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пам'яті у дослідженнях Івана
Монолатія. - Івано-Франківськ,
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спеціальність
“Історія”,
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міграції», 26 травня
2015 р.

Борчук
Професор
Степан
Миколайович

ІваноФранківський
державний
педагогічний
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традиція ХХ ст.:
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4. Волощук М. Dariusz
Dąbrowski. Król Rusi Daniel
Romanowicz.
O
ruskiej
rodzinie
książęvej,
społeczeństwie i kulturze w
XIII w., Kraków: Avalon,
2016,
412
s.
[Даріуш
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дослідження.»,
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– Вип. 92 (1). – С. 41 – 47.
2.Борчук Степан. Проект
ХХІ століття: енциклопедія
сучасної України// Вісник
Прикарпатського
університету. Історія. - 2015.
- №26. - С. 85 - 103.
3.
Борчук
С.М.
«Енциклопедія
українознавства»:підвалини
та передумови написання /
С.М. Борчук // Науковий
часопис НПУ імені М.П.
Драгоманова.
Серія
6.
Історичні
науки:
Зб.
Наукових праць. – Випуск
14. – К., 2016. – С. 88 –99
4.Борчук С.М. Висвітлення
та оцінки Емського указу
1876
р.
в
українській
енциклопедистиці // Наковий
вісник Східноєвропейського
національного університету
імені Лесі Українки. Випуск 4. - 2017. - С. 18 - 22.
5. Борчук С.М. Передумови
та
етапи
створення
'енциклопедичного словника'
// Наукові праці КамянецьПодільського національного
університету імені Івана
Огієнка. Історичні науки. Том
27.
КамянецьПодільський, 2017 - С.328 338.

енциклопедична
традиція ХХ ст.:
проекти, виконавці,
перспективи
дослідження.»,
3
липня 2015 р.

Бурачок
Лілія
Василівна

доцент

ІваноФранківський
педагогічний
інститут
імені
Василя
Стефаника,1991
вчитель історії і
суспільствознавств
а,
методист
з
виховної роботи

Кандидат
історичних наук,
07.00.01 – історія
України,
“Громадськополітична
діяльність Осипа
Назарука (1883 –
1940 рр.)”, доцент
кафедри
всесвітньої історії

1.Всесвітня історія –
30 год.;
2.Курс за вибором –
18 год.;
2. Новітня історія
країн Західної Європи
і Північної Америки
ХХ – поч. ХХІ ст. – 30
год.

1. Бурачок Л., Олійник О.
Відносини
Пятої
французької республіки з
країнами третього світу в
контексті
розпаду
колоніальної системи. //
Вісник
Прикарпатського
університету. Історія. – Вип.
27. – 2014. – С.72 – 80.
2. Бурачок Л. Громадськополітична діяльність Осипа
Назарука у роки Першої
світової війни // Україна:
культурна
спадщина,
національна
свідомість,
державність. - Львів, 2015. Вип. 26. - С. 175 - 183.
3.Бурачок Л., Яцків О.
Участь
українських
миротворців у місіях ООН у
Таджикистані//
Вісник
Прикарпатського
університету. Історія. - 2015.
- №26. - С. 75 - 86.
4. Бурачок Л., Лизень Є.
Зовнішня політика ФРН
післявоєнного періоду. //
вісник
Прикарпатського
університету.
Історія.
Випуск 28. - 2016. - С. 54 59.
5. Бурачок Л.В. Новітня
історія країн Західної Європи
і Америки. Методичний
посібник:
плани

Інститут
українознавства ім.
І.
Крип’якевича
НАН
України,
Довідка №141/26 від
18.03.2015 р. Тема
стажування
«Методика
викладання
Всесвітньої історії
ХХ ст.», 18.03.2016
р.

Щербін Лілія доцент
Василівна

Прикарпатський
університет імені
Василя Стефаника
2002 р.
Спеціальність
історія, історик викладач

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

1.Україна в доктринах
і стратегіях ХХ ст. –
18 год.;
2.Філософія
і
методологія історії год.;
3.Курс за вибором –
18 год.

семінарських
занять,
програмові
вимоги,
хронологія, термінологічний
словник.Івано-Франківськ,
2016. - 65 с.
1.Щербін Л. Коломия у вирі
Великої
війни.
Рец.:
Монолатій І. С. Місто без
властивостей
/
І.
С.
Монолатій.
–
ІваноФранківськ : Лілея-НВ, 2014.
–
224
с.
//
Вісник
Прикарпатського
університету. Історія. - 2015.
- №26. - С. 240 - 241.
2. Щербін Л. Моє місто:
хрестоматія з історії ІваноФранківська // Відголосся
тожсамостей:
західноукраїнські
сюжети
міжетнічної
комунікації
історичної
політики
та
культури
пам'яті
у
дослідженнях
Івана
Монолатія.
ІваноФранківськ, 2016. - С.131 132.
3. Щербін Л. Мистецтво
краєзнавчого дослідження //
Відголосся
тожсамостей:
західноукраїнські
сюжети
міжетнічної комунікації ,
історичної
політики
та
культури
памяті
у
дослідженнях
Івана

Інститут
українознавства ім.
І.
Крип’якевича
НАН України, звіт
про стажування від
29.06.
2017
р.,
«Діяльність
українських партій
на Буковині на поч.
ХХ ст.», 29 червня
2018 р.

Засипко
Мар’яна
Віталіївна

асистент
(0,25 ст.)

Прикарпатський
національний
університет імені
Василя Стефаника
2009 р.
Спеціальність
історія, історик викладач

Кандидат
історичних наук,
07.00.01 – історія
України,
«Політична
і
соціальноекономічна
діяльність
гетьмана Данила
Апостола (1648 –

1. Нова
історія
країн Західної
Європи
і
Північної
Америки XVIII
– XIX ст. – 28
год.
2. Міжнародні
відносини
XVIII – поч.

Монолатія.
ІваноФранківськ. - 2016. - С. 89 91.
4. Щербін Л. Хрестоматія з
історії Коломиї // Відголосся
тожсамостей:
західноукраїнські
сюжети
міжетнічної
комунікації
історичної
політики
та
культури
пам'яті
у
дослідженнях
Івана
Монолатія.
ІваноФранківськ, 2016. - С.128 130.
5. Щербін Л.В. Соціальна
політика
Національного
фронту
Франції
//
Міжнародна
наукова
конференція, присвячена 75й річниці УПА 'Соціальна
політика в теорії і практиці
українського націоналізму:
історія і сьогодення. - ІваноФранківськ, 2017. - С. 35 42.
1.
Засипко
М.
Етапи
формування
української
діаспори в Бельгії. // Вісник
Прикарпатського
університету. Історія. – Вип.
27. – 2014. – С.80 – 83.
2.Засипко
М.
Розвиток
мануфактурного
виробництва
в
період
гетьманування Д. Апостола /

Прикарпатський
національний
університет імені В.
Стефаника,
кандидатська
дисертація,
«Політична
і
соціальноекономічна
діяльність гетьмана

1734
рр.)»,
асистент кафедри
всесвітньої історії

Ректор

ХХ ст. – 34 год. М. Засипко // Галичина. Данила
Апостола
Всеукраїнський
науковий (1648 – 1734 рр.)».
культурно-просвітній
і 15 лютого 2015 р.
краєзнавчий
часопис.
–
Івано-Франківськ, 2013. –
Вип. 22–23. – С. 154–158.
3.Засипко М. Формування
суспільно-політичних
поглядів
миргородського
полковника
Данила
Апостола / М. Засипко //
Вісник
Прикарпатського
університету.
Історія.
–
Івано-Франківськ, 2013. –
Вип. 23–24. – С. 322–325.
4.Засипко М. Українськоросійські відносини періоду
гетьманування
Данила
Апостола / М. Засипко //
Науковий
вісник
Чернівецького університету.
Історія.
Політологія.
Міжнародні відносини. –
Чернівці
: чернівецький
університет, 2014. – Вип.
684–685. – С. 89–93.
5.
Засипко
М.
Етапи
формування
української
діаспори в Бельгії. // Вісник
Прикарпатського
університету. Історія. – Вип.
27. – 2014. – С.80 – 83.

І.Є. Цепенда

Якісний склад науково-педагогічних працівників,
які забезпечують навчальний процес із спеціальності
032 «Історія та археологія»
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)

Примітк
и*

Київський
національний
університет імені Т. Шевченка,
кандидатська
дисертація
«Концепція «вільної людини» у
творчій спадщині Івана Багряного
та Джорджа Орвелла», 2015 р.

П. 5 пп. 2
(наявність
наукових
публікацій
у фахових
виданнях),
6(проведен
ня
навчальни
х
занять
іноземною
мовою), 14
(наявність
навчальнометодични
х
посібників
3
найменува
ння)..
П. 5 пп. 2
(наявність

1. Цикл загальної підготовки
Іноземна мова Кобута
Асистент кафедри Прикарпатський
(англійська) - Світлана
іноземних мов і національний
60
Степанівна перекладу
університет імені
Василя Стефаника,
2011 р.,
спеціальність
«англійська мова і
література»,
кваліфікація:
філолог, викладач
англійської,
німецької мов та
зарубіжної
літератури

Ткачівська
Марія

Завідувач кафедри Чернівецький
іноземних мов і державний

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

Кандидат філологічних наук, Східноєвропейський національний
10.02.04 – германські мови. університет імені Лесі Українки,

Романівна

перекладу

Педагогіка
Нагачевсь Професор кафедри
вищої школи ка Зіновія педагогіки
імені
та педагогічна Іванівна
Богдана Ступарика
майстерність
викладача –
16 год.

