
 

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 

підрозділу факультету історії, політології і міжнародних відносин із спеціальності 052 Політологія 

 

Прізвище, ім’я, по 

батькові керівника та 

членів проектної групи 

Найме-нування посади 

(для суміс-ників — 

місце основної роботи, 

наймену-вання 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  

Стаж науково-

педагогічної 

та/або 

наукової 

роботи 

Інформація про наукову діяльність 

(основні публікації за напрямом, 

науково-дослідна робота, участь у 

конференціях і семінарах, робота з 

аспірантами та докторантами, 

керівництво науковою роботою 

студентів) 

Відомості 

про 

підвищення 

кваліфікації 

викладача 

(найменуван

ня закладу, 

вид 

документа, 

тема, дата 

видачі) 

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 

1. Москалюк Михайло 

Федорович 

Доцент кафедри 

політології (гарант 

освітньої програми). 

Івано-

Франківський 

державний 

педагогічний 

інститут імені 

В.Стефаника, 

1986р., «Історія і 

педагогіка», 

вчитель 

історії та 

суспільствознавс

тва, методист 

виховної роботи 

Кандидат політичних 

наук  

23.00.02 – політичні 

інститути та процеси, 

«Український 

християнсько-

суспільний рух у 

Галичині (1920-

1939рр.)», 

доцент кафедри 

політології  

20 років 1.Москалюк М. Ф. Інститут 

президентства пострадянських країн: 

особливості становлення та 

функціонування // Інститут 

президентства в Україні в системі 

державної влади Україні: матеріали 

наукової конференції. – К., 2014 – 

с.209-215. 

2. Москалюк М. Ф. Митрополит 

Андрей Шептицький і релігійні течії в 

українському християнсько-

суспільному русі міжвоєнної 

Галичини // Науковий вісник Івано-

Франківського університету УГКЦ ― 

Добрий пастир―. Збірник наукових 

праць /Гол. ред.. Р.А.Горбань. – 

Випуск 8. – Івано-Франківськ,2015. – 

стор. 54 – 60. 

3. Москалюк М. Ф. Президентство в 

Україні: проблеми інституційного 

становлення, розвитку та 

функціонування // Прикарпатський 

Вісник НТШ. Думка. – 2017. – №5-6 

Львівський 

національний 

університет 

імені Івана 

Франка,  

довідка 5420-В 

«Формування 

нових 

професійних 

компетенцій і 

компетентност

ей», 

02.12.2016р. 



(41-42). –с. 79-88. 

4. Москалюк М. Ф. Інститут 

президентства в Україні та Чеській 

Республіці: порівняльний аналіз // 

―Політичне життя―. Донецький 

національний університет ім.. Василя 

Стуса. – 2017. -№4.  – с.36 – 42. 

5. Moskalyuk M. The institutional 

dimension of European integration  

policy of Ukraine (For example, the 

presidency) // Newsletter of  

Precarpathian University. Political 

science / Vasyl Stefanyk Precarpathian 

National University. - 

Ivano-Frankivsk:., Іssue 11. –  2017. – 

P.124-128. 

6.Москалюк М.Ф. Навчально-

методичний посібник з політології 

(плани семінарських занять, 

методичні вказівки та програмові 

вимоги до курсу). – Івано-Франківськ: 

ЛІК, 2013. – 84 с. 

7. Москалюк М.Ф. Порівняльна 

політологія: навчально-методичний 

посібник для студентів. Галузь знань  

- 0301 «Соціально-політичні науки». 

Напрям підготовки – 6.030104 

Політологія. – Івано-Франківськ: ЛІК, 

2013. – 96 с. 

8. Інститут глави держави: Навчально-

методичний посібник для студентів. 

Напрям підготовки – 052 Політологія. 

– Івано-Франківськ, 2017. – 63 с. 

Заступник Директора Інституту 

історії, політології і міжнародних 

відносин (з 2003 по 2017рр.) 

Керівництво аспірантом. 

Робота у складі організаційного 

комітету ІІ етапу Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових 

робіт з політології в м.Івано-

Франківськ (2015-2017). 

2. Доцяк Ігор Іванович Доцент кафедри 

політології 

Київський 

педагогічний 

інститут імені 

Кандидат політичних 

наук,  

23.00.02 - політичні 

27 років 1.Dotsiak І. Політико-економічні 

трансформації Польської республіки: 

досвід для України / Polska w Europie 

Львівський 

Національний 

університет ім. 



О.М.Горького, 

1982р., «Історія», 

вчитель історії та 

суспільствознавс

тва 

інститути та процеси,  

«Електоральна поведінка 

студентської молоді в 

умовах трансформації 

політичної системи 

суспільства (на прикладі 

Івано-Франківської  

та Львівської областей)», 

доцент кафедри 

політології 

 

1989-2014 25 lat po przemianach. 

Przykładowe obszary przekształeń 

gospodarzych / Monografia NR 275 

Instytut polityki spolecznej i stosunkow 

miedzynarodowych, Koszalin 2014, 

C.154-162. 

2.Доцяк І.І. Соціально-економічні 

чинники політичної поведінки в 

умовах українських суспільних 

трансформацій / Вісник 

Прикарпатського університету. 

Політологія / Прикарпатський 

національний університет імені 

Василя Стефаника. – Івано-

Франківськ: ЛІК, Вип.9. – 2015. – 

С.10-15. 

3. Доцяк І. Етнополітичні процеси на 

території Галичини в контексті 

глобалізації / Наукові записки 

Інституту політичних і 

етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. 

Кураса НАН України, 2017 / 1 (87) 

(січень-лютий). - С.190-199. 

 4.Доцяк І.І. Політичні партії у 

місцевих  виборах 2015 року 

(регіональний вимір)/. Збірник статей 

і тез за результати конференції 

«Політичні партії і вибори: українські 

і світові практики» (пам’яті Юрія 

Романовича Шведи), 08 жовтня 

2016р./ За аг. Редакцією Ю.Романюка.  

– Львів, Простор-М, 2017. С. 59- 65. 

5. Dotsiak Іgor. Decentralization of 

power as the basis of European 

integration of Ukraine /Local 

government of Eastern Poland and 

challenges of regional development . 

Experience of Poland and conclusions 

for Ukraine. Editor Iwona Lasek-

Surowiec. Chelm. 2017. – P.178-185. 

Директор Центру соціальних 

досліджень Прикарпатського 

національного університету імені 

Василя Стефаника. 

Член редакційної колегії  іноземного 

І.Франка 

довідка № 

1089 – В 

«Інституційні 

моделі 

взаємодії 

політики і 

економіки в 

умовах 

глобалізації» 

13.03.2015 р. 



рецензованого наукового видання. 

Керівництво аспірантом. 

Керівник студентом, який зайняв 1 

місце II етапу Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових 

робіт. 

Член спеціалізованої вченої ради по 

захисту кандидатських дисертацій з 

політології у Східноукраїнському 

національному університеті імені 

Володимира Даля (2013-2014р.) 

Участь в атестації наукових кадрів як 

офіційного опонента. 

3. Матвієнків Світлана 

Миколаївна 

Доцент кафедри 

політичних інститутів 

та процесів 

Львівський 

державний 

університет 

імені. Івана 

Франка, 1995р. 

«Журналістика», 

журналіст 

 

Кандидат політичних 

наук, 23.00.02 - 

Політичні інститути та 

процеси, 

«Політична свідомість: 

суть та умови її 

формування в процесі 

державотворення  в 

Україні», доцент 

кафедри політології 

 

18 років. 1.Матвієнків С.М. Етнополітична 

регіоналізація сучасної України// 

Панорама політологічних студій: 

науковий вісник Рівненського 

державного гуманітарного 

університету.- Рівне: РДГУ, 2013. – 

Вип. 11. – С. 207-214 

2.Матвієнків С.М. Регіональні ЗМІ 

України в контексті політичних 

трансформацій суспільства// 

Політологічні записки: Збірник 

наукових праць.Вип.1(9).-Луганськ: 

вид-во СНУ ім. В.Даля, 2014. –С.56-64 

3.Матвієнків С.М., Штерн В.Ю. Вплив 

політичних міфів на свідомість молоді 

в сучасній Україні/ Вісник 

Львівського університету. Серія 

філос.-політолог. студії. –  Вип. 5. – 

Львівський національний університет 

імені Івана Франка, 2014. – с. 72-78 

4.Matvienkiv Svetlanа. Features of 

transformation of national political 

culture under conditions of a democratic 

political regime// Newsletter of 

Precarpathian University. Political 

science / Vasyl Stefanyk Precarpathian 

National University. - Ivano-

Frankivsk:Іssue 11. – 2017. – P.71-75 

5.Матвієнків С.М. Регіональні ЗМІ як 

інструмент формування локальної 

ідентичності// Політичне життя / 

Донецький національний університет 

Національний 

університет 

«Львівська 

політехніка», 

довідка про 

стажування 

№539, 

«Політична 

криза: аналіз і 

технології 

врегулювання 

в сучасній 

Україні», 

07.04.2017 р. 



імені Василя Стуса.- Вінниця: 

Видавництво Донецького 

національного університету імені 

Василя Стуса. - №4, 2017.-С.83-86 

6.Матвієнків С. М. Політична 

свідомість: суть та умови її 

формування в процесі 

державотворення в Україні:     

монографія / С.М. Матвієнків . – 

Івано-Франківськ: НАІР, 2017. – 200 с. 

7.Матвієнків С.М. Етнополітологія / 

Навчально-методичний посібник для 

студентів спеціальності 6.030104 

«Політологія». – Івано-Франківськ: 

НАІР, 2018.-80 с. 

8.Матвієнків С.М.  Засоби масової 

інформації  в  політичному житті  

суспільства / Навчально-методичний 

посібник для студентів спеціальності 

6.030104 «Політологія». – Івано-

Франківськ: НАІР,  2018. -62с. 

9.Матвієнків С.М. Науковий семінар/ 

Навчально-методичний посібник для 

студентів спеціальності 6.030104 

«Політологія». – Івано-Франківськ: 

НАІР, 2018. -90с. 

Наукове керівництво аспірантом 

Організація навчальної практики в 

ЗМІ м. Івано-Франківська для 

студентів другого курсу спеціальності 

«Політологія» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес із спеціальності 052 Політологія 

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 

I. Цикл загальної підготовки 

1.1. Обов`язкові дисципліни  

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 

Українська мова за 

професійним 

спрямування  

(12 год.) 

Грещук 

Валентина 

Василівна 

Доцент кафедри 

української мови 

Івано-Франківський державний 

педагогічний інститут ім. 

В.Стефаника, 1986,«Українська 

мова і література», вчитель 

української мови і літератури 

Кандидат філологічних наук, 

10.02.01- Українська мова,  

 «Гуцульський говір в 

українській художній мові 

XIX – I половини XXст.», 

доцент кафедри української 

мови  

Львівський національний 

університет імені Івана 

Франка, довідка про 

стажування №2184-В, 

«Діалектне слово у тексті 

та словнику», 18.05.2015. 

пп.2 наявність 

наукових 

публікацій у 

наукових виданнях, 

включених до 

переліку наукових 

фахових видань 

України, 

пп.3 наявність 

виданої монографії, 

пп.10 організаційна 

робота у закладах 

освіти на посадах 

керівника, 

пп.14 наявність 

виданих навчально-

методичних 

посібників  

Філософія  

(16 год.) 

Будз 

Володимир 

Павлович 

Доцент кафедри 

філософії, 

соціології та 

релігієзнавства 

Львівський університет імені 

Івана Франка, 1998, 

«Філософія», філософ, 

викладач  

Кандидат філософських наук  

09.00.03 – соціальна 

філософія та філософія 

історії, «Філософія історії 

Михайла Грушевського»,  

доцент кафедри філософії, 

соціології та релігієзнавства 

Львівський національний 

університет імені Івана 

Франка, довідка про 

стажування №5244, 

«Підвищення рівня 

професійної підготовки 

та ознайомлення з 

досягненнями 

інноваційних освітніх 

технологій у сфері 

філософії у Львівському 

національному 

університеті імені Івана 

Франка», 04.12.2014 р. 

пп.2 наявність 

наукових 

публікацій у 

наукових виданнях, 

пп.3 наявність 

виданої монографії, 

пп.14 наявність 

виданих навчально-

методичних 

посібників, 

пп.16 виконання 

обов’язків куратора 

групи  

Історія України  Єгрешій Олег Доцент кафедри Прикарпатський університеті Кандидат історичних наук Інститут українознавства пп.2 наявність 



(16 год.) Ігорович історії України імені Василя Стефаника, 

1996, «Історія», вчитель історії і 

народознавства 

07.00.01 – історія України, 

«Суспільно-політична та 

громадсько-культурна 

діяльність єпископа 

Григорія Хомишина (1904-

1945 рр.)», доцент кафедри 

історії України  

імені І.Крип’якевича 

НАН України, довідка 

про стажування № 141 

«Українська греко-

католицька в 

умовах євроінтеграції», 

3.03.2016 р. 

наукових 

публікацій у 

наукових виданнях, 

включених до 

переліку наукових 

фахових видань 

України,  

пп.3 наявність 

виданого 

монографії, 

пп. 8 члена 

редакційної колегії 

наукового видання,  

пп.11 участь в 

атестації наукових 

кадрів як 

офіційного 

опонента,  

пп.14 наявність 

виданих навчально-

методичних 

посібників,  

пп.15 присвоєння 

вченого звання 

доцента 

Історія української 

культури 

(16 год.) 

Рохман 

Богдан 

Михайлович 

Доцент кафедри 

філософії, 

соціології та 

релігієзнавства 

Прикарпатський університет 

імені Василя Стефаника 2002, 

«Релігієзнавство», 

релігієзнавець, викладач 

релігієзнавчих і філософських 

дисциплін 

Кандидат філософських 

наук,  

09.00.07 – етика, 

«Моральний вимір 

свободи», доцент кафедри 

філософії та соціології 

Дрогобицький державний 

педагогічний університет 

імені Івана Франка, звіт 

на засіданні кафедри 

протокол №4 

«Моральний вимір 

свободи», 16.04.2013 р.  

пп.2 наявність 

наукових 

публікацій у 

наукових виданнях, 

включених до 

переліку наукових 

фахових видань 

України, 

пп.8 член 

редакційної колегії 

наукового видання, 

пп.10 організаційна 

робота посаді 

заступника 

керівника кафедри, 

пп.16 виконання 

обов’язків куратора 

групи 

1.2. Вибіркові дисципліни 

1.2.1. Дисципліни за вибором ВНЗ 



Всесвітня історія  

(16 год) 

Бурячок Лілія 

Василівна 

Доцент кафедри 

всесвітньої історії 

Івано-Франківський державний 

педагогічний інститут імені 

Василя Стефаника, 1991,  

«Історія», вчитель історії і 

суспільствознавства. 

Кандидат історичних наук,  

07.00.01. – Історія України, 

 «Громадсько-політична 

діяльність Осипа Назарука 

(1883 – 1940 рр.)», 

доцент кафедри всесвітньої 

історії  

 

Інститут українознавства 

імені І.Крип’якевича 

НАН України, довідка 

про стажування №141/26, 

«Відносини П’ятої 

французької Республіки з 

країнами третього світу в 

контексті розпаду 

колоніальної системи», 

18.03.2015р. 

