ВІДОМОСТІ
про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення
освітньої діяльності у сфері вищої освіти

1. Якісний склад проектної групи, яка утворена у складі відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти
факультету історії, політології і міжнародних відносин із спеціальності 014 «Середня освіта (Історія)»
Найменування
Інформація про наукову діяльність
посади
Найменування закладу,
Науковий ступінь,
(основні публікації за напрямом,
Прізвище, ім’я, по (для сумісників який закінчив викладач
шифр і найменування
Стаж науковонауково-дослідна робота, участь у
батькові керівника та
– місце
(рік закінчення,
наукової спеціальності,
педагогічної
конференціях і семінарах, робота з
членів проектної
основної
спеціальність, кваліфікація
тема дисертації, вчене
та/або наукової
аспірантами та докторантами,
групи
роботи,
згідно з документом про
звання, за якою кафедрою
роботи
керівництво науковою роботою
найменування
вищу освіту)
(спеціальністю) присвоєно
студентів)
посади)
1
2
3
4
5
6
Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням)
Райківський Ігор
Ярославович

завідувач
кафедри
історії
України

Івано-Франківський
державний педагогічний
інститут ім. Василя
Стефаника, 1991 р.,
спеціальність: історія і
педагогіка,
кваліфікація: вчитель
історії і
суспільствознавства,
методист по виховній
роботі

Доктор історичних наук за
спеціальністю
07.00.01 – історія України,
тема дисертації
«Ідея української
національної єдності в
громадському житті
Галичини ХІХ століття»;
професор по кафедрі
історії України

21 р.

1. Райківський І. Ідея української
національної єдності в громадському
житті Галичини ХІХ ст. – ІваноФранківськ, 2013. – 932+16 с.
2. Райківський І. Ідея української
соборності
в
підавстрійській
Галичині (ХІХ – початок ХХ
століття) / І. Райківський. – ІваноФранківськ : Нова Зоря, 2016. –
392 с.
3. Raikivskyi I. The idea of the
Ukrainian national unity in the
community life of East Galicia in the
ХІХth century: conceptual analysis //
Zeszyty
naukowe
Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Prace Historyczne. –
Kraków, 2014. – T. 141, z. 1. – S. 77–
91.
4. Rajkivs’kyj I. Ideja nacionalnog
jedinstva Ukrajine u javnom životu
Prykarpattja (od 19. st. do početka
20. st.) // Prikarpatska
Galicija
(prijevodi s ukrajinskoga). Priredili
J.Paščenko i T.Fuderer. – Zagreb,
2017. – S. 185–190.
5. Райківський
І.
Взаємини

Відомості про підвищення
кваліфікації викладача
(найменування закладу,
вид документа, тема, дата
видачі)
7
Інститут українознавства
імені І. Крип’якевича НАН
України
(м. Львів).
Довідка про стажування
№ 141/44.
Тема
стажування
–
«Ідея
української національної
єдності в громадському
житті
Галичини
ХІХ
століття». 13.05.2017 р.

Власов Віталій
Сергійович

доцент
кафедри
історії
України

Український державний
педагогічний університет
ім. М. Драгоманова,
1993 р., спеціальність:
історія, кваліфікація:
вчитель історії

Кандидат педагогічних
наук за спеціальністю
13.00.02 – теорія і
методика навчання історії,
тема дисертації
«Методика тематичного
контролю навчальних
досягнень учнів 5–7 класів з
історії України»,
старший науковий
співробітник зі спеціальності
теорія і методика навчання
(історія та суспільствознавчі
дисципліни)

17 р.

українських діячів Галичини і
підросійської України на початку
ХХ століття // Україна: культурна
спадщина, національна свідомість,
державність. – Львів, 2015. –
Вип. 26. – С. 117–132.
Керівник
5 захищених
кандидатських
дисертацій
(Гайдукевич О.В., Мельник В.І.,
Ілин Л.І., Древніцький Ю.І., Стасюк
І.М.), магістерських і дипломних
робіт студентів
1. Власов
В.С.
Методика
формування
хронологічних
та
картографічних умінь на уроках
історії України // Бібліотека журналу
«Історія і суспільствознавство в
школах України: теорія та методика
навчання». – 2013. – № 1. – 96 с.
2. Власов В.С. Пам’ятки архітектури
та
образотворчого
мистецтва
України від Середньовіччя до
Новітньої доби: змістовий та
методичний аспекти // Бібліотека
журналу
«Історія
і
суспільствознавство
в
школах
України:
теорія
та
методика
навчання». – 2013. – № 2. – 96 с.
3. Власов В. Писемні джерела на
уроках історії України у 8 класі як
засіб
модернізації
навчального
процесу
//
Історія
і
суспільствознавство
в
школах
України:
теорія
та
методика
навчання. – 2016. – № 6–7. – С. 10–12.
4. Власов
В.
С.
Методика
проведення практичних занять з
історії України у 7 класі // Історія і
суспільствознавство
в
школах
України:
теорія
та
методика
навчання. – 2015. – № 7–8. – С. 40–
47; № 9. – С. 39–43.
5. Власов
В.
Вразливі
та
контроверзійні
питання
історії
України ранньомодерної доби, або

Інститут педагогіки НАПН
України;
звіт
про
стажування;
тема
стажування – «Науковометодичні
засади
формування та реалізації
оновленого
змісту
суспільствознавчих
предметів
в
основній
школі»,
підтема:
«Методичні засади відбору
і структурування змісту
курсу «Історія України»
(7 клас)»; 23.12.2014 р.

Королько Андрій
Зіновійович

доцент
кафедри
історії
України

Прикарпатський
університет імені Василя
Стефаника, 1998 р.,
спеціальність «Історія»,
кваліфікація: історик,
викладач,

Кандидат історичних наук
за спеціальністю
07.00.01 – історія України,
тема дисертації
«Громадсько-політична та
наукова діяльність Антона
Петрушевича»,
доцент кафедри історії
України

17 р.

Чи здатна методика запобігти
стерилізації історії // Історія і
суспільствознавство
в
школах
України:
теорія
та
методика
навчання. – 2012. – № 1. – С. 11–22.
1. Korolko
А.
Ivan
Franko’s
contribution to the dissemination of
radical ideas in Pokuttia // Галичина.
Науковий і культурно-просвітній
краєзнавчий часопис. – 2017. –
Ч. 29–30. – С. 260–267.
2. Королько А. Музично-хорове
товариство «Боян» на Покутті в
кінці ХІХ – на початку ХХ ст. //
Галичина. Науковий і культурнопросвітній краєзнавчий часопис. –
2016. – Ч. 28. – С. 110–120.
3. Королько А. Становлення і
функціонування органів української
влади на Коломийщині періоду
ЗУНР (1918–1919) // Науковий
вісник Чернівецького національного
університету
імені
Юрія
Федьковича : Історія. – Чернівці :
Чернівецький університет, 2016. –
№ 2. – С. 40–54.
4. Королько А. Освітнє життя
національних меншин на Покутті
періоду ЗУНР (1918–1919 рр.) //
Наукові записки Тернопільського
національного
педагогічного
університету ім. В.Гнатюка. Серія:
Історія. – Тернопіль, 2015. – Вип. 2.
– Ч. 1. – С. 138–145.
5. Королько А. Участь Василя
Стефаника в діяльності Української
радикальної партії в Галичині
наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.
//
Наукові
праці
історичного
факультету
Запорізького
національного
університету.
–
Запоріжжя, 2014. – Вип. ХХХХ. –
С. 39–47.

Чернівецький
національний університет
імені Юрія Федьковича.
Термін стажування –
18 травня – 25 червня
2018 р. Довідка про
стажування. Тема
стажування – «Покуття у
період діяльності
російської, румунської і
польської військовоокупаційних адміністрацій
(1914–1919 рр.)».
25.06.2018 р.

Керівник 1 захищеної кандидатської
дисертації: Гавриш І. В.

Ректор

І.Є. Цепенда

Якісний склад науково-педагогічних працівників,
які забезпечують навчальний процес із спеціальності
014 «Середня освіта (історія)»
Найменування
навчальної
дисципліни
(кількість
лекційних годин)

Прізвище, ім’я,
по батькові
викладача

Найменува
ння посади
(для
сумісників
– місце
основної
роботи,
найменува
ння
посади)

Найменування
закладу,
який закінчив
викладач,
рік закінчення,
спеціальність,
кваліфікація
згідно з
документом про
вищу освіту

Науковий ступінь,
шифр і найменування
наукової спеціальності, тема
дисертації, вчене звання, за
якою кафедрою
(спеціальністю) присвоєно

Відомості про підвищення
кваліфікації викладача
(найменування закладу, вид
документа, тема, дата видачі)

Примітки

Інститут
українознавства
імені
І. Крип’якевича НАН України (м. Львів).
Довідка № 141. Тема стажування –
«Українська греко-католицька в умовах
євроінтеграції» 3.03.2016 р.

П. 5
пп. 2
(наявність
наукових
публікацій),
8(член
редколегії
фахового
видання),
9(член журі
ІІІ
і
ІV етапів
учнівських
олімпіад),
10(член
фахової
предметної
комісії
зі
вступу
абітурієнтів
),
11(офіційни
й опонент),

1. Цикл загальної підготовки
1. 1. Обов’язкові дисципліни
Єгрешій
Олег Доцент
Історія
Ігорович
кафедри
української
історії
культури
України
14 лек. год.

Прикарпатський
університет
імені
Василя Стефаника,
1996 р.,
спеціальність:
«Історія
та
народознавство»,
кваліфікація: вчитель
історії
і
народознавства

Кандидат
історичних
наук.
Спеціальність 07.00.01 – історія
України.
Тема
дисертації
–
«Суспільно-політична
та
громадсько-культурна діяльність
єпископа Григорія Хомишина
(1904–1945 рр.)». Доцент кафедри
історії України.

Філософія
14 лек. год.

Терешкун Оксана
Федорівна

Кафедра
філософії,
соціології та
релігієзнавст
ва

Українська мова Семенюк Оксана Доцент
кафедри
(за професійним Антонівна
української
спрямуванням)
мови
14 лек. год.

Київський
ордена
Леніна
державний
університет
імені
Т. Г.Шевченка,
1984 р., спеціальність
філософія,
кваліфікація:
філософ,
викладач
філософських
дисциплін

Кандидат
політичних
наук.
Спеціальність 23.00.01 – теорія та
історія політичної науки. Тема
дисертації
–
«Політична
суб’єктність української нації:
ґенеза, стан, тенденції розвитку».
Доцент кафедра філософії та
політології.

Навчання в докторантурі 2012–2015 рр. на
кафедрі
філософії
Чернівецького
національного університету імені Юрія
Федьковича. Свідоцтво про закінчення
докторантури № 71. Тема дисертації –
«Гуманітарно-наукові парадигми техніки:
антропологічний,
ціннісний
та
соціокультурний виміри» за спеціальністю
09.00.09 – філософія науки. 30.11.2015 р.

Прикарпатський
університет імені
Василя Стефаника,
2000 р., спеціальність
«Українська мова і
література»,
кваліфікація:

Кандидат
філологічних
наук.
Спеціальність
10.02.01
–
українська
мова.
Тема
кандидатської
дисертації:
«Семантична структура речень із
предикативами емоційного стану в
сучасній українській мові». Доцент

Тернопільський
національний
педагогічний
університет
імені
Володимира Гнатюка. Довідка про
стажування №254-33/03. Тема стажування
– «Інноваційні підходи та методи у
вивченні сучасної української літературної
мови та української мови (за професійним

14(наявність
виданих
навчальнометодичних
посібників),
15(присвоєн
ня вченого
звання
доцента).
П. 5
пп. 1
(наявність
публікацій у
Web
of
Science),
2(наявність
наукових
публікацій),
3(наявність
монографії),
5(участь у
міжнародно
му
науковому
проекті),
10(завідувач
кафедри),
11(член
спецради,
офіційний
опонент),
15(присвоєн
ня вченого
звання
доцента),
16(керівниц
тво
студентом,
який зайняв
призове
місце).
П. 5
пп. 2
(наявність
наукових
публікацій),
3(наявність
навчального
посібника),
9(член журі

Політологія
14 лек. год.

Москалюк
Михайло
Федорович

Фізична культура
Файчак
14 лек. год.

Іванович

Доцент
кафедри
політології

Роман

Завідувач
кафедри
фізичного
виховання

філолог, викладач
української мови і
літератури.

кафедри української мови.

спрямуванням) у вузі». 10.03.2017 р.

Івано-Франківський
державний
педагогічний
інститут імені Василя
Стефаника, 1986 р.,
спеціальність
«історія
і
педагогіка»,
кваліфікація: вчитель
історії
та
суспільствознавства,
методист
виховної
роботи.

Кандидат
політичних
наук.
Спеціальність 23.00.02 – політичні
інститути та процеси. Тема
кандидатської
дисертації
–
«Український
християнськосуспільний рух у Галичині (1920–
1939 рр.)».
Доцент
кафедри
політології.

Львівський національний університету
імені Івана Франка. Довідка № 5420-В.
Тема стажування – «Оновлення фахових
знань, умінь і навичок формування нових
професійних
компетенцій
і
компетентностей». 02.12.2016 р.

Прикарпатський
університет
імені
Василя Стефаника,
2002 р., спеціальність

Кандидат
наук
з
фізичного
виховання та спорту. Спеціальність
24.00.02 – фізична культура,
фізичне виховання різних груп

Тернопільський
національний
педагогічний
університет
імені
Володимира Гнатюка. Довідка про
стажування № 270. Тема стажування –

учнівської
олімпіади і
МАН),
15(присвоєн
ня вченого
звання
доцента),
16(керівниц
тво постійно
діючим
студентськи
м науковим
гуртком).
П. 5
пп. 2
(наявність
наукових
публікацій),
3(наявність
навчального
посібника у
співавторст
ві
10%),
9(робота у
складі
оргкомітету
конкурсу
студентськи
х наукових
робіт),
10(заступни
к директора
Інституту),
11(офіційни
й опонент),
14(наявність
виданих
навчальнометодичних
посібників),
15(присвоєн
ня вченого
звання
доцента).
П. 5
пп. 2
(наявність
наукових
публікацій),
3(наявність

1.2. Вибіркові дисципліни
1.2.1. Дисципліни за вибором ВНЗ
Оксана
Іноземна
мова Нич
Богданівна
(англійська)

Доцент
кафедри
іноземних
мов

1.2.2. Дисципліни вільного вибору студента
Старослов’янська Мельник Ярослав Професор
Григорович
кафедри
мова 14 лек. год.
загального та
германського
мовознавства

«Фізичне
виховання»,
кваліфікація: вчитель
фізичної культури

населення. Тема дисертації –
«Корекція екзаменаційного стресу
у ліцеїстів, засобами фізичної
культури»
(2007 р.).
Доцент
кафедри фізичного виховання.

