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)
Котик Тетяна
Миколаївна

професор
кафедри
фахових
методик та
технологій
початкової
освіти,
керівник
проектної
групи, гарант
освітньої
програми

Київський державний
університет
ім. Т.Г. Шевченка;
1980 р., спеціальність:
філолог, кваліфікація:
викладач російської мови
і літератури

Доктор
педагогічних наук
за спеціальністю 13.00.02 –
теорія і методика навчання
(українська мова), тема
дисертації «Теорія і
практика становлення й
розвитку української
дошкільної
лінгводидактики»;
професор по кафедрі
фахових методик та
технологій початкової
освіти

36 р.

1. Котик Т. Особливості уроку
української мови в початковій школі
за умов компетентнісного підходу //
Збірник наукових праць Уманського
державного педагогічного
університету імені Павла Тичини /
[гол. ред. : М.Т.Мартинюк]. –
Умань : ФОП Жовтий О.О., 2014. –
Ч. 2. – С. 177–182.
2. Котик Т. Методологічні засади
української лінгводидактики //
Вісник Прикарпатського
університету. Серія: Педагогіка. –
Івано-Франківськ, 2013. – Вип. 49. –
С. 112–117.
3. Котик Т. Концептуальні орієнтири
визначення змісту навчання рідної
мови молодших школярів // Наукові
записки. Серія « Філологічна». –
Острог : Видавництво
Національного університету
«Острозька академія», 2013. –
Вип. 40. – С. 147–152.
4. Котик Т. Мета як форма
відображення концептуальних
підходів до процесу навчання рідної
мови молодших школярів // Гірська

Відомості про підвищення
кваліфікації викладача
(найменування закладу,
вид документа, тема, дата
видачі)
7
Тернопільський
національний
педагогічний університет
імені
Володимира
Гнатюка; звіт і довідка про
стажування листопад –
грудень
2016 р.;
тема
стажування – «Зарубіжний
та вітчизняний досвід
підготовки
магістрів»;
21.12.2016 р.

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.

школа Українських Карпат : наукове
фахове видання з педагогічних наук.
– Івано-Франківськ, 2013. – № 8–9. –
С. 74–79.
5.Kotyk T. Conceptual Approaches to
the Goal of Teaching the Native
Language in Primary School // Journal
of Philology, History, Social and media
Communication, Political Science, and
Cultural Studies: Branch of Ukrainian
Studies of Maria Curie-Sklodovska
University in Lublin . – Lublin, 2015. –
Vol. X. – P. 382–388.
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
українських діячів Галичини і
підросійської України на початку
ХХ століття // Україна: культурна
спадщина, національна свідомість,
державність. – Львів, 2015. –
Вип. 26. – С. 117–132.

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.

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

Власов Віталій
Сергійович

доцент
кафедри
всесвітньої
історії

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.

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
Чи здатна методика запобігти
стерилізації історії // Історія і
суспільствознавство
в
школах

Інститут педагогіки НАПН
України,
вересень
–
грудень 2014 р.; 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

Ректор

доцент
кафедри
історії
України

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

кандидат історичних наук,
07.00.01 – історія України,
«Громадсько-політична та
наукова діяльність Антона
Петрушевича»,
доцент кафедри історії
України

17 р.

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.
Керівник 1 захищеної кандидатської
дисертації: Гавриш І. В.

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

І.Є. Цепенда

2. 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

Найменування
посади
(для сумісників —
місце основної
роботи,
найменування
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
*

П. 5
пп. 2
(наявність
наукових
публікацій у
фахових
виданнях),
6(проведення
навчальних
занять
іноземною
мовою),
14 (наявність
навчальнометодичних
посібників).
П. 5
пп. 2
(наявність
наукових
публікацій у
фахових
виданнях),
6(проведення
навчальних
занять
іноземною
мовою),

І. Цикл загальної підготовки
1.1 Обов’язкові дисципліни
Іноземна
мова
(англійська) – 60 год.