пп.2 наявність 

наукових 

публікацій у 

наукових виданнях, 

включених до 

переліку наукових 

фахових видань 

України, 

пп.10 організаційна 

робота посаді 

заступника 

керівника кафедри, 

пп.14 наявність 

виданих навчально-

методичних 

посібників, 

пп.16 виконання 

обов’язків куратора 

групи 

Іноземна мова 

(основна) 

Нич Оксана 

Богданівна 

Доцент кафедри 

іноземних мов 

Прикарпатський національний 

університет імені Василя 

Стефаника, «Англійська мова», 

2005, філолог, викладач 

англійської та німецької мови 

та літератури 

Кандидат педагогічних наук,  

13.00.01 –Загальна 

педагогіка та історія 

педагогіки, «Сімейне 

виховання дітей молодшого 

шкільного віку в українській 

діаспорі США (друга 

половина ХХ – початок ХХІ 

століття)». 

Прикарпатський 

національний університет 

імені В. Стефаника, 

захист кандидатської 

дисертації 

«Сімейне виховання дітей 

молодшого шкільного 

віку в українській 

діаспорі США (друга 

половина ХХ – початок 

ХХІ століття)»,  

26.11.2016 р. 

пп.2 наявність 

наукових 

публікацій у 

наукових виданнях, 

включених до 

переліку наукових 

фахових видань 

України, 

пп.14 наявність 

виданих навчально-

методичних 

посібників та 

методичних 

вказівок, 

пп.15 присудження 

наукового ступеня 

доктора філософії 

1.2.1. Дисципліни за  вибором ВНЗ 

Риторика  

(18 год.) 

Мельник 

Ярослав 

Григорович 

Професор кафедри 

загального та 

германського 

мовознавства 

Івано-Франківський державний 

педагогічний інститут, 1986, 

«російська мова і література», 

учитель російської мови і 

літератури 

Кандидат філологічних наук 

10.02.02 - Російська мова, 

«Суб’єктивність як мовна 

категорія», доцент кафедри 

слов'янських мов  

Санкт-Петербурзький 

державний університет, 

сертифікат, «Мова ЗМІ та 

міжкультурної 

комунікації», 02.10.2013 

р. 

пп.2 наявність 

наукових 

публікацій у 

наукових виданнях, 

включених до 

переліку наукових 

фахових видань 

України, 



пп.3 наявність 

виданого 

підручника та 

монографій, 

пп. 4 наукове 

керівництво 

здобувача, який 

одержав документ 

про присудження 

наукового ступеня, 

пп.8 члена 

редакційної колегії 

наукового видання,  

пп.11 участь в 

атестації наукових 

кадрів як 

офіційного 

опонента,  

пп.14 наявність 

виданих навчально-

методичних 

посібників 

Логіка політичного 

мислення  

(12 год.) 

Надурак 

Віталій 

Вікторович 

Професор 

кафедри 

філософії, 

соціології та 

релігієзнавства 

Прикарпатський державний 

університет імені Василя 

Стефаника, 2001,  

«Релігієзнавство», 

релігієзнавець, викладач 

філософських дисциплін. 

доктор філософських наук, 

09.00.07 – етика, «Система 

суспільної моралі в 

контексті основних 

принципів синергетики 

(етико-філософський 

аналіз)», доцент кафедри 

філософії, соціології та 

релігієзнавства. 

 

Чернівецький 

національний університет 

імені Юрія Федьковича, 

довідка про стажування 

№2/13-2454, 

«Актуальний досвід 

викладацької та наукової 

роботи кафедри філософії 

Чернівецького 

національного 

університету імені Юрія 

Федьковича», 01.07.2015 

р. 

пп.1 наявність 

наукової публікації 

у періодичному 

виданні, яке 

включено до 

наукометричних 

баз, 

пп.2  наявність 

наукових 

публікацій у 

наукових виданнях, 

включених до 

переліку наукових 

фахових видань 

України, 

пп. 3 наявність 

виданої монографії,  

пп.12 присудження 

наукового ступеня 

доктора наук,  

пп.14  наявність 

виданих навчально-

методичних 



посібників 

Історія світової 

цивілізації  

(16 год)  

 

Жерноклеєв 

Олег 

Станіславови

ч 

Професор кафедри 

всесвітньої історії 

Івано-Франківський державний 

педагогічний інститут імені 

Василя Стефаника, 1991, 

«Історія і педагогіка», вчитель 

історії і суспільствознавства, 

методист з виховної роботи 

Доктор історичних наук,  

032 - Історія та археологія», 

«Національні секції 

австрійської соціал-

демократії в Галичині й на 

Буковині (1890–1918 рр.)», 

професор кафедри 

всесвітньої історії 

Інститут українознавства 

імені І. Крип’якевича 

НАН України, довідка 

про стажування №141/91, 

«Вивчення досвіду 

організації науково-

дослідної діяльності 

структур підрозділу 

установи», 29.12.2017 р. 

пп.2 наявність 

наукових 

публікацій у 

наукових виданнях, 

включених до 

переліку наукових 

фахових видань 

України, 

пп.8 виконання 

функцій  члена 

редакційної колегії 

наукового видання, 

пп.10 організаційна 

робота у закладах 

освіти на посадах 

керівника кафедри, 

пп.11 участь в 

атестації наукових 

кадрів як 

офіційного 

опонента та члена 

спеціалізованої 

вченої ради 

Економіка  

(16 год ) 

Ціжма Юрій 

Іванович 

доцент кафедри 

теоретичної і  

прикладної 

економіки 

Прикарпатський університет 

імені Василя Стефаника, 

2004р., «Облік і аудит», 

економіст 

Кандидат економічних наук,  

08.00.07 – демографія, 

економіка праці, соціальна 

економіка і політика, 

«Удосконалення структури 

зайнятості населення  

умовах демографічної кризи 

(на прикладі Івано-

Франківської області)», 

доцент кафедри теоретичної 

і  прикладної економіки 

Харківський 

національний університет 

імені Семена Кузнеця, 

захист дисертації, 

«Удосконалення 

структури зайнятості 

населення  умовах 

демографічної кризи (на 

прикладі Івано-

Франківської області)», 

16.05.2014 р. 

пп.2 наявність 

наукових 

публікацій у 

наукових виданнях, 

включених до 

переліку наукових 

фахових видань 

України, 

пп. 3 наявність 

виданої монографії, 

пп.14 наявність 

виданих навчально-

методичних 

посібників  

пп.15 присвоєння 

вченого звання 

доцента 

Політична 

психологія 

(16 год. ) 

Пілецький 

Віктор 

Сидорович 

Доцент кафедри 

соціальної 

психології 

Тернопільський інститут 

народного господарства, 

1993р., «Економіка і соціологія 

праці», економіст-соціолог 

Кандидат психологічних 

наук, 19.00.07-педагогічна та 

вікова психологія, 

«Комунікативний потенціал 

Тернопільський 

національний 

педагогічний 

університет імені 

пп.2 наявність 

наукових 

публікацій у 

наукових виданнях, 



студентської групи як 

чинник успішності 

професійної підготовки 

майбутніх менеджерів-

економістів», доцент 

кафедри соціальної 

психології  

Володимира 

Гнатюка, програма, звіт, 

«Інноваційні тенденції 

розвитку вищої освіти», 

29.02.2016 р 

включених до 

переліку наукових 

фахових видань 

України, 

пп.3 наявність 

виданого 

навчального 

посібника, 

пп. 11 участь в 

атестації наукових 

кадрів як 

офіційного 

опонента, 

пп. 14  наявність 

виданих навчально-

методичних 

посібників  

Маркетинг 

(16 год.) 

Шурпа 

Світлана 

Ярославівна 

Викладач кафедри 

менеджменту і 

маркетингу 

Прикарпатський національний 

університет імені Василя 

Стефаника, 2008, «Маркетинг», 

економіст-маркетолог 

Кандидат  

економічних наук, 08.00.07 - 

Демографія, економіка 

праці, соціальна економіка і 

політика, 

«Ефективність інвестування 

в людський капітал» 

 

 

Прикарпатський 

національний університет 

імені Василя Стефаника, 

захист кандидатської 

дисертації «Ефективність 

інвестування в людський 

капітал»,  14.02.2014р. 

пп.2 наявність 

наукових 

публікацій у 

наукових виданнях, 

включених до 

переліку наукових 

фахових видань 

України, 

пп.14 наявність 

виданих навчально-

методичних 

посібників, 

пп.15 присудження 

наукового ступеня 

доктора філософії  

II. Цикл професійної підготовки 

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 

Вступ до 

спеціальності (30 

год.) 

 

Климончук 

Василь 

Йосифович 

Професор кафедри 

політології 

Івано-Франківський 

педагогічний інститут, 1990, 

«Історія», вчитель історії, 

методист з виховної роботи 

Доктор політичних наук, 

23.00.01 - Теорія та історія 

політичної науки, «Історичні 

форми політичних свобод. 

Антропологічний та 

інституційний виміри 

(теоретико-методологічний 

аналіз)», професор кафедри 

політології  

Львівський національний 

університет імені Івана 

Франка , захист 

дисертації на здобуття 

наукового ступеня 

доктора політичних наук, 

«Історичні форми 

політичних свобод. 

Антропологічний та 

інституційний виміри 

(теоретико-

пп.2 наявність 

наукових 

публікацій у 

наукових виданнях, 

включених до 

переліку наукових 

фахових видань 

України, 

пп.3 наявність 

виданого 

навчального 



методологічний аналіз)», 

4.07.2013 р. 

посібника, та 

монографії, 

пп.8 виконання 

функцій члена 

редакційної колегії 

наукового видання 

пп.9 робота у 

складі 

організаційного 

комітету 

Всеукраїнського 

конкурсу 

студентських 

наукових робіт, 

пп.10 організаційна 

робота у закладах 

освіти на посадах 

керівника кафедри, 

пп.11 участь в 

атестації наукових 

кадрів як 

офіційного 

опонента або члена 

спеціалізованої 

вченої ради, 

пп.12 присудження 

наукового ступеня 

доктора наук або 

присвоєння вченого 

звання професора, 

пп.14 наявність 

виданих навчально-

методичних 

посібників, 

пп.16 керівництво 

студентом, який 

зайняв призове 

місце на I етапі 

Всеукраїнського 

конкурсу 

студентських 

наукових робіт 

Іноземна мова 

(англійська)   

Нич Оксана 

Богданівна 

Доцент кафедри 

іноземних мов 

Прикарпатський національний 

університет імені Василя 

Стефаника, 2005, «Англійська 

Кандидат педагогічних наук,  

13.00.01 – Загальна 

педагогіка та історія 

Прикарпатський 

національний університет 

імені Василя Стефаника, 

пп.2 наявність 

наукових 

публікацій у 



мова», філолог, викладач 

англійської та німецької мови 

та літератури 

педагогіки, «Сімейне 

виховання дітей молодшого 

шкільного віку в українській 

діаспорі США (друга 

половина ХХ – початок ХХІ 

століття)» 

захист кандидатської 

дисертації, «Сімейне 

виховання дітей 

молодшого шкільного 

віку в українській 

діаспорі США (друга 

половина ХХ – початок 

ХХІ століття)», 

26.11.2016 р. 

наукових виданнях, 

включених до 

переліку наукових 

фахових видань 

України, 

пп.14 наявність 

виданих навчально-

методичних 

посібників та  

методичних 

вказівок, 

пп.15 присудження 

наукового ступеня 

доктора філософії 

Загальна теорія 

політики (16 год.) 

 

Москалюк 

Михайло 

Федорович 

Доцент кафедри 

політології 

Івано-Франківський 

державний педагогічний 

інститут імені Василя 

Стефаника, 

1986, «Історія і педагогіка», 

вчитель історії та 

суспільствознавства, методист з 

виховної роботи 

Кандидат політичних наук, 

23.00.02 – Політичні 

інститути та процеси, 

«Український християнсько-

суспільний рух у Галичині 

(1920-1939рр.)», доцент 

кафедри політології 

 

Львівський національний 

університет імені Івана 

Франка, довідка №5420-В 

«Формування нових 

професійних компетенцій 

і компетентностей», 

02.12.2016р. 

пп.2 наявність 

наукових 

публікацій у 

наукових виданнях, 

включених до 

переліку наукових 

фахових видань 

України, 

пп.3 наявність 

виданого 

підручника, 

пп. 9  робота у 

складі апеляційної 

комісії 

Всеукраїнського 

конкурсу 

студентських 

наукових робіт, 

пп. 10 
організаційна 

робота у закладах 

освіти на посадах 

заступника 

керівника 

інституту, 

пп.11  участь в 

атестації наукових 

кадрів як 

офіційного 

опонента, 

пп.14  наявність 



виданих навчально-

методичних 

посібників 

Історія зарубіжних 

політичних вчень  

(46 год.) 

г 

Геник 

Микола 

Антонович 

Доцент кафедри 

політичних 

інститутів та 

процесів 

Прикарпатський університет 

імені Василя Стефаника, 1993, 

«Історія і методика виховної 

роботи», вчитель історії, 

методист з виховної роботи 

Кандидат історичних наук, 

07.00.02 –Всесвітня історія,  

«Українське питання у 

діяльності польських 

політичних партій (1920-

1926)», доцент кафедри 

політології. 

 

Варшавський 

університет, Студіум 

Східної Європи, 

сертифікат про 

стажування 

«Українсько-польське 

примирення в період 

біполярності», 

30.04.2014 р. 

 

пп.1 наявність 

наукової публікації 

у періодичному 

виданні, яке 

включено до 

наукометричних 

баз, 

пп.2 наявність 

наукових 

публікацій у 

наукових виданнях, 

включених до 

переліку наукових 

фахових видань 

України, 

пп.3 наявність 

виданого 

підручника 

пп.4 наукове 

керівництво 

здобувача, який 

одержав документ 

про присудження 

наукового ступеня  

пп.8  виконання 

функцій наукового 

керівника  

наукової теми, 

члена редакційної 

колегії наукового 

видання, 

пп.9  керівництво 

студентом, який 

зайняв призове 

місце на 

Всеукраїнського 

конкурсу 

студентських 

наукових робіт 

пп.16  керівництво 

студентом, який 

зайняв призове 



місце на I етапі 

Всеукраїнського 

конкурсу 

студентських 

наукових робіт 

Історія політичної 

думки України  (46 

год.) 

 

Міщук 

Мар’яна 

Богданівна 

Доцент кафедри 

політичних 

інститутів та 

процесів 

Прикарпатський університет 

імені Василя Стефаника, 2002, 

«історія», історик. викладач 

Кандидат політичних наук, 

23.00.02 - Політичні 

інститути та процеси, «УРП-

УСРП: організація, політика, 

ідеологія», доцент кафедри 

політології  

Кам’янець-Подільський 

національний університет 

імені Івана Огієнка, 

довідка про стажування 

№75,«Інститут 

парламентаризму»,  

30.05.2017 р. 

пп.2 наявність 

наукових 

публікацій у 

наукових виданнях, 

включених до 

переліку наукових 

фахових видань 

України, 

пп.3 наявність 

виданої монографії  

пп.8  виконання 

функцій головного 

редактора 

редакційної колегії 

наукового видання, 

пп.9 робота у 

складі журі 

Всеукраїнського 

конкурсу 

студентських 

наукових робіт, 

пп.15 наявність 

виданих навчально-

методичних 

посібників, 

пп.14 присвоєння 

вченого звання 

доцента,  

пп.16 виконання 

обов’язків куратора 

групи 

Теорія міжнародних 

відносин  

(30 год.) 

 

Геник 

Микола 

Антонович 

Доцент кафедри 

політичних 

інститутів та 

процесів 

Прикарпатський університет 

імені Василя Стефаника, 1993, 

«Історія і методика виховної 

роботи», вчитель історії, 

методист з виховної роботи 

Кандидат історичних наук, 

07.00.02 –Всесвітня історія,  

«Українське питання у 

діяльності польських 

політичних партій (1920-

1926)», доцент кафедри 

політології. 