університет,1987 ,
спеціальність
«Німецька мова і
література»,
кваліфікація:
філолог, викладач
німецької
мови,
перекладач

Тема
кандидатської
дисертації – «Сполучуваність
прикметників на позначення
портретної характеристики
людини в сучасній німецькій
мові»,
доцент
кафедри
німецької філології

Інститут іноземних мов (м. Луцьк),
довідка про стажування № 330/16
від 16.05.2016 р. Тема – «Ключові
проблеми
германського
та
романського
мовознавства»,
16.05.2016 р.

Державний
педагогічний
інститут імені В.
Стефаника, 1970 р.
«Математика»;
вчитель
математики
середньої школи

Доктор педагогічних наук,
13.00.01 – теорія та історія
педагогіки.
Тема докторської дисертації:
«Педагогічна
думка
і
просвітництво у жіночому
русі Західної України (ІІ
половина ХІХ ст. – 1939 р.)»,
професор кафедри історії
педагогіки

ДВНЗ «Університет менеджменту
освіти НАПН України», м. Київ,
звіт про стажування, Тема –
«Актуальні проблеми професійної
підготовки педагогічних кадрів»,
22.10.2014 р.

Методологія
Райківськи Професор,
Іванота організація й
Ігор завідувач кафедри Франківський
наукових
Ярославов історії України
державний

Доктор історичних наук,
Інститут
українознавства
ім.
07.00.01 – історія України
І.Крип’якевича НАН України у
«Ідея
української Львові, Довідка про стажування

наукових
публікацій
у фахових
виданнях),
6(проведен
ня
навчальни
х
занять
іноземною
мовою), 14
(наявність
навчальнометодични
х
посібників
3
найменува
ння
П. 5 пп. 2
(наявність
наукових
публікацій
у фахових
виданнях),
3
(наявність
виданого
підручника
),
4(наукове
керівництв
о
здобувача,
який
одержав
вчений
ступінь),
11
(член
спец.
Ради).
П. 5 пп. 2
(наявність
наукових
публікацій

досліджень – ич
16 год.

педагогічний
інститут
ім.
Василя Стефаника,
1991 р.,
спеціальність:
історія
і
педагогіка,
кваліфікація:
вчитель історії і
суспільствознавств
а, методист по
виховній роботі.

1.2.
Національний Шологон
архівний фонд Лілія
України:
Іванівна
процес
формування
та методика
використання
– 16 год.

Актуальні
проблеми
формування
української
нації в ХІХ на
початку ХХ

національної
єдності
в №144/44 від 13.05. 2017 р., Тема у фахових
громадському
житті стажування «Історія України XIX – виданнях),
4(наукове
Галичини ХІХ століття», XX ст.» , 13.05.2017 р.
керівництв
професор, історія України
о
здобувача,
який
одержав
вчений
ступінь),
11
(член
спец.
Ради)., 12
(присудже
ння
наукового
ступеня
доктора
наук).

Вибіркові дисципліни

доцент кафедри
Чернівецький
історіографії
і державний
джерелознавства
університет імені
Юрія Федьковича
1998 р.
спеціальність
«Всесвітня
історія»
кваліфікація
«Історик,
викладач»

Доктор історичних наук
07.00.01 – історія України
«Українські
педагогічні
товариства
Галичини
і
Буковини 80-х рр. ХІХ –
початку ХХ ст.», доцент
кафедри
історіографії
і
джерелознавства

Черкаський
державний
національний університет імені
Богдана Хмельницького,
докторська дисертація, Джерела
українського походження з історії
національно-культурного
руху
Східної Галичини (1848 – 1914 рр).
червень 2017 р.

Райківськи Професор,
Іваной
Ігор завідувач кафедри Франківський
Ярославов історії України
державний
ич
педагогічний
інститут
ім.
Василя Стефаника,

Доктор історичних наук,
07.00.01 – історія України
«Ідея
української
національної
єдності
в
громадському
житті
Галичини ХІХ століття»,

Інститут
українознавства
ім.
І.Крип’якевича НАН України у
Львові,
лютий
Довідка
про
стажування №144/44 від 13.05.
2017 р. Тема стажування «Історія
України XIX – XX ст. 13.05. 2017 р.

П. 5 пп. 2,
(наявність
наукових
публікацій
у фахових
виданнях),
3
(наявність
монографії
),
12
(присудже
ння
наукового
ступеня
доктора
наук).
П. 5 пп. 2
(наявність
наукових
публікацій
у фахових
виданнях),
4(наукове

ст. – 16 год.

1991 р.,
професор
спеціальність:
України
історія
і
педагогіка,
кваліфікація:
вчитель історії і
суспільствознавств
а, методист по
виховній роботі

кафедри

історії

керівництв
о
здобувача,
який
одержав
вчений
ступінь),
11
(член
спец.
Ради)., 12
(присудже
ння
наукового
ступеня
доктора
наук).

2. Цикл професійної підготовки
Історіографія
історії
України – 20
год.

Марущенк
о
Олександр
Володими
рович

Доцент, завідувач
кафедри
історіографії
і
джерелознавства

ІваноФранківський
державний
педагогічний
інститут
імені
Василя Стефаника,
1982 р.,
спеціальність
«Історія
і
педагогіка»,
кваліфікація:
вчитель історії і
суспільствознавств
а,
методист
виховної роботи
1.Історіографі Жерноклеє Професор,
Іваноя всесвітньої в
Олег завідувач кафедри Франківський
історії. – 16 Станіславо всесвітньої історії державний
год.
вич
педагогічний
інститут
імені
Василя Стефаника,
1991,
вчитель

Кандидат історичних наук,
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, звіт про стажування
14.11.2017 р., тема – «Україна в
Другій світовій війні: сучасна
вітчизняна
історіографія»,
14.11.02017 р.

П. 5 пп. 2
(наявність
наукових
публікацій
у фахових
виданнях),
8 (керівник
наукової
теми), 10
(завідувач
кафедри),
11
(офіційний
опонент).

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

Інститут українознавства імені
Івана
Крип’якевича
НАН
України, звіт про стажування від
29.12. 2017 р. «Вивчення досвіду
організації
науководослідницької
діяльності
структурного
підрозділу

П. 5 пп. 2,
наявність
наукових
публікацій
у фахових
виданнях),
8 (керівник
наукової

історії
і
суспільствознавств
а,
методист
з
виховної роботи
Філософія та
методологія
історії – 20
год.

Професор кафедри Іваноетнології
і Франківський
археології
педагогічний
Інститут
імені
Василя Стефаника,
1981 р.,
спеціальність
“історія
і
педагогіка”,
кваліфікація:
вчитель історії і
суспільствознавств
а,
методист
з
виховної роботи
1.Історіографі Дебенко
Доцент
кафедри Прикарпатський
я
історії Василь
історії слов’ян
державний
зарубіжних
Зеновійови
університет імені
слов’ян – 16 ч
В.
Стефаника,
год.;
1997 р.,
спеціальність
“Історія”,
історик, викладач

1.Методика

Кугутяк
Микола
Васильови
ч

Жерноклеє Професор,

Івано-

установи.».
Видана
довідка теми), 10
(завідувач
№141/91 від 29 грудня 2017 р.

доктор історичних наук
07.00.05 - етнологія
“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
«Історія
ЗУНР
в
документах» 19.01.2017 р.

Кандидат історичних наук,
07.00.02 – всесвітня історія.
“Зародження імперської ідеї в
Московській державі в кінці
ХV-XVI ст.”
Доцент кафедри історії слов’ян

Чернівецький
національний
університет імені
Юрія Федьковича;
довідка про проходження
науково-педагогічного
стажування № 02-12/1416;
“Економічна
політика
російського уряду в українських
землях у ХVІІІ ст.”; 18 травня
2018 р.

Доктор

історичних

кафедри),
11
(офіційний
опонент).
П. 5 пп. 2,
(наявність
наукових
публікацій
у фахових
виданнях),
8 (керівник
наукової
теми), 10
(завідувач
кафедри),
11
(офіційний
опонент).

П. 5 пп. 2
(наявність
наукових
публікацій
у фахових
виданнях),
14
(наявність
навчальнометодични
х
посібників
),
16
(керівник
постійно
діючого
студентськ
ого
гуртка).

наук, Інститут українознавства імені П. 5 пп. 2,

викладання
в
Олег завідувач кафедри
історичних
Станіславо всесвітньої історії
дисциплін у вич
вищій школі –
16 год.

Франківський
державний
педагогічний
інститут
імені
Василя Стефаника,
1991,
вчитель
історії
і
суспільствознавств
а,
методист
з
виховної роботи

07.00.02 – всесвітня історія
«Національні
секції
австрійської соціал-демократії в
Галичині й на Буковині (1890–
1918 рр.)», професор кафедри
всесвітньої історії

Івана
Крип’якевича
НАН
України, звіт про стажування від
29.12. 2017 р. «Вивчення досвіду
організації
науководослідницької
діяльності
структурного
підрозділу
установи.».
Видана
довідка
№141/91 від 29 грудня 2017 р.

1.Теоретична і Королько
доцент
кафедри
прикладна
Андрій
історії України
музеологія – Зеовійович
16 год.;

Прикарпатський
національний
університет
ім.
В.Стефаника,
1998,
спеціальність:
історія,
кваліфікація:
історик, викладач

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

Економічна
історія
України – 16
год.

