
 

Якісний склад науково-педагогічних працівників,  
які забезпечують навчальний процес із спеціальності  

032 «Історія та археологія» 
Найменування 

навчальної 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 
викладача 

Найменува
ння посади 

(для 
сумісників 

— місце 
основної 
роботи, 

найменува
ння 

посади) 

Найменування 
закладу, 

який закінчив 
викладач, 

рік закінчення, 
спеціальність, 
кваліфікація 

згідно з 
документом про 

вищу освіту 

Науковий ступінь, 
шифр і найменування 

наукової спеціальності, тема 
дисертації, вчене звання, за 

якою кафедрою 
(спеціальністю) присвоєно 

Відомості про підвищення 
кваліфікації викладача 

(найменування закладу, вид 
документа, тема, дата видачі) 

Примітк
и* 

1. Цикл загальної підготовки 
1. 1. Обов’язкові дисципліни 
Історія 
української 
культури 14 лек. 
год. 
 

 

Єгрешій Олег 
Ігорович 

Доцент 
кафедри 
історії 
України 

Прикарпатський  
університеті ім. 
Василя Стефаника, 
(1996), вчитель 
історії і 
народознавства 

Кандидат історичних наук, 
07.00.01 – історія Ураїни, ДК 
№022292, 11.02.2004, протокол 
№6-11/2. 
Доцент по кафедрі історії України, 
ДЦ № 023600, 9.11.2010, протокол 
№3/02-Д; 
«Суспільно-політична та 
громадсько-культурна діяльність 
єпископа Григорія Хомишина 
(1904-1945 рр.)» 

Інститут українознавства ім. 
І.Крип'якевича 
Національної академії наук України, 
відділ новітньої історії 
9.04.-9.05.2011 р., стажування без відриву 
від виробництва. 
 
Інститут українознавства імені Івана 
Крипякевича, відділ новітньої історії 
лютий-березень 2016 р. 

 
 

Філософія 14 лек. 
год. 

Терешкун Оксана 
Федорівна 

Кафедра 
філософії, 
соціології та 
релігієзнавст
ва 

Київський ордена 
Леніна державний 
університет імені  Т. 
Г.Шевченка, диплом 
спеціаліста КВ № 
730663, дата видачі 
23.06.1984, 
спеціальність  - 
філософія, 

Кандидат політичних наук, диплом 
ДК №033217, дата видачі 
09.03.2006, Вища атестаційна 
комісія України, рішення № 29-
06.3 від 09.03.2006, спеціальність 
(23.00.01) Теорія та історія 
політичної науки; 
Доцент по кафедрі, атестат 12ДЦ 
№027328, дата видачі 20.01.2011, 

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

 



кваліфікація – 
філософ, викладач 
філософських 
дисциплін 

Атестаційна колегія, рішення № 
2.53-Д від 20.01.2011, Кафедра 
філософії та політології; 

71 від 30.11.2015 р. видано відділом 
аспірантури та докторантури 
Чернівецького національного університету 
імені Юрія Федьковича 

Українська мова 
(за професійним 
спрямуванням)  
14 лек. год. 

Семенюк О.А. Доцент 
кафедри 
української 
мови 

Прикарпатський 
університет імені 
Василя Стефаника, 
диплом магістра з 
відзнакою ВА 
№13985811, дата 
видачі – 30.06.2000, 
спеціальність – 
українська мова та 
література, 
кваліфікація – 
філолог, викладач 
української мови та 
літератури 

кандидат філологічних наук, 
диплом ДК №033799, рішення 
президії Вищої атестаційної комісії 
України від 13.04.2006 (протокол 
№43-06/4), зі спеціальності 
українська мова 
доцент кафедри української мови, 
атестат 12ДЦ №025819, рішенням 
Атестаційної колегії від 01.07.2011 
протокол №3/03-Д, дата видачі 
01.07.2011 

Тернопільський національний 
педагогічний університет імені В. 
Гнатюка, кафедра українського та 
загального мовознавства 1. 11.2010 – 
31.01. 2011рр. 
 