 

Варшавський 

університет, Студіум 

Східної Європи, 

сертифікат про 

стажування 

«Українсько-польське 

примирення в період 

біполярності», 

30.04.2014 р. 

пп.1  наявність 

наукової публікації 

у періодичному 

виданні, яке 

включено до 

наукометричних 

баз, 

пп.2  наявність 

наукових 



 публікацій у 

наукових виданнях, 

включених до 

переліку наукових 

фахових видань 

України, 

пп.3 наявність 

виданого 

підручника 

пп.4 наукове 

керівництво 

здобувача, який 

одержав документ 

про присудження 

наукового ступеня  

пп.8  виконання 

функцій наукового 

керівника  

наукової теми, член 

редакційної колегії 

наукового видання, 

пп.9  керівництво 

студентом, який 

зайняв призове 

місце на  

Всеукраїнського 

конкурсу 

студентських 

наукових робіт 

пп.16  керівництво 

студентом, який 

зайняв призове 

місце на I етапі 

Всеукраїнського 

конкурсу 

студентських 

наукових робіт 

Методика і техніка 

політологічних 

досліджень (30 год.) 

 

Доцяк Ігор 

Іванович 

Доцент кафедри 

політології 

Київський педагогічний 

інститут імені О.М.Горького, 

1982, «Історія»,вчитель історії 

та суспільствознавства. 

Кандидат політичних наук, 

23.00.02 - Політичні 

інститути та процеси, 

«Електоральна поведінка 

студентської молоді в 

умовах трансформації 

політичної системи 

суспільства(на прикладі 

Львівський 

національний університет 

імені Івана Франка, 

довідка № 1089 – В,  

«Інституційні моделі 

взаємодії політики і 

економіки в умовах 

глобалізації», 13.03.2015 

пп.2  наявність 

наукових 

публікацій у 

наукових виданнях, 

включених до 

переліку наукових 

фахових видань 

України, 



Івано-Франківської 

та Львівської областей)», 

доцент кафедри політології, 

р. пп.3  наявність 

виданого 

навчального 

посібника, 

пп. 8 виконання 

функцій /члена 

редакційної колегії 

іноземного 

рецензованого 

наукового видання 

пп.9 керівництво 

студентом, який 

зайняв призове 

місце, 

Всеукраїнського 

конкурсу 

студентських 

наукових робіт, 

пп.10  
організаційна 

робота у закладах 

освіти на посадах 

керівника  

лабораторії, 

пп.11  участь в 

атестації наукових 

кадрів як 

офіційного 

опонента та члена 

спеціалізованої 

вченої ради, 

пп.14  наявність 

виданих навчально-

методичних 

посібників 

Порівняльна 

політологія 

(32 год.) 

 

Москалюк 

Михайло 

Федорович 

Доцент кафедри 

політології 

Івано-Франківський 

педагогічний інститут імені 

Василя Стефаника, 

1986, «Історія і педагогіка», 

вчитель історії та 

суспільствознавства, методист з 

виховної роботи 

Кандидат політичних наук, 

23.00.02 – Політичні 

інститути та процеси, 

«Український християнсько-

суспільний рух у Галичині 

(1920-1939рр.)», доцент 

кафедри політології 

 

Львівський національний 

університет імені Івана 

Франка, довідка №5420-В 

«Формування нових 

професійних компетенцій 

і компетентностей», 

02.12.2016р. 

пп.2 наявність 

наукових 

публікацій у 

наукових виданнях, 

включених до 

переліку наукових 

фахових видань 

України, 

пп.3 наявність 

виданого 



підручника, 

пп. 9  робота у 

складі апеляційної 

комісії 

Всеукраїнського 

конкурсу 

студентських 

наукових робіт, 

пп. 10 
організаційна 

робота у закладах 

освіти на посадах 

заступника 

керівника 

інституту, 

пп.11  участь в 

атестації наукових 

кадрів як 

офіційного 

опонента, 

пп.14  наявність 

виданих навчально-

методичних 

посібників 

Педагогіка 

(30 год.) 

Єгорова Інга 

Вячеславівна 

Доцент кафедри 

педагогіки імені 

Богдана Ступарика 

Прикарпатський університет 

імені Василя Стефаника, 

1994,«Музика і методика 

виховної роботи; учитель 

музики та методист з виховної 

роботи 

 

Кандидат педагогічних наук,  

13.00.02-теорія та методика 

навчання музики і 

музичного виховання, 

«Формування національної 

самосвідомості у підлітків 

на уроках музики в 

загальноосвітній школі (на 

матеріалі творчої спадщини 

західноукраїнських 

композиторів ХІХ –початку 

ХХ ст.)», доцент кафедри 

педагогіки 

Дрогобицький державний 

педагогічний університет 

імені Івана Франка, 

протокол № 3, 

«Естетичне розуміння 

педагогічних процесів», 

27.10.2014 р. 

пп.2  наявність 

наукових 

публікацій у 

наукових виданнях, 

включених до 

переліку наукових 

фахових видань 

України, 

пп.3  наявність 

виданого 

підручника чи 

навчального 

посібника, 

пп.14  наявність 

виданих навчально-

методичних 

посібників 

пп. 15  присвоєння 

вченого звання 

доцента  

пп. 16  керівництво 



постійно діючим 

студентським 

науковим гуртком 

Методика 

викладання 

соціально-

політичних 

дисциплін  

(30 год.) 

 

Ломака 

Іванна 

Іванівна 

Доцент кафедри 

політології 

Київський національний 

педагогічний університет імені 

М. П. Драгоманова, 

2002,«Історія», вчитель 

всесвітньої історії та історії 

України 

Кандидат політичних наук, 

23.00.02 – Політичні 

інститути та процеси, 

«Політологічний аналіз 

інтеграційної ролі релігії в 

умовах модернізації 

українського суспільства», 

доцент кафедри політології 

 

Рівненський державний 

гуманітарний 

університет, 

сертифікат ПК 

25736989/000111-17, 

«Актуальні 

проблеми теоретичної і 

прикладної політології» 

18.04. 2017р. 

пп.2  наявність 

наукових 

публікацій у 

наукових виданнях, 

включених до 

переліку наукових 

фахових видань 

України, 

пп. 3  наявність 

виданого 

підручника чи 

навчального 

посібника, 

пп.9 студентом, 

який зайняв 

призове місце 

Всеукраїнського 

конкурсу 

студентських 

наукових робіт, 

пп. 14  наявність 

виданих навчально-

методичних 

посібників, 

пп.16  виконання 

обов’язків куратора 

групи 

Філософія політики  

(30 год.) 

 

Климончук 

Василь 

Йосифович 

Професор кафедри 

політології 

Івано-Франківський 

педагогічний інститут, 1990, 

«Історія», вчитель історії, 

методист з виховної роботи 

Доктор політичних наук, 

23.00.01 - Теорія та історія 

політичної науки,  

«Історичні форми 

політичних свобод. 

Антропологічний та 

інституційний виміри 

(теоретико-методологічний 

аналіз)», професор кафедри 

політології  

Львівський національний 

університет імені Івана 

Франка , захист 

дисертації на здобуття 

наукового ступеня 

доктора політичних наук, 

«Історичні форми 

політичних свобод. 

Антропологічний та 

інституційний виміри 

(теоретико-

методологічний аналіз)», 

4.07.2013 р. 

пп.2 наявність 

наукових 

публікацій у 

наукових виданнях, 

включених до 

переліку наукових 

фахових видань 

України, 

пп.3 наявність 

виданого 

навчального 

посібника, та 

монографії, 

пп.8 виконання 

функцій члена 



редакційної колегії 

наукового видання 

пп.9 робота у 

складі 

організаційного 

комітету 

Всеукраїнського 

конкурсу 

студентських 

наукових робіт, 

пп.10 організаційна 

робота у закладах 

освіти на посадах 

керівника кафедри, 

пп.11 участь в 

атестації наукових 

кадрів як 

офіційного 

опонента або члена 

спеціалізованої 

вченої ради, 

пп.12 присудження 

наукового ступеня 

доктора наук або 

присвоєння вченого 

звання професора, 

пп.14 наявність 

виданих навчально-

методичних 

посібників, 

пп.16 керівництво 

студентом, який 

зайняв призове 

місце на I етапі 

Всеукраїнського 

конкурсу 

студентських 

наукових робіт 

Соціальна 

психологія 

(20 год.) 

Пілецький 

Віктор 

Сидорович 

Доцент кафедри 

соціальної 

психології 

Тернопільський інститут 

народного господарства, 

1993, «Економіка і соціологія 

праці»,економіст-соціолог. 

Кандидат психологічних 

наук, 19.00.07-педагогічна та 

вікова психологія, 

«Комунікативний потенціал 

студентської групи як 

чинник успішності 

професійної підготовки 

Тернопільський 

національний 

педагогічний 

університет імені 

Володимира 

Гнатюка, програма, звіт, 

«Інноваційні тенденції 

пп.2 наявність 

наукових 

публікацій у 

наукових виданнях, 

включених до 

переліку наукових 

фахових видань 



майбутніх менеджерів-

економістів», 

доцент кафедри соціальної 

психології  

розвитку вищої 

освіти», 29.02.2016 р. 

України, 

пп.3 наявність 

виданого 

навчального 

посібника, 

пп. 11 участь в 

атестації наукових 

кадрів як 

офіційного 

опонента, 

пп. 14  наявність 

виданих навчально-

методичних 

посібників  

Державне 

управління та 

місцеве 

самоврядування 

(12 год.) 

 

Липчук 

Оксана 

Іванівна 

Доцент кафедри 

політології 

Прикарпатський національний 

університет імені Василя 

Стефаника, 2005, 

«Правознавство», юрист, 

викладач права 

Кандидат політичних наук, 

23.00.02- Політичні 

інститути та процеси, 

 «Інституційні засади 

реалізації прав 

етнонаціональних 

меншин в Україні», 

доцент кафедри політології 

 

Вищий навчальний 

заклад «Міжрегіональна 

академія управління 

персоналом», довідка 

№2451, «Інституційні 

засади реалізації прав 

етнонаціональних 

меншин в Україні», 

24.11.2014р. 

пп.2  наявність 

наукових 

публікацій у 

наукових виданнях, 

включених до 

переліку наукових 

фахових видань 

України, 

пп. 3 наявність 

виданої монографії  

пп. 9  робота у 

складі 

організаційного 

комітету 

Всеукраїнського 

конкурсу 

студентських 

наукових робіт, 

пп.14  наявність 

виданих навчально-

методичних 

посібників, 

пп.15  присвоєння 

вченого звання 

доцента, 

пп.16  виконання 

обов’язків куратора 

групи 

ЗМІ в політичному 

житті суспільства  

(14 год.)  

Матвієнків 

Світлана 

Миколаївна 

Доцент кафедри 

політичних 

інститутів та 

Львівський державний 

університет імені. Івана 

Франка, 1995, «Журналістика», 

Кандидат політичних наук, 

23.00.02 - Політичні 

інститути та процеси, 

Національний 

університет «Львівська 

політехніка», довідка про 

пп.2  наявність 

наукових 

публікацій у 



 процесів журналіст 

 

 «Політична свідомість: суть 

та умови її формування в 

процесі державотворення  в 

Україні», доцент кафедри 

політології 

 

стажування №539, 

«Політична криза: аналіз 

і технології врегулювання 

в сучасній Україні», 

07.04.2017 р. 

наукових виданнях, 

включених до 

переліку наукових 

фахових видань 

України,  

пп.3  наявність 

виданого 

підручника та 

монографії,  

пп.4  наукове 

керівництво 

здобувача, який 

одержав документ 

про присудження 

наукового ступеня,  

пп.14  наявність 

виданих навчально-

методичних 

посібників,  

пп.16  виконання 

обов’язків куратора 

групи. 

Теорія політичних 

партій та партійних 

систем (30 год.)  

 

Монолатій 

Іван 

Сергійович 

Професор кафедри 

політології 

Прикарпатський університет 

імені Василя Стефаника, 

1999,«Історія», історик, 

викладач 

Доктор політичних наук, 

23.00.02 - Політичні 

інститути та процеси,  

 «Інституціоналізація та 

діяльність етнічних 

політичних акторів в 

Австро-Угорщині (на 

прикладі Галичини і 

Буковини)», професор 

кафедри політології, 

 

Рівненський державний 

гуманітарний 

університет, 

сертифікат ПК 

25736989/000006-16 

«Дискурс «іншості» в 

політичних студіях» 

27.04. 2016р. 

пп.1  наявність 

наукової публікації 

у періодичному 

виданні, яке 

включено до 

наукометричних 

баз,  

пп.2  наявність 

наукових 

публікацій у 

наукових виданнях, 

включених до 

переліку наукових 

фахових видань 

України,  

пп.3  наявність 

виданої монографії,  

пп.4  наукове 

керівництво 

здобувача, який 

одержав документ 

про присудження 

наукового ступеня, 



пп.7  робота у 

складі експертної 

ради МОН,  

пп.8  виконання 

функцій головного 

редактора та члена 

редакційної колегії 

наукового видання, 

пп.11  участь в 

атестації наукових 

кадрів як 

офіційного 

опонента та члена 

спеціалізованої 

вченої ради,  

пп. 12  
присудження 

наукового ступеня 

доктора наук та 

присвоєння вченого 

звання професора, 

пп.13  наявність 

авторських 

свідоцтв, 

пп.14  наявність 

виданих навчально-

методичних 

посібників. 

Політичне лідерство 

і політичні еліти  

(18 год.) 

Кобець Юлія 

Василівна 

Викладач кафедри 

політичних 

інститутів та 

процесів 

Прикарпатський національний 

університет імені Василя 

Стефаника, 2005, 

«Політологія», політолог, 

викладач  

Кандидат політичних наук, 

23.00.02 - Політичні 

інститути і процеси,  «Роль 

опозиційного жіночого 

лідера в політичному житті 

України: політологічний 

аналіз» 

Кам’янець-Подільський 

національний університет 

імені Івана Огієнка, 

довідка, 

«Політична система 

України: модернізаційні 

та трансформаційні 

виклики в умовах 

глобального світу»,  від 

30 червня 2018 р. 

пп.2  наявність 

наукових 

публікацій у 

наукових виданнях, 

включених до 

переліку наукових 

фахових видань 

України, 

пп. 3  наявність 

виданого 

підручника, 

пп. 8  виконання 

функцій 

відповідального 

виконавця наукової 

теми, 

пп. 14  наявність 



виданих навчально-

методичних 

посібників   

Політичне 

прогнозуваня (30 год 

) 

 

Білоус Олег 

Михайлович 

Доцент кафедри 

політології 

Прикарпатський університет 

імені Василя Стефаника, 

1998, «Історія», історик, 

викладач 

Кандидат політичних наук, 

23.00.02 - Політичні 

інститути та процеси, 

 «Державно-церковні 

відносини як об’єкт 

політологічного аналізу» 

доцент кафедри політології, 

Рівненський державний 

гуманітарний 

університет, 

сертифікат ПК 

25736989/000037-16, 

«Актуальні проблеми 

теоретичної і прикладної 

політології», 13.11.2016р. 

пп.2  наявність 

наукових 

публікацій у 

наукових виданнях, 

включених до 

переліку наукових 

фахових видань 

України, 

пп.10  
організаційна 

робота у закладах 

освіти на посадах 

керівника 

відділення, 

пп.14  наявність 

виданих навчально-

методичних 

посібників 

Етнополітологія (30 

год.) 