Ткачівська
Марія
Романівна

Завідувач
іноземних
перекладу

кафедри
мов
і

Чернівецький
державний
університет
імені
Юрія
Федьковича,1987 р.,
спеціальність
«Німецька
мова
і
література»,
кваліфікація: філолог,
викладач
німецької
мови, перекладач

Кандидат філологічних наук,
10.02.04 – германські мови.
Тема
кандидатської
дисертації – «Сполучуваність
прикметників на позначення
портретної
характеристики
людини в сучасній німецькій
мові»,
доцент
кафедри
німецької філології

Східноєвропейський
національний університет імені
Лесі
Українки,
Інститут
іноземних
мов
(м. Луцьк),
2016 р. Довідка про стажування
№ 330/16. Тема – «Ключові
проблеми
германського
та
романського
мовознавства».
16.05.2016 р.

Кобута Світлана
Степанівна

Асистент
іноземних
перекладу

кафедри
мов
і

Прикарпатський
національний
університет
імені
Василя
Стефаника,
2011 р., спеціальність
«англійська мова і
література»,
кваліфікація: філолог,
викладач англійської,
німецької
мов
та

Кандидат філологічних наук,
10.01.05
–
порівняльне
літературознавство.
Тема
кандидатської дисертації –
«Концепція «вільної людини»
у творчій спадщині Івана
Багряного
та
Джорджа
Орвелла», асистент кафедри
іноземних мов і перекладу

Київський
національний
університет
імені
Тараса
Шевченка.
Захист
кандидатської
дисертації
«Концепція «вільної людини» у
творчій
спадщині
Івана
Багряного
та
Джорджа
Орвелла». 30.10.2015 р.

зарубіжної літератури

Методологія
та
організація наукових
досліджень – 16 год.

Райківський
Ярославович

Ігор

Професор,
кафедри
України

завідувач
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,
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.

14(наявність
навчальнометодичних
посібників).
П. 5
пп. 2
(наявність
наукових
публікацій),
3(наявність
монографії),
4(наукове
керівництво
(консультува
ння)
здобувача),
5(участь
у
міжнародном
у 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(присудже
ння
наукового
ступеня
доктора
наук),
14(наявність
виданих
навчальнометодичних
посібників),
15(присвоєнн

Педагогіка
вищої
школи та педагогічна
майстерність
викладача – 16 год.

Нагачевська
Іванівна

Зіновія

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.

я
вченого
звання
професора),
16(робота у
складі
оргкомітету/
журі).
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
рекомендова
ний
МОН
України),
11(участь в
атестації
наукових
кадрів
як
офіційного
опонента або
члена
спеціалізован
ої
вченої
ради),
п. 8
(виконання
функцій
головного
редактора/чл
ена
редакційної
колегії
наукового
видання,

включеного
до переліку
наукових
фахових
видань
України),
13(наявність
авторського
свідоцтва).

1.2 Вибіркові дисиципліни
1.2.1 Дисципліни вільного вибору студента
Економічна
історія
України – 16 год.

Дрогомирецька
Людмила Романівна

Доцент
кафедри
історії України

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

Кандидат історичних наук,
07.00.01 – історія України.
Тема
кандидатської
дисертації – «Український
кооперативний
рух
у
суспільно-політичному житті
Західної
України
(1920–
1939 рр.)», доцент кафедри
історії України.

Інститут українознавства імені
І. Крип’якевича НАН України.
Довідка
про
стажування
№ 14/298. Тема стажування –
«Український кооперативний
рух у суспільно-політичному
житті Західної України (1920–
1939 рр.)». 26.05.2015 р.

Україна в зарубіжних
політичних доктринах
і стратегіях ХХ –
ХХІ ст. – 16 год.

Щербін
Василівна

Доцент
кафедри
всесвітньої історії

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

Кандидат історичних наук,
07.00.02 – всесвітня історія.
Тема
кандидатської
дисертації – «Конституційнодемократична партія Росії та
українське питання (1905–
1918 рр.)., доцент кафедри
всесвітньої історії

Чернівецький
національний
університет
імені
Юрія
Федьковича.
Термін
стажування – травень – червень
2018 р. Звіт про стажування
Тема стажування – «Перша
світова війна як пролог ХХ ст.»;
від 22.06.2018 р.

Лілія

П. 5
пп. 2
(наявність
наукових
публікацій),
3(наявність
монографії),
9(керівницьк
е студентом,
який зайняв
призове
місце),
11(офіційний
опонент),
14(наявність
виданих
навчальнометодичних
посібників),
15(присвоєнн
я
вченого
звання
доцента),
16(виконання
обов’язків
куратора
групи).
П. 5
пп. 2
(наявність
наукових
публікацій у
фахових
виданнях),
8(член
редакційної
колегії
фахового

видання),
11(офіційний
опонент),
14(наявність
навчальнометодичних
посібників).