Стажування на кафедрі української мови 
та методики її навчання Тернопільського 
національного педагогічного університету 
імені Володимира Гнатюка з 10.01.2017 до 
10.03.2017. Довідка №254-33/03 від 
10.03.2017 

 

Грещук Валентина 
Василівна 

Доцент  
кафедри 
української 
мови 

Івано-Франківський 
державний 
педагогічний 
інститут ім. 
В.Стефаника, 
(1986) 
Спеціальність 
«українська мова і 
література»,кваліфіка
ція – вчитель 
української мови і 
літератури 

Кандидат філологічних 
наук,10.02.01- Українська мова, 
ДК№056182, 
18.11.2003, потокол № 44-06.05, 
Доцент кафедри української мови, 
12ДЦ №030486, 
17.05.2012, 
Протокол №4/020-Д «Гуцульський 
говір в українській художній  
мовіXIX – I половиниXXст.» 

Захист дисертації Львівський університет 
імені Івана Франка, 2009р. 
 
Стажування на кафедрі української мови 
Львівського національного університету 
імені Івана Франка з 16.03.2015 до 
16.05.2015 року. Довідка № 2184-В від 
18.05.2015 

 

Політологія Москалюк М. Ф.  Доцент 
кафедри 
політології 

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

Кандидат політ. наук, 23.00.02 – 
політичні інститути та процеси, 
диплом ДК №004343 (протокол 
№09-06\10 від 13.10.1999р.)Доцент 
кафедри політології ДЦ№004759, 
20.06.2002р., протокол №3\3-Д. 
«Український християнсько-
суспільний рух у Галичині (1920-
1939рр.)». 

Львівський національний університет 
імені Івана Франка 
01.11.2016 -  
02.12.2016 

 



роботи 
Фізична культура 
14 лек. год. 

Файчак Роман 
Іванович 

Завідувач 
кафедри 

фізичного 
виховання 

 

Прикарпатський 
національнийуніверс

итет ім. Василя 
Стефаника, (2002 р.). 

Спеціальність 
“фізичне виховання”. 
Кваліфікація: вчитель 

фізичної культури 

Кандидат наук з фізичного 
виховання та спорту 24.00.02 – 
фізична культура, фізичне 
виховання різних груп населення. 
«Корекція екзаменаційного стресу 
у ліцеїстів, засобами фізичної 
культури», (2007р.) 

Тернопільский національний педагогічний 
університет імені Володимира Гнатюка 
(листопад – грудень 2013), Підвищення 

кваліфікації (стажування) 
 

 

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

Нич Оксана 
Богданівна 

Доцент 
кафедри 

іноземних 
мов 

Прикарпатський 
національний 
університет ім. В. 
Стефаника, 
кваліфікація: 
філолог, викладач 
англійської та 
німецької мови та 
літератури 

Кандидат пед. наук, «Сімейне 
виховання дітей молодшого 
шкільного віку в українській 
діаспорі США (друга половина ХХ 
– початок ХХІ століття)» 

Захист кандидатської дисертації 
(2016 р.) 

 

1.2.2. Дисципліни вільного вибору студента 
Старослов’янська 
мова 14 лек. год. 

Мельник Ярослав 
Григорович 

Професор 
кафедри 
загального та 
германського 
мовознавства 

Івано-Франківський 
державний 
педагогічний 
інститут (1986) 
учитель російської 
мови і літератури 

Кандидат філологічних наук, КН 
№006580 19.10.1994 р., 
доцент кафедри слов'янських мов 
ДЦ АР№ 005171 1 квітня 1997 р., 
професор кафедри загального та 
германського мовознавчста наказ 
ректора ПНУ № 212-К від 
29.08.2014 р. 

Санк-Петербургський державний 
університет, 1.04.-30.04.2012 р. 
Санк-Петербургський державний 
університет, 30.09-02.10.2013 р. 

 

Латинська мова 
14 год. 

Паньків Уляна 
Любомирівна 

Доцент к 
афедри 
загального та 
германського 
мовознавства 

Львівський 
державний 
університет імені 
Івана Франка, 
диплом  з 
відзнакоюПВ 
№778007, дата видачі 
30.06.1989, 
спеціальність – 
класична філологія, 
кваліфікація – 
філолог, викладач 

кандидат філологічних наук, 
диплом ДК № 018416, дата видачі 
09.04.2003, рішення президії Вищої 
атестаційної комісії України, 
протокол № 11-06/4 від 09.04. 
2003, спеціальність (10.02.15) 
загальне мовознавство 
доцент по кафедрі загального і 
германського мовознавства, 
атестат 12ДЦ № 029281, дата 
видачі 23.12.2011, Атестаційна 
колегія, рішення № 2/02-Д від 