ІваноФранківський
державний
педагогічний
інститут
ім.
В.Стефаника 1987,
спеціальність:
історія,
кваліфікація:
вчитель історії і
суспільствознавств
а,

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

Чернівецький
національний
університет імені
Юрія Федьковича;
довідка про проходження
науково-педагогічного
стажування, Тема «Покуття в
діяльності
польських,
російських
і
румунських
окупаційних адміністрацій (1914
– 1919 рр.)», 25.06.2018 р.
Інститут українознавства ім.
І.Крип’якевича НАН України у
Львові, звіт про стажування,
тема
«Український
кооперативний
рух
на
Львівщині у ХІХ ст.» 8 квітня
2015 р.

Дрогомире Доцент
кафедри
цька
історії України
Людмила
Романівна

наявність
наукових
публікацій
у фахових
виданнях),
8 (керівник
наукової
теми), 10
(завідувач
кафедри),
11
(офіційний
опонент).
П. 5 пп. 2,
(наявність
наукових
публікацій
у фахових
виданнях),
3
(наявність
монографії
)
11
(офіційний
опонент).

П. 5 пп. 2
(наявніст
ь
наукових
публікаці
й
у
фахових
виданнях
),
3
(наявніст
ь
моногра
фії)
11
(офіційн
ий

Актуальні
проблеми
сучасної
медієвістики –
16 год.

Волощук
Мирослав
Михайлов
ич

Професор кафедри Прикарпатський
всесвітньої історії національний
університет імені
Василя Стефаника,
2000,
спеціальність
«Історія»
кваліфікація
історик - викладач

Доктор
історичних
наук,
07.00.02 – всесвітня історія,
«Русь»
в
Угорському
королівстві
(ХІ
–
друга
половина XIV ст..): суспільнополітична
роль,
майнові
стосунки, міграції», доцент
кафедри всесвітньої історії

Інститут українознавства ім. І.
Крип’якевича НАН України
захист докторської дисертації
«Русь» в Угорському королівстві
(ХІ – друга половина XIV ст..):
суспільно-політична
роль,
майнові стосунки, міграції», 26
травня 2015 р.

Україна
в Щербін
зарубіжних
Лілія
політичних
Василівна
доктринах
і
стратегіях ХХ
ст. – 16 год.

Доцент
кафедри Прикарпатський
всесвітньої історії університет імені
Василя Стефаника
2002 р.
Спеціальність
історія, історик викладач

Кандидат історичних наук,
07.00.02 – всесвітня історія,
Конституційно-демократична
партія Росії та українське
питання (1905 – 1918 рр.).,
доцент кафедри всесвітньої
історії

Інститут українознавства ім. І.
Крип’якевича НАН України, звіт
про
стажування
Тема
«Українські партії в Буковині на
поч. ХХ ст.» 29.06. 2018 р.

1. Археологія Томенчук
Галича
і Богдан

завідувач кафедри; Чернівецький
доцент
кафедри державний

кандидат історичних наук

Чернівецький
університет

опонент).
П. 5 пп. 2
(наявніст
ь
наукових
публікаці
й
у
фахових
виданнях
),
3
(наявніст
ь
моногра
фії)
11
(офіційн
ий
опонент).
П. 5 пп. 2
(наявність
наукових
публікацій
у фахових
виданнях),
8
(член
редакційно
ї
колегії
фахового
видання),
11
(офіційний
опонент),
14
(наявність
навчальнометодични
х
посібників
).

національний П 5. пп. 2
імені (наявніст

галицької
Петрович
землі – 16 год.

етнології
археології

і університет
р.,

1976 07.00.06 – археологія

Ю.Федьковича,
довідка
№
2/13-1546
від
“Некрополі Галича і Галицької 04.06.2015
р.
Тема
спеціальність
землі (Галицько-Буковинське «Археологічні
знахідки
“історія”,
Прикарпаття”, 1998 р., доцент Буковини ХХст.», 04.06. 2015 р.
кваліфікація:
кафедри всесвітньої історії,
викладач історії і 2002 р.
суспільствознавств
а

1.Рух Опору в
Україні в роки
Другої
світової війни
(1941 – 1944
рр.): джерела
та
історіографія
– 16 год.

Марущенк
о
Олександр
Володими
рович

Доцент, завідувач
кафедри
джерелознавства
та історіографії

ІваноФранківський
державний
педагогічний
інститут
ім.
В.С.Стефаника;
1982 р.; історія і
педагогіка,
вчитель історії і
суспільствознавств
а,
методист
виховної роботи

Кандидат історичних наук,
07.00.01. – Історія КПРС,
“Організаційно-партійна робота
Компартії України в роки
Великої Вітчизняної війни:
історіографія проблеми, доцент
кафедри нової і новітньої історії

Інститут історії України НАН
України, Програма наукового
стажування 14.11.2017 р., тема –
«Україна в Другій світовій війні:
сучасна
вітчизняна
історіографія», 14.11.02017 р.

Соціально-

Вітенко

Доцент

Прикарпатський

Кандидат історичних наук,

Чернівецький

національний

ь
наукових
публікаці
й
у
фахових
виданнях
), 8 (член
редакцій
ної
колегії
фахового
видання)
,
11
(офіційн
ий
опонент),
П 5. пп. 2
(наявніст
ь
наукових
публікаці
й
у
фахових
виданнях
),
8
(керівник
наукової
теми), 10
(завідува
ч
кафедри)
11
(офіційн
ий
опонент).
П. 5 пп. 2

економічні
Микола
проблеми
Дмитрови
сучасного
ч
світу
і
виклики
глобалізації
для
ЦентральноСх.Європи –
16 год.

кафедри
історії слов’ян

1.Проблеми
Дебенко
Доцент
кафедри
імперії
у Василь
історії слов’ян
новітні часи – Зеновійови
16 год.
ч

державний
університет ім. В.
Стефаника,
2002 р. ,
спеціальність
“Історія”,
історик, викладач

07.00.02 – всесвітня історія.
“Польсько-українські відносини
у
Галичині:
соціальноекономічний аспект (остання
третина ХІХ - початок ХХ ст.)”,
Доцент
кафедри історії слов’ян

університет імені
Юрія Федьковича довідка про
стажування № 02-13/3374 від
23.11. 2016 р.;
“Утвердження
ринкових
відносин у Галичині у 1867 –
1914 рр.”; 17 листопада 2016 р.

(наявніст
ь
наукових
публікаці
й
у
фахових
виданнях
),
9
(керівни
цтво
студенто
м, який
зайняв
призове
місце),
14
(наявніст
ь
навчальн
ометодич
них
посібник
ів).

Прикарпатський
державний
університет імені
В.
Стефаника,
1997 р.,
спеціальність
“Історія”,
історик, викладач

Кандидат історичних наук,
07.00.02 – всесвітня історія.
“Зародження імперської ідеї в
Московській державі в кінці
ХV-XVI ст.”
Доцент кафедри історії слов’ян

Чернівецький
національний
університет імені
Юрія Федьковича;
довідка про проходження
науково-педагогічного
стажування № 02-12/1416;
“Економічна
політика
російського уряду в українських
землях у ХVІІІ ст.”; 18 травня
2018 р.

П. 5 пп. 2
(наявність
наукових
публікацій
у фахових
виданнях),
14
(наявність
навчальнометодични
х
посібників
),
16
(керівник
постійно

діючого
студентськ
ого
гуртка).

1.Польський
прометеїзм і
Україна – 16
год.;

Комар
Володими
р
Леонович

Професор,
Іванозавідувач кафедри Франківський
історії слов’ян
державний
педагогічний
інститут
імені
В.Стефаника ,
1992 р.,
спеціальність
“Історія”, вчитель
історії

Доктор історичних наук,
07.00.02 – всесвітня історія.
“Концепція
прометеїзму
в
політиці Польщі (1921 –1939
рр.)”, Професор кафедри історії
слов’ян

Львів, Інститут українознавства
імені Івана Крип’якевича НАН
України;
посвідчення
про
стажування,
“Міжнародний
аспект політики прометеїзму
Польщі в 30-х рр. ХХ ст.”;
28.02. 2017 р.

Джерела
до
вивчення
української
історії
в
країнах ЦСЄ –
16 год.

Волощук
Мирослав
Михайлов
ич

Професор кафедри Прикарпатський
всесвітньої історії національний
університет імені
Василя Стефаника,
2000,
спеціальність
«Історія»
кваліфікація
історик - викладач

Доктор
історичних
наук,
07.00.02 – всесвітня історія,
«Русь»
в
Угорському
королівстві
(ХІ
–
друга
половина XIV ст..): суспільнополітична
роль,
майнові
стосунки, міграції», доцент
кафедри всесвітньої історії

Інститут українознавства ім. І.
Крип’якевича НАН України
захист докторської дисертації
«Русь» в Угорському королівстві
(ХІ – друга половина XIV ст..):
суспільно-політична
роль,
майнові стосунки, міграції», 26
травня 2015 р.

П. 5 пп. 2
(наявніст
ь
фахових
наукових
публікаці
й),
3
(наявніст
ь
моногра
фії),
8
(керівник
наукової
теми), 10
(завідува
ч
кафедро
ю),
11
(офіційн
ий
опонент).
П. 5 пп.
2(наявніс
ть
наукових
публікаці
й
у
фахових
виданнях
),
3
(наявніст
ь
моногра

1.»Українське
питання»
в
роки Другої
світової
війни: сучасні
історіографічн
і інтерпретації
– 16 год.

Марущенк
о
Олександр
Володими
рович

1.Усна
Шологон
історія:
Лілія
теорія,
Іванівна
методологія,
практика – 16
год.