2. Цикл професійної підготовки
2.1 Обов’язкові дисципліни
2.1.1 Теоретична підготовка
Історіографія історії
України – 18 год.

Марущенко
Олександр
Володимирович

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
роботи

Кандидат історичних наук,
спеціальність
07.00.01
–
історія
КПРС.
Тема
кандидатської дисертації –
«Організаційно-партійна
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»; від
14.11.2017 р.

П. 5
пп. 2
(наявність
наукових
публікацій),
3(наявність
монографії у
співавторстві
10%),
4(наукове
керівництво
(консультува
ння)
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(офіційний
опонент),
14(наявність
виданих
навчальнометодичних
посібників),
15(присвоєнн

Історіографія
всесвітньої історії ХХ
– початку ХХІ ст. –
18 год.

Жерноклеєв
Станіславович

Олег

Професор, завідувач
кафедри
всесвітньої
історії

Івано-Франківський
державний
педагогічний інститут
імені
Василя
Стефаника,
1991 р.,
вчитель
історії
і
суспільствознавства,
методист з виховної
роботи

Доктор історичних наук,
07.00.02 – всесвітня історія.
Тема докторської дисертації –
«Національні
секції
австрійської
соціалдемократії в Галичині й на
Буковині (1890–1918 рр.)»,
професор кафедри всесвітньої
історії.

Інститут українознавства імені
Івана
Крип’якевича
НАН
України. Звіт і довідка №141/91
про
стажування
від
29.12.2017 р. Тема стажування
– «Вивчення досвіду організації
науково-дослідницької
діяльності
структурного
підрозділу
установи».
29.12.2017 р.

Філософія
та
методологія історії –
18 год.

Кугутяк
Васильович

Микола

Професор
кафедри
етнології і археології

Івано-Франківський
педагогічний інститут
імені
Василя
Стефаника,
1981 р.,
спеціальність ―історія
і педагогіка‖,
кваліфікація: вчитель
історії
і
суспільствознавства,
методист з виховної
роботи

Доктор історичних наук,
07.00.05 – етнологія. Тема
докторської
дисертації
–
«Національно-політичний рух
в Галичині 1890 – 1939-х рр.»,
1996 р., професор кафедри
нової і новітньої історії.

Центр дослідження українськопольських відносин Інституту
українознавства імені
І. Крип’якевича НАН України
(м. Львів). Звіт про стажування.
Тема стажування – «Історія
ЗУНР
в
документах».
19.01.2017 р.

Історіографія історії
зарубіжних слов’ян –
20 год.

Дебенко
Зеновійович

Василь

Доцент
кафедри
історії слов’ян

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

Кандидат історичних наук,
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, термін стажування
– 8 травня – 15 червня 2018 р.
Довідка про стажування. Тема
стажування – «Політика Росії
ХVІІІ ст.». 15.06.2018 р.

я
вченого
звання
доцента).
П. 5
пп. 2
(наукових
публікацій у
фахових
виданнях),
8(керівник
наукової
теми),
10(завідувач
кафедри),
11(член
спецради,
офіційний
опонент).
П. 5
пп. 2
(наявність
наукових
публікацій у
фахових
виданнях),
8(керівник
наукової
теми),
10(завідувач
кафедри), 11
(офіційний
опонент,
голова
спецради).
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(офіційний
опонент),

Методика викладання
історичних дисциплін
у вищій школі –
20 год.

Жерноклеєв
Станіславович

Олег

Професор, завідувач
кафедри
всесвітньої
історії

Івано-Франківський
державний
педагогічний інститут
імені
Василя
Стефаника,
1991,
вчитель
історії
і
суспільствознавства,
методист з виховної
роботи

Доктор історичних наук,
07.00.02 – всесвітня історія.
Тема докторської дисертації –
«Національні
секції
австрійської
соціалдемократії в Галичині й на
Буковині (1890–1918 рр.)»,
професор кафедри всесвітньої
історії.