«Актуальні
проблеми
фізичного
виховання та спорту в сучасних умовах».
22.11.2013 р.

навчального
посібника у
співавторст
ві
20%)
10(завідувач
кафедри),
11(член
спецради,
офіційний
опонент),
14(наявність
виданих
навчальнометодичних
посібників),
15(присвоєн
ня вченого
звання
доцента.).

Прикарпатський
національний
університет
імені
Василя Стефаника,
2005 р., спеціальність
«Англійська мова та
література»,
кваліфікація:
філолог,
викладач
англійської мови та
літератури, німецької
мови та літератури

Кандидат
педагогічних
наук,
спеціальність 13.00.01 – загальна
педагогіка та історія педагогіки.
Тема кандидатської дисертації –
«Сімейне
виховання
дітей
молодшого шкільного віку в
українській діаспорі США (друга
половина ХХ – початок ХХІ
століття)».

Захист дисертації у Прикарпатському
національному університеті імені Василя
Стефаника. Диплом кандидата наук. Тема
кандидатської дисертації – «Сімейне
виховання дітей молодшого шкільного
віку в українській діаспорі США (друга
половина ХХ – початок ХХІ століття)».
25.02.2016 р.

П. 5
пп. 2
(наявність
наукових
публікацій),
14(наявність
виданих
навчальнометодичних
посібників),
15(присвоєн
ня
наукового
ступеня
доктора
філософії).

Івано-Франківський
державний
педагогічний
інститут імені Василя
Стефаника, 1986 р.
Спеціальність
«Російська мова і
література»,
кваліфікація: вчитель

Кандидат
філологічних
наук,
спеціальність 10.02.02 – російська
мова.
Тема
дисертації
–
«Суб’єктивність у мові, словниках
та художньому тексті»,
доцент кафедри слов’янських мов.

Санкт-Петербурзький
державний
університет. Сертифікат. Тема стажування
–
«Мова
ЗМІ
та
міжкультурної
комунікації». 2 10.2013 р.

П. 5
пп. 2
(наявність
наукових
публікацій),
3(наявність
навчального
підручника
у
співавторст
ві
50%)

російської мови і
літератури.

Латинська мова
14 лек. год.

Паньків Уляна
Любомирівна

Доцент
кафедри
загального та
германського
мовознавства

Львівський
державний
університет імені
Івана Франка, 1989 р,
спеціальність
«класична
філологія»,
кваліфікація:
філолог-класик,
викладач класичних і
російської мов.

Кандидат
філологічних
наук,
спеціальність 10.02.15 – загальне
мовознавство. Тема дисертації –
«Інтрата
екстралінгвальні
чинники розвитку мови-реціпієнта
(на
матеріалі
латинських
запозичень в українській мові)»,
доцент кафедри загального і
германського мовознавства.

Львівський національний університет
імені Івана Франка. Довідка про
проходження стажування № 2833-В. Тема
стажування – «Античні паремії крізь
призму концептів». 21.06.2016 р.

Петришин Марта
Йосипівна

Доцент
кафедри
загального та

Львівський
державний
університет імені

Кандидат
філологічних
наук,
спеціальність 10.02.14 – класичні
мові, окремі індоєвропейські мови.

Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича. Довідка про
проходження стажування № 2/13-1526.

4(наукове
керівництво
(консультув
ання)
здобувача),
6(проведенн
я
навчальних
занять
іноземною
мовою),
9(керівницт
во
студентом,
який зайняв
призове
місце),
11(офіційни
й опонент),
14(наявність
виданих
навчальнометодичних
посібників),
16(виконанн
я обов’язків
куратора
групи).
П. 5
пп. 2
(наявність
наукових
публікацій),
14(наявність
виданих
навчальнометодичних
посібників),
15(присвоєн
ня вченого
звання
доцента),
16(виконанн
я обов’язків
куратора
групи).
П. 5
пп. 2
(наявність
наукових

Основи риторики Мельник Ярослав
Григорович
14 лек. год.

германського
мовознавства

Івана Франка, 1991 р,
спеціальність
«класична
філологія»,
кваліфікація:
філолог-класик,
викладач класичних і
російської мов.

Тема дисертації – «Семантичне
поле прикметників розміру в
старогрецькій мові (на матеріалах
гомерівського епосу)», доцент
кафедри
загального
та
германського мовознавства.

Тема стажування – «Лексико-семантичні
поля в класичних мовах». 26.05.2016 р.

Професор
кафедри
загального та
германського
мовознавства

Івано-Франківський
державний
педагогічний
інститут імені Василя
Стефаника, 1986 р.
Спеціальність
«Російська мова і
література»,
кваліфікація: вчитель
російської мови і
літератури.

Кандидат
філологічних
наук,
спеціальність 10.02.02 – російська
мова.
Тема
дисертації
–
«Суб’єктивність у мові, словниках
та художньому тексті»,
доцент кафедри слов’янських мов.

Санкт-Петербурзький
державний
університет. Сертифікат. Тема стажування
–
«Мова
ЗМІ
та
міжкультурної
комунікації». 2 10.2013 р..

публікацій),
14(наявність
виданих
навчальнометодичних
посібників),
15(присвоєн
ня вченого
звання
доцента),
16(виконанн
я обов’язків
куратора
групи).
П. 5
пп. 2
(наявність
наукових
публікацій),
3(наявність
навчального
підручника
у
співавторст
ві
50%)
4(наукове
керівництво
(консультув
ання)
здобувача),
6(проведенн
я
навчальних
занять
іноземною
мовою),
9(керівницт
во
студентом,
який зайняв
призове
місце),
11(офіційни
й опонент),
14(наявність
виданих
навчальнометодичних
посібників),

Правознавство 14 Присташ
Тихонівна
лек. год.

Менеджмент
маркетинг
14 лек. год.

і Копчак

Степанович

Лідія

Юрій

Доцент
кафедри
теорії
історії
держави
права

та
і

Доцент
кафедри
менеджменту
і маркетингу

Львівський
державний
університет
імені
Івана
Франка,
1993 р., спеціальність
«Правознавство»,
кваліфікація: юрист.

Кандидат
юридичних
наук,
спеціальність 12.00.01 – теорія та
історія держави і права: історія
політичних і правових вчень. Тема
дисертації – «Апарат управління
західноукраїнськими землями у
складі Польщі (1921–1939 рр.)»,
доцент кафедри теорії та історії
держави і права

Львівський національний університет
імені Івана Франка. Довідка про
стажування. Тема стажування – «Обмін
досвідом
викладання
дисциплін».
7.05.2018 р.

Українська академія
державного
управління
при
Президентові
України,
2002 р.,
спеціальність
«Державне
управління»,
кваліфікація: магістр
державного
управління

Кандидат
економічних
наук,
спеціальність 08.06.01 – економіка,
організація
і
управління
підприємствами. Тема дисертації –
«Оцінка
і
прогнозування
неплатоспроможності
підприємств», доцент кафедри
менеджменту і маркетингу

Івано-Франківський навчально-науковий
інститут менеджменту Тернопільського
національного економічного університету,
2015 р. Довідка № 340. Тема стажування –
«Менеджмент ХХІ століття». 03.11.2015 р.

16(виконанн
я обов’язків
куратора
групи).
П. 5
пп. 8
(член
редколегії
фахового
видання),
10(член
фахової
предметної
комісії
зі
вступу
абітурієнтів
),
11(офіційни
й опонент),
14(наявність
виданих
навчальнометодичних
посібників),
15(присвоєн
ня вченого
звання
доцента).
П. 5
пп. 2
(наявність
наукових
публікацій),
3(наявність
навчального
посібника),
10(організац
ійна робота
у закладах
освіти
на
посадах
керівника),
13(наявність
авторських
свідоцтв),
14(наявність
виданих
навчальнометодичних
посібників),

Економічна теорія Ціжма
Іванович
14 лек. год.

Юрій

Доцент
кафедри
теоретичної і
прикладної
економіки

Прикарпатський
університет
імені
Василя Стефаника,
2004 р., спеціальність
«облік
і
аудит»,
кваліфікація:
бухгалтер-економіст;
Тернопільський
національний
економічний
університет, 2017 р.,
спеціальність
–
Право, кваліфікація:
«спеціаліст з права».

Кандидат
економічних
наук,
спеціальність
08.00.07
–
демографія,
економіка
праці,
соціальна економіка і політика.
Тема кандидатської дисертації –
«Удосконалення
структури
зайнятості
населення
умовах
демографічної кризи (на прикладі
Івано-Франківської
області)».
Доцент кафедри теоретичної і
прикладної економіки.

Харківський національний економічний
університет імені Семена Кузнеця.
Диплом ДК № 021454. Захист дисертації
«Удосконалення структури зайнятості
населення умовах демографічної кризи
(на прикладі Івано-Франківської області)»
на здобуття наукового ступеня кандидата
економічних наук. 16.05.2014 р.

Степан
Філософія освіти і Возняк
Володимирович
науки
14 лек. год.

Асистент
кафедри
філософії,
соціології та
релігієзнавст
ва

Дрогобицький
державний
педагогічний
університет
імені
Івана
Франка,
2007 р., спеціальність
філософія,
,
кваліфікація:
філософ,
викладач
філософських,
культурологічних і
соціальних

Кандидат
філософських
наук,
спеціальність 09.00.05 – Історія
філософії. Тема кандидатської
дисертація – «Фундаментальна
онтологія Мартіна Гайдеґґера як
концептуальна передумова його
розуміння мислення». Доцент
кафедри філософії, соціології та
релігієзнавства.

Дніпропетровський
національний
університет ім. О. Гончара. Диплом ДК №
016448
Захист
дисертації
«Фундаментальна
онтологія
Мартіна
Гайдеґґера як концептуальна передумова
його розуміння мислення» на здобуття
наукового
ступеня
кандидата
філософських наук. 12.02.2014 р.

15(присвоєн
ня вченого
звання
доцента).
П. 5
пп. 2
(наявність
наукових
публікацій),
3(наявність
монографії
у
співавторст
ві
10%)
4(наукове
керівництво
(консультув
ання)
здобувача),
10(відповіда
льний
секретар
факультет),
14(наявність
виданих
навчальнометодичних
посібників),
15(присвоєн
ня вченого
звання
доцента),
16(виконанн
я обов’язків
куратора
групи).
П. 5
пп. 2
(наявність
наукових
публікацій),
9(керівниць
ке
студентом,
який зайняв
призове
місце),
16(робота у
складі
оргкомітету,

Релігієзнавство
14 лек. год.

Геник
Любов
Ярославівна

Доцент
кафедри
філософії,
соціології та
релігієзнавст
ва

Культурологія
14 лек. год.

Новосад
Гнатівна

Доцент
кафедри
філософії,
соціології та
релігієзнавст
ва

Марія

дисциплін
Івано-Франківський
державний
педагогічний
інститут імені Василя
Стефаника, 1983 р. ,
спеціальність
«Історія і
педагогіка»;
кваліфікація: вчитель
історії і
суспільствознавства,
методист з виховної
роботи;
Івано-Франківський
теологокатехитичний
духовний інститут,
1995 р., спеціальність
«Основи
ререлігієзнавства»;
кваліфікація:
викладач
релігієзнавства
Рівненський
державний інститут
культури , 1982 р.,
спеціальністькваліфікація:
організатор-методист
культурнодозвіллєвої
діяльності.

Кандидат
педагогічних
наук,
спеціальність 13.00.07 – теорія і
методика
виховання.
Тема
кандидатської
дисертації
–
«Релігійно-моральне виховання в
українських навчальних закладах
Східної Галичини кінця ХІХ –
початку ХХ століття». Доцент
кафедри релігієзнавства, теології і
культурології

Інститут історії України НАН України
01.09.16. – 15.06.2017 р. Довідка про
стажування № 271-ОП Тема стажування –
«Підготовка
рукопису
«Історія
католицизму (т. 2)». 26.06.2015 р.

Кандидат
мистецтвознавства,
спеціальність 17.00.01 – теорія та
історія
культури.
Тема
кандидатської
дисертації:
«Українська пісня в контексті
художнього
життя
Галичини
другої половини ХІХ – поч.
ХХ ст.».
Доцент
кафедри
філософії,
соціології
та
релігієзнавства

Івано-Франківський
національний
медичний університет. Посвідчення про
стажування 012–694. Тема стажування –
«Вивчення українського фольклору у
сучасному
культурному
просторі».
22.02.2018 р.

2. Цикл професійної підготовки

журі).
П. 5
пп. 2
(наявність
наукових
публікацій),
3(наявність
монографії
у
співавторст
ві
40%),
10(організац
ійна робота
у закладах
освіти
на
посаді
заступника
керівника),
14(наявність
виданих
навчальнометодичних
посібників),
15(присвоєн
ня вченого
звання
доцента).
П. 5
пп. 2
(наявність
наукових
публікацій),
14(наявність
виданих
навчальнометодичних
посібників),
15(присвоєн
ня вченого
звання
доцента),
16(керівниц
тво постійно
діючим
студентськи
м науковим
гуртком).

2.1. Обов`язкові дисципліни
2.1.1. Теоретична підготовка
Іноземна
мова Савчак Ірина
Василівна
(перша)

Асистент
кафедри
іноземних
мов і
перекладу

Прикарпатський
національний
університет
імені
Василя Стефаника,
2006 р.
Спеціальність:
«Англійська мова і
література»,
кваліфікація:
філолог,
викладач
англійської,
німецької мов та
зарубіжної
літератури

Кандидат
філологічних
наук,
спеціальність 13.00.02 – теорія та
методика
навчання.
Тема
дисертації
–
«Формування
готовності майбутніх менеджерів
туризму до діалогової комунікації
у
професійній
діяльності».
Асистент кафедри іноземних мов і
перекладу.

Захист дисертації у Тернопільському
національному педагогічному університеті
імені Володимира Гнатюка. Диплом
кандидата наук. Тема кандидатської
дисертації – «Формування готовності
майбутніх
менеджерів
туризму
до
діалогової комунікації у професійній
діяльності». 2016 р.

Нич Оксана
Богданівна

Доцент
кафедри
іноземних
мов і
перекладу

Прикарпатський
національний
університет
імені
Василя Стефаника,
2005 р., спеціальність
«Англійська мова та
література»,
кваліфікація:
філолог,
викладач
англійської мови та
літератури, німецької
мови та літератури

Кандидат
педагогічних
наук,
спеціальність 13.00.01 – загальна
педагогіка та історія педагогіки.
Тема дисертації – «Сімейне
виховання
дітей
молодшого
шкільного віку в українській
діаспорі США (друга половина ХХ
– початок ХХІ століття)».