Львівський національний університет 
імені Івана Франка, кафедра класичної 
філології, довідка № 2833-В  від 
21.06.2016 

 



класичних 
таросійської мов 

23.12.2011 

Основи риторики 
14 лек. год 

Мельник Ярослав 
Григорович 

Професор 
кафедри 
загального та 
германського 
мовознавства 

Івано-Франківський 
державний 
педагогічний 
інститут (1986) 
учитель російської 
мови і літератури 

Кандидат філологічних наук, КН 
№006580 19.10.1994 р., 
доцент кафедри слов'янських мов 
ДЦ АР№ 005171 1 квітня 1997 р., 
професор кафедри загального та 
германського мовознавчста наказ 
ректора ПНУ № 212-К від 
29.08.2014 р. 

Санк-Петербургський державний 
університет, 1.04.-30.04.2012 р. 
Санк-Петербургський державний 
університет, 30.09-02.10.2013 р. 

 

Релігієзнавство 14 
лек. год 

Геник Любов 
Ярославівна 

Доцент 
кафедри 
філософії, 
соціології та 
релігієзнавст
ва  
 

Івано-Франківський 
державний 
педагогічний 
інститут ім.  В. 
Стефаника, 1983р. 
«Історія і 
педагогіка»; вчитель 
історії і 
суспільствознавства, 
методист з виховної 
роботи;Івано-
Франківський 
теолого-
катехетичний 
духовний інститут, 
1995 «Основи 
релігієзнавства»; 
викладач 
релігієзнавства 

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

Стажування відривом від виробництва, 
Інститут історії України НАН України  
01.09.16. – 15.06. 2017 р.Тема: «Підготоака 
рукопису рукопису «Історія католицизму 
(т.2)»Довідка про стажування № 271-ОП 
від 26.06. 2015 р. 

 

Культурологія 14 
лек. год. 

Новосад Марія 
Гнатівна 

Доцент 
кафедри 
філософії, 
соціології та 
релігієзнавст
ва 

Рівненський 
державний інститут 
культури , 1982 р.,  
організатор-методист 
культурно-
дозвіллєвої 
діяльності. 

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

Стажування ДВНЗФ «Львівський 
національний університет ім. І.Франка, 
18.12. 2012 – 18.01. 2013 р. 
 

 

Філософія освіти і 
науки 14 лек. год. 

Возняк С.В. Доцент 
кафедри 
філософії, 

Дрогобицький 
державний 
педагогічний 

кандидат філософських наук, 
диплом ДК №016448, дата видачі 
10.10.2013, Атестаційна колегія, 

Захист  дисертації на здобуття наукового 
ступеня кандидата філософських наук . 
Дніпропетровський національний 

 



соціології та 
релігієзнавст
ва 

університет імені 
Івана Франка, 2007 
р., диплом 
спеціаліста з 
відзнакою ВК  № 
329261170, дата 
видачі 01.07.2007 р., 
спеціальність – 
філософія , 
кваліфікація – 
філософ,  викладач 
філософських, 
культурологічних і 
соціальних 
дисциплін 

рішення №  від 10.10.2013, 
спеціальність (09.00.05) Історія 
філософії; 

університет ім.  О. Гончара, 2013 р. 
Диплом  ДК № 016448 від 12.02.2014 р. 

Правознавство 14 
лек. год. 

Саветчук Н. М.  Старший 
викладач 
кафедри 
теорії та 
історії 
держави і 
права  

Прикарпатський 
університет імені 
В.Стефаника, диплом 
спеціаліста ВА № 
13925961, дата видачі 
30.06.2000р., 
спеціальність – 
«Правознавство», 
кваліфікація – юрист. 

Кандидат юридичних наук  
 
 

Львівський національний університет 
імені І.Франка,  
Довідка № 243-В  від 23.01.2017р. 

 

Етнологія 
України 
14 лек. год. 

Костючок П. Л. Доцент 
кафедри 
етнології і 
археології 

Прикарпатський 
університет імені 
Василя Стефаника, 
2000 р.; 
спеціальність 
“історія”, 
кваліфікація: історик, 
викладач 

кандидат історичних наук, доцент 
07.00.05 – етнологія 
«Етнополітичні та національно-
культурні процеси на Гуцульщині 
в контексті становлення 
української нації (кінець ХІХ ст. –     
1939 р.)», 2006 р., 
032 “Історія та археологія”, 
 
доцент кафедри етнології і 
археології, 2012 р. 