Інститут українознавства імені
Івана
Крип’якевича
НАН
України. Звіт і довідка №141/91
про
стажування
від
29.12.2017 р. Тема стажування
– «Вивчення досвіду організації
науково-дослідницької
діяльності
структурного
підрозділу
установи».
29.12.2017 р.

14(наявність
виданих
навчальнометодичних
посібників),
15(присвоєнн
я
вченого
звання
доцента),
16(виконання
обов’язків
куратора
групи).
П. 5
пп. 2
(наукових
публікацій у
фахових
виданнях),
8(керівник
наукової
теми),
10(завідувач
кафедри),
11(член
спецради,
офіційний
опонент).

2.2 Вибіркові дисципліни
2.2.1 Дисципліни за вибором ВНЗ
Методика
екскурсійної роботи –
16 год.

Королько
Зіновійович

Андрій

Доцент
кафедри
історії України

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

Кандидат історичних наук,
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
військовоокупаційних
адміністрацій
(1914–1919 рр.)». 25.06.2018 р.

П. 5
пп. 2
(наявність
наукових
публікацій),
3(наявність
монографії у
співавторстві
40%)
4(наукове
керівництво
(консультува
ння)
здобувача),
7(робота
у
складі
експертної
ради), 8(член
редколегії

Історія релігії і церкви
в Україні – 16 год.

Єгрешій
Ігорович

Олег

Доцент
кафедри
історії України

Прикарпатський
університеті
імені
Василя
Стефаника,
1996 р., спеціальність:
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
про
стажування
№ 141.
Тема
стажування
–
«Українська
греко-католицька в умовах
євроінтеграції». 3.03.2016 р.

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(присвоєнн
я
вченого
звання
доцента),
16(керівницт
во постійно
діючим
студентським
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(офіційний
опонент),
14(наявність
виданих
навчальнометодичних
посібників),
15(присвоєнн
я
вченого
звання
доцента).

2.2.2 Дисципліни вільного вибору студента
1. Інноваційні
технології на уроках
історії – 16 год.

Галицька-Дідух
Тамара Вячеславівна

Доцент
кафедри
історії України

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

Кандидат історичних наук,
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 національновизвольний рух у ХХ ст.».
2.07.2018 р.

П. 5
пп. 2
(наявність
наукових
публікацій),
4(наукове
керівництво
(консультува
ння)
здобувача),
7(робота
у
складі
експертної
ради),
8(рецензуван
ня видання),
9(керівник
студентів, які
зайняли
призові
місця; голова
журі ІІІ етапу
учнівських
олімпіад),
10(заступник
декана),
11(член
спецради,
офіційний
опонент),
14(наявність
виданих
навчальнометодичних

Центрально-Східна
Європа у світових
війнах – 16 год.

Комар Володимир
Леонович

Професор,
кафедри
слов’ян

завідувач
історії

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;
термін стажування 1 січня –
28 лютого 2017 р. Свідоцтво
про підвищення кваліфікації.
Тема – «Східна Європа в
польській
геополітиці
міжвоєнного
періоду».
28.02.2017 р.

посібників),
15(присвоєнн
я
вченого
звання
доцента),
16(керівницт
во
студентом,
який зайняв
призове
місце).
П. 5
пп. 2
(наявність
наукових
публікацій),
3(наявність
монографії у
співавторстві
4%)
4(наукове
керівництво
(консультува
ння)
здобувача),
7(робота
у
складі
експертної
ради), 8(член
редколегії
вітчизняних
та іноземних
фахових
видань),
10(завідувач
кафедри),
11(член
спецради,
офіційний
опонент),
12(присудже
ння
наукового
ступеня
доктора
наук),
13(наявність
авторських
свідоцтв),

Проблеми імперії у
новітні часи – 16 год.

Дебенко
Василь
Зеновійович

Доцент
кафедри
історії слов’ян

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

Кандидат історичних наук,
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,
термін
стажування – 8 травня –
15 червня 2018 р. Довідка про
стажування. Тема стажування
– «Політика Росії ХVІІІ ст.».
15.06.2018 р.

Історія
української
науки в Галичині ХІХ
– початку ХХІ ст. –
16 год

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,
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.