Захист дисертації у Прикарпатському
національному університеті імені Василя
Стефаника. Диплом кандидата наук. Тема
кандидатської дисертації – «Сімейне
виховання дітей молодшого шкільного
віку в українській діаспорі США (друга
половина ХХ – початок ХХІ століття)».
25.02.2016 р.

Білас Андрій
Андрійович

Доцент
кафедри
французької
філології

Дрогобицький
державний
педагогічний
інститут імені Івана
Франка,
1991 р.;
спеціальність:
французька
та
англійська
мови,
кваліфікація: вчитель

Кандидат
філологічних
наук,
спеціальність
10.02.16
–
перекладознавство.
Тема
дисертації
–
«Відтворення
арготизмів
в
українських
перекладах французької художньої
прози ХІХ – ХХ століть», доцент
кафедри французької філології.

Івано-Франківський
національний
технічний університет нафти і газу.
Довідка про проходження стажування
№ 46-35-33.
Тема
стажування
–
«Актуальні
проблеми
викладання
перекладознавства».
03.04.2017.
Університет ім. Менделя (Брно, Чехія).
Сертифікат № 1023. Тема стажування –
Сучасні методи викладання лінгвістичних

60 год.

П. 5
пп. 2
(наявність
наукових
публікацій),
3(наявність
навчального
посібника),
14(наявність
виданих
навчальнометодичних
посібників),
15(присудж
ення
наукового
ступеня
доктора
філософії).
П. 5
пп. 2
(наявність
наукових
публікацій),
14(наявність
виданих
навчальнометодичних
посібників),
15(присвоєн
ня
наукового
ступеня
доктора
філософії).
П. 5
пп. 1
(наявність
наукових
публікацій у
Scopus або
Web
of
Science)?
2(наявність
наукових
публікацій),
3(наявність

французької
англійської мов

Історія первісного Кочкін
Тарасович
суспільства
14 лек. год.

Ігор

Старший
викладач
кафедри
етнології
археології

і

та

Івано-Франківський
державний
педагогічний
інститут імені Василя
Стефаника, 1982 р.,
спеціальність
«історія
і
педагогіка»,
кваліфікація
за
дипломом
учитель
історії і суспільствознавста,
методист
виховної роботи

наук». 03.06.2017.

–

Інститут
українознавства
імені
І. Крип’якевича НАН України. Наказ
№110-к, довідка 141/17. Тема стажування
– «Солевидобуток у Північно-Східних
Карпатах у період раннього металу».
22.02.2017 р.

навчальних
посібників)
4(наукове
керівництво
(консультув
ання)
здобувача),
7(робота у
складі
експертної
ради
з
акредитаці),
9(член журі
останніх
етапів
учнівських і
студентськи
х олімпіад),
11(офіційни
й опонент),
13(наявність
авторських
свідоцтв),
14(наявність
виданих
навчальнометодичних
посібників),
16(керівниц
тво
студентом,
який зайняв
призове
місце).
П. 5
пп. 2
(наявність
наукових
публікацій),
5(участь у
міжнародно
му
науковому
проекті),
9(член журі
ІІ етапу
МАН
України),
10(організац

Томенчук Богдан Доцент,
Історія
завідувач
стародавніх Греції Петрович
кафедри
і Риму
етнології
14 лек. год.
археології

Історія
Стародавнього
Сходу
30 лек. год.

Історія

Томенчук Богдан
Петрович

середніх Волощук

Мирослав

Чернівецький
державний
університет, 1976 р.,
спеціальність
«історія»,
кваліфікація:
викладач
історії і
суспільствознавства

Кандидат
історичних
наук,
спеціальність
07.00.04
–
археологія. Тема дисертації –
«Некрополі Галича і Галицької
землі
(Галицько-Буковинське
Прикарпаття», доцент кафедри
всесвітньої історії.

Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича. Довідка № 2/131546. Тема стажування – «ГалицькоБуковинське Прикарпаття як Мала
Галицька
земля
ХІІ
–
ХІІІ ст.».
04.06.2015 р.

Доцент,
завідувач
кафедри
етнології та
археології

Чернівецький
державний
університет, 1976 р.,
спеціальність
«історія»,
кваліфікація:
викладач
історії і
суспільствознавства

Кандидат
історичних
наук,
спеціальність
07.00.04
–
археологія. Тема кандидатської
дисертації – «Некрополі Галича і
Галицької
землі
(ГалицькоБуковинське Прикарпаття», доцент
кафедри всесвітньої історії.

Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича. Довідка № 2/131546 Тема стажування – «ГалицькоБуковинське Прикарпаття як Мала
Галицька
земля
ХІІ
–
ХІІІ ст.».
04.06.2015 р.

Професор
кафедри

Прикарпатський
університет
імені

Доктор
історичних
наук,
спеціальність 07.00.02 – всесвітня

Інститут
українознавства
імені
І. Крип’якевича НАН України. Диплом

і

ійна робота
у закладах
освіти),
14(наявність
виданих
навчальнометодичних
посібників),
16(керівниц
тво постійно
діючим
студентськи
м науковим
гуртком).
П 5.
пп. 2
(наявність
наукових
публікацій у
фахових
виданнях), 4
(наукове
керівництво
дисертацією
), 8 (член
редакційної
колегії
фахового
видання), 10
(завідувач
кафедри)
П 5.
пп. 2
(наявність
наукових
публікацій у
фахових
виданнях), 4
(наукове
керівництво
дисертацією
), 8 (член
редакційної
колегії
фахового
видання), 10
(завідувач
кафедри)
П. 5
пп. 1
(наявність

віків
30 лек. год.

Михайлович

всесвітньої
історії

Василя Стефаника,
2000 р., спеціальність
«Історія»,
кваліфікація: історик,
викладач

історія, 2015 р. Тема докторської
дисертації – «Русь» в Угорському
королівстві (ХІ – друга половина
XIV ст..): суспільно-політична
роль, майнові стосунки, міграції,
доцент кафедри всесвітньої історії.

доктора
історичних
наук.
Захист
докторської
дисертації
«Русь»
в
Угорському королівстві (ХІ – друга
половина XIV ст..): суспільно-політична
роль, майнові стосунки, міграції»,.
26.05.2015 р.

наукових
публікацій
включених
до
баз
Scopus або
Web
of
Science),
2(наявність
наукових
публікацій),
3(наявність
монографії),
4(наукове
керівництво
(консультув
ання)
здобувача),
5(участь у
міжнародно
му
науковому
проекті),
7(робота у
складі
експертної
ради),
8(член
редколегії
фахового
видання),
9(керівниць
ке
студентом,
який зайняв
призове
місце),
10(організац
ійна робота
у закладах
освіти
на
посаді
керівника),
11(член
спецради,
офіційний
опонент),
12(присвоєн
ня

Археологія
14 лек. год.

Кочкін
Тарасович

Ігор

Старший
викладач
кафедри
етнології
археології

і

Івано-Франківський
державний
педагогічний
інститут імені Василя
Стефаника, 1982 р.,
спеціальність
«історія
і
педагогіка»,
кваліфікація
за
дипломом
учитель
історії і суспільствознавста,
методист
виховної роботи

–

Інститут
українознавства
імені
І. Крип’якевича НАН України. Наказ
№110-к, довідка 141/17. Тема стажування
– «Солевидобуток у Північно-Східних
Карпатах у період раннього металу».
22.02.2017 р.

наукового
ступеня
доктора
наук),
13(наявність
авторського
свідоцтва),
14(наявність
виданих
навчальнометодичних
посібників),
15(присвоєн
ня вченого
звання
доцента),
16(керівниц
тво постійно
діючим
студентськи
м науковим
гуртком,
виконання
обов’язків
куратора
групи).
П. 5
пп. 2
(наявність
наукових
публікацій),
5(участь у
міжнародно
му
науковому
проекті),
9(член журі
ІІ етапу
МАН
України),
10(організац
ійна робота
у закладах
освіти),
14(наявність
виданих
навчальнометодичних
посібників),

Психологія
44 лек. год.

Сметаняк
Владислав
Ігорович

Доцент
кафедри
соціальної
психології

Прикарпатський
університет
імені
Василя Стефаника,
1999 р., спеціальність
«Психологія»,
кваліфікація:
психолог, викладач

Кандидат психологічних наук.
Спеціальність
19.00.07
–
педагогічна та вікова психологія.
Тема дисертації – «Психологічні
особливості
ціннісного
самовизначення старшокласників»,
доцент кафедри педагогічної та
вікової психології.

Тернопільський
національний
педагогічний
університет
імені
Володимира Гнатюка. Довідка про
стажування.
Термін
стажування
–
16 квітня – 28 травня 2018 р. Тема
стажування – «Психологія вищої школи».
29.05.2018 р.

Педагогіка
46 год. лек.

Нагачевська
Зіновія Іванівна

Професор
кафедри
педагогіки
імені Богдана
Ступарика

Івано-Франківський
державний
педагогічний
інститут імені Василя
Стефаника, 1971 р.,
спеціальність
«Українська мова та
література»,
кваліфікація: вчитель
української мови та
літератури середньої
школи

Доктор
педагогічних
наук.
Спеціальність 13.00.01 – загальна
педагогіка та історія педагогіки.
Тема докторської дисертації –
«Педагогічна
думка
і
просвітництво у жіночому русі
Західної України (друга половина
ХІХ ст.
–
1939 р.)»,
доцент
кафедри педагогіки.

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти
НАПН України», м. Київ. Довідка про
стажування № 115. Тема стажування –
«Актуальні наукові проблеми у галузі
професійної
підготовки
педагогічних
кадрів». 22.10.2014 р.

16(керівниц
тво постійно
діючим
студентськи
м науковим
гуртком).
П. 5
пп. 2
(наявність
наукових
публікацій),
3(наявність
монографії
у
співавторст
ві
10%),
11(офіційни
й опонент),
14(наявність
виданих
навчальнометодичних
посібників),
15(присвоєн
ня вченого
звання
доцента).
П. 5. пп. 2
(наявність
наукових
публікацій у
наукових
виданнях,
включених
до переліку
наукових
фахових
видань
України),
3(наявність
виданого
підручника
чи
навчального
посібника,
що
рекомендов
аний МОН),
11(участь в

Сучасні
освітні Галицька-Дідух
технології 14 лек Тамара
Вячеславівна
год.

Доцент
кафедри
історії
України

Прикарпатський
університет
імені
Василя Стефаника,
1997 р., спеціальність
«Історія»,
кваліфікація: історик,
учитель
історії
і
народознавства

Кандидат
історичних
наук,
спеціальність 07.00.01 – історія
України.
Тема
кандидатської
дисертації – «Східна Галичина і
Ризька мирна конференція 1920–
1921 рр.», доцент кафедри історії
України.

Інститут
українознавства
імені
І. Крип’якевича НАН України, 21 травня –
29 червня 2018 р. Довідка про стажування.
Тема
стажування
–
«Український
національно-визвольний рух у ХХ ст.».
2.07.2018 р.

атестації
наукових
кадрів
як
офіційного
опонента
або
члена
спеціалізова
ної вченої
ради), п. 8
(виконання
функцій
головного
редактора/ч
лена
редакційної
колегії
наукового
видання,
включеного
до переліку
наукових
фахових
видань
України),
13(наявність
авторського
свідоцтва).
П. 5
пп. 2
(наявність
наукових
публікацій),
4(наукове
керівництво
(консультув
ання)
здобувача),
7(робота у
складі
експертної
ради),
8(рецензува
ння
видання),
9(керівник
студентів,
які зайняли
призові
місця;

Курсова робота з Сметаняк
Владислав
психологоІгорович
педагогічних
дисциплін

Доцент
кафедри
соціальної
психології

Прикарпатський
університет
імені
Василя Стефаника,
1999 р., спеціальність
«Психологія»,
кваліфікація:
психолог, викладач

Кандидат психологічних наук.
Спеціальність
19.00.07
–
педагогічна та вікова психологія.
Тема дисертації – «Психологічні
особливості
ціннісного
самовизначення старшокласників»,
доцент кафедри педагогічної та
вікової психології.

Тернопільський
національний
педагогічний
університет
імені
Володимира Гнатюка. Довідка про
стажування.
Термін
стажування
–
16 квітня – 28 травня 2018 р. Тема
стажування – «Психологія вищої школи».
28.05.2018 р.

Галицька-Дідух
Методика
викладання історії Тамара

Доцент
кафедри
історії

Прикарпатський
університет
імені
Василя Стефаника,

Кандидат
історичних
наук,
спеціальність 07.00.01 – історія
України.
Тема
кандидатської

Інститут
українознавства
імені
І. Крип’якевича НАН України, 21 травня –
29 червня 2018 р. Довідка про стажування.

Вячеславівна

голова журі
ІІІ етапу
учнівських
олімпіад),
10(заступни
к декана),
11(член
спецради,
офіційний
опонент),
14(наявність
виданих
навчальнометодичних
посібників),
15(присвоєн
ня вченого
звання
доцента),
16(керівниц
тво
студентом,
який зайняв
призове
місце).
П. 5
пп. 2
(наявність
наукових
публікацій),
3(наявність
монографії
у
співавторст
ві
10%),
11(офіційни
й опонент),
14(наявність
виданих
навчальнометодичних
посібників),
15(присвоєн
ня вченого
звання
доцента).
П. 5
пп. 2
(наявність
наукових

40 лек. год.

України

1997 р., спеціальність
«Історія»,
кваліфікація: історик,
учитель
історії
і
народознавства

дисертації – «Східна Галичина і
Ризька мирна конференція 1920–
1921 рр.», доцент кафедри історії
України.

Тема
стажування
–
«Український
національно-визвольний рух у ХХ ст.».
2.07.2018 р.

Давня
та Дрогомирецька
Людмила
середньовічна
Романівна
історія
України
46 лек. год.

Доцент
кафедри
історії
України

Івано-Франківський
державний
педагогічний
інститут імені Василя

Кандидат
історичних
наук,
спеціальність 07.00.01 – історія
України.
Тема
кандидатської
дисертації
–
«Український

Інститут
українознавства
імені
І. Крип’якевича НАН України. Довідка
про
стажування
№ 14/298.
Тема
стажування
–
«Український

публікацій),
4(наукове
керівництво
(консультув
ання)
здобувача),
7(робота у
складі
експертної
ради),
8(рецензува
ння
видання),
9(керівник
студентів,
які зайняли
призові
місця;
голова журі
ІІІ етапу
учнівських
олімпіад),
10(заступни
к декана),
11(член
спецради,
офіційний
опонент),
14(наявність
виданих
навчальнометодичних
посібників),
15(присвоєн
ня вченого
звання
доцента),
16(керівниц
тво
студентом,
який зайняв
призове
місце).
П. 5
пп. 2
(наявність
наукових
публікацій),
3(наявність

Стефаника, 1987 р.,
спеціальність
«Історія»,
кваліфікація: вчитель
історії
і
суспільствознавства

кооперативний рух у суспільнополітичному
житті
Західної
України (1920–1939 рр.)», доцент
кафедри історії України.