Доцент, завідувач
кафедри
джерелознавства
та історіографії

ІваноФранківський
державний
педагогічний
інститут
ім.
В.С.Стефаника;
1982 р.; історія і
педагогіка,
вчитель історії і
суспільствознавств
а,
методист
виховної роботи

Кандидат історичних наук,
07.00.01. – Історія КПРС,
“Організаційно-партійна робота
Компартії України в роки
Великої Вітчизняної війни:
історіографія проблеми, доцент
кафедри нової і новітньої історії

Інститут історії України НАН
України, Програма наукового
стажування 14.11.2017 р., тема –
«Україна в Другій світовій війні:
сучасна
вітчизняна
історіографія», 14.11.02017 р.

доцент кафедри
Чернівецький
історіографії
і державний
джерелознавства
університет імені
Юрія Федьковича
1998 р.
спеціальність
«Всесвітня
історія»
кваліфікація
«Історик,
викладач»

Доктор історичних наук
07.00.01 – історія України
«Українські
педагогічні
товариства
Галичини
і
Буковини 80-х рр. ХІХ –
початку ХХ ст.», доцент
кафедри
історіографії
і
джерелознавства

Черкаський
державний
національний університет імені
Богдана Хмельницького,
докторська дисертація, Джерела
українського
походження
з
історії національно-культурного
руху Східної Галичини (1848 –
1914 рр). червень 2017 р.

фії)
11
(офіційн
ий
опонент).
П 5. пп.
2(наявніс
ть
наукових
публікаці
й
у
фахових
виданнях
),
8
(керівник
наукової
теми), 10
(завідува
ч
кафедри)
11
(офіційн
ий
опонент).
П. 5 пп. 2,
(наявність
наукових
публікацій
у фахових
виданнях),
3
(наявність
монографії
),
12
(присудже
ння
наукового
ступеня
доктора
наук).

1.ЦентральноСхідна
Європа
у
світових
війнах – 16
год.;

Комар
Володими
р
Леонович

Професор,
Іванозавідувач кафедри Франківський
історії слов’ян
державний
педагогічний
інститут
імені
В.Стефаника ,
1992 р.,
спеціальність
“Історія”, вчитель
історії

Доктор історичних наук,
07.00.02 – всесвітня історія.
“Концепція
прометеїзму
в
політиці Польщі (1921 –1939
рр.)”, Професор кафедри історії
слов’ян

Львів, Інститут українознавства
імені Івана Крип’якевича НАН
України;
посвідчення
про
стажування,
“Міжнародний
аспект політики прометеїзму
Польщі в 30-х рр. ХХ ст.”;
28.02. 2017 р.

П. 5 пп.
2(наявніс
ть
фахових
наукових
публікаці
й),
3
(наявніст
ь
моногра
фії),
8
(керівник
наукової
теми), 10
(завідува
ч
кафедро
ю),
11
(офіційн
ий
опонент).

1.Боротьба за
національну
державність і
соборність
України (1914
– 1923) – 16
год.

Райківськи Професор,
Іваной
Ігор завідувач кафедри Франківський
Ярославов історії України
державний
ич
педагогічний
інститут
ім.
Василя Стефаника,
1991 р.,
спеціальність:
історія
і
педагогіка,
кваліфікація:
вчитель історії і
суспільствознавств
а, методист по
виховній роботі

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

Інститут українознавства ім.
І.Крип’якевича НАН України у
Львові, лютий Довідка про
стажування №144/44 від 13.05.
2017 р. Тема стажування
«Історія України XIX – XX ст.
13.05. 2017 р.

П. 5 пп. 2
(наявність
наукових
публікацій
у фахових
виданнях),
4(наукове
керівництв
о
здобувача,
який
одержав
вчений
ступінь),
11
(член
спец.
Ради)., 12
(присудже
ння

наукового
ступеня
доктора
наук).

Українськоросійські
політичні
відносини в
історіографічн
их концепціях
кінця XVIII –
XXI ст. – 16
год.

Сигидин
Михайло
Васильови
ч

доцент
кафедри Іваноісторії України
Франківський
державний
педагогічний
інститут
ім.
В.Стефаника,
1987,
спеціальність:
історія,
кваліфікація:
вчитель історії і
суспільствознавств
а,

Інститут історії України НАН
України. м. Київ, Довідка про
стажування №123/933, Тема
стажування
«Актуальні
проблеми
становлення
української еліти раньомодерної
доби XVI – XVIII ст.» 06.12.
2017 р.

П. 5 пп. 2
(наявніст
ь
фахових
наукових
видань),
10
(заступн
ик
декана
факульте
ту),
14
(наявніст
ь
навчальн
ометодич
них
посібник
ів).

6. Інформація про завідувача випускової кафедри всесвітньої історії зі спеціальності 032 «Історія та археологія»

Прізвище,
ім’я, по
батькові
викладача

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

Жерноклеєв
Олег
Станіславов
ич

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

Ректор

Науковий ступінь,
шифр і найменування
наукової спеціальності,
тема дисертації, вчене
звання, за якою
кафедрою
(спеціальністю)
присвоєно
Доктор історичних наук,
07.00.02 – всесвітня
історія
«Національні
секції
австрійської
соціал-демократії
в
Галичині й на Буковині
(1890–1918
рр.)»,
професор
кафедри
всесвітньої історії

Педагогічний (науково- Інформація про
педагогічний) стаж
попередню
(повних років)
роботу
(період (років),
найменування
організації,
займана посада)
22 роки

ІваноФранківська
обласна середня
школа-інтернат
для дітей-сиріт,
педагогорганізатор,
08.1991
–
11.1991 р.

Примітка (з
якого часу
працює у
закладі освіти
за основним
місцем роботи
або
сумісництвом)
З 1991 року

І.Є. Цепенда

Додаток 3
до Ліцензійних умов
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 кафедри етнології і
археології із спеціальності історія та археологія(етнологія).
Прізвище, ім’я,
Найме- Найменування Науковий ступінь,
Стаж науковоІнформація про наукову
по батькові
нування закладу, який
шифр і
педагогічної
діяльність (основні публікації
керівника та
посади
закінчив
найменування
та/або наукової
за напрямом, науковочленів
(для сумісвикладач
наукової
роботи
дослідна робота, участь у
проектної групи ників —
(рік
спеціальності, тема
конференціях і семінарах,
місце
закінчення,
дисертації, вчене
робота з аспірантами та
основної спеціальність,
звання, за якою
докторантами, керівництво
роботи,
кваліфікація
кафедрою
науковою роботою студентів)
найменузгідно з
(спеціальністю)
вання
документом
присвоєно
посади)
про вищу
освіту)
Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням)
Івано1.
Декан
Доктор історичних 34 р.
1) Кугутяк М. Великий Скит у
Кугутяк
Франківський
факультет
наук,
Карпатах. У 3 т. Т.3. Великий
Микола
педагогічний
07.00.05 – етнологія,
Скит у Марковій пустині:
Васильов у історії,
політології Інститут імені тема: «Національноукраїнський
духовний
і
ич
Василя
і
політичний рух в
культурно-історичний
Стефаника,
міжнародн 1981 р.,
Галичині 1890 –
феномен. – Івано-Франківськ,
их
1939 –х рр.», 1996 р.,
2017. – 576 с
спеціальність
відносин
професор
кафедри
2)
Кугутяк М.В. Ісихазм і
«історія
і
етнології
і
українська аскетична традиція
педагогіка»,
Кваліфікація:
археології.
в житті монахів Великого
вчитель історії
Скиту.// Карпати: людина,
і
етнос, цивілізації. – №6. суспільствозна
Івано-Франківськ, 2016. С.4вства,
30.
методист
з
3) Кугутяк М.В. Український
виховної
євромайдан. Прикарпатський

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

Інститут
українознавства
імені
І.
Крипʼякевича НАН
України;
Довідка №127 від
16.12.2016р.;
Тема: «Сакральна
спадщина Великого
Скиту
XVIIXVIIIст»;
7-16.11.2016р.

роботи

4)

5)

2.

Томенчук
Богдан
Петрович

Завідувач
кафедри
етнології і
археології,
доцент

Чернівецький
державний
університет,
1976 р.,
спеціальність
«історія»,
викладач
історії
і
суспільствозна
вства

Кандидат історичних 19 р.
наук,
07.00.06
–
археологія,
тема:
«Некрополі
Галича і Галицької
землі
(ГалицькоБуковинське
Прикарпаття», 1998
р.,
доцент
кафедри
всесвітньої історії.

1)

2)

3)

вимір/за ред. М.Кугутяка. Івано-Франківськ:
Манускрипт-Львів, 2016. 704 с.
Кугутяк М. Бубнище. Скельне
святилище великої богині в
Карпатах / М. Кугутяк. Івано-Франківськ:
Манускрипт-Львів, 2015. 142 с.
Кугутяк М. Писемні джерела
з історії Великого Скиту / М.
Кугутяк // Україна. Культурна
спадщина,
національна
свідомість, державність. –
Львів, 2015. – Вип. 27. – С. 16
– 26.
Томенчук Б., Мельничук О.
Археологія
пізньосередньовічного Галича
як 'церковного міста' і
релігійного центру Галича
(сер ХІІІ - 1785 р.) // Галич,
випуск 2. - Івано-Франківськ,
2017, с. 51-78
Томенчук Б., Мельничук О.
Формування та розвиток
історико-топографічної
структури Галича-Крилоса як
церковно-релігійного центру
//
Успенський
Собор.
Матеріали
міжнародної
науково-практичної
конференції. - Галич, 2017. с. 87-95.
Томенчук Б.П. Давній Галич у
новітніх
дослідженнях
Галицької
археологічної
експедиції//Галич

Чернівецький
національний
університет імені
Ю.Федьковича,
довідка № 2/131546 від 04.06.2015,
тема «Археологія
середньовіччя
Буковини»,
30.03. 2015 – 08.05.
2015 р. – наукове
стажування.