14(наявність
виданих
навчальнометодичних
посібників).
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(офіційний
опонент),
14(наявність
виданих
навчальнометодичних
посібників),
15(присвоєнн
я
вченого
звання
доцента),
16(виконання
обов’язків
куратора
групи).
П. 5
пп. 2
(наявність
наукових
публікацій),
4(наукове
керівництво
(консультува
ння)
здобувача),
7(робота
у
складі
експертної
ради),
15(присвоєнн

Актуальні проблеми
військової
історії
України – 16 год.

Королько
Андрій
Зіновійович

Доцент
кафедри
історії України

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

Кандидат історичних наук,
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.

я
вченого
звання
доцента).
П. 5
пп. 2
(наявність
наукових
публікацій),
3(наявність
монографії у
співавторстві
40%)
4(наукове
керівництво
(консультува
ння)
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
опонент),
14(наявність
виданих
навчальнометодичних
посібників),
15(присвоєнн
я
вченого
звання
доцента),

Гендерні
студії:
здобутки української
та
зарубіжної
історіографії – 16 год.

Шологон
Іванівна

Лілія

Державотворчі
процеси
в
слов’янських країнах –
16 год.

Комар Володимир
Леонович

Доцент
кафедри
історіографії
і
джерелознавства

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

Доктор історичних наук,
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
національнокультурного руху в Східній
Галичині
(1848–1914 рр.)».
25.10.2017 р.

Професор,
кафедри
слов’ян

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

Доктор історичних наук,
спеціальність 07.00.02 –
всесвітня
історія.
Тема
докторської дисертації –

Варшавський
університет;
термін стажування 1 січня –
28 лютого 2017 р. Свідоцтво
про підвищення кваліфікації.

завідувач
історії

16(керівницт
во постійно
діючим
студентським
науковим
гуртком).
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(присудже
ння
наукового
ступеня
доктора
наук),
14(наявність
виданих
навчальнометодичних
посібників),
15(присвоєнн
я
вченого
звання
доцента),
16(керівницт
во
студентом,
який зайняв
призове
місце).
П. 5
пп. 2
(наявність
наукових
публікацій),
3(наявність

Нацистський
окупаційний режим в
Україні
(1941–
1944 рр.):
проблеми
методології
та
історіографія – 16 год.

Марущенко
Олександр
Володимирович

Доцент,
завідувач
кафедри історіографії
і джерелознавства

спеціальність
«Історія»,
кваліфікація: вчитель історії
і суспільствознавства

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

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

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

Кандидат історичних наук,
спеціальність 07.00.01 –
історія
КПРС.
Тема
кандидатської дисертації –
«Організаційно-партійна
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.

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

Українська
національна еліта на
шляху
здобуття
державної
незалежності – 16 год.

Шологон
Іванівна

Лілія

Доцент
кафедри
історіографії
і
джерелознавства

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

Доктор історичних наук,
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
національнокультурного руху в Східній
Галичині
(1848–1914 рр.)».
25.10.2017 р.

ння)
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(офіційний
опонент),
14(наявність
виданих
навчальнометодичних
посібників),
15(присвоєнн
я
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(присудже
ння
наукового

Актуальні проблеми
становлення
української
еліти
ранньомодерної доби
(середина
ХVІ
–
ХVІІІ ст.) – 16 год.

Сигидин Михайло
Васильович

Доцент
кафедри
історії України

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

–

Інститут історії України НАН
України. м. Київ, листопад –
грудень 2017 р.; Довідка про
стажування № 123/933. Тема
стажування
–
«Тенденції
розвитку
української
національно-державної ідеї в
ХVІІ – ХVІІІ ст.». 6.12.2017 р.

Проблеми
слов’янознавства
історичних

Дебенко
Василь
Зеновійович

Доцент
кафедри
історії слов’ян

Прикарпатський університет
імені Василя Стефаника,
1997 р.,
спеціальність:

Кандидат історичних наук,
07.00.02 – всесвітня історія.
Тема
кандидатської

Чернівецький національний
університет
імені
Юрія
Федьковича,
термін

в

ступеня
доктора
наук),
14(наявність
виданих
навчальнометодичних
посібників),
15(присвоєнн
я
вченого
звання
доцента),
16(керівницт
во
студентом,
який зайняв
призове
місце).
П. 5
пп. 2
(наявність
наукових
публікацій),
3(наявність
монографії у
співавторстві
30%),
10(заступник
декана
Факультету),
11(член
спецради,
офіційний
опонент),
14(наявність
виданих
навчальнометодичних
посібників),
16(керівницт
во
студентом,
який зайняв
призове
місце).
П. 5
пп. 2
(наявність
наукових
публікацій),

дослідженнях ХІХ –
ХХ ст. – 16 год.