кооперативний
рух
у
суспільнополітичному житті Західної України
(1920–1939 рр.)». 26.05.2015 р.

Історія
України Бурдуланюк
Василь
пізнього
Миколайович
середньовіччя
(XV
–
сер.
XVII ст.)
16 лек. год.

Доцент
кафедри
історії
України

Львівський
державний
університет
імені
Івана
Франка,
1973 р., спеціальність
«Історія»,
кваліфікація:
викладач історії і
суспільствознавства

Кандидат
історичних
наук,
спеціальність 07.00.01 – історія
України.
Тема
кандидатської
дисертації – «Культурні зв'язки
Галичини
з
Наддніпрянською
Україною в кінці XIX – на початку
XX ст.», доцент кафедри історії
України.

Інститут народознавства НАН України.
Довідка про стажування № 21. Тема
стажування – «Музеї Галичини другої
половини ХІХ ст. – 1939 р.». 10.06. 2014 р.

Історія
України Сигидин Михайло
Васильович
ранньомодерної
доби (сер. XVII –
XVIII ст.)
16 лек. год.

Доцент
кафедри
історії
України

Івано-Франківський
державний
педагогічний
інститут імені Василя
Стефаника, 1987 р.,
спеціальність
«Історія»,
кваліфікація: вчитель

–

Інститут історії України НАН України.
м. Київ.
Довідка
про
стажування
№ 123/933. Тема стажування – «Тенденції
розвитку
української
національнодержавної ідеї в ХVІІ – ХVІІІ ст.».
6.12.2017 р.

монографії),
9(керівниць
ке
студентом,
який зайняв
призове
місце),
11(офіційни
й опонент),
14(наявність
виданих
навчальнометодичних
посібників),
15(присвоєн
ня вченого
звання
доцента),
16(виконанн
я обов’язків
куратора
групи).
П. 5
пп. 2
(наявність
наукових
публікацій),
4(наукове
керівництво
(консультув
ання)
здобувача),
7(робота у
складі
експертної
ради),
15(присвоєн
ня вченого
звання
доцента).
П. 5
пп. 2
(наявність
наукових
публікацій),
3(наявність
монографії
у
співавторст
ві
30%),

історії
і
суспільствознавства

Історія
України Райківський Ігор Професор,
завідувач
ХІХ – поч. ХХ ст. Ярославович
кафедри
46 лек. год.
історії
України

Івано-Франківський
державний
педагогічний
інститут імені Василя
Стефаника, 1991 р.,
спеціальність
«Історія
і
педагогіка»,
кваліфікація: вчитель
історії
і
суспільствознавства,
методист по виховній
роботі.

Доктор
історичних
наук,
спеціальність 07.00.01 – історія
України.
Тема
докторської
дисертації – «Ідея української
національної
єдності
в
громадському житті Галичини ХІХ
століття»,
професор
кафедри
історії України.

Інститут
українознавства
імені
І. Крип’якевича НАН України (м. Львів).
Довідка про стажування № 141/44. Тема
стажування
–
«Ідея
української
національної єдності в громадському
житті
Галичини
ХІХ
століття».
13.05.2017 р.

10(заступни
к
декана
Факультет),
11(член
спецради,
офіційний
опонент),
14(наявність
виданих
навчальнометодичних
посібників),
16(керівниц
тво
студентом,
який зайняв
призове
місце).
П. 5
пп. 2
(наявність
наукових
публікацій),
3(наявність
монографії),
4(наукове
керівництво
(консультув
ання)
здобувача),
5(участь у
міжнародно
му
науковому
проекті),
7(робота у
складі
експертної
ради),
8(член
редколегії
фахового
видання),
9(член журі
ІV етапу
учнівської
олімпіади),
10(завідувач
кафедри),

Історія України І Галицька-Дідух
пол.
ХХ
ст. Тамара
Вячеславівна
14 лек. год.

Доцент
кафедри
історії
України

Прикарпатський
університет
імені
Василя Стефаника,
1997 р., спеціальність
«Історія»,
кваліфікація: історик,
учитель
історії
і
народознавства.

Кандидат
історичних
наук,
спеціальність 07.00.01 – історія
України.
Тема
кандидатської
дисертації – «Східна Галичина і
Ризька мирна конференція 1920–
1921 рр.», доцент кафедри історії
України

Інститут
українознавства
імені
І. Крип’якевича НАН України, 21 травня –
29 червня 2018 р. Довідка про стажування.
Тема
стажування
–
«Український
національно-визвольний рух у ХХ ст.».
2.07.2018 р.

11(член
спецради,
офіційний
опонент),
12(присудж
ення
наукового
ступеня
доктора
наук),
14(наявність
виданих
навчальнометодичних
посібників),
15(присвоєн
ня вченого
звання
професора),
16(робота у
складі
оргкомітету/
журі).
П. 5
пп. 2
(наявність
наукових
публікацій),
4(наукове
керівництво
(консультув
ання)
здобувача),
7(робота у
складі
експертної
ради),
8(рецензува
ння
видання),
9(керівник
студентів,
які зайняли
призові
місця;
голова журі
ІІІ етапу
учнівських
олімпіад),

Історія України ІІ Галицька-Дідух
пол. ХХ – поч. Тамара
Вячеславівна
ХХІ ст.
14 лек.
год.

Доцент
кафедри
історії
України

Прикарпатський
університет
імені
Василя Стефаника,
1997 р., спеціальність
«Історія»,
кваліфікація: історик,
учитель
історії
і
народознавства

Кандидат
історичних
наук,
спеціальність 07.00.01 – історія
України.
Тема
кандидатської
дисертації – «Східна Галичина і
Ризька мирна конференція 1920–
1921 рр.», доцент кафедри історії
України

Інститут
українознавства
імені
І. Крип’якевича НАН України, 21 травня –
29 червня 2018 р. Довідка про стажування.
Тема
стажування
–
«Український
національно-визвольний рух у ХХ ст.».
2.07.2018 р.

10(заступни
к декана),
11(член
спецради,
офіційний
опонент),
14(наявність
виданих
навчальнометодичних
посібників),
15(присвоєн
ня вченого
звання
доцента),
16(керівниц
тво
студентом,
який зайняв
призове
місце).
П. 5
пп. 2
(наявність
наукових
публікацій),
4(наукове
керівництво
(консультув
ання)
здобувача),
7(робота у
складі
експертної
ради),
8(рецензува
ння
видання),
9(керівник
студентів,
які зайняли
призові
місця;
голова журі
ІІІ етапу
учнівських
олімпіад),
10(заступни
к декана),

Спеціальні
історичні
дисципліни
14 лек. год.

Шологон
Іванівна

Лілія

Доцент
кафедри
історіографії
і
джерелознавс
тва

Чернівецький
державний
університет
імені
Юрія
Федьковича,
1998 р., спеціальність
«Всесвітня історія»,
кваліфікація: історик,
викладач

Доктор
історичних
наук,
спеціальність
07.00.06
–
історіографія, джерелознавство та
спеціальні історичні дисципліни.
Тема докторської дисертації –
«Джерела українського походження
з історії національно-культурного
руху в Східній Галичині (1848–
1914 рр.).»,
доцент
кафедри
історіографії і джерелознавства

Черкаський національний університет
імені Богдана Хмельницького. Диплом
доктора наук. 25 жовтня 2017 р. Тема
докторської дисертації – «Джерела
українського
походження
з
історії
національно-культурного руху в Східній
Галичині (1848–1914 рр.)». 25.10.2017 р.

11(член
спецради,
офіційний
опонент),
14(наявність
виданих
навчальнометодичних
посібників),
15(присвоєн
ня вченого
звання
доцента),
16(керівниц
тво
студентом,
який зайняв
призове
місце).
П. 5
пп. 2
(наявність
наукових
публікацій),
3(наявність
монографії),
7(робота у
складі
експертної
ради),
8(член
редколегії
фахового
видання),
10(вчений
секретар
Інституту),
12(присудж
ення
наукового
ступеня
доктора
наук),
14(наявність
виданих
навчальнометодичних
посібників),
15(присвоєн

Історичне
краєзнавство,
музеєзнавство
14 лек. год.

Королько Андрій
Зіновійович

Доцент
кафедри
історії
України

Прикарпатський
університет
імені
Василя Стефаника,
1998 р., спеціальність
«Історія»,
кваліфікація: історик,
викладач

Кандидат
історичних
наук,
спеціальність 07.00.01 – історія
України.
Тема
кандидатської
дисертації
–
«Громадськополітична та наукова діяльність
Антона Петрушевича», доцент
кафедри історії України

Чернівецький національний університет
імені
Юрія
Федьковича.
Термін
стажування – 18 травня – 25 червня
2018 р. Довідка про стажування. Тема
стажування – «Покуття у період діяльності
російської,
румунської
і
польської
військово-окупаційних
адміністрацій
(1914–1919 рр.)». 25.06.2018 р.

ня вченого
звання
доцента),
16(керівниц
тво
студентом,
який зайняв
призове
місце).
П. 5
пп. 2
(наявність
наукових
публікацій),
3(наявність
монографії
у
співавторст
ві
40%)
4(наукове
керівництво
(консультув
ання)
здобувача),
7(робота у
складі
експертної
ради),
8(член
редколегії
фахового
видання),
9(член журі
ІV
і
ІІІ
етапів
учнівських
олімпіад,
ІІ етапу
МАН
України),
10(член
фахової
предметної
комісії
зі
вступу
абітурієнтів
),
11(член
спецради,
офіційний

Степан
Історія
країн Борчук
Миколайович
Західної Європи і
Америки (XVI –
поч.
XIX ст.)
16 лек. год.

Професор
кафедри
всесвітньої
історії

Івано-Франківський
державний
педагогічний
Інститут
імені
Василя
Стефаника,1991 р.,
спеціальність
«Історія
і
педагогіка»,
кваліфікація: вчитель
історії
і
суспільствознавства,
методист по виховній
роботі.

Доктор
історичних
наук,
спеціальність 07.00.01 – історія
України, 2015 р. Тема докторської
дисертації
–
«Українська
енциклопедична традиція ХХ ст.:
проекти, виконавці, перспективи
дослідження.», доцент кафедри
всесвітньої історії

Переяслав-Хмельницький
державний
педагогічний університет імені Григорія
Сковороди. Диплом доктора наук. 3 липня
2015 р. Тема докторської дисертації –
«Українська енциклопедична традиція ХХ
ст.: проекти, виконавці, перспективи
дослідження.». 3.07.2015 р.

опонент),
14(наявність
виданих
навчальнометодичних
посібників),
15(присвоєн
ня вченого
звання
доцента),
16(керівниц
тво постійно
діючим
студентськи
м науковим
гуртком).
П. 5
пп. 1
(наявність
наукової
публікації,
яке
включене до
баз Scopus
або Web of
Science),
2(наявність
наукових
публікацій),
3(наявність
монографії),
4(наукове
керівництво
(консультув
ання)
здобувача),
11(член
спецради),
12(присудж
ення
наукового
ступеня
доктора
наук),
13(наявність
авторських
свідоцтв),
14(наявність
виданих

Історія
країн Засипко Мар’яна
Західної Європи і Віталіївна
Америки (XIX –
поч.
ХХ ст.)
14 лек. год.

Асистент
кафедри
всесвітньої
історії

Прикарпатський
національний
університет
імені
Василя Стефаника,
2009 р., спеціальність
«Історія»,
кваліфікація: історик,
викладач

Кандидат
історичних
наук,
спеціальність 07.00.01 – історія
України,
2015 р.
Тема
кандидатської
дисертації
–
«Політична і соціально-економічна
діяльність
гетьмана
Данила
Апостола (1648 – 1734 рр.)», 032
«Історія та археологія», асистент
кафедри всесвітньої історії

Прикарпатський національний університет
імені
Василя
Стефаника.
Диплом
кандидата наук. 17 лютого 2015 р. Тема
кандидатської дисертації – «Політична і
соціально-економічна діяльність гетьмана
Данила Апостола (1648 – 1734 рр.)».
17.02.2015 р.

Історія
країн Бурачок
Західної Європи і Василівна
Америки (ХХ –
поч. ХХІ ст.)
14 лек. год.

Доцент
кафедри
всесвітньої
історії

Івано-Франківський
педагогічний
інститут імені Василя
Стефаника, 1991 р.,
спеціальність
«Історія
і
педагогіка»,
кваліфікація: вчитель
історії
і
суспільствознавства,
методист по виховній
роботі.

Кандидат
історичних
наук,
спеціальність 07.00.01 – історія
України,
2006 р.
Тема
кандидатської
дисертації
–
«Громадсько-політична діяльність
Осипа Назарука (1883 – 1940 рр.)»,
доцент кафедри всесвітньої історії

Інститут
українознавства
ім.
І. Крип’якевича НАН України. Довідка
про
стажування
№141/26.
Тема
стажування – «Методика викладання
Всесвітньої історії ХХ ст.». 18.03.2015 р.

Доцент,
завідувач
кафедри
історіографії
і
джерелознавства

Івано-Франківський
державний
педагогічний
інститут імені Василя
Стефаника, 1982 р.,
спеціальність
«Історія
і
педагогіка»,
кваліфікація: вчитель
історії
і
суспільствознавства,
методист
виховної

Кандидат
історичних
наук,
спеціальність 07.00.01 – історія
КПРС.
Тема
кандидатської
дисертації
–
«Організаційнопартійна робота Компартії України
в роки Великої Вітчизняної війни:
історіографія проблеми», доцент
кафедри нової і новітньої історії

Інститут історії України НАН України.
Довідка про стажування 123/883. Тема
стажування – «Україна в роки Другої
світової війни». 14.11.2017 р.

Лілія

Історія країн Азії і Марущенко
Африки в нові і Олександр
Володимирович
новітні
часи
36 лек. год.

навчальнометодичних
посібників),
15(присвоєн
ня вченого
звання
доцента).
П. 5
пп. 2
(наявність
наукових
публікацій),
15(присвоєн
ня вченого
звання
доцента),
16(виконанн
я обов’язків
куратора
групи).
П. 5
пп. 2
(наявність
наукових
публікацій),
9(член журі
ІІ етапу
конкурсу
МАН
України),
10(заступни
к завідувача
кафедри),
15(присвоєн
ня вченого
звання
доцента).
П. 5
пп. 2
(наявність
наукових
публікацій),
3(наявність
монографії
у
співавторст
ві
10%),
4(наукове
керівництво
(консультув
ання)

роботи

Джерелознавство Стефанюк Галина Доцент
кафедри
і архівознавство Василівна
історіографії
14 лек. год.
і
джерелознавс
тва

Прикарпатський
університет
імені
Василя Стефаника,
1999 р. Спеціальність
«Історія»,
кваліфікація: історик,
викладач.