 

Матвієнків 

Світлана 

Миколаївна 

Доцент кафедри 

політичних 

інститутів та 

процесів 

Львівський державний 

університет імені. Івана 

Франка, 1995, «Журналістика», 

журналіст 

 

Кандидат політичних наук, 

23.00.02 - Політичні 

інститути та процеси, 

 «Політична свідомість: суть 

та умови її формування в 

процесі державотворення  в 

Україні», доцент кафедри 

політології 

 

Національний 

університет «Львівська 

політехніка», довідка про 

стажування №539, 

«Політична криза: аналіз 

і технології врегулювання 

в сучасній Україні», 

07.04.2017 р. 

пп.2  наявність 

наукових 

публікацій у 

наукових виданнях, 

включених до 

переліку наукових 

фахових видань 

України,  

пп.3  наявність 

виданого 

підручника та 

монографії,  

пп.4  наукове 

керівництво 

здобувача, який 

одержав документ 

про присудження 

наукового ступеня,  

пп.14  наявність 

виданих навчально-

методичних 

посібників,  

пп.16  виконання 

обов’язків куратора 



групи. 

Зовнішня політика 

України та 

зарубіжних країн  

(30 год.) 

 

Білоус Олег 

Михайлович 

Доцент кафедри 

політології 

Прикарпатський університет 

імені Василя Стефаника, 1998, 

«Історія», історик, викладач 

Кандидат політичних наук, 

23.00.02 - Політичні 

інститути та процеси, 

 «Державно-церковні 

відносини як об’єкт 

політологічного аналізу» 

доцент кафедри політології, 

Рівненський державний 

гуманітарний 

університет, 

сертифікат ПК 

25736989/000037-16, 

«Актуальні проблеми 

теоретичної і прикладної 

політології», 13.11.2016р. 

пп.2  наявність 

наукових 

публікацій у 

наукових виданнях, 

включених до 

переліку наукових 

фахових видань 

України, 

пп.10  
організаційна 

робота у закладах 

освіти на посадах 

керівника 

відділення, 

пп.14  наявність 

виданих навчально-

методичних 

посібників 

2.2.1. Дисципліна за вибором ВНЗ 

Політична соціологія  

(18 год.), 

 

Штерн 

Валерій 

Юхимович 

Доцент кафедри 

політології 

Івано-Франківський 

педагогічний 

інститут імені 

Василя Стефаника, 

1970, спеціальність 

«Історія», кваліфікація – 

вчитель історії і 

суспільствознавства 

Кандидат історичних наук, 

07.00.01- історія КПРС 

тема дисертації: 

«Співробітництво СРСР і 

НДР (1966-1970 рр.)», 

доцент кафедри політології  

Львівський національний 

університет імені Івана 

Франка, довідка № 140-В 

«Політична творчість 

Ханни Арендт», 

15.01.2016р., 

пп.2  наявність 

наукових 

публікацій у 

наукових виданнях, 

включених до 

переліку наукових 

фахових видань 

України, 

пп.3  наявність 

виданої монографії, 

пп.14  наявність 

виданих навчально-

методичних 

посібників, 

пп.16  керівництво 

постійно діючим 

студентським 

науковим гуртком 

Електронна 

демократія  

(12 год.) 

Доцяк Ігор 

Іванович 

Доцент кафедри 

політології 

Київський педагогічний 

інститут імені О.М.Горького, 

1982, «Історія»,вчитель історії 

та суспільствознавства. 

Кандидат політичних наук, 

23.00.02 - Політичні 

інститути та процеси, 

«Електоральна поведінка 

студентської молоді в 

умовах 

трансформації політичної  

Львівський 

національний університет 

імені Івана Франка, 

довідка № 1089 – В, 

«Інституційні моделі 

взаємодії політики і 

економіки в умовах 

пп.2  наявність 

наукових 

публікацій у 

наукових виданнях, 

включених до 

переліку наукових 

фахових видань 



системи суспільства(на 

прикладі Івано-Франківської 

та Львівської областей)», 

доцент кафедри політології, 

глобалізації», 13.03.2015 

р. 

України, 

пп.3  наявність 

виданого 

навчального 

посібника, 

пп. 8 виконання 

функцій /члена 

редакційної колегії 

іноземного 

рецензованого 

наукового видання 

пп.9 керівництво 

студентом, який 

зайняв призове 

місце, 

Всеукраїнського 

конкурсу 

студентських 

наукових робіт, 

пп.10  
організаційна 

робота у закладах 

освіти на посадах 

керівника  

лабораторії, 

пп.11  участь в 

атестації наукових 

кадрів як 

офіційного 

опонента та члена 

спеціалізованої 

вченої ради, 

пп.14  наявність 

виданих навчально-

методичних 

посібників 

Етнологія  

(16 год.) 

Боян-Гладка 

Світлана 

Петрівна 

Доцент кафедри 

етнології і 

археології 

Прикарпатський національний 

університет імені Василя 

Стефаника, 2004, «Історія», 

історик, викладач 

Кандидат історичних наук, 

07.00.05 – етнологія, 

 «Весняно-літня календарна 

обрядовість бойків (кінець 

ХІХ ст. – 1930-ті роки) 

Чернівецький 

національний університет 

імені Юрія Федьковича, 

довідка про наукове 

стажування №2/13 – 1549, 

«Трансформаційні зміни 

народної обрядової 

практики українців 

Карпат: церква і 

пп.2 наявність 

наукових 

публікацій у 

наукових виданнях, 

включених до 

переліку наукових 

фахових видань 

України, 

пп. 3  наявність 



громада», 

04.06.2015 р. 

виданої монографії, 

пп.14  наявність 

виданих навчально-

методичних 

посібників, 

пп.16  виконання 

обов’язків куратора 

групи 

Політична 

регіоналістика (16 

год.) 

 

Білоус Олег 

Михайлович 

Доцент кафедри 

політології 

Прикарпатський університет 

імені Василя Стефаника, 

1998, «Історія», історик, 

викладач 

Кандидат політичних наук, 

23.00.02 - Політичні 

інститути та процеси, 

 «Державно-церковні 

відносини як об’єкт 

політологічного аналізу» 

доцент кафедри політології, 

Рівненський державний 

гуманітарний 

університет, 

сертифікат ПК 

25736989/000037-16, 

«Актуальні проблеми 

теоретичної і прикладної 

політології», 13.11.2016р. 

пп.2  наявність 

наукових 

публікацій у 

наукових виданнях, 

включених до 

переліку наукових 

фахових видань 

України, 

пп.10  
організаційна 

робота у закладах 

освіти на посадах 

керівника 

відділення, 

пп.14  наявність 

виданих навчально-

методичних 

посібників 

Безпека 

життєдіяльності і 

цивільний захист  

(16 год.) 

 

Дзундза 

Богдан 

Степанович 

Доцент кафедри 

безпеки 

життєдіяльності 

Прикарпатський національний 

університет імені Василя 

Стефаника, 2004, «Фізика», 

фізик, викладач 

Кандидат фізико-

математичних наук  

01.04.18 – фізика і хімія 

поверхні,  «Вплив 

міжфазних меж на 

механізми розсіювання 

носіїв струму у плівках 

халькогенідів свинцю», 

старший науковий 

співробітник 

ДП «Головний 

навчально-методичний 

центр 

Держгірпромнагляду 

України», свідоцтво 

№112-14-13,  

«Дослідження факторів, 

які становлять загрозу 

для генофонду 

української нації», 

21.03.2014 р 

пп.2 наявність 

наукових 

публікацій у 

наукових виданнях, 

включених до 

переліку наукових 

фахових видань 

України, 

пп. 3  наявність 

виданої монографії, 

пп.8 виконання 

функцій 

відповідального 

виконавця наукової 

теми (проекту) 

пп.14  наявність 

виданих навчально-

методичних 

посібників, 



Сучасні 

інформаційні 

технології 

(16 лек. год.) 

Дрінь Богдан 

Михайлович 

Доцент кафедри 

інформаційних 

технологій 

Чернівецький державний 

університет, 1972, 

«Математика»,математик, 

викладач математики. 

Кандидат педагогічних наук, 

13.00.02 - методика 

викладання інформатики, 

«Підготовка майбутніх 

вчителів до викладання 

профільного курсу 

інформатики в середній 

школі», доцент кафедри 

інформатики і 

математичного аналізу 

Центр математичного 

моделювання Інституту 

прикладних проблем 

механіки і математики 

імені Я.С.Підстригача 

НАН України (м.Львів), 

Довідка №5,  «Бази даних 

та інформаційні 

технології», 04.02.2014 

пп.2 наявність 

наукових 

публікацій у 

наукових виданнях, 

включених до 

переліку наукових 

фахових видань 

України, 

пп. 3  наявність 

виданих 

посібників, 

пп.14  наявність 

виданих навчально-

методичних 

посібників 

Публічне 

адміністрування (12 

год.) 

 

Липчук 

Оксана 

Іванівна 

Доцент кафедри 

політології 

Прикарпатський національний 

університет імені Василя 

Стефаника, 2005, 

«Правознавство», юрист, 

викладач права 

Кандидат політичних наук, 

23.00.02- Політичні 

інститути та процеси, 

 «Інституційні засади 

реалізації прав 

етнонаціональних 

меншин в Україні», 

доцент кафедри політології 

 

Вищий навчальний 

заклад «Міжрегіональна 

академія управління 

персоналом», довідка 

№2451, «Інституційні 

засади реалізації прав 

етнонаціональних 

меншин в Україні», 

24.11.2014р. 

пп.2  наявність 

наукових 

публікацій у 

наукових виданнях, 

включених до 

переліку наукових 

фахових видань 

України, 

пп. 3 наявність 

виданої монографії  

пп. 9  робота у 

складі 

організаційного 

комітету 

Всеукраїнського 

конкурсу 

студентських 

наукових робіт, 

пп.14  наявність 

виданих навчально-

методичних 

посібників, 

пп.15  присвоєння 

вченого звання 

доцента, 

пп.16  виконання 

обов’язків куратора 

групи 

Політика і економіка  

(16 год.) 

Доцяк Ігор 

Іванович 

Доцент кафедри 

політології 

Київський педагогічний 

інститут імені О.М.Горького, 

Кандидат політичних наук, 

23.00.02 - Політичні 

Львівський 

національний університет 

пп.2  наявність 

наукових 



 1982, «Історія»,вчитель історії 

та суспільствознавства. 

інститути та процеси, 

«Електоральна поведінка 

студентської молоді в 

умовах 

трансформації політичної  

системи суспільства(на 

прикладі Івано-Франківської 

та Львівської областей)», 

доцент кафедри політології, 

імені Івана Франка, 

довідка № 1089 – В,  

«Інституційні моделі 

взаємодії політики і 

економіки в умовах 

глобалізації», 13.03.2015 

р. 

публікацій у 

наукових виданнях, 

включених до 

переліку наукових 

фахових видань 

України, 

пп.3  наявність 

виданого 

навчального 

посібника, 

пп. 8 виконання 

функцій /члена 

редакційної колегії 

іноземного 

рецензованого 

наукового видання 

пп.9 керівництво 

студентом, який 

зайняв призове 

місце, 

Всеукраїнського 

конкурсу 

студентських 

наукових робіт, 

пп.10  
організаційна 

робота у закладах 

освіти на посадах 

керівника  

лабораторії, 

пп.11  участь в 

атестації наукових 

кадрів як 

офіційного 

опонента та члена 

спеціалізованої 

вченої ради, 

пп.14  наявність 

виданих навчально-

методичних 

посібників 

Основи європейської 

економічної 

політики (16 год.)  

 

Марчук 

Василь 

Васильович 

Професор кафедри 

політичних 

інститутів та 

процесів 

Кам’янець-Подільський 

державний педагогічний 

інститут імені В.П.Затонського, 

1982, «Історія», викладач 

Доктор історичних наук,  

07.00.01-історія України, 

«Українська церква в 

суспільному житті України в 

Інститут європейської 

культури в м. Гнєзно 

Університету імені Адама 

Міцкевича в Познані, 

пп 2  наявність 

наукових 

публікацій у 

наукових виданнях, 



 історії та суспільствознавства 

 

ХХ столітті»,  

професор кафедри 

політології 

 

26 maja 2017 r. 

Кам’янець-Подільський 

національний університет 

імені Івана Огієнка, 

довідка про стажування 

№74, 

«PR і медіазнавство 

Республіки Польша і 

України (порівняльний 

аналіз», 08.04.2016 р. 

включених до 

переліку наукових 

фахових видань 

України, 

пп.3  наявність 

виданих 

монографій, 

пп.4 наукове 

керівництво  

здобувача, який 

одержав документ 

про присудження 

наукового ступеня, 

пп.8  виконання 

функцій наукового 

керівника наукової 

теми, 

пп.9  робота у 

складі 

організаційного 

комітету 

Всеукраїнського 

конкурсу 

студентських 

наукових робіт, 

пп.10  
організаційна 

робота у закладах 

освіти на посадах 

заступника 

керівника закладу, 

керівника кафедри, 

пп.11  участь в 

атестації наукових 

кадрів як 

офіційного 

опонента та  члена 

спеціалізованої 

вченої ради, 

пп.14 наявність 

виданих навчально-

методичних 

посібників, 

пп.19  поєднання 

науково-



педагогічної роботи 

та практичної 

фахової діяльності 

Теорія політичної 

системи 

(16 год.) 

 

Кобець Юлія 

Василівна 

Викладач кафедри 

політичних 

інститутів та 

процесів 

Прикарпатський національний 

університет імені Василя 

Стефаника, 2005, 

«Політологія», політолог, 

викладач  

Кандидат політичних наук, 

23.00.02 - Політичні 

інститути і процеси,  

 «Роль опозиційного 

жіночого лідера в 

політичному житті України: 

політологічний аналіз» 

Кам’янець-Подільський 

національний університет 

імені Івана Огієнка, 

травень-червень 2018 р. 

«Політична система 

України: модернізаційні 

та трансформаційні 

виклики в умовах 

глобального світу» 

пп.2  наявність 

наукових 

публікацій у 

наукових виданнях, 

включених до 

переліку наукових 

фахових видань 

України, 

пп. 3  наявність 

виданого 

підручника, 

пп. 8  виконання 

функцій 

відповідального 

виконавця наукової 

теми, 

пп. 14  наявність 

виданих навчально-

методичних 

посібників   

Політична система 

України (16 год.) 

 

Москалюк 

Михайло 

Федорович 

Доцент кафедри 

політології 

Івано-Франківський 

педагогічний інститут імені 

Василя Стефаника, 

1986, «Історія і педагогіка», 

вчитель історії та 

суспільствознавства, методист з 

виховної роботи 

Кандидат політичних наук, 

23.00.02 – Політичні 

інститути та процеси, 

«Український християнсько-

суспільний рух у Галичині 

(1920-1939рр.)», доцент 

кафедри політології 

 

Львівський національний 

університет імені Івана 

Франка, довідка №5420-В 

«Формування нових 

професійних компетенцій 

і компетентностей», 

02.12.2016р. 

пп.2 наявність 

наукових 

публікацій у 

наукових виданнях, 

включених до 

переліку наукових 

фахових видань 

України, 

пп.3 наявність 

виданого 

підручника, 

пп. 9  робота у 

складі апеляційної 

комісії 

Всеукраїнського 

конкурсу 

студентських 

наукових робіт, 

пп. 10  
організаційна 

робота у закладах 

освіти на посадах 



заступника 

керівника 

інституту, 

пп.11  участь в 

атестації наукових 

кадрів як 

офіційного 

опонента, 

пп.14  наявність 

виданих навчально-

методичних 

посібників 

Політика і релігія (18 

год.) 

