона й Антуана де Сент-Екзюпері. 

Василеві поезії переважно епічні і разом з тим у них відчувається 
митець-романтик, залюблений в рідну Україну, її народ, як, зрештою, і 
в цілий рід людський. Поет чи, точніше, ліричний герой його поезій не 
так турист, як радше мандрівник, той пілігрим, який іде на поклоніння 
до святих місць Прикарпаття, інших країв України та планети Земля, 
іде до природи, поезії, музики. Він поклоняється Сонцю і Місяцю, 
адже пише їх з великої букви. 

Для Василя Мойсишина гори Карпати стали натхненням, як і для 
письменниці Ольги Дучимінської (1883–1988), якій з Божої ласки 
судилося прожити понад 105 років – найдовше серед українських 
літераторів – і яка писала: «Мій Пегас – то гуцульський коник». 

Є у рецензованій збірці і кілька перекладів віршів: Давида 
Самойлова («Нічний сторож», «Фантазія про Радноті», «Вільний 
вірш»), Роберта Рождественського («Кафе «Фламенго»), Миколи 
Старшинова («Я дощ люблю»), Хуана Рамона Хіменеса («Почути вона 
зуміла»), 

У поезії В. Мойсишина поєднуються реальність і надреальність: 
серед персонажів його творів - онучка Настуся, гуцули з конкретними 
прізвищами, мольфар і водночас - нявки, дияволиці, Чугайстр... 

Хоча серед Василевих поезій переважають епічні, натрапляємо у 
збірці і на твори ліричні у повному значенні цього слова. Таким, 
наприклад, є вірш «Соловей»: 
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Ох, ці травневі солов’ї  
злетілися, защебетали,  
кохання нам начарували,  
напившись рос 
вишневих віт. 
 
Ох, ці травневі солов’ї  
цілунків нам наворожили,  
щоб ми щасливо вік прожили,  
любов’ю виповнивши світ. 
 
А той найперший щебетун,  
що оминув ловецькі сильця,  
щемкі витьохкував колінця  
до світанкової пори. 
 
Спустивши крилечка рахманні,  
співав про зорі і тумани,  
й кололось серце до троянди,  
яка на ранок заярить. 
 

Навіть якби вчений-математик, доктор технічних наук Василь 
Мойсишин написав лише цю одну поезію, вже можна було б 
стверджувати, що він має неабиякий поетичний хист. Воістину, це 
підтвердження того, що якщо людина талановита, то вона талановита в 
усьому. 

Сам автор збірки називає свої творіння етюдами, легендами, 
символами, фантазіями, вільними віршами, сагами, оповідями – і це 
переважно збігається з визначеннями в літературознавстві. 

Як поет він найчастіше обирає форму ритмізованого білого вірша, 
темп якого іноді порушується – мабуть, задля кращого відтворення 
історичної достовірності, міфологічної «правди» описуваного, 
зображення якоїсь надточної деталі, але загалом створена автором 
художньо-образна палітра твору бере за розум і за душу, викликає її 
хвилювання. 

Найменування поезій міфологічні, символічні, нерідко це лиш одне 
слово на позначення тварини, іноді рослини з уточненням, яке 
символізує назва: Ялинка (символ першого місяця зими); Вовк (символ 
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другого місяця зими); Сова (символ третього місяця зими); Береза 
(символ першого місяця весни) і т. д. 

За віршами Василя Мойсишина можна вивчати географію, особливо 
це стосується Карпатських гір. Автор подає їх висоту навіть у назвах 
поезій, уточнюючи до десятих метра: «Легенда Петроса» (2020,2м над 
рівнем моря), «Леґенда Ребер» (2001,1м над рівнем моря), «Легенда 
Шпиць» (1863,1м над рівнем моря), «Леґенда гори Гутин Томнатик» 
(2016,4м над рівнем моря), «Леґенда Бребенескула» (2035,8м над 
рівнем моря), «Леґенди Смотрича» (1984,4м над рівнем моря), 
«Вухатий Камінь» (1850м над рівнем моря), «Про Піп-Іван, або Чорну 
гору» (2028,5м над рівнем моря). 