Кандидат
історичних
наук,
спеціальність 07.00.01 – Історія
України.
Тема
кандидатської
дисертації – «Шкільництво в
Західній Україні під час німецької
окупації (1941–1944 рр.)»; доцент
кафедри
історіографії
і
джерелознавства

Інститут історії України НАН України.
довідка.
Довідка
про
стажування
№ 123/902.
Тема
стажування
–
«Східногалицький соціум в умовах Другої
світової
війни
(1939–1945 рр.):
методологія дослідження». 27.11.2014 р.

здобувача),
8(член
редколегії
фахового
видання),
9(член журі
ІІ етапу
конкурсу
робіт МАН
України),
10(завідувач
кафедри,
член
фахової
предметної
комісії
зі
вступу
абітурієнті),
11(офіційни
й опонент),
14(наявність
виданих
навчальнометодичних
посібників),
15(присвоєн
ня вченого
звання
доцента).
П. 5
пп. 2
(наявність
наукових
публікацій),
8(член
редколегії
фахового
видання),
9(керівницт
во
студентом,
який зайняв
призове
місце),
10(заступни
к
голови
науковометодичної
ради

Теорія і методика Райківський Ігор Професор,
Ярославович
завідувач
наукових
кафедри
досліджень
історії
12 лек. год.
України

Івано-Франківський
державний
педагогічний
інститут імені Василя
Стефаника, 1991 р.,
спеціальність
«Історія
і
педагогіка»,
кваліфікація: вчитель
історії
і
суспільствознавства,
методист по виховній
роботі.

Доктор
історичних
наук,
спеціальність 07.00.01 – історія
України.
Тема
докторської
дисертації – «Ідея української
національної
єдності
в
громадському житті Галичини ХІХ
століття»,
професор
кафедри
історії України.

Інститут
українознавства
імені
І. Крип’якевича НАН України (м. Львів).
Довідка про стажування № 141/44. Тема
стажування
–
«Ідея
української
національної єдності в громадському
житті
Галичини
ХІХ
століття».
13.05.2017 р.

Факультет),
11(член
спецради,
офіційний
опонент),
14(наявність
виданих
навчальнометодичних
посібників),
15(присвоєн
ня вченого
звання
доцента),
16(виконанн
я обов’язків
куратора
групи).
П. 5
пп. 2
(наявність
наукових
публікацій),
3(наявність
монографії),
4(наукове
керівництво
(консультув
ання)
здобувача),
5(участь у
міжнародно
му
науковому
проекті),
7(робота у
складі
експертної
ради),
8(член
редколегії
фахового
видання),
9(член журі
ІV етапу
учнівської
олімпіади),
10(завідувач
кафедри),

11(член
спецради,
офіційний
опонент),
12(присудж
ення
наукового
ступеня
доктора
наук),
14(наявність
виданих
навчальнометодичних
посібників),
15(присвоєн
ня вченого
звання
професора),
16(робота у
складі
оргкомітету/
журі).

2. 2. Вибіркові дисципліни
2.2.1. Дисципліни за вибором ВНЗ
Дрінь
Богдан
Сучасні
Михайлович
інформаційні

технології
16 лек. год.

Доцент
кафедри
інформаційни
х технологій

Чернівецький
державний
університет
імені
Юрія
Федьковича,
1972 р. Спеціальність
«Математика»,
кваліфікація:
«Математик.
Викладач
математики».

Кандидат
педагогічних
наук,
спеціальність 13.00.02 – методика
викладання інформатики. Тема
кандидатської
дисертації
–
«Підготовка майбутніх вчителів до
викладання профільного курсу
інформатики в середній школі»;
доцент кафедри інформатики і
математичного аналізу.

Центр
математичного
моделювання
Інституту прикладних проблем механіки і
математики імені Я.С. Підстригача НАН
України
(м. Львів).
Довідка
про
стажування №5. Тема стажування – «Бази
даних та інформаційні технології».
04.02.2014 р.

П. 5
пп. 9
(робота
у
складі журі
ІІ етапу
конкурсу
робіт МАН
України),
10(організац
ійна робота
у закладах
освіти
на
посадах
керівника
кафедри),
14(наявність
виданих
навчальнометодичних
посібників),
16(виконанн
я обов’язків
куратора
групи).

Дзундза
Богдан
Безпека
життєдіяльності і Степанович
цивільний захист
14 лек. год

Доцент
кафедри
безпеки
життєдіяльно
сті

Прикарпатський
університет
імені
Василя Стефаника,
2004 р., спеціальність
«Фізика»,
кваліфікація: фізик,
викладач.

Кандидат
фізико-математичних
наук, спеціальність 01.04.18 –
фізика і хімія поверхні тіла. Тема
кандидатської дисертації – «Вплив
міжфазних меж на механізми
розсіювання носіїв струму у
плівках халькогенідів свинцю»;
доцент
кафедри
безпеки
життєдіяльності.

ДП «Головний навчально-методичний
центр Держгірпромнагляду України»,
м. Київ. Свідоцтво № 112-14-13. Курси
підвищення
кваліфікації
викладачів
дисципліни «Охорона праці». 21.03.2014 р.

Вступ
спеціальності
14 лек. год.

Доцент
кафедри
історії
України

Прикарпатський
університет
імені
Василя Стефаника,
1997 р., спеціальність
«Історія»,
кваліфікація: історик,

Кандидат
історичних
наук,
спеціальність 07.00.01 – історія
України.
Тема
кандидатської
дисертації – «Східна Галичина і
Ризька мирна конференція 1920–
1921 рр.», доцент кафедри історії

Інститут
українознавства
імені
І. Крип’якевича НАН України, 21 травня –
29 червня 2018 р. Довідка про стажування.
Тема
стажування
–
«Український
національно-визвольний рух у ХХ ст.».
2.07.2018 р.

до Галицька-Дідух
Тамара
Вяячеславівна

П. 5
пп. 1
(наявність
наукової
публікації у
видання, яке
включено
до
баз
Scopus або
Web
of
Science),
2 (наявність
наукових
публікацій),
5(участь у
міжнародно
му
науковому
проекті),
8(виконання
функцій
відповідаль
ного
виконавця
наукової
теми
(проекту),
9(робота у
складі
організаційн
ого
комітету),
13(наявність
патентів),
14(наявність
виданих
навчальнометодичних
посібників),
15(присвоєн
ня вченого
звання).
П. 5
пп. 2
(наявність
наукових
публікацій),
4(наукове
керівництво
(консультув

учитель
історії
народознавства

Історія ЦСЄ
давні
часи
середньовіччя
14 лек. год.

в Вітенко Микола Доцент
кафедри
і Дмитрович
історії
слов’ян

і

Прикарпатський
університет
імені
Василя Стефаника,
2002 р., спеціальність
«Історія»,
кваліфікація: історик,
викладач

України

Кандидат
історичних
наук,
спеціальність 07.00.02 – всесвітня
історія.
Тема
кандидатської
дисертації – «Польсько-українські
відносини у Галичині: соціальноекономічний
аспект
(остання
третина ХІХ – початок ХХ ст.)»,
доцент кафедри історії слов’ян.

Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича. Довідка про
проходження стажування № 2/13–3374.
Тема стажування – «Демографічні зміни у
Станиславові
1939–1945 рр.».
23.11.2016 р.

ання)
здобувача),
7(робота у
складі
експертної
ради),
8(рецензува
ння
видання),
9(керівник
студентів,
які зайняли
призові
місця;
голова журі
ІІІ етапу
учнівських
олімпіад),
10(заступни
к декана),
11(член
спецради,
офіційний
опонент),
14(наявність
виданих
навчальнометодичних
посібників),
15(присвоєн
ня вченого
звання
доцента),
16(керівниц
тво
студентом,
який зайняв
призове
місце).
П. 5
пп. 2
(наявність
наукових
публікацій),
3(наявність
підручника),
11(офіційни
й опонент),
13(наявність

Історія
ЦСЄ Дебенко Василь
ранньомодерного Зеновійович
часу
14 лек. год.

Історія

Доцент
кафедри
історії
слов’ян

ЦСЄ Комар Володимир Професор,
Леонович

завідувач

Прикарпатський
університет
імені
Василя Стефаника,
1997 р.,
спеціальність:
«Історія»,
кваліфікація: історик,
учитель
історії
і
народознавства.

Кандидат
історичних
наук,
спеціальність 07.00.02 – всесвітня
історія.
Тема
кандидатської
дисертації – «Імперська ідея в
Московській державі в кінці ХV –
ХVІ ст.», доцент кафедри історії
слов’ян.

Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича. Довідка про
стажуванн , термін стажування – 8 травня
– 15 червня 2018 р. Тема стажування –
«Політика Росії ХVІІІ ст.». 15.06.2018 р.

Івано-Франківський
державний

Доктор
історичних
наук,
спеціальність 07.00.02 – всесвітня

Варшавський університет. Свідоцтво про
підвищення кваліфікації. Тема стажування

авторського
свідоцтва),
14(наявність
виданих
навчальнометодичних
посібників),
15(присвоєн
ня вченого
звання
доцента),
16(виконанн
я обов’язків
куратора
групи).
П. 5
пп. 2
(наявність
наукових
публікацій),
9(член журі
ІV
і
ІІІ
етапів
учнівських
олімпіад),
10(член
фахової
предметної
комісії
зі
вступу
абітурієнтів
),
11(офіційни
й опонент),
14(наявність
виданих
навчальнометодичних
посібників),
15(присвоєн
ня вченого
звання
доцента),
16(виконанн
я обов’язків
куратора
групи).
П. 5
пп. 2
(наявність

нового
14 лек. год.

часу

кафедри
історії
слов’ян

педагогічний
інститут імені Василя
Стефаника, 1992 р.,
спеціальність
«Історія»,
кваліфікація: вчитель
історії
і
суспільствознавства

історія.
Тема
докторської
дисертації
–
«Концепція
прометеїзму в політиці Польщі
(1921–1939 рр.)»,
професор
кафедри історії слов’ян

– «Східна Європа в польській геополітиці
міжвоєнного періоду». 28.02.2017 р.

Історія
новітнього
14 лек. год.

ЦСЄ Вітенко Микола Доцент
кафедри
часу Дмитрович

Прикарпатський
університет
імені
Василя Стефаника,
2000 р., спеціальність

Кандидат
історичних
наук,
спеціальність 07.00.02 – всесвітня
історія.
Тема
кандидатської
дисертації – «Польсько-українські

Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича. Довідка про
проходження стажування № 2/13–3374.
Тема стажування – «Демографічні зміни у

історії
слов’ян

наукових
публікацій),
3(наявність
монографії
у
співавторст
ві
4%)
4(наукове
керівництво
(консультув
ання)
здобувача),
7(робота у
складі
експертної
ради),
8(член
редколегії
вітчизняних
та
іноземних
фахових
видань),
10(завідувач
кафедри),
11(член
спецради,
офіційний
опонент),
12(присудж
ення
наукового
ступеня
доктора
наук),
13(наявність
авторських
свідоцтв),
14(наявність
виданих
навчальнометодичних
посібників).
П. 5
пп. 2
(наявність
наукових
публікацій),
3(наявність

2.2.2. Дисципліни вільного вибору студента
Сигидин Михайло Доцент
Історія
Васильович
кафедри
українського
історії
козацтва
України

14 лек. год.

«Історія»,
кваліфікація: історик,
викладач

відносини у Галичині: соціальноекономічний
аспект
(остання
третина ХІХ – початок ХХ ст.)»,
доцент кафедри історії слов’ян.

Івано-Франківський
державний
педагогічний
інститут імені Василя
Стефаника, 1987 р.,
спеціальність
«Історія»,
кваліфікація: вчитель
історії
і
суспільствознавства

–

Станиславові
23.11.2016 р.

1939–1945 рр.».

підручника),
11(офіційни
й опонент),
13(наявність
авторського
свідоцтва),
14(наявність
виданих
навчальнометодичних
посібників),
15(присвоєн
ня вченого
звання
доцента),
16(виконанн
я обов’язків
куратора
групи).

Інститут історії України НАН України.
м. Київ.
Довідка
про
стажування
№ 123/933. Тема стажування – «Тенденції
розвитку
української
національнодержавної ідеї в ХVІІ – ХVІІІ ст.».
6.12.2017 р.

П. 5
пп. 2
(наявність
наукових
публікацій),
3(наявність
монографії
у
співавторст
ві
30%),
10(заступни
к
декана
Факультет),
11(член
спецради,
офіційний
опонент),
14(наявність
виданих
навчальнометодичних
посібників),
16(керівниц
тво
студентом,
який зайняв
призове
місце).

Стефанюк Галина Доцент
Історична
кафедри
географія
на Василівна
історіографії
уроках історії в
і
середній школі
джерелознавс
14 лек. год.
тва

Прикарпатський
університет
імені
Василя Стефаника,
1999 р. Спеціальність
«Історія»,
кваліфікація: історик,
викладач.

Кандидат
історичних
наук,
спеціальність 07.00.01 – Історія
України.
Тема
кандидатської
дисертації – «Шкільництво в
Західній Україні під час німецької
окупації (1941–1944 рр.)»; доцент
кафедри
історіографії
і
джерелознавства

Інститут історії України НАН України.
довідка.
Довідка
про
стажування
№ 123/902.
Тема
стажування
–
«Східногалицький соціум в умовах Другої
світової
війни
(1939–1945 рр.):
методологія дослідження». 27.11.2014 р.

Загальна
етнологія
слов’янських
народів
14 лек. год.

Прикарпатський
університет
імені
Василя Стефаника,
2000 р.;
спеціальність
«Історія»,
кваліфікація: історик,
викладач

кандидат
історичних
наук,
спеціальність 07.00.05 – етнологія.
Тема кандидатської дисертації –
«Етнополітичні та національнокультурні процеси на Гуцульщині
в
контексті
становлення
української нації (кінець ХІХ ст. –
1939 р.)», доцент кафедри етнології
і археології

Інститут народознавства НАН України.
Наказ № 202, довідка про стажування № 7
Тема стажування – «Етнонаціональна
ідентичність українців Карпат 1914–
1939 рр.». 4.05.2017 р.

Костючок Петро
Леонтійович

Доцент
кафедри
етнології
археології

і

П. 5
пп. 2
(наявність
наукових
публікацій),
8(член
редколегії
фахового
видання),
9(керівницт
во
студентом,
який зайняв
призове
місце),
10(заступни
к
голови
науковометодичної
ради
Факультет),
11(член
спецради,
офіційний
опонент),
14(наявність
виданих
навчальнометодичних
посібників),
15(присвоєн
ня вченого
звання
доцента),
16(виконанн
я обов’язків
куратора
групи).
П. 5
пп. 2
(наявність
наукових
публікацій),
4(наукове
керівництво
(консультув
ання)
здобувача),
5(участь у
міжнародно

Слов’яни
європейська
цивілізація
14 лек. год.