Стажування: відділ етнології сучасності 
Інституту народознавства НАН України 
(м. Львів 
(наказ №202, довідка №7 від 04.05.2017 р.) 

 

Менеджмент і 
маркетинг 14 лек. 
год. 

Ткач О.В. Завідувач 
кафедрою 
менеджменту 
і маркетингу 

Івано-Франківський 
Національний 
технічний 
університет нафти і 
газу, диплом БЄ № 
001118, дата видачі 

доктор економічних наук, диплом 
ДД №000517, дата видачі 
19.01.2012, Атестаційна колегія, 
рішення № 40 від 19.01.2012, 
спеціальність (08.00.05) Розвиток 
продуктивних сил і регіональна 

Корпорація «Фуджівара Кемікал Ко.», 
Нідерланди, 01.01-30.06 2016 року 
Тема «Financial-economical enterprise 
security strategy forming in the terms of 
unconformity» 

 



26.06.1995 р., 
спеціальність – 
електропостачання та 
електрозбереження, 
кваліфікація – 
інженер-електрик 

економіка; 
Професор по кафедрі  
менеджменту і маркетингу, атестат 
12ПР №008989, дата видачі 
21.11.2013, Атестаційна колегія, 
рішення № 8/01-П від 21.11.2013 р. 

2. Цикл професійної підготовки 
2.1. Обов`язкові дисципліни                   

2.1.1. Теоретична підготовка     
Іноземна мова 
(перша) 

Савчак Ірина 
Василівна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ницполь Вікторія 
Ігорівна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Доцент 
кафедри 
іноземних 
мов і 
перекладу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Асистент 
кафедри 
іноземних 
мов і 
перекладу  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прикарпатський  
університет ім. 
ВасиляСтефаника, 
(2006 р.) 

Спеціальність: 
«англійська мова і 

література» 
Кваліфікація: 

філолог, викладач 
англійської, 

німецької мов та 
зарубіжної 
літератури 

 
 

Прикарпатський 
національний   

університет імені. 
Василя Стефаника, 

(2011 р.) 
Спеціальність: 

«Мова та  література 
(англійська)» 
Кваліфікація: 

філолог, викладач 
англійської, 

німецької мов та 
зарубіжної 
літератури. 

 
 

Кандидат філологічних наук,зі 
спеціальності 13.00.02 – теорія та 
методика навчання, диплом ДК № 
036858 від 01.07.2016 р., доцент  
кафедри іноземних мов і 
перекладу, наказ ректора № від 
01.12.2016р., «Формування 
готовності майбутніх менеджерів 
туризму до діалогової комунікації 
у професійній діяльності» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Захист кандидатської дисертації (2016 р.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Нич Оксана 
Богданівна 
  

Доцент 
кафедри 
іноземних 
мов і 
перекладу 
 

Прикарпатський  
університет ім. 

Василя Стефаника, 
(2005р.) 

Спеціальність: 
«англійська мова і 

література» 
Кваліфікація: 

філолог, викладач 
англійської, 

німецької мов та 
зарубіжної 
літератури 

 

Кандидат педагогічних наук,зі 
спеціальності 13.00.01 – загальна 
педагогіка та історія педагогіки, 
дипломДК № 034126 від 25 лютого  
доцент кафедри іноземних мов і 
перекладу, наказ ректора № від 
01.10.2016р.,  «Сімейне виховання 
дітей молодшого шкільного віку в 
українській діаспорі США(друга 
половина ХХ – початок ХХІ 
століття) . 
 

Захист кандидатської дисертації (2016 р.) 

Історія первісного 
суспільства 

Кочкін І. Т. Старший 
викладач 
кафедри 
етнології і 
археології 

Прикарпатський 
університет імені 
Василя Стефаника, 
2000 р.; 
спеціальність 
“історія”, 
кваліфікація: історик, 
викладач 
Івано-Франківський 
державний 
педагогічний 
інститут імені Василя 
Стефаника у 1982 р., 
спеціальність 
«історія і 
педагогіка», 
кваліфікація за 
дипломом учитель 
історії і суспільство- 
знавста, методист 
виховної роботи 

 з 12. 12.2016 р. по 30.12. 2016 р. і з 10.01 
по 17.02 2017 р. стажування у відділі 
археології Інституту українознавства імені 
І. Крип’якевича НАН України. 
Наказ №110-к, довідка 141/17 від 
22.02.2017 р. 