 

Білоус Олег 

Михайлович 

Доцент кафедри 

політології 

Прикарпатський університет 

імені Василя Стефаника, 

1998, «Історія», історик, 

викладач 

Кандидат політичних наук, 

23.00.02 - Політичні 

інститути та процеси, 

 «Державно-церковні 

відносини як об’єкт 

політологічного аналізу» 

доцент кафедри політології, 

Рівненський державний 

гуманітарний 

університет, 

сертифікат ПК 

25736989/000037-16, 

«Актуальні проблеми 

теоретичної і прикладної 

політології», 13.11.2016р. 

пп.2  наявність 

наукових 

публікацій у 

наукових виданнях, 

включених до 

переліку наукових 

фахових видань 

України, 

пп.10  
організаційна 

робота у закладах 

освіти на посадах 

керівника 

відділення, 

пп.14  наявність 

виданих навчально-

методичних 

посібників 

Релігійна політика в 

Україні (16 год.) 

 

Ломака 

Іванна 

Іванівна 

Доцент кафедри 

політології 

Київський національний 

педагогічний університет імені 

М. П. Драгоманова, 

2002,«Історія», вчитель 

всесвітньої історії та історії 

України 

Кандидат політичних наук, 

23.00.02 – Політичні 

інститути та процеси, 

«Політологічний аналіз 

інтеграційної ролі релігії в 

умовах модернізації 

українського суспільства», 

доцент кафедри політології 

 

Рівненський державний 

гуманітарний 

університет, 

сертифікат ПК 

25736989/000111-17, 

«Актуальні 

проблеми теоретичної і 

прикладної політології» 

18.04. 2017р. 

пп.2  наявність 

наукових 

публікацій у 

наукових виданнях, 

включених до 

переліку наукових 

фахових видань 

України, 

пп. 3  наявність 

виданого 

підручника чи 

навчального 

посібника, 

пп.9 студентом, 

який зайняв 



призове місце 

Всеукраїнського 

конкурсу 

студентських 

наукових робіт, 

пп. 14  наявність 

виданих навчально-

методичних 

посібників, 

пп.16  виконання 

обов’язків куратора 

групи 

Політична культура  

(16 год.) 

 

Климончук 

Василь 

Йосифович 

Професор кафедри 

політології 

Івано-Франківський 

педагогічний інститут, 1990, 

«Історія», вчитель історії, 

методист з виховної роботи 

Доктор політичних наук, 

23.00.01 - Теорія та історія 

політичної науки,  

«Історичні форми 

політичних свобод. 

Антропологічний та 

інституційний виміри 

(теоретико-методологічний 

аналіз)», професор кафедри 

політології  

Львівський національний 

університет імені Івана 

Франка , захист 

дисертації на здобуття 

наукового ступеня 

доктора політичних наук, 

«Історичні форми 

політичних свобод. 

Антропологічний та 

інституційний виміри 

(теоретико-

методологічний аналіз)», 

4.07.2013 р. 

пп.2 наявність 

наукових 

публікацій у 

наукових виданнях, 

включених до 

переліку наукових 

фахових видань 

України, 

пп.3 наявність 

виданого 

навчального 

посібника, та 

монографії, 

пп.8 виконання 

функцій члена 

редакційної колегії 

наукового видання 

пп.9 робота у 

складі 

організаційного 

комітету 

Всеукраїнського 

конкурсу 

студентських 

наукових робіт, 

пп.10 організаційна 

робота у закладах 

освіти на посадах 

керівника кафедри, 

пп.11 участь в 

атестації наукових 

кадрів як 

офіційного 



опонента або члена 

спеціалізованої 

вченої ради, 

пп.12 присудження 

наукового ступеня 

доктора наук або 

присвоєння вченого 

звання професора, 

пп.14 наявність 

виданих навчально-

методичних 

посібників, 

пп.16 керівництво 

студентом, який 

зайняв призове 

місце на I етапі 

Всеукраїнського 

конкурсу 

студентських 

наукових робіт 

Політика і мораль 

(16 год.) 

Климончук 

Василь 

Йосифович 

Професор кафедри 

політології 

Івано-Франківський 

педагогічний інститут, 1990, 

«Історія», вчитель історії, 

методист з виховної роботи 

Доктор політичних наук, 

23.00.01 - Теорія та історія 

політичної науки,  

«Історичні форми 

політичних свобод. 

Антропологічний та 

інституційний виміри 

(теоретико-методологічний 

аналіз)», професор кафедри 

політології  

Львівський національний 

університет імені Івана 

Франка , захист 

дисертації на здобуття 

наукового ступеня 

доктора політичних наук, 

«Історичні форми 

політичних свобод. 

Антропологічний та 

інституційний виміри 

(теоретико-

методологічний аналіз)», 

4.07.2013 р. 

пп.2 наявність 

наукових 

публікацій у 

наукових виданнях, 

включених до 

переліку наукових 

фахових видань 

України, 

пп.3 наявність 

виданого 

навчального 

посібника, та 

монографії, 

пп.8 виконання 

функцій члена 

редакційної колегії 

наукового видання 

пп.9 робота у 

складі 

організаційного 

комітету 

Всеукраїнського 

конкурсу 

студентських 

наукових робіт, 



пп.10 організаційна 

робота у закладах 

освіти на посадах 

керівника кафедри, 

пп.11 участь в 

атестації наукових 

кадрів як 

офіційного 

опонента або члена 

спеціалізованої 

вченої ради, 

пп.12 присудження 

наукового ступеня 

доктора наук або 

присвоєння вченого 

звання професора, 

пп.14 наявність 

виданих навчально-

методичних 

посібників, 

пп.16 керівництво 

студентом, який 

зайняв призове 

місце на I етапі 

Всеукраїнського 

конкурсу 

студентських 

наукових робіт 

Глобальні і 

регіональні системи 

безпеки (16 год.) 

Білоус Олег 

Михайлович 

Доцент кафедри 

політології 

Прикарпатський університет 

імені Василя Стефаника, 

1998, «Історія», історик, 

викладач 

Кандидат політичних наук, 

23.00.02 - Політичні 

інститути та процеси, 

 «Державно-церковні 

відносини як об’єкт 

політологічного аналізу» 

доцент кафедри політології, 

Рівненський державний 

гуманітарний 

університет, 

сертифікат ПК 

25736989/000037-16, 

«Актуальні проблеми 

теоретичної і прикладної 

політології», 13.11.2016р. 

пп.2  наявність 

наукових 

публікацій у 

наукових виданнях, 

включених до 

переліку наукових 

фахових видань 

України, 

пп.10  
організаційна 

робота у закладах 

освіти на посадах 

керівника 

відділення, 

пп.14  наявність 

виданих навчально-

методичних 



посібників 

Менеджмент 

управління 

неурядовими 

організаціями (16 

год) 

 

Москалюк 

Михайло 

Федорович 

Доцент кафедри 

політології 

Івано-Франківський 

педагогічний інститут імені 

Василя Стефаника, 

1986, «Історія і педагогіка», 

вчитель історії та 

суспільствознавства, методист з 

виховної роботи 

Кандидат політичних наук, 

23.00.02 – Політичні 

інститути та процеси, 

«Український християнсько-

суспільний рух у Галичині 

(1920-1939рр.)», доцент 

кафедри політології 

 

Львівський національний 

університет імені Івана 

Франка, довідка №5420-В 

«Формування нових 

професійних компетенцій 

і компетентностей», 

02.12.2016р. 

пп.2 наявність 

наукових 

публікацій у 

наукових виданнях, 

включених до 

переліку наукових 

фахових видань 

України, 

пп.3 наявність 

виданого 

підручника, 

пп. 9  робота у 

складі апеляційної 

комісії 

Всеукраїнського 

конкурсу 

студентських 

наукових робіт, 

пп. 10  
організаційна 

робота у закладах 

освіти на посадах 

заступника 

керівника 

інституту, 

пп.11  участь в 

атестації наукових 

кадрів як 

офіційного 

опонента, 

пп.14  наявність 

виданих навчально-

методичних 

посібників 

Інститут глави 

держави (16 год.) 

Москалюк 

Михайло 

Федорович 

Доцент кафедри 

політології 

Івано-Франківський 

педагогічний інститут імені 

Василя Стефаника, 

1986, «Історія і педагогіка», 

вчитель історії та 

суспільствознавства, методист з 

виховної роботи 

Кандидат політичних наук, 

23.00.02 – Політичні 

інститути та процеси, 

«Український християнсько-

суспільний рух у Галичині 

(1920-1939рр.)», доцент 

кафедри політології 

 

Львівський національний 

університет імені Івана 

Франка, довідка №5420-В 

«Формування нових 

професійних компетенцій 

і компетентностей», 

02.12.2016р. 

пп.2 наявність 

наукових 

публікацій у 

наукових виданнях, 

включених до 

переліку наукових 

фахових видань 

України, 

пп.3 наявність 

виданого 



підручника, 

пп. 9  робота у 

складі апеляційної 

комісії 

Всеукраїнського 

конкурсу 

студентських 

наукових робіт, 

пп. 10  
організаційна 

робота у закладах 

освіти на посадах 

заступника 

керівника 

інституту, 

пп.11  участь в 

атестації наукових 

кадрів як 

офіційного 

опонента, 

пп.14  наявність 

виданих навчально-

методичних 

посібників 

Теорія і практика 

рекламної PR-

діяльності (16 год.) 

 

Кобута 

Лариса 

Петрівна  

Доцент кафедри 

політичних 

інститутів та 

процесів 

Івано-Франківський державний 

педагогічний інститут, 

1992, «Історія та педагогіка», 

вчитель історії і 

суспільствознавства, методист 

виховної роботи 

Кандидат політичних наук, 

23.00.01 – теорія та історія 

політичної науки, 

 «Сутність та особливості 

української соціал-

демократії у політичній 

концепції Володимира 

Левинського», доцент 

кафедри політології 

 

Рівненський державний 

гуманітарний 

університет, стажування 

Сертифікат про 

проходження підвищення 

кваліфікації (стажування) 

№ 25736989/000104-17, 

«Актуальні проблеми 

теоретичної та 

прикладної політології», 

16.03.2017 р. 

пп.2  наявність 

наукових 

публікацій у 

наукових виданнях, 

включених до 

переліку наукових 

фахових видань 

України, 

пп. 3  наявність 

виданої монографії, 

пп.14  наявність 

виданих навчально-

методичних 

посібників 

пп.16 виконання 

обов’язків куратора 

групи 

Проблеми 

європейської 

інтеграції (18 год.) 

 

Марчук 

Василь 

Васильович 

Професор кафедри 

політичних 

інститутів та 

процесів 

Кам’янець-Подільський 

державний педагогічний 

інститут імені В.П.Затонського, 

1982, «Історія»,  

Доктор історичних наук,  

07.00.01-історія України, 

тема дисертації: «Українська 

церква в суспільному житті 

Кам’янець-Подільський 

національний університет 

імені Івана Огієнка, 

довідка про стажування 

пп 2 наявність 

наукових 

публікацій у 

наукових виданнях, 



 викладач історії та 

суспільствознавства 

 

України в ХХ столітті»,  

професор кафедри 

політології 

 

№74, «PR і медіазнавство 

Республіки Польша і 

України (порівняльний 

аналіз»,08.04.2016 р. 

включених до 

переліку наукових 

фахових видань 

України, 

пп.3  наявність 

виданих 

монографій, 

пп.4 наукове 

керівництво  

здобувача, який 

одержав документ 

про присудження 

наукового ступеня, 

пп.8  виконання 

функцій наукового 

керівника наукової 

теми, 

пп.9  робота у 

складі 

організаційного 

комітету 

Всеукраїнського 

конкурсу 

студентських 

наукових робіт, 

пп.10  
організаційна 

робота у закладах 

освіти на посадах 

заступника 

керівника закладу, 

керівника кафедри, 

пп.11  участь в 

атестації наукових 

кадрів як 

офіційного 

опонента та  члена 

спеціалізованої 

вченої ради, 

пп.14 наявність 

виданих навчально-

методичних 

посібників 

Інститут 

парламентаризму (16 

Міщук 

Мар’яна 

Доцент кафедри 

політичних 

Прикарпатський національний 

університет імені Василя 

Кандидат політичних наук, 

23.00.02 - Політичні 

Кам’янець-Подільський 

національний університет 

пп.2 наявність 

наукових 



год.) 

 

Богданівна інститутів та 

процесів 

Стефаника,  

2002,«історія», історик. 

викладач 

інститути та процеси, «УРП-

УСРП: організація, політика, 

ідеологія», доцент кафедри 

політології  

імені Івана Огієнка, 

довідка про стажування 

№75,  «Інститут 

парламентаризму»,  

30.05.2017 р. 

публікацій у 

наукових виданнях, 

включених до 

переліку наукових 

фахових видань 

України, 

пп.3 наявність 

виданої монографії  

пп.8  виконання 

функцій головного 

редактора 

редакційної колегії 

наукового видання, 

пп.9 робота у 

складі журі 

Всеукраїнського 

конкурсу 

студентських 

наукових робіт, 

пп.15 наявність 

виданих навчально-

методичних 

посібників, 

пп.14 присвоєння 

вченого звання 

доцента,  

пп.16 виконання 

обов’язків куратора 

групи 

Політичний 

менеджмент (18 год). 

 

Мадрига 

Тетяна 

Богданівна 

Доцент кафедри 

політичних 

інститутів та 

процесів 

Прикарпатський національний 

університет імені Василя 

Стефаника, 2007, 

«Політологія», політолог, 

викладач 

Кандидат політичних наук, 

23.00.02 - Політичні 

інститути та процеси,  

«Регіональні виборчі 

кампанії початку XXI (на 

прикладі західних областей 

України)». 

 

Кам’янець-Подільський 

національний університет 

імені Івана Огієнка,  

довідка про стажування 

№43, «Політичний 

менеджмент як наукова 

дисципліна та інструмент 

управління політичними 

процесами», 13.05.2016 р. 

пп.2  наявність 

наукових 

публікацій у 

наукових виданнях, 

включених до 

переліку наукових 

фахових видань 

України, 

пп.3  наявність 

виданої монографії, 

пп.9 робота у 

складі 

організаційного 

комітету 

Всеукраїнського 

конкурсу 



студентських 

наукових робіт 

пп.14  наявність 

виданих навчально-

методичних 

посібників, 

пп.16  присудження 

наукового ступеня 

доктора філософії 

Теорія та практика 

партійної діяльності 

(16 год.) 

 

Кобута 

Лариса 

Петрівна  

Доцент кафедри 

політичних 

інститутів та 

процесів 

Івано-Франківський державний 

педагогічний інститут, 

1992, «Історія та педагогіка», 

вчитель історії і 

суспільствознавства, методист 

виховної роботи 

Кандидат політичних наук, 

23.00.01 – теорія та історія 

політичної науки, 

 «Сутність та особливості 

української соціал-

демократії у політичній 

концепції Володимира 

Левинського», доцент 

кафедри політології 

 

Рівненський державний 

гуманітарний 

університет, стажування 

Сертифікат про 

проходження підвищення 

кваліфікації (стажування) 

№ 25736989/000104-17, 

«Актуальні проблеми 

теоретичної та 

прикладної політології», 

16.03.2017 р. 

пп.2  наявність 

наукових 

публікацій у 

наукових виданнях, 

включених до 

переліку наукових 

фахових видань 

України, 

пп. 3  наявність 

виданої монографії, 

пп.14  наявність 

виданих навчально-

методичних 

посібників, 

пп.16 виконання 

обов’язків куратора 

групи 

Політичний 

консалтинг (18 год.) 