Актуальні проблеми
історії
Польщі
–
14 год.

Комар Володимир
Леонович

Професор,
кафедри
слов’ян

завідувач
історії

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

дисертації – «Імперська ідея
в Московській державі в
кінці ХV – ХVІ ст.», доцент
кафедри історії слов’ян.

стажування – 8 травня –
15 червня 2018 р. Довідка про
стажування. Тема стажування
– «Політика Росії ХVІІІ ст.».
15.06.2018 р.

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;
термін стажування 1 січня –
28 лютого 2017 р. Свідоцтво
про підвищення кваліфікації.
Тема – «Східна Європа в
польській
геополітиці
міжвоєнного
періоду».
28.02.2017 р.

9(член журі
ІV і ІІІ етапів
учнівських
олімпіад),
10(член
фахової
предметної
комісії
зі
вступу
абітурієнтів),
11(офіційний
опонент),
14(наявність
виданих
навчальнометодичних
посібників),
15(присвоєнн
я
вченого
звання
доцента),
16(виконання
обов’язків
куратора
групи).
П. 5
пп. 2
(наявність
наукових
публікацій),
3(наявність
монографії у
співавторстві
4%)
4(наукове
керівництво
(консультува
ння)
здобувача),
7(робота
у
складі
експертної
ради), 8(член
редколегії
вітчизняних
та іноземних
фахових
видань),
10(завідувач

Азіатськотихоокеанський регіон
в
міжнародних
відносинах і світовій
політиці:
історія,
історіографія
і
джерела – 16 год.

Марущенко
Олександр
Володимирович

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 роботи

Кандидат історичних наук,
спеціальність 07.00.01 –
історія
КПРС.
Тема
кандидатської дисертації –
«Організаційно-партійна
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.

кафедри),
11(член
спецради,
офіційний
опонент),
12(присудже
ння
наукового
ступеня
доктора
наук),
13(наявність
авторських
свідоцтв),
14(наявність
виданих
навчальнометодичних
посібників).
П. 5
пп. 2
(наявність
наукових
публікацій),
3(наявність
монографії у
співавторстві
10%),
4(наукове
керівництво
(консультува
ння)
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(офіційний
опонент),
14(наявність
виданих
навчальнометодичних
посібників),
15(присвоєнн
я
вченого
звання
доцента).

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
07.00.01 – історія ХХ ст.» (46 год.)
єдності в громадському
імені
інститут імені
України
2. «Теорія і
житті Галичини ХІХ ст. –
І. Крип’якевича
Василя Стефаника, «Ідея української методика наукових
Івано-Франківськ, 2013. –
НАН України
1991 р.,
національної
досліджень»
932+16 с.
(м. Львів); довідка
спеціальність:
єдності в
(12 год.)
2. Райківський І. Ідея
про стажування
«Історія і
громадському
3. «Українська
української соборності в
№ 141/44; тема
педагогіка»,
житті Галичини національна
підавстрійській Галичині
стажування – «Ідея
кваліфікація:
ХІХ століття»,
державність:
(ХІХ – початок ХХ
української
вчитель історії і
032 «Історія та
історикостоліття) / І. Райківський. –
національної
суспільствознавства
археологія»,
політологічний
Івано-Франківськ : Нова
єдності в
, методист по
професор
аналіз» (10 год.)
Зоря, 2016. – 392 с.
громадському
виховній роботі
кафедри історії
4. «Національне
3. Raikivskyi I. The idea of
житті Галичини
України
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
07.00.01 – історія
України
«Культурні
зв'язки Галичини
з
Наддніпрянською
Україною в кінці
XIX – на початку
XX ст.», 032
«Історія та
археологія»,
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 навчальнотема стажування –
виховному процесі вищих
«Музеї Галичини
навчальних закладів
другої половини
(кафедра гуманітарних
ХІХ ст. – 1939 р.»;
дисциплін Львівського
10.06. 2014 р.
державного університету
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
07.00.01 – історія
України
«Східна