4)

5)

3.

Костючок
Петро
Леонтійов
ич

Доцент
кафедри
етнології і
археології

Прикарпатськ
ий університет
імені Василя
Стефаника,
2000р;
Спеціальність
«історія»,
Кваліфікація:
історик,
викладач.

Кандидат історичних 16 р.
наук,
07.00.05 – етнологія
тема: «Етнополітичні
та
національнокультурні процеси
на Гуцульщині в
контексті
становлення
української
нації
(кінець ХІХ ст. –
1939 р.)», 2006 р.,
доцент
кафедри
етнології
і
археології.

1)

2)

3)

зб.наук.праць. Вип.1. Іванофранківськ, 2016. - с.11-35.
Томенчук Б., Мельничук О.
Підсумки
археологічних
досліджень Давнього Галича
в 2008-2013 рр. / Б.Томенчук,
О.Мельничук // Народознавчі
зошити. - Львів, 2014.
Томенчук Б. Чотири княжі
двори літописного Галича.
Підсумки
археологічних
досліджень
палацових
комплексів
(1991-2012
рр.)/Богдан
Томенчук//Середньовічні
міста Полісся. - Київ, 2013. с. 193-215.
Костючок П. Витоки та
формування етнонаціональної
свідомості русинів-українців
Карпат в ХІХ – на початку
ХХ
ст.Вісник
Прикарпатського
університету. Історія. – ІваноФранківськ, 2016. – Вип.28. –
С.86-95. – фахове видання
Костючок П.Л. Політичні
маркери
національної
ідентичності.
Вісник
Прикарпатського
національного університету
імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ, 2016. С.103-108
Kostyuchok P. Ethnic and
national identity: theoretical
analysis
attempt
/
P.
Kostyuchok
//
Актуальні
питання суспільних наук та

Інститут
народознавства
НАН
України,
наукове
стажування, звіт,
Тема:
«Етнонаціональна
ідентичність
українців
Карпат
1914-1939 рр.»
24.11. – 20.12.2016
р06.02-17.02.2017 р.

історії медицини. - 2014. - №
3. - С. 14-20.
4) Костючок П. Особливості
територіального
перерозподілу в ЦентральноСхідній Європі напередодні
Другої
світової
війни:
чехословацький
вектор
/
П.Костючок, А. Магомета //
Вісник
Прикарпатського
університету
імені
В.Стефаника. Історія. - 2014. Вип. 26. - С. 138-144.
5) Костючок П. Трансформація
національної
ідентичності
українців Карпат у роки
Першої світової війни / П.
Костючок
//
Вісник
Прикарпатського
університету. Історія. – ІваноФранківськ, 2014. – Вип.25. –
С.163-170.
Особи, які працюють за сумісництвом
Немає

2. Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес із спеціальності історія та
археологія(етнологія)
Найменування
навчальної
дисципліни
(кількість
лекційних годин)

1.

2.

Іноземна
мова

Прізвище,
ім’я, по
батькові
викладач
а

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

Найменування
Науковий ступінь,
Відомості про
Примітк
закладу,
шифр і найменування
підвищення
и*
який закінчив
наукової спеціальності,
кваліфікації
викладач,
тема дисертації, вчене
викладача
рік закінчення,
звання, за якою кафедрою
(найменування
спеціальність,
(спеціальністю) присвоєно
закладу, вид
кваліфікація згідно з
документа, тема, дата
документом про вищу
видачі)
освіту
I. Цикл загальної підготовки
1.1. Обов’язкові дисципліни
Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням)
П.
Богачевськ Доцент кафедри Прикарпатський
Кандидат
філологічних Івано-Франківський
2(наявніст
а
Лілія іноземних мов та університет
імені наук,
національний
ь наукових
Орестівна перекладу
Василя
Стефаника, 10.01.05 – порівняльне технічний університет публікацій
у фахових
1995 р.,
літературознавство,
нафти і газу,
виданнях),
спеціальність
тема:
«Ч.
Діккенс
і довідка №46-35-105,
14(наявніс
«англійська
та українська
література: тема: «Основи теорії і ть виданих
німецька
мови», рецепція і типологія» 2007 практики
перекладу навчальнокваліфікація «викладач р.,
для
студентів- методични
х
англійської мови та доцент кафедри іноземних міжнародників»,
посібників
),
літератури»
мов та перекладу.
27.04.2018 р.

Нагачевсь Професор
Івано-Франківський
Доктор педагогічних наук,
ДВНЗ
Педагогіка
кафедри
державний
13.00.01 – теорія та історія «Університет
вищої школи ка Зіновія
педагогіки імені педагогічний інститут педагогіки,
Іванівна
менеджменту
та

15(присуд
ження
наукового
ступеня
доктора
філософії
або
присвоєнн
я вченого
звання
доцента).
П.
5.2
наявність
наукових
публікацій

педагогічна
майстерність
викладача

3.

Богдана
Ступарика

імені
Василя
Стефаника(1971),
спеціальність
–
«українська мова та
література»,
кваліфікація: вчитель
української мови та
літератури
середньої
школи.

Райківськи Завідувач
Івано-Франківський
Методологія
й
Ігор
кафедри історії державний
та організація

тема: «Педагогічна думка і
просвітництво у жіночому
русі Західної України (ІІ
половина
ХІХ ст.
–
1939 р.)».,
професор
кафедри
педагогіки.

освіти НАПН
України», м. Київ,
Тема: «
Актуальні наукові
проблеми у галузі
професійної
підготовки
педагогічних
кадрів»,
довідка № 115.
22.10.2014 р.

Доктор історичних наук,
07.00.01 – історія України,

Інститут
українознавства ім. І.

у наукових
виданнях,
включених
до
переліку
наукових
фахових
видань
України;
п.
5.3
наявність
виданого
підручник
а
чи
навчально
го
посібника,
що
рекомендо
ваний
МОН
п.
5.11 участь
в атестації
наукових
кадрів як
офіційного
опонента
або члена
спеціалізо
ваної
вченої
ради;
п.
5.8
виконання
функцій
головного
редактора/
члена
редакційно
ї
колегії
наукового
видання,
включеног
о
до
переліку
наукових
фахових
видань
України
П. 5 пп. 2
(наявність
наукових

наукових
досліджень

4.

Порівняльна
етноархеологі
я

Ярославов
ич

Томенчук
Богдан
Петрович

України

Завідувач
кафедри
етнології
археології

педагогічний інститут
ім. Василя Стефаника,
1991 р.,
спеціальність: «історія
і педагогіка»,
кваліфікація: «вчитель
історії
і
суспільствознавства»,
методист по виховній
роботі.

тема: «Ідея української
національної єдності в
громадському
житті
Галичини ХІХ століття»,
професор кафедри історії
України.

1.2. Вибіркові дисципліни
1.3. Дисципліни вільного вибору студентів
Чернівецький
Кандидат історичних наук,
державний університет, 07.00.06 – археологія,
і 1976 р.,
тема: «Некрополі Галича і
спеціальність «історія», Галицької землі (Галицькокваліфікація:
Буковинське Прикарпаття»,
«викладач
історії і доцент кафедри всесвітньої
суспільствознавства»
історії.

Крип’якевича
НАН
України,
довідка №144/44,
тема: «Історія України
XIX – XX ст.»,
13.05. 2017 р.

публікацій
у фахових
виданнях),
4(наукове
керівництв
о
здобувача,
який
одержав
вчений
ступінь),
11 (член
спец.
Ради)., 12
(присудже
ння
наукового
ступеня
доктора
наук).

Чернівецький
національний
університет імені Ю.
Федьковича,
довідка № 2/13-1546,
тема:
«Археологія
середньовіччя
Буковини»,

П 5. пп. 2
(наявність
наукових
публікацій
у фахових
виданнях),
8 (член
редакційно
ї колегії
фахового
видання),
11
(офіційний
опонент),
П. 2(
наявність
наукових
публікацій
у наукових
виданнях),
8(члена
редакційно
ї колегії
наукового
видання),9
(робота у
складі II—
III етапу
Всеукраїнс

04.06.2015.
5.

Актуальні
проблеми
сучасної
української
етнології

БоянГладка
Світлана
Петрівна

Доцент кафедри Прикарпатський
етнології
і національний
археології
університет
ім.
В.
Стефаника,
2005.
спеціальність «історія»,
кваліфікація: історик,
викладач

Кандидат історичних наук,
07.00.05 – етнологія,
тема:
«Весняно-літня
календарна
обрядовість
бойків (кінець ХІХ ст. 1930-ті роки)», 2010 р.

Чернівецький
національний
університет імені Ю.
Федьковича,
довідка № 2/13-1549,
тема:
«Трансформаційні
зміни
народної
обрядової
практики
українців
Карпат:
уерква і громада»;

04.06.2015 р.

ьких
конкурсівзахистів
науководослідниц
ьких робіт
учнів —
членів
Малої
академії
наук),10(ві
дповідальн
ого
секретаря
приймальн
ої комісії
та його
заступника
),
14(наявніс
ть виданих
навчальнометодични
х
посібників
),
15(присуд
ження
наукового
ступеня
доктора
філософії),
16(керівни
цтво
постійно
діючим
студентськ
им
науковим
гуртком),
19(поєдна
ння
науковопедагогічн
ої роботи
та
практичної
фахової
діяльності)
.