Кобута 

Лариса 

Петрівна  

Доцент кафедри 

політичних 

інститутів та 

процесів 

Івано-Франківський державний 

педагогічний інститут, 

1992, «Історія та педагогіка», 

вчитель історії і 

суспільствознавства, методист 

виховної роботи 

Кандидат політичних наук, 

23.00.01 – теорія та історія 

політичної науки, 

 «Сутність та особливості 

української соціал-

демократії у політичній 

концепції Володимира 

Левинського», доцент 

кафедри політології 

 

Рівненський державний 

гуманітарний 

університет, стажування 

Сертифікат про 

проходження підвищення 

кваліфікації (стажування) 

№ 25736989/000104-17, 

«Актуальні проблеми 

теоретичної та 

прикладної політології», 

16.03.2017 р. 

пп.2  наявність 

наукових 

публікацій у 

наукових виданнях, 

включених до 

переліку наукових 

фахових видань 

України, 

пп. 3  наявність 

виданої монографії, 

пп.14  наявність 

виданих навчально-

методичних 

посібників, 

пп.16 виконання 

обов’язків куратора 

групи 

Політика і література 

(16 год.) 

Монолатій 

Іван 

Професор кафедри 

політології 

Прикарпатський університет 

імені Василя Стефаника, 

Доктор політичних наук, 

23.00.02 - Політичні 

Рівненський державний 

гуманітарний 

пп.1  наявність 

наукової публікації 



 Сергійович 1999,«Історія», історик, 

викладач 

інститути та процеси,  

 «Інституціоналізація та 

діяльність етнічних 

політичних акторів в 

Австро-Угорщині (на 

прикладі Галичини і 

Буковини)», професор 

кафедри політології, 

університет, 

сертифікат ПК 

25736989/000006-16 

«Дискурс «іншості» в 

політичних студіях» 

27.04. 2016р. 

у періодичному 

виданні, яке 

включено до 

наукометричних 

баз,  

пп.2  наявність 

наукових 

публікацій у 

наукових виданнях, 

включених до 

переліку наукових 

фахових видань 

України,  

пп.3  наявність 

виданої монографії,  

пп.4  наукове 

керівництво 

здобувача, який 

одержав документ 

про присудження 

наукового ступеня, 

пп.7  робота у 

складі експертної 

ради МОН,  

пп.8  виконання 

функцій головного 

редактора та члена 

редакційної колегії 

наукового видання, 

пп.11  участь в 

атестації наукових 

кадрів як 

офіційного 

опонента та члена 

спеціалізованої 

вченої ради,  

пп. 12  
присудження 

наукового ступеня 

доктора наук та 

присвоєння вченого 

звання професора, 

пп.13  наявність 

авторських 

свідоцтв, 



пп.14  наявність 

виданих навчально-

методичних 

посібників. 

Лобізм в політиці  

(12 год.) 

 

Мадрига 

Тетяна 

Богданівна 

Доцент кафедри 

політичних 

інститутів та 

процесів 

Прикарпатський національний 

університет імені Василя 

Стефаника, 2007, 

«Політологія», політолог, 

викладач 

Кандидат політичних наук, 

23.00.02 - Політичні 

інститути та процеси,  

«Регіональні виборчі 

кампанії початку XXI (на 

прикладі західних областей 

України)». 

 

Кам’янець-Подільський 

національний університет 

імені Івана Огієнка,  

довідка про стажування 

№43, «Політичний 

менеджмент як наукова 

дисципліна та інструмент 

управління політичними 

процесами», 13.05.2016 р. 

пп.2  наявність 

наукових 

публікацій у 

наукових виданнях, 

включених до 

переліку наукових 

фахових видань 

України, 

пп.3  наявність 

виданої монографії, 

пп.9 робота у 

складі 

організаційного 

комітету 

Всеукраїнського 

конкурсу 

студентських 

наукових робіт 

пп.14  наявність 

виданих навчально-

методичних 

посібників, 

пп.16  присудження 

наукового ступеня 

доктора філософії 

Політика і права 

людини (16 год.) 

 

Липчук 

Оксана 

Іванівна 

Доцент кафедри 

політології 

Прикарпатський національний 

університет імені Василя 

Стефаника, 2005 рік, 

«Правознавство», юрист, 

викладач права 

Кандидат політичних наук, 

23.00.02- Політичні 

інститути та процеси, 

 «Інституційні засади 

реалізації прав 

етнонаціональних 

меншин в Україні», 

доцент кафедри політології 

 

Вищий навчальний 

заклад «Міжрегіональна 

академія управління 

персоналом», довідка 

№2451, «Інституційні 

засади реалізації прав 

етнонаціональних 

меншин в Україні», 

24.11.2014р. 

пп.2  наявність 

наукових 

публікацій у 

наукових виданнях, 

включених до 

переліку наукових 

фахових видань 

України, 

пп. 3 наявність 

виданої монографії  

пп. 9  робота у 

складі 

організаційного 

комітету 

Всеукраїнського 

конкурсу 



студентських 

наукових робіт, 

пп.14  наявність 

виданих навчально-

методичних 

посібників, 

пп.15  присвоєння 

вченого звання 

доцента, 

пп.16  виконання 

обов’язків куратора 

групи 

Правознавство (16 

год.) 

 

Дерещук 

Тетяна 

Миколаїівна 

Викладач кафедри 

міжнародних 

відносин 

Прикарпатський університет 

імені Василя Стефаника, 2003, 

―Правознавство‖, юрист, 

викладач права 

Кандидат юридичних наук 

12.00.01 – Теорія та історія 

держави і права; історія 

політичних та правових 

вчень, 

―Державно-правова думка в 

Західній Україні (1919-1939 

рр.)‖ 

Чернівецький 

національний університет 

імені Юрія Федьковича, 

довідка №02/15-1020, 

«Політика ЄС щодо 

України», 13.04.2018 р. 

пп.2  наявність 

наукових 

публікацій у 

наукових виданнях, 

включених до 

переліку наукових 

фахових видань 

України, 

пп.8  виконання 

функцій наукового 

відповідального 

виконавця 

наукового проекту, 

пп.14  наявність 

виданих навчально-

методичних 

посібників, 

пп.15 присудження 

наукового ступеня 

доктора філософії, 

пп.16 виконання 

обов’язків куратора 

групи. 

Вибори і виборчі 

системи (16 год.) 

 

Марчук 

Василь 

Васильович 

Професор кафедри 

політичних 

інститутів та 

процесів 

 

Кам’янець-Подільський 

державний педагогічний 

інститут імені В.П.Затонського, 

1982,  «Історія», викладач 

історії та суспільствознавства 

 

Доктор історичних наук,  

07.00.01-історія України, 

тема дисертації: «Українська 

церква в суспільному житті 

України в ХХ столітті»,  

професор кафедри 

політології 

 

Кам’янець-Подільський 

національний університет 

імені Івана Огієнка, 

довідка про стажування 

№74, 

«PR і медіазнавство 

Республіки Польша і 

України (порівняльний 

аналіз», 08.04.2016 р. 

пп 2  наявність 

наукових 

публікацій у 

наукових виданнях, 

включених до 

переліку наукових 

фахових видань 

України, 

пп.3  наявність 

виданих 



монографій, 

пп.4 наукове 

керівництво  

здобувача, який 

одержав документ 

про присудження 

наукового ступеня, 

пп.8  виконання 

функцій наукового 

керівника наукової 

теми, 

пп.9  робота у 

складі 

організаційного 

комітету 

Всеукраїнського 

конкурсу 

студентських 

наукових робіт, 

пп.10  
організаційна 

робота у закладах 

освіти на посадах 

заступника 

керівника закладу, 

керівника кафедри, 

пп.11  участь в 

атестації наукових 

кадрів як 

офіційного 

опонента та  члена 

спеціалізованої 

вченої ради, 

пп.14  наявність 

виданих навчально-

методичних 

посібників 

Політична географія 

(16 год.) 

 

Кобець Юлія 

Василівна 

Викладач кафедри 

політичних 

інститутів та 

процесів 

Прикарпатський національний 

університет імені Василя 

Стефаника, 2005, 

«Політологія», політолог, 

викладач  

Кандидат політичних наук, 

23.00.02 - Політичні 

інститути і процеси,  

 «Роль опозиційного 

жіночого лідера в 

політичному житті України: 

політологічний аналіз» 

Кам’янець-Подільський 

національний університет 

імені Івана Огієнка, 

«Політична система 

України: модернізаційні 

та трансформаційні 

виклики в умовах 

глобального світу» 

пп.2  наявність 

наукових 

публікацій у 

наукових виданнях, 

включених до 

переліку наукових 

фахових видань 

України, 



30.06.2018 пп. 3  наявність 

виданого 

підручника, 

пп. 8  виконання 

функцій 

відповідального 

виконавця наукової 

теми, 

пп. 14 наявність 

виданих навчально-

методичних 

посібників   

Теорія політичного 

конфлікту (16 год.) 

Штерн 

Валерій 

Юхимович 

Доцент кафедри 

політології 

Івано-Франківський 

педагогічний 

інститут імені 

Василя Стефаника, 

1970, спеціальність 

«Історія», кваліфікація – 

вчитель історії і 

суспільствознавства 

Кандидат історичних наук, 

07.00.01- історія КПРС 

тема дисертації: 

«Співробітництво СРСР і 

НДР 

(1966-1970 рр.)», 

доцент кафедри політології  

Львівський національний 

університет імені Івана 

Франка, довідка № 140-В 

«Політична творчість 

Ханни Арендт», 

15.01.2016р., 

пп.2  наявність 

наукових 

публікацій у 

наукових виданнях, 

включених до 

переліку наукових 

фахових видань 

України, 

пп.3  наявність 

виданої монографії, 

пп.14  наявність 

виданих навчально-

методичних 

посібників, 

пп.16  керівництво 

постійно діючим 

студентським 

науковим гуртком 

Виборчі технології 

(16 год.) 

 

Марчук 

Василь 

Васильович 

Професор кафедри 

політичних 

інститутів та 

процесів 

 

Кам’янець-Подільський 

державний педагогічний 

інститут імені В.П.Затонського, 

1982, «Історія», викладач 

історії та суспільствознавства 

 

Доктор історичних наук,  

07.00.01-історія України, 

тема дисертації: «Українська 

церква в суспільному житті 

України в ХХ столітті»,  

професор кафедри 

політології 

 

Кам’янець-Подільський 

національний університет 

імені Івана Огієнка, 

довідка про стажування 

№74, 

«PR і медіазнавство 

Республіки Польша і 

України (порівняльний 

аналіз», 08.04.2016 р. 

пп 2  наявність 

наукових 

публікацій у 

наукових виданнях, 

включених до 

переліку наукових 

фахових видань 

України, 

пп.3  наявність 

виданих 

монографій, 

пп.4 наукове 

керівництво  

здобувача, який 

одержав документ 



про присудження 

наукового ступеня, 

пп.8  виконання 

функцій наукового 

керівника наукової 

теми, 

пп.9  робота у 

складі 

організаційного 

комітету 

Всеукраїнського 

конкурсу 

студентських 

наукових робіт, 

пп.10  
організаційна 

робота у закладах 

освіти на посадах 

заступника 

керівника закладу, 

керівника кафедри, 

пп.11  участь в 

атестації наукових 

кадрів як 

офіційного 

опонента та  члена 

спеціалізованої 

вченої ради, 

пп.14  наявність 

виданих навчально-

методичних 

посібників. 

Політичний 

іміджмейкінг (18 

год.) 

 

Березовська-

Чміль Олена 

Борисівна 

Викладач кафедри 

політичних 

інститутів та 

процесів 

Прикарпатський національний 

університет імені Василя 

Стефаника, 2006 р.,  

 «Політологія», політолог, 

викладач 

кандидат політичних наук, 

23.00.02 - Політичні 

інститути та процеси, 

«Соціальна політика та 

механізми її реалізації в 

Україні (політологічний 

аналіз)»  

Кам’янець-Подільський 

національний університет 

імені Івана Огієнка, 

довідка про стажування 

№74, «Теоретико-

концептуальні основи 

дослідження політичного 

іміджу», 30.05.2017 р. 

пп.2  наявність 

наукових 

публікацій у 

наукових виданнях, 

включених до 

переліку наукових 

фахових видань 

України, 

пп. 3  наявність 

виданої монографії, 

пп. 16  виконання 

обов’язків куратора 

групи 



Міжнародні 

організації (18 год.) 

Березовська-

Чміль Олена 

Борисівна 

Викладач кафедри 

політичних 

інститутів та 

процесів 

Прикарпатський національний 

університет імені Василя 

Стефаника, 2006,  

 «Політологія», політолог, 

викладач 

кандидат політичних наук, 

23.00.02 - Політичні 

інститути та процеси, 

«Соціальна політика та 

механізми її реалізації в 

Україні (політологічний 

аналіз)»  

Кам’янець-Подільський 

національний університет 

імені Івана Огієнка, 

довідка про стажування 

№74, «Теоретико-

концептуальні основи 

дослідження політичного 

іміджу», 30.05.2017 р. 

пп.2  наявність 

наукових 

публікацій у 

наукових виданнях, 

включених до 

переліку наукових 

фахових видань 

України, 

пп. 3  наявність 

виданої монографії, 

пп. 16  виконання 

обов’язків куратора 

групи 

Політичне 

маніпулювання (18 

год.) 

 

Ломака 

Іванна 

Іванівна 

Доцент кафедри 

політології 

Київський національний 

педагогічний університет імені 

М. П. Драгоманова, 

2002,«Історія», вчитель 

всесвітньої історії та історії 

України 

кандидат політичних наук, 

23.00.02 – Політичні 

інститути та процеси, 

«Політологічний аналіз 

інтеграційної ролі релігії в 

умовах модернізації 

українського суспільства», 

доцент кафедри політології 

 

Рівненський державний 

гуманітарний 

університет, 

сертифікат ПК 

25736989/000111-17, 

«Актуальні 

проблеми теоретичної і 

прикладної політології» 

18.04. 2017р. 

пп.2  наявність 

наукових 

публікацій у 

наукових виданнях, 

включених до 

переліку наукових 

фахових видань 

України, 

пп. 3  наявність 

виданого 

підручника чи 

навчального 

посібника, 

пп.9 студентом, 

який зайняв 

призове місце 

Всеукраїнського 

конкурсу 

студентських 

наукових робіт, 

пп. 14  наявність 

виданих навчально-

методичних 

посібників, 

пп.16  виконання 

обов’язків куратора 

групи 

Менеджмент 

виборчих кампаній 

(16 год.) 

Марчук 

Василь 

Васильович 

Професор кафедри 

політичних 

інститутів та 

процесів 

 

Кам’янець-Подільський 

державний педагогічний 

інститут імені В.П.Затонського, 

1982, «Історія», викладач 

історії та суспільствознавства 

доктор історичних наук,  

07.00.01-історія України, 

тема дисертації: «Українська 

церква в суспільному житті 

України в ХХ столітті»,  

Кам’янець-Подільський 

національний університет 

імені Івана Огієнка, 

довідка про стажування 

№74, 

пп 2  наявність 

наукових 

публікацій у 

наукових виданнях, 

включених до 



 професор кафедри 

політології 

 

«PR і медіазнавство 

Республіки Польша і 

України (порівняльний 

аналіз», 

08.04.2016 р. 