Проблемні
питання

і Кобильник Роман Старший
Васильович

викладач
кафедри
історії
слов’ян

Довган
Юрій
Любомирович

Доцент
кафедри
історіографії

Прикарпатський
університет
імені
Василя Стефаника,
1999 р.
Спеціальність
«Історія»,
кваліфікація: історик,
викладач.

–

Львівський національний університет
імені Івана Франка. Довідка про
стажування,
термін
стажування
–
17 травня – 22 червня 2018 р. Тема
стажування – «Вдосконалення професійної
підготовки
історика-викладача,
поглиблення знань, умінь і навичок з
історії
Центрально-Східної
Європи».
22.06.2018 р.

Прикарпатський
університет
імені
Василя
Стефаника

Кандидат
історичних
наук,
спеціальність
07.00.06
–
Історіографія, джерелознавство і

Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича. Довідка № 2/13313. Тема стажування – «Методика

му
науковому
проекті),
7(робота у
складі
робочих
груп
з
розроблення
стандартів
вищої
освіти),
8(виконання
функцій
наукового
керівника),
11(участь в
атестації
наукових
кадрів
як
члена
спеціалізова
ної вченої
ради),
14(наявність
виданих
навчальнометодичних
посібників),
15(присвоєн
ня вченого
звання
доцента)
П. 5
пп. 2
(наявність
наукових
публікацій),
14(наявність
виданих
навчальнометодичних
посібників),
16(виконанн
я обов’язків
куратора
групи).
П. 5
пп. 2
(наявність
наукових

української
і
зарубіжної
історіографії
в
системі середньої
освіти
14 лек. год.

«Холодна війна»: Бурачок
Василівна
локальні
конфлікти
14 лек. год.

Етнографія
населення

Лілія

Костючок Петро
Леонтійович

і
джерелознавс
тва

2000 р. Спеціальність
«Історія»,
кваліфікація: історик,
викладач

спеціальні історичні дисципліни.
Тема кандидатської дисертації –
«Політика
Франції,
Великої
Британії
та
США
щодо
національної державності України
у вітчизняній та українській
зарубіжній історіографіях (1917 –
1920)»
Доцент
кафедри
історіографії і джерелознавства

викладання дисципліни» «Історіографія:
теорія і методологія». 2.02.2017 р.

Доцент
кафедри
всесвітньої
історії

Івано-Франківський
педагогічний
інститут імені Василя
Стефаника, 1991 р.,
спеціальність
«Історія
і
педагогіка»,
кваліфікація: вчитель
історії
і
суспільствознавства,
методист по виховній
роботі.

Кандидат
історичних
наук,
спеціальність 07.00.01 – історія
України,
2006 р.
Тема
кандидатської
дисертації
–
«Громадсько-політична діяльність
Осипа Назарука (1883 – 1940 рр.)»,
доцент кафедри всесвітньої історії

Інститут
українознавства
ім.
І. Крип’якевича НАН України. Довідка
про
стажування
№141/26.
Тема
стажування
«Методика
викладання
Всесвітньої історії ХХ ст.». 18.03.2015 р.

Доцент
кафедри
етнології

Прикарпатський
університет
імені
Василя Стефаника,

кандидат
історичних
наук,
спеціальність 07.00.05 – етнологія.
Тема кандидатської дисертації –

Інститут народознавства НАН України.
Наказ № 202, довідка про стажування № 7
Тема стажування – «Етнонаціональна

і

публікацій),
9(керівниць
ке
студентом,
який зайняв
призове
місце),
10(член
фахової
предметної
комісії
зі
вступу
абітурієнтів
),
14(наявність
виданих
навчальнометодичних
посібників),
15(присвоєн
ня вченого
звання
доцента),
16(керівниц
тво постійно
діючим
студентськи
м науковим
гуртком).
П. 5
пп. 2
(наявність
наукових
публікацій),
9(член журі
ІІ етапу
конкурсу
МАН
України),
10(заступни
к завідувача
кафедри),
15(присвоєн
ня вченого
звання
доцента).
П. 5
пп. 2
(наявність
наукових

Карпатського
регіону
14 лек. год.

Основи
антропології
населення
Українських
Карпат
14 лек. год.

Кочкін
Тарасович

Ігор

археології

2000 р.;
спеціальність
«історія»,
кваліфікація: історик,
викладач

«Етнополітичні та національнокультурні процеси на Гуцульщині
в
контексті
становлення
української нації (кінець ХІХ ст. –
1939 р.)», доцент кафедри етнології
і археології

Старший
викладач
кафедри
етнології
археології

Івано-Франківський
державний
педагогічний
інститут імені Василя
Стефаника, 1982 р.,
спеціальність
«історія
і

–

і

ідентичність українців
1939 рр.». 4.05.2017 р.

Карпат

1914–

Інститут
українознавства
імені
І. Крип’якевича НАН України. Наказ
№110-к, довідка 141/17. Тема стажування
– «Солевидобуток у Північно-Східних
Карпатах у період раннього металу».
22.02.2017 р.

публікацій),
4(наукове
керівництво
(консультув
ання)
здобувача),
5(участь у
міжнародно
му
науковому
проекті),
7(робота у
складі
робочих
груп
з
розроблення
стандартів
вищої
освіти),
8(виконання
функцій
наукового
керівника),
11(участь в
атестації
наукових
кадрів
як
члена
спеціалізова
ної вченої
ради),
14(наявність
виданих
навчальнометодичних
посібників),
15(присвоєн
ня вченого
звання
доцента)
П. 5
пп. 2
(наявність
наукових
публікацій),
5(участь у
міжнародно
му
науковому

педагогіка»,
кваліфікація
за
дипломом
учитель
історії і суспільствознавста,
методист
виховної роботи

Волощук
Русько-угорські
відносини V – Мирослав
Михайлович
IX ст.
14 лек. год.

Професор
кафедри
всесвітньої
історії

Прикарпатський
університет
імені
Василя Стефаника,
2000 р., спеціальність
«Історія»,
кваліфікація: історик,
викладач

Доктор
історичних
наук,
спеціальність 07.00.02 – всесвітня
історія, 2015 р. Тема докторської
дисертації – «Русь» в Угорському
королівстві (ХІ – друга половина
XIV ст..): суспільно-політична
роль, майнові стосунки, міграції,
032 «Історія та археологія», доцент
кафедри всесвітньої історії.

Інститут
українознавства
імені
І. Крип’якевича НАН України. Диплом
доктора
історичних
наук.
Захист
докторської
дисертації
«Русь»
в
Угорському королівстві (ХІ – друга
половина XIV ст..): суспільно-політична
роль, майнові стосунки, міграції»,.
26.05.2015 р.

проекті),
9(член журі
ІІ етапу
МАН
України),
10(організац
ійна робота
у закладах
освіти),
14(наявність
виданих
навчальнометодичних
посібників),
16(керівниц
тво постійно
діючим
студентськи
м науковим
гуртком).
П. 5
пп. 1
(наявність
наукових
публікацій
включених
до
баз
Scopus або
Web
of
Science),
2(наявність
наукових
публікацій),
3(наявність
монографії),
4(наукове
керівництво
(консультув
ання)
здобувача),
5(участь у
міжнародно
му
науковому
проекті),
7(робота у
складі
експертної
ради),

8(член
редколегії
фахового
видання),
9(керівниць
ке
студентом,
який зайняв
призове
місце),
10(організац
ійна робота
у закладах
освіти
на
посаді
керівника),
11(член
спецради,
офіційний
опонент),
12(присвоєн
ня
наукового
ступеня
доктора
наук),
13(наявність
авторського
свідоцтва),
14(наявність
виданих
навчальнометодичних
посібників),
15(присвоєн
ня вченого
звання
доцента),
16(керівниц
тво постійно
діючим
студентськи
м науковим
гуртком,
виконання
обов’язків
куратора
групи).

Джерела з історії Стефанюк Галина Доцент
кафедри
України
у Василівна
історіографії
професійній
і
підготовці
джерелознавс
вчителя
історії
тва
14 лек. год.

Прикарпатський
університет
імені
Василя Стефаника,
1999 р. Спеціальність
«Історія»,
кваліфікація: історик,
викладач.

Кандидат
історичних
наук,
спеціальність 07.00.01 – Історія
України.
Тема
кандидатської
дисертації – «Шкільництво в
Західній Україні під час німецької
окупації (1941–1944 рр.)»; доцент
кафедри
історіографії
і
джерелознавства.

Інститут історії України НАН України.
довідка.
Довідка
про
стажування
№ 123/902.
Тема
стажування
–
«Східногалицький соціум в умовах Другої
світової
війни
(1939–1945 рр.):
методологія дослідження». 27.11.2014 р.

Соціологія
16 лек. год.

Прикарпатський
університет
імені
Василя
Стефаника
1999 р., спеціальність
«Історія»,
кваліфікація: історик,
викладач.

кандидат
історичних
наук,
спеціальність 07.00.02 – всесвітня
історія.
Тема
кандидатської
дисертації – «Політика російської
окупаційної
адміністрації
у
Східній Галичині в 1914–1917 рр.»,
доцент кафедри філософії та
соціології.

Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича. Довідка про
стажування № 2/13-1493. Тема стажування
–
«Соціокультурна
трансформація
сучасного українського суспільства».
01.06.2017 р.

Кучера
Василівна

Ірина

Доцент
кафедри
філософії,
соціології та
релігієзнавст
ва

П. 5
пп. 2
(наявність
наукових
публікацій),
8(член
редколегії
фахового
видання),
9(керівницт
во
студентом,
який зайняв
призове
місце),
10(заступни
к
голови
науковометодичної
ради
Факультет),
11(член
спецради,
офіційний
опонент),
14(наявність
виданих
навчальнометодичних
посібників),
15(присвоєн
ня вченого
звання
доцента),
16(виконанн
я обов’язків
куратора
групи).
П. 5
пп. 2
(наявність
наукових
публікацій),
14(наявність
виданих
навчальнометодичних
посібників),
15(присвоєн
ня вченого

Боян-Гладка
Актуальні
Світлана Петрівна
проблеми
народознавства в
українській школі
14 лек. год.

Доцент
кафедри
етнології
археології

Прикарпатський
національний
університет
імені
Василя Стефаника,
2005 р.,
Спеціальність
«Історія»,
кваліфікація: історик,
викладач

Кандидат
історичних
наук,
спеціальність 07.00.05 – етнологія.
Тема кандидатської дисертації –
«Весняно-літня
календарна
обрядовість бойків (кінець ХІХ –
1930-і рр.
ХХ ст.)»,
доцент
кафедри історії України

Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича. Довідка про
стажування № 2/13-1549. Тема стажування
– «Трансформаційні зміни народної
обрядової практики українців Карпат:
церква і громада». 04.06.2015 р.

звання
доцента),
16(виконанн
я обов’язків
куратора
групи).
П. 5
пп. 2
(наявність
наукових
публікацій у
наукових
виданнях),
8(член
редакційної
колегії
наукового
видання),
9(робота у
складі II–III
етапу
Всеукраїнсь
ких
конкурсівзахистів
МАН
України),
10(відповіда
льний
секретар
приймально
ї комісії та
його
заступник),
14(наявність
виданих
навчальнометодичних
посібників),
15(присудж
ення
наукового
ступеня
доктора
філософії),
16(керівниц
тво постійно
діючим
студентськи

Єгрешій
Історія
повсякденності у Ігорович
шкільних курсах
історії
14 лек. год.

Олег

Доцент
кафедри
історії
України

Прикарпатський
університет
імені
Василя Стефаника,
1996 р.,
спеціальність:
«Історія
та
народознавство»,
кваліфікація: вчитель
історії
і
народознавства

Кандидат
історичних
наук,
спеціальність 07.00.01 – історія
України.
Тема
кандидатської
дисертації – «Суспільно-політична
та
громадсько-культурна
діяльність
єпископа
Григорія
Хомишина
(1904–1945 рр.)».
Доцент кафедри історії України.

Інститут
українознавства
імені
І. Крип’якевича НАН України (м. Львів).
Довідка № 141. Тема стажування –
«Українська греко-католицька в умовах
євроінтеграції» 3.03.2016 р.

Основи шкільного Королько Андрій
Зіновійович
краєзнавства
14 лек. год.

Доцент
кафедри
історії
України

Прикарпатський
університет
імені
Василя Стефаника,
1998 р., спеціальність
«Історія»,
кваліфікація: історик,
викладач

Кандидат
історичних
наук,
спеціальність 07.00.01 – історія
України.
Тема
кандидатської
дисертації
–
«Громадськополітична та наукова діяльність
Антона Петрушевича», доцент
кафедри історії України

Чернівецький національний університет
імені
Юрія
Федьковича.
Термін
стажування – 18 травня – 25 червня
2018 р. Довідка про стажування. Тема
стажування – «Покуття у період діяльності
російської,
румунської
і
польської
військово-окупаційних
адміністрацій
(1914–1919 рр.)». 25.06.2018 р.

м науковим
гуртком).
П. 5
пп. 2
(наявність
наукових
публікацій),
8(член
редколегії
фахового
видання),
9(член журі
ІІІ
і
ІV етапів
учнівських
олімпіад),
10(член
фахової
предметної
комісії
зі
вступу
абітурієнтів
),
11(офіційни
й опонент),
14(наявність
виданих
навчальнометодичних
посібників),
15(присвоєн
ня вченого
звання
доцента).
П. 5
пп. 2
(наявність
наукових
публікацій),
3(наявність
монографії
у
співавторст
ві
40%)
4(наукове
керівництво
(консультув
ання)
здобувача),
7(робота у

Кобута
Степан
Українські
Йосифович
освітяни
в
суспільному
житті України ХХ
– початку ХХІ ст.
14 лек. год.

Доцент
кафедри
історії
України

Івано-Франківський
державний
педагогічний
інститут імені Василя
Стефаника, 1992 р.,
спеціальність

Кандидат
історичних
наук,
спеціальність 07.00.01 – історія
України.
Тема
кандидатської
дисертації – «Суспільно-політичні
процеси в західному регіоні
України (1988−1999 pp.)», доцент
кафедри історії України.

Інститут
українознавства
імені
І. Крип’якевича НАН України (м. Львів).
Довідка про стажування № 141/58. Тема
стажування
–
«Участь
правників
Станіславівщини
в
державотворчих
процесах ЗУНР». 26.05.2016 р.