2. Цикл професійної підготовки

2.1. Обов’язкові дисципліни
2.1.1. Теоретична підготовка
Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням)
Великочий Декан
Івано-Франківський
Доктор історичних наук,
Кіровоградський
Володими факультету
державний
національний
р
туризму
педагогічний
07.00.06 – історіографія, технічний університет,
Степанови
інститут імені
джерелознавство
та довідка №31-15/2924,
ч
В. Стефаника,
спеціальні
історичні тема: «Національний
1992 р.,
дисципліни.
наратив історії М.
спеціальність «історія і
Грушевського:
педагогіка»,
тема:
«Українська проблема
кваліфікація:
вчитель історіографія
суспільно- альтернативності
чи
історії,
політичних процесів
у пошук
шляхів
методист з виховної Галичині 1914-1919 рр.: реформування?»,
роботи
умови становлення, етапи 24.11.201р.,
розвитку,
особливості»
2010р.,
професор
кафедри
історіографії
і
джерелознавства.
Івано-Франківський
Доктор історичних наук,
Інститут
Історіографія Жерноклеє Завідувач
в
Олег кафедри
державний
07.00.02
–
всесвітня українознавства імені
всесвітньої
педагогічний інститут історія,
Івана
Крип’якевича
історії
ХХ- Станіславо всесвітньої
історії
поч.ХХІ ст.
вич
імені
Василя тема: «Національні секції НАН України,
Стефаника,
1991, австрійської
соціал- довідка №141/91,
Кваліфікація: вчитель демократії в Галичині й на тема:
«Вивчення
історії
і Буковині (1890–1918 рр.)», досвіду
організації
суспільствознавства,
професор
кафедри науково-дослідницької
методист з виховної всесвітньої історії.
діяльності
роботи
структурного
підрозділу установи»,
29 грудня 2017 р.
Декан
Івано-Франківський
Доктор історичних наук,
Інститут
Філософія та Кугутяк
Микола
факультету
педагогічний Інститут 07.00.05 – етнологія,
українознавства імені
методологія
Васильови історії,
імені
Василя тема:
«Національно- І. Крипʼякевича НАН
історії
ч
політології
і Стефаника, 1981 р.,
політичний рух в Галичині України;
міжнародних
Спеціальність «історія і 1890 – 1939 –х р..», 1996 р., довідка
№127
від
відносин
педагогіка»,
професор кафедри етнології 16.12.2016р.;
Кваліфікація: вчитель і археології.
Тема:
«Сакральна
Історіографія
історії
України

П. 5 пп. 2,
наявність
наукових
публікацій
у фахових
виданнях),
8
(керівник
наукової
теми), 10
(завідувач
кафедри),
11
(офіційний
опонент).
П.
2,
(наявність
наукових
публікацій
у фахових
виданнях),
8
(керівник
наукової

історії
і
суспільствознавства,
методист з виховної
роботи

спадщина
Великого
Скиту XVII-XVIIIст»;
7-16.11.2016р.

теми), 10
(завідувач
кафедри),
11
(офіційний
опонент),
12(присуд
ження
наукового
ступеня
доктора
наук або
присвоєнн
я вченого
звання
професора
),
13(наявніс
ть
авторських
свідоцтв
та/або
патентів ),
14(наявніс
ть виданих
навчальнометодични
х
посібників
/посібникі
в
для
самостійно
ї
роботи
студентів
),
15(присуд
ження
наукового
ступеня
доктора
філософії
або
присвоєнн
я вченого
звання
доцента ),
18(наявніс
ть
науковопопулярни
х
та/або
консульта

Методика
викладання
народознавст
ва

БоянГладка
Світлана
Петрівна

Доцент кафедри Прикарпатський
етнології
і національний
археології
університет
ім.
В.
Стефаника, 2005 р.,
спеціальність «історія»,
кваліфікація: історик,
викладач

Кандидат історичних наук,
07.00.05 – етнологія,
тема:
«Весняно-літня
календарна
обрядовість
бойків (кінець ХІХ ст. 1930-ті роки)», 2010 р.

Чернівецький
національний
університет імені Ю.
Федьковича,
довідка № 2/13-1549,
тема:
«Трансформаційні
зміни
народної
обрядової
практики
українців
Карпат:
уерква і громада»;

04.06.2015 р.

ційних
(дорадчих)
та/або
дискусійн
их
публікацій
),
19(поєдна
ння
науковопедагогічн
ої роботи
та
практичної
фахової
діяльності)
.
П.
2(
наявність
наукових
публікацій
у наукових
виданнях),
8(члена
редакційно
ї
колегії
наукового
видання),9
(робота у
складі II—
III етапу
Всеукраїнс
ьких
конкурсівзахистів
науководослідниц
ьких робіт
учнів
—
членів
Малої
академії
наук),10(ві
дповідальн
ого
секретаря
приймальн
ої комісії
та
його
заступника
),
14(наявніс

ть виданих
навчальнометодични
х
посібників
),
15(присуд
ження
наукового
ступеня
доктора
філософії),
16(керівни
цтво
постійно
діючим
студентськ
им
науковим
гуртком),
19(поєдна
ння
науковопедагогічн
ої роботи
та
практичної
фахової
діяльності)
.

Теоретична
етнологія

Костючок
Петро
Леонтійов
ич

Доцент кафедри Прикарпатський
Кандидат історичних наук,
етнології
і університет
імені 07.00.05 – етнологія,
археології
Василя
Стефаника, тема: «Етнополітичні та
2000р;
національно-культурні
спеціальність «історія», процеси на Гуцульщині в
кваліфікація: історик, контексті
становлення
викладач.
української нації (кінець
ХІХ ст. –
1939 р.)», 2006
р.,
доцент кафедри етнології і
археології.

Інститут
народознавства НАН
України,
тема:
«Етнонаціональна
ідентичність українців
Карпат 1914-1939 рр.»
24.11. – 20.12.2016 р 06.02-17.02.2017 р.

П.2(наявні
сть
наукових
публікацій
),
4(наукове
керівництв
о
(консульту
вання)
здобувача)
, 5(участь
у
міжнародн
ому
науковому
проекті),7(
робота у
складі
робочих
груп
з

розроблен
ня
стандартів
вищої
освіти),
8(виконан
ня функцій
наукового
керівника),
11(участь
в атестації
наукових
кадрів як
члена
спеціалізо
ваної
вченої
ради),
14(наявніс
ть виданих
навчальнометодични
х
посібників
),
15(присвоє
ння
вченого
звання
доцента)

2.1.2.Практична підготовка
2.2.Вибіркові дисципліни
Загальна
етнологічна
міфологія

Кугутяк
Микола
Васильови
ч

Декан
факультету
історії,
політології
міжнародних
відносин

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

Доктор історичних наук,
07.00.05 – етнологія,
тема:
«Національнополітичний рух в Галичині
1890 – 1939 –х р..»,
1996 р.,
професор кафедри етнології
і археології.

Інститут
українознавства імені
І. Крипʼякевича НАН
України;
довідка №127,
тема:
«Сакральна
спадщина
Великого
Скиту XVII-XVIIIст»;
16.12.2016р.

П.
2,
(наявність
наукових
публікацій
у фахових
виданнях),
8
(керівник
наукової
теми), 10
(завідувач
кафедри),
11
(офіційний
опонент),
12(присуд
ження
наукового
ступеня

доктора
наук або
присвоєнн
я вченого
звання
професора
),
13(наявніс
ть
авторських
свідоцтв
та/або
патентів ),
14(наявніс
ть виданих
навчальнометодични
х
посібників
/посібникі
в
для
самостійно
ї
роботи
студентів
),
15(присуд
ження
наукового
ступеня
доктора
філософії
або
присвоєнн
я вченого
звання
доцента ),
18(наявніс
ть
науковопопулярни
х
та/або
консульта
ційних
(дорадчих)
та/або
дискусійн
их
публікацій
),
19(поєдна
ння
науково-

Доцент
кафедри
всесвітньої
історії

Націогенез
українців

Щербін
Лілія
Василівна

Методика

Дрогобицьк Доцент кафедри
а
Оксана етнології
і
Ярославівн археології
а

польових
досліджень

Прикарпатський
державний університет
імені В. Стефаника ,
2002 р.,
спеціальність «історія»,
кваліфікація: історик,
викладач.

Кандидат історичних наук,
07.00.02 – всесвітня історія,
тема:
«Конституційнодемократична партія Росії
та українське питання (1905
–
1918 рр.)», 2007 р.,
доцент кафедри всесвітньої
історії.

Інститут
українознавства ім. І.
Крип’якевича
НАН
України,
звіт про стажування,
тема:
«Українські
партії в Буковині на
поч. ХХ ст.»,
29.06. 2018 р.

Прикарпатський
університет імені В.
Стефаника, 2003 р.
спеціальність «історія»,
кваліфікація: історик,
викладач

Кандидат історичних наук,
07.00.05 – етнологія,
тема: «Культура і побут
української
сільської
інтелігенції Галичини (кін.
ХІХ ст. –
1939 р.)», 2007 р.,
доцент кафедри етнології і
археології.

Інститут
народознавства НАН
України (м. Львів),
Тема:
«Навчальнометодичні вказівки з
курсу «Етнографія»;
довідка № 27.1.2013р.,

педагогічн
ої роботи
та
практичної
фахової
діяльності)
.
П. 5 пп. 2
(наявність
наукових
публікацій
у фахових
виданнях),
8
(член
редакційно
ї
колегії
фахового
видання),
11
(офіційний
опонент),
14
(наявність
навчальнометодични
х
посібників
).
П.
2(наявніст
ь наукових
публікацій
),
11(участь
в атестації
наукових
кадрів як
офіційного
опонента),
13(наявніс
ть
авторських
свідоцтв
та/або
патентів),
14(наявніс
ть виданих
навчальнометодични
х
посібників
/посібникі

в
для
самостійно
ї
роботи
студентів),
15(присвоє
ння
вченого
звання
доцента),
16(керівни
цтво
постійно
діючим
студентськ
им
науковим
гуртком),
18(наявніс
ть
науковопопулярни
х
публікацій
),
19(поєдна
ння
науковопедагогічн
ої роботи
та
практичної
фахової
діяльності)
.