Поезія В. Мойсишина після першого прочитання видається 
складною для сприймання через свою неповерхову інформативність. 
Але, на щастя, вона має ту привабливість, що й холодна джерельна 
вода: спочатку боязко пити, але після кількох ковтків від неї 
неможливо відірватися... Василеві твори зацікавлено перечитуєш 
удруге, втретє, аби збагнути їхню глибинну, нерідко містично-магічну, 
сутність і поетично-емоційну яскравість. 

Кола автора – це неосяжне коло світового простору і коло, яке 
стосується конкретного об’єкта, подробиці, штриха у вірші. Таке 
поєднання вселенського і окремої деталі, макро- і мікросвітів якраз і 
створює внутрішню напругу й не завжди до кінця зрозумілу гармонію 
Василевої поезії, від яких з’являється трепет у читачевій душі. 

Отож чекатимемо четвертої поетичної книжки В. Мойсишина. Хоча 
знаємо, що це буде не так швидко, з огляду на те, що він дуже ретельно 
ставиться до видання кожної своєї збірки віршів: попередні виходили 
друком з часовим інтервалом у шість-сім років - у 2000-му, 2006-
му і 2013-му. 

      Володимир ПАХОМОВ   
 
 

ТРИЄДИНИЙ СВІТ ПОЕЗІЙ ВАСИЛЯ МОЙСИШИНА… 
Василь Мойсишин. «Тірас» (2000), «Бескид» (2006), «Коло» (2013). 

Збірки поезій 
 

Мої інтерпретаційні кола будуть зосереджені лише навколо однієї 
життєвої сторінки Василя Мойсишина – літературної. 

Це те, найменше, що втілене у три поетичні “теореми” під назвами 
«Тірас» (2000), «Бескид» (2006), «Коло» (2013), і що мені нібито 
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зрозуміле, і де я, при коментуванні, вчиню найменше шкоди. Або 
найбільше (вже як сє вдасть). 

Моє пізнання поетичного світу Мойсишина розпочалося з 
«Тіраса» (давня назва Дністра). Вихований на іншій поетичній мові, я 
не міг зрозуміти, що в його віршах особливого? Традиційні вірші. 
Традиційна поетична мова. Хіба що більше конкретики у образному 
звучанні. Власне, не штрихів абстрактно-імпресіоністичних, а виразно-
колористичних акварелей і пейзажів. Присвяти, настрої, цикли, цифри. 

Але. Ці вірші не можна читати “залпом”. Це не вірші. Це розповіді, 
де в єдине ціле поєднано ландшафт і людину. Її бачиш або відчуваєш 
на лінії поетичного горизонту. Або ж на рівні виповідання історій. Не 
белетризація, а витворення іншої якості. 

«Тірас» – найбільш вибрана книга, бо маємо у ній вірші датовані 
жовтнем 1977 аж по червень 2000. Тематичні кола традиційні – людина 
в індивідуально-творчому та громадському виявах, інтимно-юнацькі  
вірші і екзистенційно-мудрі «Точні квадрати літ». 

Фольклорно-літературні та історико-краєзнавчі ремінісценції, 
помножені на приховано-юнацьку пристрасть і екзистенційно-матема-
тичну точність і мудрість. Навіть гублюся у виборі вірша для 
ілюстрації. Мойсишин-поет не надається до вибіркового ілюстрування. 
Його треба читати. Розкошувати поезіями. Інакше – се даремна трата 
часу. 

Треба також розуміти – що Мойсишин-поет – се школа і традиція. 
Найближчий він до “вісниківців”, хоча ніде немає навіть згадки про 
них. Але карбованість і ніжність, почуттєвість і обрано-художня 
точність дозволяють мені говорити про дараганівсько-ольжичівську 
поетичну традицію. 