 

Історія античних 
цивілізацій 

Томенчук Б.П. Доцент, 
завідувач 
кафедри 
етнології та 
археології 

Чернівецький 
університет ім. 
Ю.Федьковича, 
1976 р., 
спеціальність 
“історія”, 

кандидат історичних наук 
07.00.06 – археологія 
“Некрополі Галича і Галицької 
землі (Галицько-Буковинське 
Прикарпаття”, 1998 р., 032 “Історія 
та археологія”, 

Чернівецький національний університет 
імені Ю.Федьковича, 
30.03. 2015 – 08.05. 2015 р. – наукове 
стажування, довідка № 2/13-1546 від 
04.06.2015 р. 

 



кваліфікація: 
викладач  історії і 
суспільство- 
знавства 

доцент кафедри всесвітньої історії, 
2002 р. 

Історія 
стародавніх 
цивілізацій 

Томенчук Б. П. Доцент, 
завідувач 
кафедри 
етнології та 
археології 

Чернівецький 
університет ім. 
Ю.Федьковича, 
1976 р., 
спеціальність 
“історія”, 
кваліфікація: 
викладач  історії і 
суспільство- 
знавства 

кандидат історичних наук 
07.00.06 – археологія 
“Некрополі Галича і Галицької 
землі (Галицько-Буковинське 
Прикарпаття”, 1998 р., 032 “Історія 
та археологія”, 
доцент кафедри всесвітньої історії, 
2002 р. 

Чернівецький національний університет 
імені Ю.Федьковича, 
30.03. 2015 – 08.05. 2015 р. – наукове 
стажування, довідка № 2/13-1546 від 
04.06.2015 р. 

 

Етнографія Костючок П. Л. доцент 
кафедри 
етнології і 
археології 

Прикарпатський 
університет імені 
Василя Стефаника, 
2000 р.; 
спеціальність 
“історія”, 
кваліфікація: історик, 
викладач 

кандидат історичних наук, доцент 
07.00.05 – етнологія 
«Етнополітичні та національно-
культурні процеси на Гуцульщині 
в контексті становлення 
української нації (кінець ХІХ ст. –     
1939 р.)», 2006 р., 
032 “Історія та археологія”, 
доцент кафедри етнології і 
археології, 2012 р. 

Стажування: відділ етнології сучасності 
Інституту народознавства НАН України 
(м. Львів 
(наказ №202, довідка №7 від 04.05.2017 р.) 

 

Основи 
антропології 

Кочкін І. Т. Старший 
викладач 
кафедри 
етнології і 
археології 

Прикарпатський 
університет імені 
Василя Стефаника, 
2000 р.; 
спеціальність 
“історія”, 
кваліфікація: історик, 
викладач 
Івано-Франківський 
державний 
педагогічний 
інститут імені Василя 
Стефаника у 1982 р., 
спеціальність 
«історія і 
педагогіка», 
кваліфікація за 

 з 12. 12.2016 р. по 30.12. 2016 р. і з 10.01 
по 17.02 2017 р. стажування у відділі 
археології Інституту українознавства імені 
І. Крип’якевича НАН України. 
Наказ №110-к, довідка 141/17 від 
22.02.2017 р. 

 



дипломом учитель 
історії і суспільство- 
знавста, методист 
виховної роботи 

Загальна 
етнологія 

Костючок П. Л. доцент 
кафедри 
етнології і 
археології 

Прикарпатський 
університет імені 
Василя Стефаника, 
2000 р.; 
спеціальність 
“історія”, 
кваліфікація: історик, 
викладач 

кандидат історичних наук, доцент 
07.00.05 – етнологія 
«Етнополітичні та національно-
культурні процеси на Гуцульщині 
в контексті становлення 
української нації (кінець ХІХ ст. –     
1939 р.)», 2006 р., 
032 “Історія та археологія”, 
доцент кафедри етнології і 
археології, 2012 р. 

Стажування: відділ етнології сучасності 
Інституту народознавства НАН України 
(м. Львів 
(наказ №202, довідка №7 від 04.05.2017 р.) 