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

Галичина і Ризька
мирна
конференція
1920–1921 рр.»,
032 «Історія та
археологія»,
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; термін
стажування –
21 травня –
29 червня 2018 р.;
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,
07.00.01 – історія
України
«Український
кооперативний
рух у суспільнополітичному

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

житті Західної
України (1920–
1939 рр.)», 032
«Історія та
археологія»,
доцент кафедри
історії України

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

просвітницький часопис. –
2016. – Ч. 28. – С. 26–33.
2. Дрогомирецька Л. Досвід
діяльності
західноукраїнських
політичних партій у сфері
кооперації (1920–1930ті рр.) // Галичина.
Науковий і культурнопросвітній краєзнавчий
часопис. – 2015. – Ч. 27. –
С. 116–133.
3. Дрогомирецька Л.
Соціально-економічна
політика ЗУНР: історикоправовий аспект //
Галичина. Науковий і
культурно-просвітній
краєзнавчий часопис. –
2014. – Ч. 25–26. – С. 132–
141.
4. Дрогомирецька Л.
Розвиток українського
кооперативного руху в
Західній Україні в умовах
національної політики
Другої Речі Посполитої
(1920–1939) // Українськопольські відносини
сьогодні: потреба
«перезавантаження» чи

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

Єгрешій Олег
Ігорович

доцент
кафедри
історії
України

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

кандидат
історичних наук,
07.00.01 – історія
України
«Суспільнополітична та
культурнопросвітницька
діяльність
єпископа
Григорія
Хомишина
(1904–1945 рр.)»,
032 «Історія та
археологія»,
доцент кафедри
історії України

продовження. Від
Гадяцької угоди до
Європейського союзу. –
Т. І. – Жешув – Львів –
Івано-Франківськ, 2012. –
С.35–47.
5. Дрогомирецька
Л.
Робоча навчальна програма,
плани семінарських занять
та методичні рекомендації
до
курсу
«Давня
і
середньовічна
історії
України».
–
ІваноФранківськ. – 2015. – 63 с.
1. «Історія України»
1. Єгрешій О. «Гендерна
(для студентів
політика» і «гендерна
спеціальності
ідеологія»: омоніми чи
«Політологія»)
синоніми? // Емінак:
(16 год.)
науковий щоквартальник. –
2. «Історія
2017. – № 1 (17) (січень–
української
березень). – С. 82–89.
культури» (14 год.)
2. Єгрешій О. Гендерна
3. «Історія України» ідеологія: науковий дискурс
на неісторичних
на тлі руйнування традиції
спеціальностях
// Галичина. Науковий і
(20 год.)
культурно-просвітній
4. «Історія релігії і
краєзнавчий часопис. –
церкви в Україні»
2016. – Ч. 28. – С. 155–164.
(18 год.)
3. Єгрешій О. Єпископ
5. «ДержавницькоГригорій Хомишин в
соборницькі
умовах українсько-

Інститут
українознавства
імені
І. Крип’якевича
НАН України
(м. Львів); довідка
про стажування
№ 141; тема
стажування –
«Українська грекокатолицька в
умовах
євроінтеграції»;
3.03.2016 р.

погляди та боротьба польських взаємовідносин:
за політичну
минуле і сучасне /
незалежність
О. Єгрешій // Історія релігій
України (1914–
в Україні / За заг ред.
1991 рр.)» (10 год.)
М. Капраля, О. Киричук,
6. «Історія
І. Орлевич. – Львів :
повсякденності у
Інститут релігієзнавства –
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С. 7–26 .
5. Реєнт О. Краєзнавчі
ювілеї: історія, реалії,
перспективи // Національна
спілка краєзнавців в
інформаційному просторі.
До 90-річчя журналу
«Краєзнавство». – К. :
НСКУ, 2017. – С. 5–22.
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6. Інформація про завідувача випускової кафедри історії України із спеціальності 014 «Середня освіта (Історія)»

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
імені
Василя
Стефаника,
1991 р.,
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),
07.00.01 – історія України. Тема
докторської
дисертації
«Ідея
української національної єдності в
громадському житті Галичини
ХІХ століття», 032 «Історія та
археологія», 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
національний 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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