Етнологія
Європи

Костючок
Петро
Леонтійов
ич

Доцент кафедри Прикарпатський
Кандидат історичних наук,
етнології
і університет
імені 07.00.05 – етнологія
археології
Василя
Стефаника, тема: «Етнополітичні та
2000р;
національно-культурні
спеціальність «історія», процеси на Гуцульщині в
кваліфікація: історик, контексті
становлення
викладач.
української нації (кінець
ХІХ ст. – 1939 р.)»,
доцент кафедри етнології і
археології.

Інститут
народознавства НАН
України,
наукове
стажування
Тема:
«Етнонаціональна
ідентичність українців
Карпат 1914-1939 рр.»
24.11. – 20.12.2016 р 06.02-17.02.2017 р.

П.2(наявні
сть
наукових
публікацій
),
4(наукове
керівництв
о
(консульту
вання)
здобувача)
, 5(участь
у
міжнародн
ому
науковому
проекті),7(

Українська
традиційна
звичаєва
обрядовість

БоянГладка
Світлана
Петрівна

Доцент кафедри Прикарпатський
етнології
і національний
археології
університет
ім.
В.
Стефаника,
2005.
Спеціальність
«історія»,
Кваліфікація: історик,
викладач

Кандидат історичних наук
07.00.05 – етнологія
«Весняно-літня календарна
обрядовість бойків (кінець
ХІХ ст. - 1930-ті роки)»,
2010 р.

Чернівецький
національний
університет імені Ю.
Федьковича,
довідка № 2/13-1549,
тема:
«Трансформаційні
зміни
народної
обрядової
практики
українців
Карпат:
уерква і громада»;
04.06.2015 р.

робота у
складі
робочих
груп
з
розроблен
ня
стандартів
вищої
освіти),
8(виконан
ня функцій
наукового
керівника),
11(участь
в атестації
наукових
кадрів як
члена
спеціалізо
ваної
вченої
ради),
14(наявніс
ть виданих
навчальнометодични
х
посібників
),
15(присвоє
ння
вченого
звання
доцента)
П.
2(
наявність
наукових
публікацій
у наукових
виданнях),
8(члена
редакційно
ї
колегії
наукового
видання),9
(робота у
складі II—
III етапу
Всеукраїнс
ьких
конкурсівзахистів

науководослідниц
ьких робіт
учнів
—
членів
Малої
академії
наук),10(ві
дповідальн
ого
секретаря
приймальн
ої комісії
та
його
заступника
),
14(наявніс
ть виданих
навчальнометодични
х
посібників
),
15(присуд
ження
наукового
ступеня
доктора
філософії),
16(керівни
цтво
постійно
діючим
студентськ
им
науковим
гуртком),
19(поєдна
ння
науковопедагогічн
ої роботи
та
практичної
фахової
діяльності)
.

Транскарпатс Томенчук
ькі шляхи в Богдан
етнокультурі Петрович
народів
Карпатського
регіону

Етноісторичн
а
антропологія
Карпатського
регіону

Кугутяк
Микола
Васильови
ч

Завідувач
кафедри
етнології
археології

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

Кандидат історичних наук,
07.00.06 – археологія
тема: «Некрополі Галича і
Галицької землі (ГалицькоБуковинське Прикарпаття»,
1998 р.,
доцент кафедри всесвітньої
історії.

Чернівецький
національний
університет імені Ю.
Федьковича,
довідка № 2/13-1546,
тема:
«Археологія
середньовіччя
Буковини»,
04.06.2015.

Декан
факультету
історії,
політології
міжнародних
відносин

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

Доктор історичних наук,
07.00.05 – етнологія,
тема:
«Національнополітичний рух в Галичині
1890 – 1939 –х р..»,
1996 р.,
професор кафедри етнології
і археології.

Інститут
українознавства імені
І. Крипʼякевича НАН
України;
довідка №127,
тема:
«Сакральна
спадщина
Великого
Скиту XVII-XVIIIст»;
16.12.2016р.

П 5. пп. 2
(наявність
наукових
публікацій
у фахових
виданнях),
8
(член
редакційно
ї
колегії
фахового
видання),
11
(офіційний
опонент),
П.
2,
(наявність
наукових
публікацій
у фахових
виданнях),
8
(керівник
наукової
теми), 10
(завідувач
кафедри),
11
(офіційний
опонент),
12(присуд
ження
наукового
ступеня
доктора
наук або
присвоєнн
я вченого
звання
професора
),
13(наявніс
ть
авторських
свідоцтв
та/або
патентів ),
14(наявніс
ть виданих
навчальнометодични
х
посібників

/посібникі
в
для
самостійно
ї
роботи
студентів
),
15(присуд
ження
наукового
ступеня
доктора
філософії
або
присвоєнн
я вченого
звання
доцента ),
18(наявніс
ть
науковопопулярни
х
та/або
консульта
ційних
(дорадчих)
та/або
дискусійн
их
публікацій
),
19(поєдна
ння
науковопедагогічн
ої роботи
та
практичної
фахової
діяльності)
.

Етноміграціо
логія

Костючок
Петро
Леонтійов
ич

Доцент кафедри Прикарпатський
Кандидат історичних наук,
етнології
і університет
імені 07.00.05 – етнологія,
археології
Василя
Стефаника, тема: «Етнополітичні та
2000р;
національно-культурні
спеціальність «історія», процеси на Гуцульщині в
кваліфікація: історик, контексті
становлення
викладач.
української нації (кінець
ХІХ ст. –
1939 р.)», 2006
р.,

Інститут
народознавства НАН
України,
наукове
стажування
Тема:
«Етнонаціональна
ідентичність українців
Карпат 1914-1939 рр.»
24.11. – 20.12.2016 р -

П.2(наявні
сть
наукових
публікацій
),
4(наукове
керівництв
о
(консульту
вання)
здобувача)

доцент кафедри етнології і 06.02-17.02.2017 р.
археології.

, 5(участь
у
міжнародн
ому
науковому
проекті),7(
робота у
складі
робочих
груп
з
розроблен
ня
стандартів
вищої
освіти),
8(виконан
ня функцій
наукового
керівника),
11(участь
в атестації
наукових
кадрів як
члена
спеціалізо
ваної
вченої
ради),
14(наявніс
ть виданих
навчальнометодични
х
посібників
),
15(присвоє
ння
вченого
звання
доцента)

______________
* Зазначаються показники, що визначають рівень наукової та професійної активності науково-педагогічного (наукового) працівника
(відповідно до пункту 5 приміток додатка 12 до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти).

4. Якісний склад випускової кафедри етнології і археології із спеціальності* історія та археологія (етнологія).
Прізвище,
ім’я, по
батькові
викладача

Томенчук
Богдан
Петрович

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

Завідувач
кафедри
етнології
археології

Найменування Науковий ступінь,
Найменування
Інформація про наукову
закладу, який
шифр і
всіх навчальних діяльність (основні публікації
закінчив
найменування
дисциплін, які
за напрямом, наукововикладач (рік
наукової
закріплені за
дослідна робота, участь у
закінчення,
спеціальності, тема
викладачем, та
конференціях і семінарах,
спеціальність,
дисертації, вчене
кількість
робота з аспірантами та
кваліфікація
звання, за якою
лекційних годин
докторантами, керівництво
згідно з
кафедрою
з кожної
науковою роботою студентів)
документом
(спеціальністю)
навчальної
про вищу
присвоєно
дисципліни
освіту)
Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням)

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

Кандидат історичних Транскарпатські
1) Томенчук Б., Мельничук О.
наук,
шляхи
в
Археологія
етнокультурі
пізньосередньовічного
07.00.06
– народів
Галича як 'церковного міста'
археологія,
Карпатського
і релігійного центру Галича
регіону(16 год.)
(сер ХІІІ - 1785 р.) // Галич,
тема:
«Некрополі
випуск 2. - Івано-Франківськ,
Галича і Галицької Етноісторична
2017, с. 51-78
землі
(Галицько- антропологія
2) Томенчук Б., Мельничук О.
Буковинське
Карпатського
Формування та розвиток
Прикарпаття», 1998 регіону(16 год.)
історико-топографічної
р.,
структури Галича-Крилоса
Порівняльна
як
церковно-релігійного
доцент
кафедри етноархеологія(16
центру // Успенський Собор.
всесвітньої історії.
год.)
Матеріали
міжнародної
науково-практичної
конференції. - Галич, 2017. с. 87-95.
3) Томенчук Б.П. Давній Галич
у новітніх дослідженнях
Галицької
археологічної
експедиції//Галич

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

Чернівецький
національний
університет імені
Ю. Федьковича,
довідка № 2/131546,
тема: «Археологія
середньовіччя
Буковини»,
04.06.2015.

4)

5)

Кугутяк
Микола
Васильович

Декан
Іванофакультету
Франківський
історії,
педагогічний
політології
і Інститут імені
міжнародних
Василя
відносин
Стефаника,
1981 р.,
спеціальність
«історія
і
педагогіка»,
кваліфікація:
вчитель історії
і
суспільствозна
вства,
методист
з
виховної
роботи

Доктор
наук,

історичних Філософія
і 1)
методологія
історії (20 год),
07.00.05 – етнологія,
Міфологія
(16
тема: «Національно- год.)
політичний рух в
Галичині 1890 –
2)
1939 –х рр.», 1996 р.,
професор
етнології
археології.