 

Методика 
викладання історії 

Галицька-Дідух Т. 
В. 

Доцент 
кафеди 
історії 
України 

Прикарпатський 
національний 
університет імені 
Василя Стефаника 

Кандидат історичних наук  ДК 
№016659; 
Доцент кафедри історії України 
02ДЦ №013700 

З 11 лютого 2013 року до 11 березня 2013 
р. в Інституті українознавства імені Івана 
Крип’якевича. 

 

Давня та 
середньовічна 
історія України 

Драгомирецька Л. 
Р. 

Доцент 
кафеди 
історії 
України 

Івано-Франківський 
державний 
педагогічний 
інститут імені Василя 
Стефаника 

Кандидат історичних наук ДК № 
025708;  
 
Доцент кафедри фсторії України 
12ДЦ № 034287 

Інститут українознавства ім. І. 
Крип’якевича НАН України, березень-
травень 2015 р. 

 

Історія України 
пізнього 
середньовіччя 
(XV – сер. XVII 
ст.) 

Бурдуланюк  В.М. Доцент 
кафеди 
історії 
України 

Львівський 
державний 
університет імені І. 
Франка 

кандидат історичних наук, диплом 
КН №012600, дата видачі 
22.11.1996, Вища атестаційна 
комісія України, рішення № 11 від 
22.11.1996, спеціальність (07.00.01) 
Історія України; 
Доцент по кафедрі, атестат АЕ 
№001188, дата видачі 25.02.1999, 
Вчена рада вищого навчального 
закладу, установи, організації, 
рішення № 1/14 від 25.02.1999, 
історії України; 

Інститут народознавства НАН України (м. 
Львів, 2014 р.) 

 

Історія України 
ранньомодерної 
доби (сер. XVII-
XVIII ст.) 

Сигидин М. В.  доцент 
кафедри 
історії 
України 

Івано-Франківський 
державний 
педагогічний 
інститут ім. Василя 
Стефаника 

 Інститут історії України НАН України 
жовтень-листопад 2012 р.; 
Інститут історії України НАН України 6 
листопада – 6 грудня 2017 р.; 

 

Історія України Райківський І. Я. Завідувач Івано-Франківський Кандидат історичних наук – КН № Інститут українознавства ім.                І.  



новочасної доби 
(сер ХІХ - поч. 
ХХ ст.) 

кафедри 
історії 
України 

державний 
педагогічний 
інститут ім. Василя 
Стефаника 

012688, рішення Спеціалізованої 
вченої ради Інституту 
українознавства ім. І. 
Крип’якевича НАН України від 30 
квітня 1996 р., протокол № 3; 
Доктор історичних наук 
(спеціальність “історія України”) – 
ДД № 004049, рішення 
Атестаційної колегії від 26 лютого 
2015 р.; 
Доцент кафедри історії України – 
ДЦ № 004760, рішення 
Атестаційної колегії МОН України 
від 20 червня 2002 р., протокол № 
3/3-Д; 
Професор кафедри історії України 
– 12 ПР № 011046, рішення 
Атестаційної колегії від 15 грудня 
2015 р., протокол № 5/01-П 

Крип’якевича НАН України 

Історія України І 
пол. ХХ ст. 

Галицька-Дідух 
Т.В. 

Доцент 
кафедри 
історії 
України 

Прикарпатський 
національний 
університет ім. 
В.Стефаника 1997. 
Спеціальність: 
історія, 
кваліфікація: історик, 
учитель історії і 
народознавства 

Кандидат історичних наук 07.00.01 
– історія України. 
«Східна Галичина і Ризька мирна 
конференція 1920–1921 рр.», 
доцент, історія України 

Інститут українознавства ім. 
І.Крип’якевича НАН України у Львові, 
лютий – березень 2013 р. 

 

Історія України ІІ 
пол. ХХ - поч. 
ХХІ ст. 

Галицька-Дідух 
Т.В. 

Доцент 
кафедри 
історії 
України 

Прикарпатський 
національний 
університет ім. 
В.Стефаника 1997. 
Спеціальність: 
історія, 
кваліфікація: історик, 
учитель історії і 
народознавства 

Кандидат історичних наук 07.00.01 
– історія України. 
«Східна Галичина і Ризька мирна 
конференція 1920–1921 рр.», 
доцент, історія України 

Інститут українознавства ім. 
І.Крип’якевича НАН України у Львові, 
лютий – березень 2013 р. 