складі
експертної
ради),
8(член
редколегії
фахового
видання),
9(член журі
ІV
і
ІІІ
етапів
учнівських
олімпіад,
ІІ етапу
МАН
України),
10(член
фахової
предметної
комісії
зі
вступу
абітурієнтів
),
11(член
спецради,
офіційний
опонент),
14(наявність
виданих
навчальнометодичних
посібників),
15(присвоєн
ня вченого
звання
доцента),
16(керівниц
тво постійно
діючим
студентськи
м науковим
гуртком).
П. 5
пп. 2
(наявність
наукових
публікацій),
3(наявність
навчальнометодичног
о посібника

«Історія
і
педагогіка»,
кваліфікація: вчитель
історії,
суспільствознавства,
методист
виховної
роботи

Компетентнісний Галицька-Дідух
підхід
у Тамара
Вяячеславівна
професійній
підготовці
вчителя
історії
14 лек. год.

Доцент
кафедри
історії
України

Прикарпатський
університет
імені
Василя Стефаника,
1997 р., спеціальність
«Історія»,
кваліфікація: історик,
учитель
історії
і
народознавства

Кандидат
історичних
наук,
спеціальність 07.00.01 – історія
України.
Тема
кандидатської
дисертації – «Східна Галичина і
Ризька мирна конференція 1920–
1921 рр.», доцент кафедри історії
України.

Інститут
українознавства
імені
І. Крип’якевича НАН України, 21 травня –
29 червня 2018 р. Довідка про стажування.
Тема
стажування
–
«Український
національно-визвольний рух у ХХ ст.».
2.07.2018 р.

у
співавторст
ві
50%)
11(офіційни
й опонент),
14(наявність
виданих
навчальнометодичних
посібників),
16(виконанн
я обов’язків
куратора
групи).
П. 5
пп. 2
(наявність
наукових
публікацій),
4(наукове
керівництво
(консультув
ання)
здобувача),
7(робота у
складі
експертної
ради),
8(рецензува
ння
видання),
9(керівник
студентів,
які зайняли
призові
місця;
голова журі
ІІІ етапу
учнівських
олімпіад),
10(заступни
к декана),
11(член
спецради,
офіційний
опонент),
14(наявність
виданих
навчально-

Методичні засади Галицька-Дідух
Тамара
висвітлення
Вячеславівна
історичних
постатей
у
шкільних курсах
історії
14 лек. год.

Доцент
кафедри
історії
України

Прикарпатський
університет
імені
Василя Стефаника,
1997 р., спеціальність
«Історія»,
кваліфікація: історик,
учитель
історії
і
народознавства

Кандидат
історичних
наук,
спеціальність 07.00.01 – історія
України.
Тема
кандидатської
дисертації – «Східна Галичина і
Ризька мирна конференція 1920–
1921 рр.», доцент кафедри історії
України.

Інститут
українознавства
імені
І. Крип’якевича НАН України, 21 травня –
29 червня 2018 р. Довідка про стажування.
Тема
стажування
–
«Український
національно-визвольний рух у ХХ ст.».
2.07.2018 р.

методичних
посібників),
15(присвоєн
ня вченого
звання
доцента),
16(керівниц
тво
студентом,
який зайняв
призове
місце).
П. 5
пп. 2
(наявність
наукових
публікацій),
4(наукове
керівництво
(консультув
ання)
здобувача),
7(робота у
складі
експертної
ради),
8(рецензува
ння
видання),
9(керівник
студентів,
які зайняли
призові
місця;
голова журі
ІІІ етапу
учнівських
олімпіад),
10(заступни
к декана),
11(член
спецради,
офіційний
опонент),
14(наявність
виданих
навчальнометодичних
посібників),

Міщук
Історія
Іванович
українського
війська
в
шкільних курсах
історії
14 лек. год.

Сучасна

Андрій

Марущенко
Олександр

Доцент
кафедри
історії
України

Прикарпатський
університет
імені
Василя Стефаника,
2001 р.,
спеціальність
«Історія»,
кваліфікація: історик,
викладач

Кандидат
історичних
наук,
спеціальність 07.00.01 – історія
України.
Тема
кандидатської
дисертації – «Громадська та
наукова
діяльність
Юліана
Целевича
(1843–1892 рр.).»,
старший науковий співробітник.

Інститут історії України НАН України.
Довідка про стажування № 123/259. Тема
стажування – «Українці у визвольних
змаганнях 1914–1923 рр.». 23.03.2017 р.

Доцент,
завідувач

Івано-Франківський
державний

Кандидат
історичних
наук,
спеціальність 07.00.01 – історія

Інститут історії України НАН України.
Довідка про стажування 123/883. Тема

15(присвоєн
ня вченого
звання
доцента),
16(керівниц
тво
студентом,
який зайняв
призове
місце).
П. 5
пп. 2
(наявність
наукових
публікацій),
3(наявність
монографії),
4(наукове
керівництво
(консультув
ання)
здобувача),
7(робота у
складі
експертної
ради),
8(член
редколегії
фахового
видання),
9(член журі
ІІ етапу
конкурсу
МАН),
10(заступни
к декана з
наукової
роботи),
14(наявність
виданих
навчальнометодичних
посібників),
15(присвоєн
ня вченого
звання
доцента).
П. 5
пп. 2
(наявність

Володимирович
вітчизняна
історіографія
українського
самостійницького
руху 40-50-х рр.
ХХ ст.
14 лек. год.

кафедри
історіографії
і
джерелознавства

педагогічний
інститут імені Василя
Стефаника, 1982 р.,
спеціальність
«Історія
і
педагогіка»,
кваліфікація: вчитель
історії
і
суспільствознавства,
методист
виховної
роботи

КПРС.
Тема
кандидатської
дисертації
–
«Організаційнопартійна робота Компартії України
в роки Великої Вітчизняної війни:
історіографія проблеми», доцент
кафедри нової і новітньої історії

стажування – «Україна в роки Другої
світової війни». 14.11.2017 р.

Юрій
Зброєзнавство
і Довган
Любомирович
уніформістика на
уроках історії
14 лек. год.

Доцент
кафедри
історіографії
і
джерелознавс
тва

Прикарпатський
університет
імені
Василя
Стефаника
2000 р. Спеціальність
«Історія»,
кваліфікація: історик,
викладач

Кандидат
історичних
наук,
спеціальність
07.00.06
–
Історіографія, джерелознавство і
спеціальні історичні дисципліни.
Тема кандидатської дисертації –
«Політика
Франції,
Великої
Британії
та
США
щодо

Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича. Довідка № 2/13313. Тема стажування – «Методика
викладання дисципліни» «Історіографія:
теорія і методологія». 2.02.2017 р.

наукових
публікацій),
3(наявність
монографії
у
співавторст
ві
10%),
4(наукове
керівництво
(консультув
ання)
здобувача),
8(член
редколегії
фахового
видання),
9(член журі
ІІ етапу
конкурсу
робіт МАН
України),
10(завідувач
кафедри,
член
фахової
предметної
комісії
зі
вступу
абітурієнті),
11(офіційни
й опонент),
14(наявність
виданих
навчальнометодичних
посібників),
15(присвоєн
ня вченого
звання
доцента).
П. 5
пп. 2
(наявність
наукових
публікацій),
9(керівниць
ке
студентом,
який зайняв

національної державності України
у вітчизняній та українській
зарубіжній історіографіях (1917 –
1920)»
Доцент
кафедри
історіографії і джерелознавства

Джерела
з Волощук
всесвітньої історії Мирослав
Михайлович
14 лек. год.

Професор
кафедри
всесвітньої
історії

Прикарпатський
університет
імені
Василя Стефаника,
2000 р., спеціальність
«Історія»,
кваліфікація: історик,
викладач

Доктор
історичних
наук,
спеціальність 07.00.02 – всесвітня
історія, 2015 р. Тема докторської
дисертації – «Русь» в Угорському
королівстві (ХІ – друга половина
XIV ст..): суспільно-політична
роль, майнові стосунки, міграції,
доцент кафедри всесвітньої історії.

Інститут
українознавства
імені
І. Крип’якевича НАН України. Диплом
доктора
історичних
наук.
Захист
докторської
дисертації
«Русь»
в
Угорському королівстві (ХІ – друга
половина XIV ст..): суспільно-політична
роль, майнові стосунки, міграції»,.
26.05.2015 р.

призове
місце),
10(член
фахової
предметної
комісії
зі
вступу
абітурієнтів
),
14(наявність
виданих
навчальнометодичних
посібників),
15(присвоєн
ня вченого
звання
доцента),
16(керівниц
тво постійно
діючим
студентськи
м науковим
гуртком).
П. 5
пп. 1
(наявність
наукових
публікацій
включених
до
баз
Scopus або
Web
of
Science),
2(наявність
наукових
публікацій),
3(наявність
монографії),
4(наукове
керівництво
(консультув
ання)
здобувача),
5(участь у
міжнародно
му
науковому
проекті),

7(робота у
складі
експертної
ради),
8(член
редколегії
фахового
видання),
9(керівниць
ке
студентом,
який зайняв
призове
місце),
10(організац
ійна робота
у закладах
освіти
на
посаді
керівника),
11(член
спецради,
офіційний
опонент),
12(присвоєн
ня
наукового
ступеня
доктора
наук),
13(наявність
авторського
свідоцтва),
14(наявність
виданих
навчальнометодичних
посібників),
15(присвоєн
ня вченого
звання
доцента),
16(керівник
студентсько
го гуртка,
виконання
обов’язків
куратора

Науковий семінар
(кафедра історії
України)

Райківський Ігор
Ярославович

Професор,
завідувач
кафедри
історії
України

Івано-Франківський
державний
педагогічний
інститут імені Василя
Стефаника, 1991 р.,
спеціальність
«Історія
і
педагогіка»,
кваліфікація: вчитель
історії
і
суспільствознавства,
методист по виховній
роботі.

Доктор
історичних
наук,
спеціальність 07.00.01 – історія
України.
Тема
докторської
дисертації:
«Ідея
української
національної
єдності
в
громадському житті Галичини ХІХ
століття»,
професор
кафедри
історії України

Інститут
українознавства
імені
І. Крип’якевича НАН України (м. Львів).
Довідка про стажування № 141/44. Тема
стажування
–
«Ідея
української
національної єдності в громадському
житті
Галичини
ХІХ
століття».
13.05.2017 р.

групи).
П. 5
пп. 2
(наявність
наукових
публікацій),
3(наявність
монографії),
4(наукове
керівництво
(консультув
ання)
здобувача),
5(участь у
міжнародно
му
науковому
проекті),
7(робота у
складі
експертної
ради),
8(член
редколегії
фахового
видання),
9(член журі
ІV етапу
учнівської
олімпіади),
10(завідувач
кафедри),
11(член
спецради,
офіційний
опонент),
12(присудж
ення
наукового
ступеня
доктора
наук),
14(наявність
виданих
навчальнометодичних
посібників),
15(присвоєн
ня вченого

звання
професора),
16(робота у
складі
оргкомітету/
журі).

Науковий семінар Боян-Гладка
(кафедра етнології Світлана Петрівна
і археології)

Доцент
кафедри
етнології
археології

Прикарпатський
національний
університет
імені
Василя Стефаника,
2005 р.,
Спеціальність
«Історія»,
кваліфікація: історик,
викладач

Кандидат
історичних
наук,
спеціальність 07.00.05 – етнологія.
Тема кандидатської дисертації –
«Весняно-літня
календарна
обрядовість бойків (кінець ХІХ –
1930-і рр.
ХХ ст.)»,
доцент
кафедри історії України

Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича. Довідка про
стажування № 2/13-1549. Тема стажування
– «Трансформаційні зміни народної
обрядової практики українців Карпат:
церква і громада». 04.06.2015 р.

П. 5
пп. 2
(наявність
наукових
публікацій у
наукових
виданнях),
8(член
редакційної
колегії
наукового
видання),
9(робота у
складі II–III
етапу
Всеукраїнсь
ких
конкурсівзахистів
МАН
України),
10(відповіда
льний
секретар
приймально
ї комісії та
його
заступник),
14(наявність
виданих
навчальнометодичних
посібників),
15(присудж
ення
наукового
ступеня
доктора
філософії),
16(керівниц
тво постійно
діючим

Науковий семінар Комар Володимир
(кафедра історії Леонович
слов’ян)

Професор,
завідувач
кафедри
історії
слов’ян

Івано-Франківський
державний
педагогічний
інститут імені Василя
Стефаника, 1992 р.,
спеціальність
«Історія»,
кваліфікація: вчитель
історії
і
суспільствознавства

Доктор
історичних
наук,
спеціальність 07.00.02 – всесвітня
історія.
Тема
докторської
дисертації
–
«Концепція
прометеїзму в політиці Польщі
(1921–1939 рр.)»,
професор
кафедри історії слов’ян

Варшавський університет. Свідоцтво про
підвищення кваліфікації. Тема стажування
– «Східна Європа в польській геополітиці
міжвоєнного періоду». 28.02.2017 р.

студентськи
м науковим
гуртком).
П. 5
пп. 2
(наявність
наукових
публікацій),
3(наявність
монографії
у
співавторст
ві
4%)
4(наукове
керівництво
(консультув
ання)
здобувача),
7(робота у
складі
експертної
ради),
8(член
редколегії
вітчизняних
та
іноземних
фахових
видань),
10(завідувач
кафедри),
11(член
спецради,
офіційний
опонент),
12(присудж
ення
наукового
ступеня
доктора
наук),
13(наявність
авторських
свідоцтв),
14(наявність
виданих
навчальнометодичних
посібників).

Науковий семінар Бурачок
Василівна
(кафедра
всесвітньої
історії)

Лілія

Доцент
кафедри
всесвітньої
історії

Івано-Франківський
педагогічний
інститут імені Василя
Стефаника, 1991 р.,
спеціальність
«Історія
і
педагогіка»,
кваліфікація: вчитель
історії
і
суспільствознавства,
методист по виховній
роботі.

Кандидат
історичних
наук,
спеціальність 07.00.01 – історія
України,
2006 р.
Тема
кандидатської
дисертації
–
«Громадсько-політична діяльність
Осипа Назарука (1883 – 1940 рр.)»,
доцент кафедри всесвітньої історії.

Інститут
українознавства
ім.
І. Крип’якевича НАН України. Довідка
про
стажування
№141/26.
Тема
стажування – «Методика викладання
Всесвітньої історії ХХ ст.». 18.03.2015 р.

Науковий семінар Шологон
Іванівна
(кафедра
історіографії
і
джерелознавства)

Лілія

Доцент
кафедри
історіографії
і
джерелознавс
тва

Чернівецький
державний
університет
імені
Юрія
Федьковича,
1998 р., спеціальність
«Всесвітня історія»,
кваліфікація: історик,
викладач

Доктор
історичних
наук,
спеціальність
07.00.06
–
історіографія, джерелознавство та
спеціальні історичні дисципліни.
Тема докторської дисертації –
«Джерела українського походження
з історії національно-культурного
руху в Східній Галичині (1848–
1914 рр.).»,
доцент
кафедри
історіографії і джерелознавства

Черкаський національний університет
імені Богдана Хмельницького. Диплом
доктора наук. 25 жовтня 2017 р. Тема
докторської дисертації – «Джерела
українського
походження
з
історії
національно-культурного руху в Східній
Галичині (1848–1914 рр.)». 25.10.2017 р.