переліку наукових 

фахових видань 

України, 

пп.3  наявність 

виданих 

монографій, 

пп.4 наукове 

керівництво  

здобувача, який 

одержав документ 

про присудження 

наукового ступеня, 

пп.8  виконання 

функцій наукового 

керівника наукової 

теми, 

пп.9  робота у 

складі 

організаційного 

комітету 

Всеукраїнського 

конкурсу 

студентських 

наукових робіт, 

пп.10  
організаційна 

робота у закладах 

освіти на посадах 

заступника 

керівника закладу, 

керівника кафедри, 

пп.11  участь в 

атестації наукових 

кадрів як 

офіційного 

опонента та  члена 

спеціалізованої 

вченої ради, 

пп.14  наявність 

виданих навчально-

методичних 

посібників. 

Стратегічний 

менеджмент (16 год.) 

 

Когут Оксана 

Ігорівна 

Викладач кафедри 

міжнародних 

економічних 

Львівський національний 

університет імені Івана Франка, 

2011 р.,«Міжнародні 

Кандидат економічних наук, 

08.00.02 – Світове 

господарство і міжнародні 

Львівський національний 

університет імені Івана 

Франка, захист 

пп.2  наявність 

наукових 

публікацій у 



відносин економічні відносини», 

економіст-міжнародник, 

перекладач 

економічні відносини. 

 «Економічний аналіз 

монополізації світового 

ринку нафти» 

дисертації, 

«Економічний аналіз 

монополізації світового 

ринку нафти», 

28.11.2015 р. 

наукових виданнях, 

включених до 

переліку наукових 

фахових видань 

України, 

пп.14 наявність 

виданих навчально- 

методичних 

вказівок, 

пп. 15 присудження 

наукового ступеня 

доктора філософії, 

пп.16  виконання 

обов’язків куратора 

групи 

Антикризовий 

менеджмент (16 год) 

Мадрига 

Тетяна 

Богданівна 

Доцент кафедри 

політичних 

інститутів та 

процесів 

Прикарпатський національний 

університет імені Василя 

Стефаника, 2007р., 

«Політологія», політолог, 

викладач 

Кандидат політичних наук, 

23.00.02 - Політичні 

інститути та процеси,  

«Регіональні виборчі 

кампанії початку XXI (на 

прикладі західних областей 

України)». 

 

Кам’янець-Подільський 

національний університет 

імені Івана Огієнка,  

довідка про стажування 

№43, «Політичний 

менеджмент як наукова 

дисципліна та інструмент 

управління політичними 

процесами», 13.05.2016 р. 

пп.2  наявність 

наукових 

публікацій у 

наукових виданнях, 

включених до 

переліку наукових 

фахових видань 

України, 

пп.3  наявність 

виданої монографії, 

пп.9 робота у 

складі 

організаційного 

комітету 

Всеукраїнського 

конкурсу 

студентських 

наукових робіт 

пп.14  наявність 

виданих навчально-

методичних 

посібників, 

пп.16  присудження 

наукового ступеня 

доктора філософії 

Геополітика (16 год.) Кобець Юлія 

Василівна 

Викладач кафедри 

політичних 

інститутів та 

процесів 

Прикарпатський національний 

університет імені Василя 

Стефаника, 2005 р. 

«Політологія», політолог, 

викладач  

Кандидат політичних наук, 

23.00.02 - Політичні 

інститути і процеси,  

 «Роль опозиційного 

жіночого лідера в 

Кам’янець-Подільський 

національний університет 

імені Івана Огієнка, 

травень-червень 2018 р. 

«Політична система 

пп.2  наявність 

наукових 

публікацій у 

наукових виданнях, 

включених до 



політичному житті України: 

політологічний аналіз» 

України: модернізаційні 

та трансформаційні 

виклики в умовах 

глобального світу» 

переліку наукових 

фахових видань 

України, 

пп. 3  наявність 

виданого 

підручника, 

пп. 8  виконання 

функцій 

відповідального 

виконавця наукової 

теми, 

пп. 14  наявність 

виданих навчально-

методичних 

посібників   

Меншини в сфері 

публічних відносин 

(16 год.) 

Монолатій 

Іван 

Сергійович 

Професор кафедри 

політології 

Прикарпатський університет 

імені Василя Стефаника, 

1999 р.,«Історія», історик, 

викладач 

Доктор політичних наук, 

23.00.02 - Політичні 

інститути та процеси,  

 «Інституціоналізація та 

діяльність етнічних 

політичних акторів в 

Австро-Угорщині (на 

прикладі Галичини і 

Буковини)», професор 

кафедри політології, 

Рівненський державний 

гуманітарний 

університет, 

сертифікат ПК 

25736989/000006-16 

«Дискурс «іншості» в 

політичних студіях» 

27.04. 2016р. 

пп.1 наявність 

наукової публікації 

у періодичному 

виданні, яке 

включено до 

наукометричних 

баз,  

пп.2  наявність 

наукових 

публікацій у 

наукових виданнях, 

включених до 

переліку наукових 

фахових видань 

України,  

пп.3  наявність 

виданої монографії,  

пп.4  наукове 

керівництво 

здобувача, який 

одержав документ 

про присудження 

наукового ступеня, 

пп.7  робота у 

складі експертної 

ради МОН,  

пп.8  виконання 

функцій головного 

редактора та члена 

редакційної колегії 



наукового видання, 

пп.11  участь в 

атестації наукових 

кадрів як 

офіційного 

опонента та члена 

спеціалізованої 

вченої ради,  

пп. 12  
присудження 

наукового ступеня 

доктора наук та 

присвоєння вченого 

звання професора, 

пп.13  наявність 

авторських 

свідоцтв, 

пп.14  наявність 

виданих навчально-

методичних 

посібників. 

Регіонально-

адмістративний 

менеджмент (16 год.) 

Липчук 

Оксана 

Іванівна 

Доцент кафедри 

політології 

Прикарпатський національний 

університет імені Василя 

Стефаника, 2005, 

«Правознавство», юрист, 

викладач права 

Кандидат політичних наук, 

23.00.02- Політичні 

інститути та процеси, 

«Інституційні засади 

реалізації прав 

етнонаціональних 

меншин в Україні», 

доцент кафедри політології 

 

Вищий навчальний 

заклад «Міжрегіональна 

академія управління 

персоналом», довідка 

№2451, «Інституційні 

засади реалізації прав 

етнонаціональних 

меншин в Україні», 

24.11.2014р. 

пп.2  наявність 

наукових 

публікацій у 

наукових виданнях, 

включених до 

переліку наукових 

фахових видань 

України, 

пп. 3 наявність 

виданої монографії  

пп. 9  робота у 

складі 

організаційного 

комітету 

Всеукраїнського 

конкурсу 

студентських 

наукових робіт, 

пп.14  наявність 

виданих навчально-

методичних 

посібників, 

пп.15  присвоєння 

вченого звання 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доцента, 

пп.16  виконання 

обов’язків куратора 

групи 



4. Якісний склад випускової кафедри політології із спеціальності 052 Політологія 

 

Прізвище, ім’я, по 

батькові викладача 

Найме-

нування 

посади (для 

суміс- ників 

— місце 

основної 

роботи, 

наймену-

вання 

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  

Найменування всіх 

навчальних 

дисциплін, які 

закріплені за 

викладачем, та 

кількість лекційних 

годин з кожної 

навчальної 

дисципліни 

Інформація про наукову діяльність 

(основні публікації за напрямом, 

науково-дослідна робота, участь у 

конференціях і семінарах, робота з 

аспірантами та докторантами, 

керівництво науковою роботою 

студентів) 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації 

викладача 

(найменування 

закладу, вид 

документа, тема, дата 

видачі) 

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 
1. Климончук 

Василь 

Йосифович 

Завідувач  

кафедри 

політології, 

професор 

кафедри 

політології  

Івано-

Франківський 

педагогічний 

інститут імені 

Василя 

Стефаника,  

1990р., «Історія», 

вчитель історії, 

методист з 

виховної роботи 

Доктор політичних наук,  

23.00.01- Теорія та 

історія політичної науки,  

 «Історичні форми 

політичних свобод. 

Антропологічний та 

інституційний виміри 

(теоретико-

методологічний аналіз)», 

професор кафедри 

політології 

Вступ до 

спеціальності (30 

год.) 

Прикладна 

політологія (30 год.) 

Політичні цінності 

(16 год.) 

Філософія політики  

(30 год.) 

Політична культура  

(16 год.) 

Політика і мораль 

(16 год.) 

 

1.Климончук В. Політичні свободи в 

умовах глобалізації: дилеми сучасної 

України / В. Климончук // Панорама 

політологічних студій: науковий 

вісник Рівненського державного 

гуманітарного університету. – Рівне: 

РДГУ, 2015. – Вип. 13. – С. 76–87. 

2.Климончук В.Й. Політичні свободи: 

суть, форми та способи наукового 

визначення у сучасній вітчизняній 

політичній науці/ В. Климончук 

//«Перспективи». Соціально-

політичний журнал : філософія, 

політологія, соціологія / Південноукр. 

нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – 

О., 2016. - №2. –  С. 66–72. 

3.Климончук В Історичні форми 

політичних свобод: особливості та 

тенденції пошуку парадигми 

українського націєтворення / В. 

Климончук // Прикарпатський. Вісник 

НТШ. Думка. - 2016. - №3. - С. 28-37 

4.Климончук В. Ціннісний вимір 

електоральних процесів у Галичині 

(на прикладі Івано-Франківської 

області). / Наукові записки Інституту 

політичних і етнонаціональних 

досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН 

України. – Київ, 2017. – № 1 (87). – С. 

151–163 

5. Свобода як цивілізаційний 

Львівський 

національний 

університет імені Івана  

Франка, захист 

дисертації на здобуття 

наукового ступеня 

доктора політичних 

наук, «Історичні форми 

політичних свобод. 

Антропологічний та 

інституційний виміри 

(теоретико- 

методологічний 

аналіз)», 4.07.2013 р. 



принцип. У двох книгах. Книга 2. 

Історичні форми політичних свобод: 

антропологічний та інституційний 

виміри: колективна монографія/ [В.М. 

Денисенко, В.Й.Климончук, Ю.О 

Привалов].-Київ-Львів: Простір-М, 

2017. -492 с. 

Член спеціалізованих вчених рад із 

захисту докторських (та 

кандидатських) дисертацій з 

політичних наук Львівського 

національного університету імені 

Івана Франка та Дніпропетровського 

національного університету імені 

Олеся Гончара. 

Член редколегій та наукових рад 

низки наукових періодичних видань. 

член спеціалізованих вчених рад із 

захисту докторських (та 

кандидатських) дисертацій з 

політичних наук Львівського 

національного університету імені 

Івана Франка та Дніпропетровського 

національного університету імені 

Олеся Гончара. 

Участь в атестації наукових кадрів як 

офіційного опонента.  

Керівництво аспірантами. 

Керівник студентом, який зайняв 1 

місце II етапу Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових 

робіт.  

2. Монолатій 

Іван 

Сергійович 

Професор 

кафедри 

політології 

Прикарпатський 

університет імені 

Василя 

Стефаника, 

1999р., «Історія», 

 історик, 

викладач 

Доктор політичних наук, 

23.00.02 -Політичні 

інститути та процеси, 

«Інституціоналізація та 

діяльність етнічних 

політичних акторів в 

Австро-Угорщині (на 

прикладі Галичини і 

Буковини)», 

професор кафедри 

політології 

 

Теорія політичних 

партій і партійних 

систем(30 год.) 

Соціологія 

політичних партій(16 

год.) 

Етнонаціональні 

проблеми сучасного 

світу(16 год.) 

Політика і література 

(16год.)  

Меншини в сфері 

публічних відносин 

1.Monolatij I. Politische Partizipation 

von ethnischen Akteuren im 

Vielvölkerstaat: Erfahrungen von 

Galizien und der Bukowina in der 

Donaumonarchie // West Bohemian 

Historical Review. № 1. Hamburg, 2013. 

S. 94–114.  

2.Monolatii I.  Together, But Almost 

Alone? On the Ethno-Political Aspects 

of Interethnic Interactions of West-

Ukrainian Lands // Central European 

Papers Journal. No. II/1. Opava –

Székesfehérvár, 2014. S. 9–24. 

Рівненський 

державний 

гуманітарний 

університет 

 Сертифікат ПК 

25736989/000006-16 

 «Дискурс «іншості» в 

політичних студіях» 

27.04. 2016р. 



(16 год.) 3.Monolatii I., Paruch W. Wprowadzenie 

do studiów wschodnioeuropejskich. – 

Tom 2: Ukraina i Białoruś: przeszłość i 

swpółczesność ziem między 

Rzeczypospolitą a Rosją. – Lublin, 

Wydawnictwo UMCS, 2013. – 429 s. 

(авторські сторінки, сс. 145–197). 

4.Monolatii I., Lewandowski A. Kryzys 

migracyjny a bezpieczeństwo Polski i 

Unii Europejskiej. Wybrane aspekty. – 

Płock: Wydawnictwo Naukowe 

Państwowej Wyższej Skoły Zawodowej 

w Płocku, 2017. – 252 s. (авторські 

сторінки, сс. 165–187). 

5.Monolatii I. Metropolia versus 

Peripheria. Studia nas etno- i geopolityką 

dawnych Kresów Wschodnich I 

Rzeczypospolitej na przełomie XIX i 

XX wieku. – Piotrków Trybunalski: 

Naukowe Wydawnictwo Trybunalskie, 

2015. – 432 s. 

Член редакційних колегій наукових 

видань. 

Член спеціалізованої вченої ради  

Південноукраїнського національного 

педагогічного університету ім. К. Д. 

Ушинського (м. Одеса). 

Участь у наукових темах, які 

фінансуються з державного бюджету 

України. 

Участь в атестації наукових кадрів як 

офіційного опонента.  

Керівництво аспірантами. 

3. Білоус Олег 

Михайлович  

Доцент 

кафедри 

політології 

Прикарпатський 

університет імені 

Василя 

Стефаника, 

1998р., «Історія»,  

історик, викладач 

 

Кандидат політичних 

наук, 23.00.02 - 

Політичні інститути і 

процеси,  

 «Державно-церковні 

відносини як об'єкт 

політологічного 

аналізу», 

доцент кафедри 

політології 

Політичне 

прогнозуваня (30 год 

) 

Зовнішня політика 

України та 

зарубіжних країн  

(30 год.) 

Політична 

регіоналістика (16 

год.) 

Політика і релігія (18 

год.) 

1.Білоус О. Молодіжне 

соціокультурне середовище і розвиток 

особистості в умовах глобалізації / 

О.Новосьолов, С.Курилюк, О.Білоус  

// Молодіжна політика: проблеми і 

перспективи: збірник наукових праць. 

– Дрогобич-Перемишль: Посвіт, 2013. 

– Вип. 4. – С.184-187. 

2.Билоус О. Исторические корни и 

современное значение праздника 

Новруз // Новруз – праздник мира и 

добра. Материалы Международной 

Рівненський 

державний 

гуманітарний 

університет  

Сертифікат ПК 

25736989/000037-16 

«Актуальні проблеми 

теоретичної і 

прикладної 

політології», 

13.11.2016р. 



Глобальні і 

регіональні системи 

безпеки (16 год.) 

Політологія (16 год.) 

научной конференции (21 марта 2013 

года). – Ашгабад: Илым,, 2013. – 

С.393-394 

3. Білоус О.М. Зовнішня політика 

України та зарубіжних 

країн/Навчально-методичний 

посібник для студентів спеціальності 

«Політологія». – Івано-Франківськ: 

ПНУ ім. В. Стефаника, 2014. – 96с. 