 

Історія середніх 
віків (V-XI ст.) 

Волощук М. М. Професор Прикарпатський 
національний 
університет імені 
Василя Стефаника, 

Доктор історичних наук, 07.00.02 – 
всесвітня історія, 2015 р. «Русь» в 
Угорському королівстві (ХІ – друга 
половина XIV ст..): суспільно-

26 травня 2015 р. захист докторської 
дисертації «Русь» в Угорському 
королівстві (ХІ – друга половина XIV ст..): 
суспільно-політична роль, майнові 

 



2000, спеціальність 
історик - викладач 

політична роль, майнові стосунки, 
міграції, 032 «Історія та 
археологія», доцент кафедри 
всесвітньої історії 

стосунки, міграції», Інститут 
українознавства ім. І. Крип’якевича НАН 
України 

Історія середніх 
віків (XII-XVI ст.) 
 

Волощук М. М. Професор Прикарпатський 
національний 
університет імені 
Василя Стефаника, 
2000, спеціальність 
історик - викладач 

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

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

 

Археологія Кочкін І. Т. Старший 
викладач 
кафедри 
етнології і 
археології 

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

 з 12. 12.2016 р. по 30.12. 2016 р. і з 10.01 
по 17.02 2017 р. стажування у відділі 
археології Інституту українознавства імені 
І. Крип’якевича НАН України. 
Наказ №110-к, довідка 141/17 від 
22.02.2017 р. 

 

Історія країн 
Західної Європи і 
Америки (XVI-
поч. XIX ст.) 

Борчук С. М. Професор Івано-Франківський 
державний 
педагогічний 
Інститут ім. В. 
Стефаника,1991р., 
вчитель історії і 
суспільствознавства, 
методист з виховної 
роботи 

Доктор історичних наук, 07.00.01 – 
історія України, 2015 р. 
«Українська енциклопедична 
традиція ХХ ст.: проекти, 
виконавці, перспективи 
дослідження.», 032 «Історія та 
археологія», доцент кафедри 
всесвітньої історії 

3 липня 2015 р. захист докторської 
дисертації «Українська енциклопедична 
традиція ХХ ст.: проекти, виконавці, 
перспективи дослідження.», Переяслав-
Хмельницький державний університет 

 

Історія країн 
Західної Європи і 
Америки (XIX- 
поч. ХХ ст.) 

Засипко М.В.  асистент Прикарпатський 
університет імені 
Василя Стефаника 
2009 р. 

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

2015 р. захист кандидатської дисертації на 
тему «Політична і соціально-економічна 
діяльність гетьмана Данила Апостола 
(1648 – 1734 рр.)». 

 



кафедри всесвітньої історії 

Історія країн 
Західної Європи і 
Америки (ХХ –
поч. ХХІ ст.) 

Бурачок Л.В. доцент Івано-Франківський 
педагогічний 
інститут імені Василя 
Стефаника,1991 
вчитель історії і 
суспільствознавства, 
методист з виховної 
роботи 

Кандидат історичних наук, 
07.00.01 – історія України, 2006р. 
“Громадсько-політична діяльність 
Осипа Назарука (1883 – 1940 рр.)”, 
032 «Історія та археологія», 
 доцент кафедри всесвітньої історії 

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

 

Історія країн Азії і 
Африки в нові і 
новітні часи 

Марущенко О. В.  Завідувач 
кафедри 
історіографії 
і джерело- 
знавства 

Івано-Франківський 
державний 
педагогічний 
інститут ім. 
В.С.Стефаника; 1982; 
історія і педагогіка,  
вчитель історії і 
суспільствознавства, 
методист виховної 
роботи 

Кандидат історичних наук, 
07.00.06. - історіографія, 
джерелознавство та спеціальні 
історичні дисципліни 
“Суспільні процеси на Україні в 
роки Великої Вітчизняної війни: 
історіографія проблеми” 
доцент кафедри нової і новітньої 
історії 

Інститут історії України НАН України, 
Програма наукового стажування та звіт 
про її виконання “Україна в Другій 
світовій війні: сучасна вітчизняна 
історіографія” 
2.10.2017 — 12.12.2017 

 

Спеціальні 
історичні 
дисципліни 

Шологон Л.І. Доцент  
кафедри 
історіографії 
і джерело- 
знавства 

Чернівецький 
державний 
університет імені 
Юрія Федьковича 

кандидат історичних наук зі 
спеціальності історія України ДК 
№ 021505 від 10 грудня 2003 р.  
вчене звання доцента кафедри 
історіографії і джерелознавства 02 
ДЦ № 013710  від 22 грудня 2006 
р.  