П. 5
пп. 2
(наявність
наукових
публікацій),
9(член журі
ІІ етапу
конкурсу
МАН
України),
10(заступни
к завідувача
кафедри),
15(присвоєн
ня вченого
звання
доцента).
П. 5
пп. 2
(наявність
наукових
публікацій),
3(наявність
монографії),
7(робота у
складі
експертної
ради),
8(член
редколегії
фахового
видання),
10(вчений
секретар
Інституту),
12(присудж
ення
наукового
ступеня
доктора
наук),
14(наявність
виданих
навчальнометодичних
посібників),
15(присвоєн
ня вченого
звання
доцента),

16(керівниц
тво
студентом,
який зайняв
призове
місце).

Ректор

І.Є. Цепенда

4. Якісний склад випускової кафедри історії України із спеціальності 014 «Середня освіта (Історія)»
Прізвище,
ім’я, побатькові
викладача

Райківський
Ігор
Ярославович

НаймеНайменування
нування
закладу, який
посади (для
закінчив викладач
сумісників
(рік закінчення,
– місце
спеціальність,
основної
кваліфікація згідно з
роботи,
документом про
найменуван
вищу освіту)
ня посади)

завідувач
кафедри,
професор
кафедри
історії
України

Науковий
Найменування
Інформація про наукову
Відомості про
ступінь,
всіх навчальних
діяльність (основні
підвищення
шифр і
дисциплін, які
публікації за напрямом,
кваліфікації викладача
найменування
закріплені за
науково-дослідна робота,
(найменування
наукової
викладачем, та
участь у конференціях і
закладу, вид
спеціальності,
кількість
семінарах, робота з
документа, тема, дата
тема дисертації,
лекційних годин
аспірантами та
видачі)
вчене звання, за
з кожної
докторантами, керівництво
якою кафедрою
навчальної
науковою роботою
(спеціальністю)
дисципліни
студентів)
присвоєно
Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням)
Івано-Франківський
Доктор
1. «Історія України
1. Райківський І. Ідея
Інститут
державний
історичних наук ХІХ – початку
української національної
українознавства
педагогічний
спеціальність
ХХ ст.» (46 год.)
єдності в громадському
імені
інститут імені
07.00.01 – історія 2. «Теорія і
житті Галичини ХІХ ст. –
І. Крип’якевича
Василя Стефаника,
України
методика наукових
Івано-Франківськ, 2013. –
НАН України
1991 р.,
«Ідея української досліджень»
932+16 с.
(м. Львів); довідка
спеціальність:
національної
(12 год.)
2. Райківський І. Ідея
про стажування
«Історія і
єдності в
3. «Українська
української соборності в
№ 141/44; тема
педагогіка»,
громадському
національна
підавстрійській Галичині
стажування – «Ідея
кваліфікація:
житті Галичини державність:
(ХІХ – початок ХХ
української
вчитель історії і
ХІХ століття»,
історикостоліття) / І. Райківський. –
національної
суспільствознавства,
професор
політологічний
Івано-Франківськ : Нова
єдності в
методист по
кафедри історії аналіз» (10 год.)
Зоря, 2016. – 392 с.
громадському
виховній роботі
України
4. «Національне
3. Raikivskyi I. The idea of
житті Галичини
відродження і
the Ukrainian national unity
ХІХ століття»;

формування
державотворчих
концепцій в Україні
у ХІХ – на початку
ХХ ст.» (20 год.)

in the community life of East
Galicia in the ХІХth century:
conceptual analysis // Zeszyty
naukowe Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Prace
Historyczne. – Kraków, 2014.
– T. 141, z. 1. – S. 77–91.
4. Rajkivs’kyj I. Ideja
nacionalnog jedinstva
Ukrajine u javnom životu
Prykarpattja (od 19. st. do
početka 20. st.) //
Prikarpatska Galicija
(prijevodi s ukrajinskoga).
Priredili J.Paščenko i
T.Fuderer. – Zagreb, 2017. –
S. 185–190.
5. Райківський І. Взаємини
українських діячів
Галичини і підросійської
України на початку ХХ
століття // Україна:
культурна спадщина,
національна свідомість,
державність. – Львів, 2015.
– Вип. 26. – С. 117–132.
Керівник 5 захищених
кандидатських дисертацій
(Гайдукевич О.В., Мельник
В.І., Ілин Л.І., Древніцький
Ю.І., Стасюк І.М.),

13.05.2017 р.

Бурдуланюк
Василь
Миколайович

доцент
кафедри
історії
України

Львівський
державний
університет імені
Івана Франка,
1973 р.,
спеціальність
«Історія»,
кваліфікація:
викладач історії і
суспільствознавства

кандидат
історичних наук,
спеціальність
07.00.01 – історія
України
«Культурні
зв'язки Галичини
з
Наддніпрянсько
ю Україною в
кінці XIX – на
початку XX ст.»,
доцент кафедри
історії України

1. «Історія України
пізнього
середньовіччя (XV
– сер. XVII ст.)»
(16 год.)
2. «Історія
України»,
факультет філології
(14 год.)
3. «Історія культури
Галичини»
(з. ф. н.) (4 год.)

магістерських і дипломних
робіт студентів
1. Бурдуланюк В. Наукове
Інститут
товариство імені Шевченка
народознавства
– всеукраїнський науковий НАН України; звіт і
центр кінця ХІХ – початку
довідка про
ХХ століть // Гуманітарні
стажування № 21
дисципліни у навчальновід 12.06.2014 р.;
виховному процесі вищих
тема стажування –
навчальних закладів
«Музеї Галичини
(кафедра гуманітарних
другої половини
дисциплін Львівського
ХІХ ст. – 1939 р.»;
державного університету
10.06.2014 р.
фізичної культури). – Львів,
2015. – Вип. 5. – С. 120–
132.
2. Бурдуланюк В. Роль
НТШ у наукових зв’язках
Галичини з
Наддніпрянською
Україною в кінці ХІХ – на
початку ХХ століть //
Галичина. Всеукраїнський
науковий і культурнопросвітницький
краєзнавчий часопис. –
2015. – Вип. 27. – С. 177–
183.
3. Бурдуланюк В.
Українське мовознавство
Галичини другої половини

ГалицькаДідух Тамара
Вячеславівна

доцент
кафедри
історії
України

Прикарпатський
університет імені
Василя Стефаника,
спеціальність
«Історія», 1997 р.,

кандидат
історичних наук,
спеціальність
07.00.01 – історія
України

ХІХ – першої третини ХХ
ст. // Галичина. Науковий і
культурно-просвітній
краєзнавчий часопис. –
Івано-Франківськ, 2013. –
Ч. 22–23. – С. 369–383.
4. Бурдуланюк В. Театр в
умовах національновизвольної боротьби
галицьких українців
початку ХХ століття //
Галичина. Науковий і
культурно-просвітній
краєзнавчий часопис. –
Івано-Франківськ, 2014. –
Ч. 25–26. – С. 364–368.
5. Бурдуланюк В. Розвиток
українського
літературознавства в
Галичині в ХІХ – першій
третині ХХ століття //
Вісник Прикарпатського
університету. Історія. –
Вип. 26. – 2014. – С. 21–32.
Керівник магістерських і
дипломних робіт студентів
1. «Історія України І
1. Галицька–Дідух Т.
пол. ХХ ст.»
В. Інформаційно–
(14 год.)
пропагандистська політика
2. «Історія України радянської влади в західних
ІІ пол. ХХ – поч.
областях УРСР 1944–

Інститут
українознавства
імені
І. Крип’якевича
НАН України;

кваліфікація:
історик, учитель
історії і
народознавства

«Східна
Галичина і
Ризька мирна
конференція
1920–1921 рр.»,
доцент кафедри
історії України

ХХІ ст.» (14 год.)
3. «Методика
викладання історії»
(40 год.)
4. «Вступ до
спеціальності»
(14 год.)
5. «Сучасні освітні
технології» (14 год.)
5.
«Компетентнісний
підхід у
професійній
підготовці вчителя»
(14 год.)
6. Методичні засади
висвітлення
історичних
постатей у
шкільних курсах
історії» (14 год.)

1947 рр. (на прикладі
Станіславської області) //
Гілея:науковий вісник.
Збірник наукових праць /
Гол. ред. В.М. Вашкевич. –
К. : «Видавництво «Гілея»,
2017. – Вип. 126. – С. 57–
62.
2. Галицька-Дідух Т.В.
Східногалицька проблема
як об’єкт міжнародної
політики (вересень –
грудень 1920 р.) //
Гілея:науковий вісник.
Збірник наукових праць /
Гол. Ред. В.М. Вашкевич. –
К. : «Видавництво «Гілея»,
2016. – Вип. 114 (11). –
С. 46–54.
3. Галицька-Дідух Т.
Східногалицька проблема
як об’єкт міжнародної
політики (січень – серпень
1920 р.) // Гілея: науковий
вісник. Збірник наукових
праць. – К., 2015. – Вип. 10.
– С. 33–43
4. Галицька–Дідух Т.
Військове й ідеологополітичне протистояння
УПА та ОУН (б) і

довідка про
стажування; тема
стажування –
«Український
національновизвольний рух у
ХХ ст.»;
2.07.2018 р.

Дрогомирецька Людмила
Романівна

доцент
кафедри
історії
України

Івано-Франківський
державний
педагогічний
інститут імені
Василя Стефаника,
1987 р.,
спеціальність
«Історія»,

кандидат
історичних наук,
спеціальність
07.00.01 – історія
України
«Український
кооперативний
рух у суспільно-

1. «Давня та
середньовічна
історія України»
(46 год.)
2. «Етнополітичні
процеси на
українських землях
в давню і

радянських каральних
структур у 1944–1945 рр.
(на прикладі Станіславської
області) // Галичина.
Науковий і культурнопросвітній краєзнавчий
часопис. – ІваноФранківськ, 2013. – № 22–
23. – С. 252–262.
5. Галицька-Дідух Т.
Східногалицьке
представництво на Ризькій
мирній конференції 1920–
1921 рр. // Галичина.
Науковий і культурнопросвітній краєзнавчий
часопис. – ІваноФранківськ, 2014. – Ч. 25–
26. – С. 231–242.
Керівник 2 захищених
кандидатських дисертацій:
Островський В. В. і
Паска Б. В.
1. Дрогомирецька Л.
Співпраця українських
кооперативних організацій
Східної Галичини з
товариством «Сільський
господар» у 20–30-х рр.
ХХ ст. // Галичина.
Науковий і культурно-

Інститут
українознавства
імені
І. Крип’якевича
НАН України
(м. Львів); довідка
про стажування
№ 14/298; тема

кваліфікація:
вчитель історії і
суспільствознавства

політичному
житті Західної
України (1920–
1939 рр.)»,
доцент кафедри
історії України

середньовічну
добу» (8 год.)
3. «Економічна
історія України»
(16 год.)

просвітницький часопис. –
2016. – Ч. 28. – С. 26–33.
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підтема:
«Методичні засади
відбору і
структурування
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Реєнт
Олександр
Петрович

Особи, які працюють за сумісництвом
заступник
Київський
Доктор
1. «Проблеми
директора з
державний
історичних наук, вивчення історії
наукової
педагогічний
спеціальність
української
роботи
інститут ім.
07.00.01 – історія революції 1917–
Інституту О. Горького, 1977 р.,
України,
1921 рр.»
історії
спеціальність:
«Робітники
(16 год.)
України
історія і педагогіка, України в 1917–
2. «Україна в
НАН
кваліфікація:
1920 рр.
Першій світовій
України
вчитель історії і
(Соціальновійні» (10 год.)
суспільствознавства,
політичні та
3. «Українське
методист по
економічні
національне
виховній роботі
зміни)»,
відродження в
професор, історія ХІХ ст.» (10 год.)
України.
4. «Проблеми
історіографії
української
національної
революції 1914–

1. Реєнт О. П. Торгівля в
Південній Україні:
організація товарообігу та
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XVIII ‒ початок ХХ ст.) /
Відп. ред. В. А. Смолій.
НАН України. Інститут
історії України. ‒ К. :
Інститут історії України,
2017. ‒ 155 с. (у
співавторстві з
О.М Гордуновським і
О.І. Гуржієм).
2. Реєнт О. П. Україна в
імперську добу (XIX ‒
початок XX століття) / Гол.
ред. Р. Стасюк. ‒ К. : Видво «Арій», 2016. ‒ 320 с. ‒

Інститут історії
України НАН
України, членкореспондент НАН
України

1923 рр.»
(10 год.)
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(Таємниці історії).
3. Реент О. П. Українські
визвольні змагання 1917–
1921 років / Гол. ред.
Р. Стасюк. ‒ К. : Вид-во
«Арій», 2016. ‒ 280 с. ‒
(Таємниці історії).
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Прізвище, ім’я,
по батькові

Райківський Ігор
Ярославович

Ректор

Найменування закладу,
який закінчив викладач
(рік закінчення,
спеціальність,
кваліфікація згідно з
документом про вищу
освіту)
Івано-Франківський
державний
педагогічний інститут
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спеціальність: «Історія і
педагогіка»,
кваліфікація: вчитель
історії
і
суспільствознавства,
методист з виховної
роботи
(диплом
з
відзнакою
РВ
№826120)

Науковий ступінь, шифр і
найменування наукової
спеціальності, тема дисертації,
вчене звання, за якою кафедрою
(спеціальністю) присвоєно,
категорія, педагогічне звання

доктор історичних наук (номер
диплома ДД № 004049, 2015),
спеціальність 07.00.01 – історія
України.
Тема
докторської
дисертації
«Ідея
української
національної
єдності
в
громадському житті Галичини
ХІХ століття», професор кафедри
історії України (атестат професора
№ 011046, 2015)

Педагогічний
(науковопедагогічний)
стаж (повних
років)

Інформація про попередню
роботу
(період (років),
найменування організації,
займана посада)

21 рік

1) ЗОШ у с. Ворона
Коломийського району
Івано-Франківської області,
08.1991 – 07.1992, вчитель
історії і суспільствознавства;
2) 1992–1995 рр. – навчання
в аспірантурі з відривом від
виробництва
Прикарпатського
університету імені Василя
Стефаника;
3) Прикарпатський
університет імені Василя
Стефаника, 10.1995 –
08.1996, лаборант кафедри
нової і новітньої історії

Примітка (з якого
часу працює у закладі
освіти за основним
місцем роботи або
сумісництвом)

працює за основним
місцем роботи в
Прикарпатському
національному
університеті
імені
Василя Стефаника,
21 рік 7 місяців
(з 01.09.1996)
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