кафедри
і

3)

4)

зб.наук.праць. Вип.1. Іванофранківськ, 2016. - с.11-35.
Томенчук Б., Мельничук О.
Підсумки
археологічних
досліджень Давнього Галича
в 2008-2013 рр. / Б.Томенчук,
О.Мельничук
//
Народознавчі
зошити.
Львів, 2014.
Томенчук Б. Чотири княжі
двори літописного Галича.
Підсумки
археологічних
досліджень
палацових
комплексів
(1991-2012
рр.)/Богдан
Томенчук//Середньовічні
міста Полісся. - Київ, 2013. с. 193-215.
Кугутяк М. Великий Скит у
Карпатах. У 3 т. Т.3.
Великий Скит у Марковій
пустині:
український
духовний
і
культурноісторичний феномен. – ІваноФранківськ, 2017. – 576 с
Кугутяк М.В. Ісихазм і
українська
аскетична
традиція в житті монахів
Великого Скиту.// Карпати:
людина, етнос, цивілізації. –
№6. - Івано-Франківськ,
2016. С.4-30.
Кугутяк М.В. Український
євромайдан. Прикарпатський
вимір/за ред. М.Кугутяка. Івано-Франківськ:
Манускрипт-Львів, 2016. 704 с.
Кугутяк
М.
Бубнище.

Інститут
українознавства
імені
І.
Крипʼякевича НАН
України;
Довідка №127 від
16.12.2016р.;
Тема: «Сакральна
спадщина Великого
Скиту
XVIIXVIIIст»;
7-16.11.2016р.

5)

Костючок
Петро
Леонтійович

Доцент
кафедри
етнології
археології

Прикарпатськ
ий університет
і імені Василя
Стефаника,
2000 р.;
спеціальність
«історія»,
кваліфікація:
історик,
викладач

Кандидат історичних Етнологія
наук,
Європи(16 год.)
07.00.05 – етнологія,

Теоретична
етнологія (24 год.)

тема: «Етнополітичні
та
національно- Етноміграціологія
культурні процеси (14 год.)
на Гуцульщині в
контексті
становлення
української
нації
(кінець ХІХ ст. –
1939 р.)», 2006 р.
доцент
етнології
археології.

1)

2)

кафедри
і
3)

4)

Скельне святилище великої
богині в Карпатах / М.
Кугутяк. - Івано-Франківськ:
Манускрипт-Львів, 2015. 142 с.
Кугутяк М. Писемні джерела
з історії Великого Скиту / М.
Кугутяк
//
Україна.
Культурна
спадщина,
національна
свідомість,
державність. – Львів, 2015. –
Вип. 27. – С. 16 – 26.
Костючок П. Витоки та
формування
етнонаціональної свідомості
русинів-українців Карпат в
ХІХ – на початку ХХ ст.Вісник
Прикарпатського
університету.
Історія.
–
Івано-Франківськ, 2016. –
Вип.28. – С.86-95. – фахове
видання
Костючок П.Л. Політичні
маркери
національної
ідентичності.
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Прикарпатського
національного університету
імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ, 2016. С.103-108
Kostyuchok P. Ethnic and
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analysis
attempt
/
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Kostyuchok // Актуальні
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історії медицини. - 2014. - №
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Костючок П. Особливості
територіального

Інститут
народознавства
НАН
України,
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українців
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ий університет
і імені
В.
Стефаника,
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Спеціальність
«історія»,
Кваліфікація:
історик,
викладач

Кандидат історичних Методика
наук,
польових
досліджень
07.00.05 – етнологія, год.)
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ст. –
1939 р.)», 2007 р.,
Доцент
етнології
археології.
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кафедри
і
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перерозподілу в ЦентральноСхідній Європі напередодні
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світової
війни:
чехословацький вектор /
П.Костючок, А. Магомета //
Вісник
Прикарпатського
університету
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В.Стефаника. Історія. - 2014.
- Вип. 26. - С. 138-144.
Костючок П. Трансформація
національної
ідентичності
українців Карпат у роки
Першої світової війни / П.
Костючок
//
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університету.
Історія.
–
Івано-Франківськ, 2014. –
Вип.25. – С.163-170.
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населення
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етнос, цивілізація. – ІваноФранківськ: Плай, 2016. –
Вип. 6. – С. 163 – 169.
Дрогобицька О. Між життям
і
смертю:
участь
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Революції
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//
Український
Євромайдан.
Прикарпатський вимір / За
ред. М.Кугутяка. – ІваноФранківськ:
МанускриптЛьвів, 2015. – С. 641 – 654.
Дрогобицька О. М. І.
Паньків: життєвий шлях та
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діяльність
//
Етнокультурна
спадщина

Інститут
народознавства
НАН України (м.
Львів),
Довідка
№
27.1.2013р.,
Тема: «Навчальнометодичні вказівки
з
курсу
«Етнографія»;
13/01/2014 11/02/2014
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2005 р.
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кваліфікація:
історик,
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наук,
викладання
народознавста
07.00.05 – етнологія, (18 год.)
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«Веснянолітня
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обрядовість бойків
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проблеми
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Українська
традиційна
звичаєва
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Прикарпаття.
Матеріали
Всеукраїнської
наукової
конференції «Етнокультурна
спадщина Прикарпаття (на
пошану Михайла Паньківа з
нагоди його 75-річчя)» (м.
Івано-Франківськ, 4 грудня
2015 р.) / Науковий редактор
А. Королько. – ІваноФранківськ : Лілея–НВ, 2016.
– С. 3 – 14.
Дрогобицька
О.
Етнографічні студії Михайла
Паньківа // Народознавчі
зошити. – 2016. – №2 (128). –
С. 451 – 458.
Дрогобицька О. Громадська
діяльність
родини
Ганушевських у 20-х – 30-х
рр. ХХ ст. // Науковий вісник
ІФБН «Добрий пастир»: Зб.
наук. праць. – 2015. – Вип.7
Богословя. – С. 212 – 219.
Боян-Гладка С., І. Голинська.
Семантика
бойківської
вишивки // Карпати: людина,
етнос, цивілізації. – №6. –
Івано-Франківськ, 2016. – С.
195 – 201 (0,5 друк. арк.)
Боян-Гладка С.П. Сакральна
цінність хліба в традиційній
культурі бойків // Культура і
побут
населення
Прикарпаття
//
Тези
доповідей та повідомлень
науково-практичної
конференції
(Івано-

Чернівецький
національний
університет імені
Ю. Федьковича,
довідка № 2/131549,
тема:
«Трансформаційні
зміни
народної
обрядової практики
українців Карпат:
уерква і громада»;

04.06.2015 р..

обрядовість(16
год.)

Кочкін
Ігор
Тарасович

Cтарший
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кафедри
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археології

ІваноФранківський
державний
і педагогічний
інститут імені
В. Стефаника,
1982 р.
спеціальність
«історія
і
педагогіка»,
кваліфікація:
вчитель історії

Франківськ, 27 квітня 2016
р.). – Івано-Франківськ, 2016.
– С. 111 – 117.
3. Боян С. Вифлеємська зірка //
Галичина. – 2017. – №1. – 5
січня. – С. 10.
4. Боян-Гладка
С.П.
Язичницькі
свята
українського
народу:
традиція і сьогодення //
International Scientific and
Practical
Conference
“WORLD SCIENCE”. №
10(26), Vol.4, October 2017. –
Р. 68 – 71.
5. Боян-Гладка С. П. Предмети
інтер’єру
української
традиційної
хати
в
духовному світі українців
Карпатського регіону
//
Галичина. Всеукраїнський і
культурно-просвітній
краєзнавчий
часопис.
–
Івано-Франківськ, 2017. – Ч.
29. – С. 112 – 119.
1).Wyniki badań cmentarzyska
kultury
komarowskiej
w
Bukiynej
nad
górnym
Dniestrem w 2010 roku //
Muzeum Archeologiczne w
Krakowie.
Materiały
archeologiczne.
XXXIX. –
Kraków: Ekodruk. – 2013. – S.
103 – 123. (у
співав.
з
Przemysław
Makarowicz,
Sergiej Lysenko).
2). Дослідження Буківнянського

Відділ археології
Інституту
українознавства
імені
І.
Крип’якевича НАН
України,
Тема стажування:
«Історія
дослідження
давнього
солевидобутку
у
Північно-Східних
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суспільствозна
вства,
методист
виховної
роботи

могильника //Археологічні
дослідження в Україні 2013
р. – К., 2014. - С. 140 -141 ( у
співавт. з Лисенко С.Д.,
Макарович П.).
3). Пошуки курганних груп
комарівської культури у
Верхньому Подністров’ї //
Археологічні дослідження в
Україні. - К., 2015. - С. 54—
55. (у співавт. з Макарович
П.К., Болтрик Ю.В.).
4). Catalogue of Komarów
Culture Barrow Cemeteries in
the Upper Dniester Drainage
Basin (former Stanisławów
province). - Poznań: Adam
Mickiewicz University in
Poznań, 2016. (Archaeologia
Bimaris, Monographies, vol.
8). – 532 р. (у співав. з
Makarowicz P. та інші всього
15 осіб).
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Сіред
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державний
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і
перспективи
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України
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регіональної
науковопрактичної
конференції,
присвяченої
320-річчю
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дослідженнях кінця ХІХ –
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культура.
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конференції,
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