4. Білоус О.М. Політичне 

прогнозування /Навчально-

методичний посібник для студентів 

спеціальності «Політологія». – Івано-

Франківськ: ПНУ ім. В. Стефаника, 

2016. –38с. 

5.Білоус О.М. Етноконфесійна 

політика в Україні в 90-х роках ХХ 

століття: регіональні особливості і 

закономірності/Наукові записки 

Інституту політичних і 

етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. 

Кураса НАН України. – 2017.- с. 251-

264 

Директор Наукового інформаційно-

аналітичного Центру НАТО 

Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника. 

Член науково-технічної ради 

Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника. 

4. Доцяк Ігор 

Іванович  

Доцент 

кафедри 

політології 

Київський 

педагогічний 

інститут імені 

О.М.Горького, 

1982р., 

«Історія», 

вчитель  історії 

та 

суспільствознавс

тва.  

Кандидат політичних 

наук, 23.00.02 - 

Політичні інститути та 

процеси, «Електоральна 

поведінка студентської 

молоді в умовах 

трансформації 

політичної системи 

суспільства(на прикладі 

Івано-Франківської  

та Львівської областей)»,  

доцент кафедри 

політології 

 

Політика і економіка 

(16 год.) 

Методика і техніка 

політологічних 

досліджень(30 год.) 

Електронна 

демократія(12 год.) 

Політична 

соціологія(18 год.) 

1.Dotsiak І. Політико-економічні 

трансформації Польської республіки: 

досвід для України / Polska w Europie 

1989-2014 25 lat po przemianach. 

Przykładowe obszary przekształeń 

gospodarzych / Monografia NR 275 

Instytut polityki spolecznej i stosunkow 

miedzynarodowych, Koszalin 2014, 

C.154-162. 

2.Доцяк І.І. Соціально-економічні 

чинники політичної поведінки в 

умовах українських суспільних 

трансформацій / Вісник 

Прикарпатського університету. 

Політологія / Прикарпатський 

Львівський 

національний 

університет імені Івана 

Франка  

Довідка № 1089 – В 

 «Інституційні моделі 

взаємодії політики і 

економіки в умовах 

глобалізації», 

13.03.2015 р. 



національний університет імені 

Василя Стефаника. – Івано-

Франківськ: ЛІК, Вип.9. – 2015. – 

С.10-15. 

3. Доцяк І. Етнополітичні процеси на 

території Галичини в контексті 

глобалізації / Наукові записки 

Інституту політичних і 

етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. 

Кураса НАН України, 2017 / 1 (87) 

(січень-лютий). - С.190-199. 

4.Доцяк І.І. Політичні партії у 

місцевих  виборах 2015 року 

(регіональний вимір)/. Збірник статей 

і тез за результати конференції 

«Політичні партії і вибори: українські 

і світові практики» (пам’яті Юрія 

Романовича Шведи), 08 жовтня 

2016р./ За аг. Редакцією Ю.Романюка.  

– Львів, Простор-М, 2017. С. 59- 65. 

5. Dotsiak Іgor. Decentralization of 

power as the basis of European 

integration of Ukraine /Local 

government of Eastern Poland and 

challenges of regional development . 

Experience of Poland and conclusions 

for Ukraine. Editor Iwona Lasek-

Surowiec. Chelm. 2017. – P.178-185. 

Директор Центру соціальних 

досліджень Прикарпатського 

національного університету імені 

Василя Стефаника. 

Член редакційної колегії  іноземного 

рецензованого наукового видання. 

Керівництво аспірантом. 

Керівник студентом, який зайняв 1 

місце II етапу Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових 

робіт. 

Член спеціалізованої вченої ради по 

захисту кандидатських дисертацій з 

політології у Східноукраїнському 

національному університеті імені 

Володимира Даля (2013-2014р.) 

Участь в атестації наукових кадрів як 



офіційного опонента. 

5. Липчук 

Оксана 

Іванівна 

Доцент 

кафедри 

політології  

Прикарпатський 

національний 

університет імені 

Василя 

Стефаника, 2005 

рік, 

«Правознавство», 

юрист, викладач 

права 

Кандидат політичних 

наук, 23.00.02- Політичні 

інститути і процеси, 

«Інституційні засади 

реалізації прав 

етнонаціональних 

меншин в Україні»,  

доцент кафедри 

політології 

 

Державне управління 

і місцеве 

самоврядування (16 

год.)  

Публічне 

адміністрування 

(12год.)  

Політологія 

(10год.)  

Кратологія 

(16год.) 

Політика і права 

людини (16год.) 

Громадянське 

суспільство (16 год) 

Регіонально-

адмістративний 

менеджмент (16 год.) 

 

1.Липчук О.І. Сучасні концепції та 

підходи щодо аналізу проблем 

національних меншин / О.І. Липчук // 

Прикарпатський вісник НТШ. Думка. 

– 2013. – № 3(23). – С. 271-279. 

1. 2.Липчук О.І. Сучасний стан 

національно-культурної автономії в 

Україні та перспективи розвитку її 

політико-правових засад / О.І. Липчук 

// Гілея (науковий вісник): Збірник 

наукових праць [гол. ред. В.М. 

Вашкевич]. – К., 2015. – Вип. 100. – 

С. 277-281. 

2. 3.Липчук О.І. Місце і роль 

територіальної громади в системі 

місцевого самоврядування / О.І. 

Липчук // Гілея (науковий вісник): 

Збірник наукових праць [гол. ред. 

В.М. Вашкевич]. – К., 2015. – Вип. 

101. – С. 445-447. 

4. ЛипчукО.І. Територіальна громада 

як суб’єкт місцевого самоврядування / 

О.І. Липчук // Прикарпатський вісник 

НТШ. Думка / ред. І. С. Монолатій. – 

Вип. 3 (31). – Івано-Франківськ, 2015. 

– С. 152-158 

5.Липчук О.І. Політичні права та 

свободи людини та громадянина – 

сучасний стан та проблеми реалізації 

в Україні / О.І. Липчук // 

Прикарпатський вісник НТШ. Думка / 

ред. І. С. Монолатій. – Вип. 3 (25). – 

Івано-Франківськ, 2016. – С. 270-281. 

Вищий навчальний 

заклад 

«Міжрегіональна 

академія управління 

персоналом» 

Довідка № 2451  

«Інституційні засади 

реалізації прав 

етнонаціональних 

меншин в Україні» 

24.11.2014р. 

6. Ломака 

Іванна 

Іванівна 

Доцент 

кафедри 

політології  

Київський 

національний 

педагогічний 

університет імені 

М. П. 

Драгоманова, 

2002р., «Історія», 

вчитель 

всесвітньої 

історії та історії 

України  

Кандидат політичних 

наук, 23.00.02 - 

Політичні інститути та 

процеси, 

«Політологічний аналіз 

інтеграційної ролі релігії 

в умовах модернізації 

українського 

суспільства» 

Доцент кафедри 

політології 

Методика викладання 

соціально – 

політичних 

дисциплін (30 год.) 

Методика викладання 

політології у вищій 

школі (16 год.) 

Політична ідеологія 

(16 год.) 

Релігійна політика в 

Україні 

      1. Ломака І. І. Релігія та церква як 

фактор розвитку нації: вплив 

поліконфесійності українського 

суспільства на формування політичної 

нації / І. І. Ломака // Панорама 

політологічних студій : науковий 

вісник Рівненського державного 

гуманітарного університету. – Рівне : 

РДГУ, 2013. – Вип. 9. – С. 210-217. 

2. Ломака І. І. Релігія як інститут 

модернізації суспільства: аналіз 

Рівненський 

державний 

гуманітарний 

університет  

Сертифікат ПК 

25736989/000111-17 

«Актуальні проблеми 

теоретичної  і 

прикладної 

політології» 

18.04. 2017р. 



 (16 год.) 

Політичне 

маніпулювання (18 

год.) 

Політологія (14 год.) 

політичних теорій/ І. І. Ломака // 

Прикарпатський вісник НТШ Думка : 

вісник наукового товариства ім. 

Шевченка, Івано - Фрвнківський 

осередок. – Івано- Франківськ: 2013. – 

Вип. 3(23) – С. 100-111. 

3. Ломака І. І. Трансформація 

української національної ідеї: вплив 

релігії та церкви / Іванна Іванівна 

Ломака // Прикарпатський вісник 

НТШ. Думка / ред. І. С. Монолатій. – 

Вип. 3 (31).  –  Івано-Франківськ, 

2015. – С.28-36. 

4.Ломака І. І. Основні системи 

організації місцевої влади: світовий 

досвід та українські реалії./ Іванна 

Іванівна Ломака // 25 years of polish 

self – governance. Self – government in 

central and eastern Europe vs. the model 

of local self – government for Ukraine–  

Chelm, 2016. – С.297- 305. 

5. Ломака І. І. Проблеми пам'яті 

та європейської ідентичності в 

творчій спадщині св. Івана Павла II./ 

Іванна Іванівна Ломака // 

Прикарпатський вісник НТШ. Думка / 

ред. І. С. Монолатій. – Вип. 3 (25).  –  

Івано-Франківськ, 2016. – С.281 - 291. 

 

7. Москалюк 

Михайло 

Федорович 

Доцент 

кафедри 

політології 

Івано-

Франківський 

державний 

педагогічний 

інститут імені 

Василя 

Стефаника, 

1986р., «Історія і 

педагогіка»,  

вчитель 

історії та 

суспільствознавс

тва, методист з 

виховної роботи 

Кандидат політ. наук, 

23.00.02 – Політичні 

інститути та процеси 

 «Український 

християнсько-

суспільний рух у 

Галичині (1920-

1939рр.)», 

доцент кафедри 

політології  

 

 

Загальна теорія 

політики (16 год.) 

Порівняльна 

політологія (30 год.) 

Інститут глави 

держави (16 год.) 

Менеджмент 

управління 

неурядовими 

організаціями (16 

год.) 

Політична система 

України  

(16 год.) 

Політологія 

(міжнародні 

1.Москалюк М. Ф. Інститут 

президентства пострадянських країн: 

особливості становлення та 

функціонування // Інститут 

президентства в Україні в системі 

державної влади Україні: матеріали 

наукової конференції. – К., 2014 – 

с.209-215. 

2. Москалюк М. Ф. Митрополит 

Андрей Шептицький і релігійні течії в 

українському християнсько-

суспільному русі міжвоєнної 

Галичини // Науковий вісник Івано-

Франківського університету УГКЦ ― 

Добрий пастир―. Збірник наукових 

праць /Гол. ред.. Р.А.Горбань. – 

Львівський 

національний 

університет імені Івана 

Франка  

Довідка №5420-В  

«Формування нових 

професійних 

компетенцій і 

компетентностей» 

02.12.2016р. 



відносини, 12 год.) 

Політологія (середня 

освіта (історія), 14 

год) 

Випуск 8. – Івано-Франківськ,2015. – 

стор. 54 – 60. 

3. Москалюк М. Ф. Президентство в 

Україні: проблеми інституційного 

становлення, розвитку та 

функціонування // Прикарпатський 

Вісник НТШ. Думка. – 2017. – №5-6 

(41-42). –с. 79-88. 

4. Москалюк М. Ф. Інститут 

президентства в Україні та Чеській 

Республіці: порівняльний аналіз // 

―Політичне життя―. Донецький 

національний університет ім.. Василя 

Стуса. – 2017. -№4.  – с.36 – 42. 

5. Moskalyuk M. The institutional 

dimension of European integration  

policy of Ukraine (For example, the 

presidency) // Newsletter of  

Precarpathian University. Political 

science / Vasyl Stefanyk Precarpathian 

National University. - 

Ivano-Frankivsk:., Іssue 11. –  2017. – 

P.124-128. 

6.Москалюк М.Ф. Навчально-

методичний посібник з політології 

(плани семінарських занять, 

методичні вказівки та програмові 

вимоги до курсу). – Івано-Франківськ: 

ЛІК, 2013. – 84 с. 

7. Москалюк М.Ф. Порівняльна 

політологія: навчально-методичний 

посібник для студентів. Галузь знань  

- 0301 «Соціально-політичні науки». 

Напрям підготовки – 6.030104 

Політологія. – Івано-Франківськ: ЛІК, 

2013. – 96 с. 

8. Інститут глави держави: Навчально-

методичний посібник для студентів. 

Напрям підготовки – 052 Політологія. 

– Івано-Франківськ, 2017. – 63 с. 

Заступник Директора Інституту 

історії, політології і міжнародних 

відносин (з 2003 по 2017рр.) 

Керівництво аспірантом. 

Робота у складі організаційного 



комітету ІІ етапу Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових 

робіт з політології в м.Івано-

Франківськ (2015-2017). 

8. Штерн 

Валерій 

Юхимович 

Доцент 

кафедри 

політології 

Івано-

Франківський 

педагогічний 

інститут імені 

Василя 

Стефаника,  

1970р., «Історія», 

Вчитель історії і 

суспільствознавс

тва 

 

Кандидат історичних 

наук, 

07.00.01- історія КПРС 

 «Співробітництво СРСР 

і НДР (1966-1970 рр.)», 

доцент кафедри 

політології  

 

Політична соціологія 

(18 год.), 

Теорія політичного 

конфлікту (16 год.) 

1.Штерн В.Ю. Ханна Арендт про 

співвідношення політики і моралі // 

Панорама політологічних студій. 

Науковий вісник РДГУ, Вип.11,Рівне 

2013,с.6-14. 

2.Штерн В.Ю. Ханна Арендт про 

політичну ваду і насилля / / 

Прикарпатський вісник НТШ.Думка 

№3(35), Івано-Франківськ 2016,с.252-

263. 

3.Штерн В.Ю.Поняття  

політичного Х.Арендт./ / Політікус. 

Науковий журнал, Вип.2, Одеса 

2016(с.38-42). 

4. Проблема взаємодії культури і 

політики в філософії Х.Арендт // «Дні 

науки філософського факультету-

2017», Міжн.наук. конф. / 2017., Київ. 

Міжнародна наукова конференція 

«Дні науки філософського 

факультету-2017», 25-26 квітн.2017р.: 

[матеріали доповідей та виступів] / 

редкол.:А.Є.Конверський[та ін..]- 

К.:Видавничо-поліграфічний центр 

«Киівський університет», 2017.-

Ч.3,с.220-221.  

5. Ханна Арендт:сторінки 

політологічної творчості. Збірник 

статей. LAP LAMBERT Academic 

Publishing RU, Саарбрюкен, 2018.-65с. 

Львівський 

національний 

університет імені Івана 

Франка,  

довідка № 140-В 

«Політична творчість 

Ханни Арендт», 

15.01.2016р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Інформація про завідувача випускової кафедри із спеціальності 052 Політологія 

 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

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, 

категорія, педагогічне звання 

Педагогічний 

(науково-

педагогічний) 

стаж (повних 

років) 

Інформація про 

попередню роботу 

(період (років), 

найменування 

організації, займана 

посада) 

Примітка (з якого часу 

працює у закладі освіти 

за основним місцем 

роботи або 

сумісництвом) 

 

Климончук 

Василь 

Йосифович 

Івано-Франківський 

педагогічний інститут, 

1990р., «Історія», вчитель 

історії, методист з 

виховної роботи 

Доктор політичних наук, професор, 

23.00.01 - Теорія та історія політичної 

науки, «Історичні форми політичних 

свобод. Антропологічний та 

інституційний виміри (теоретико-

методологічний аналіз)»,  

професор кафедри політології,  

14 років  

З 2000 по 2004 рр. – 

заступник голови 

Обласного комітету 

профспілки працівників 

освіти і науки України 

З 2004 року  

 

 

 

Ректор                                                                                                                                                                                         І.Є. Цепенда 