«Бескид» – книга поетичних циклів. Вони не закриваються, а 
проростають один в одному. Леґенди в кольори, кольори в настроєвість 
природніх та історико-краєзнавчих циклів, останні вростають в матері-
яльну площину світотворення. Здається, трохи вирізнються «Нотатки 
про Михайла Остроградського» з його педагогічно-повторюваним 
закликом: “Стверджуймо, з’ясовуймо, шануймо, // бо формує 
історична пам’ять // гордість і самоповагу”. У цій висновковій 
безапеляційності – квінтенсенція світоглядно-естетична. Має рацію 
Олег Гуцуляк, який у резюмованому варіянті передмови на форзаці 
другої книги, написав таке: “Василь Мойсишин прагне через вірш 
принести ще не відомому світові якісність власне за допомогою 
власного варіанту “гри в бісер”, стилю ремінісценцій та відсилань до 
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загальнонаціональної та культурної “зони пам’яті” (в даному випадку 
– України, Галичини, Чорногори), він вірний своєму поколіннєвому 
ідеалові – шукати “людину в людині” в його щонайпершому та 
інстинктивному щасті бути з тими, кого любиш”. 

«Коло» – се увиразнення творчої ходи. Мойсишин не з поетів-екс-
периментаторів, це класичний автор. У нього відсутня інтуїтивно-екс- 
промтна легкість творення. У нього є класична чіткість ліній, образів, 
форм. Пластичність поетична досягається добрим знанням і чуттям 
мови (я би додав – рідкісним знанням і чуттям). 

Вже традиційно-сюжетна циклічність («Давні луни», «До календаря 
волхвів, або Великого кола», «Леґенди Чорногори», «Барви життя») 
доповнена переспівами з російської («З чужих садів»), які настроєво, 
тематично суголосні поетичним шуканням Василя Мойсишина. 

Літературознавець Степан Хороб у передмові до книги вдало 
зауважив, що “жорсткий раціоналізм поетичних візій Василя 
Мойсишина, либонь, виплеканий як власними літературно-
мистецькими пошуками, так і сучасним багатовимірним 
політизованим та генетично маніпульованим світом. У його ліричних 
творах, що радше нагадують неквапливу й розлогу наративну оповідь, 
проступає авторська спроба осягнути національно-духовне начало за 
допомогою органічної єдності раціональних та ірраціональних, 
свідомих і підсвідомих, сакральних і профанних вимірів людського 
буття”. 

Дивна особливість віршів Василя Мойсишина – вони інтимні 
настільки, наскільки відтворюють почуття і враження автора. Не 
більше. Він автобіографічний тільки в скерованості на об’єкт. Тому 
його вірші більше суголосні ландшафту, побаченому автором і 
пропущеному крізь призму його відчуттів. 

У такій показній відстороненій статичності немає недоліку і немає 
холодності. Бо хіба природа – є холодною і статичною? Василеві 
Мойсишину, одному з небагатьох в сучасній українській поезії, 
вдається бути голосом природи і голосом прочутої історії. Це ще одне 
підтвердження його невипадковості в сучасній літературі і майже 
канонічної ходи (моє застереження “майже” стосується не так поета, 
як реципієнта, сьогодні здебільшого розгубленого і не готового до 
серйозної поетичної розмови).  

Міт про поета Василя Мойсишина лише визріває, і ми дотичні до 
його творення… 

          Є. М. Баран 
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 з синами Василем (дідом по матері), 

 
 Михайлом і дружиною Мариною, 
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Перша В
сеукраїнська конференція «Прикладні задачі 

математики» (м. Яремче, жовтень 2011 р.)

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Працює секція математичного моделювання,

 
головує проф. В. Мойсишин

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       Фото на згадку на тлі карпатських вершин

 



 
 

 
 
 

 
Разом з академі
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математики» (м. Івано

-Франківськ, жовтень 2016 р.)
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 Вірші читає 
 

 автор та Інна Чикирис, жовтень 2016 р.
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