3.03.2014 до 2.05.2014 року на кафедрі 
історії України Чернівецького 
національного університету імені Юрія 
Федьковича 

 

Історичне 
краєзнавство, 
музеєзнавство 

Королько А.З. Доцент  
кафедри 
історії 
України 

Прикарпатський 
університет імені 
Василя Стефаника, 
1998 р. 

кандидат історичних наук, диплом 
ДК №014910, дата видачі 
12.06.2002, Вища атестаційна 
комісія України, рішення № 8-11/6 
від 12.06.2002, спеціальність 
(07.00.01) Історія України; 
Доцент по кафедрі, атестат 02ДЦ 
№013704, дата видачі 22.12.2006, 
Атестаційна колегія, рішення № 
5/01-Д від 22.12.2006, історії 
України; 

докторантура, 2010–2013 рр.  

Історія 
слов`янської 

Вітенко М. Д. Доцент  
кафедри 

Прикарпатський 
національний 

Кандидат історичних наук, доцент 
07.00.02 – всесвітня історія. 

17 жовтня – 17 листопада 2016 р., кафедра 
історії нового та новітнього часу 

 



цивілізації (нова 
доба) 
 

історії 
слов'ян, 2010 

університет імені 
Василя Стефаника, 
(2000 р.). 
Спеціальність 
“Історія”. 
Кваліфікація: 
історик, викладач 

“Польсько-українські відносини у 
Галичині: соціально-економічний 
аспект (остання третина ХІХ - 
початок ХХ ст.)”, 2006 р. 

Чернівецький національний університет 
імені Юрія Федьковича, м. Чернівці 

Історія 
слов`янської 
цивілізації 
(новітній період) 

Вітенко М. Д. Доцент  
кафедри 
історії 
слов'ян, 2010 

Прикарпатський 
національний 
університет імені 
Василя Стефаника, 
(2000 р.). 
Спеціальність 
“Історія”. 
Кваліфікація: 
історик, викладач 

Кандидат історичних наук, доцент 
07.00.02 – всесвітня історія. 
“Польсько-українські відносини у 
Галичині: соціально-економічний 
аспект (остання третина ХІХ - 
початок ХХ ст.)”, 2006 р. 

17 жовтня – 17 листопада 2016 р., кафедра 
історії нового та новітнього часу 
Чернівецький національний університет 
імені Юрія Федьковича, м. Чернівці 

 

Джерелознавство 
і архівознавство 

Стефанюк Г. В. Доцент 
кафедри 
історіографії 
і 
джерелознавс
тва 

Прикарпатський 
університет імені 
Василя Стефаника; 
1999 р.; Історія;  
історик, викладач. 

Кандидат історичних наук, 
07.00.01 – Історія України. 
“Шкільництво в Західній Україні 
під час німецької окупації (1941–
1944 рр.)” , 032 “Історія та 
археологія” Доцент кафедри 
історіографії і джерелознавства 

Відділ історії України періоду Другої 
світової війни Інституту історії України 
НАН України (09 жовтня – 28 листопада 
2014 р.), довідка  № 123/902 від 27.11.2014 
р., видана Інститутом історії України НАН 
України.  “Східногалицький соціум в 
умовах Другої світової війни (1939–1945 
рр.): методологія дослідження”. 

 

2. 2. Вибіркові дисципліни 
2.2.1. Дисципліни за вибором ВНЗ 
Сучасні 
інформаційні 
технології 16 лек. 
год. 

Дутчак Марія 
Степанівна 

Викладач 
кафедри 
інформаційни
х технологій 

ДВНЗ 
«Прикарпатський 
національний 
університет ім. 
Василя Стефаника» 
(2007р.); 
Спеціальність: 
інформатика. 
Кваліфікація: 
фахівець з 
інформатики, 
викладач 

   

Безпека 
життєдіяльності і 

Дзундза Богдан 
Степанович 

Доцент 
кафедри 
безпеки 

Прикарпатський 
національний 
університет ім. 

Кандидат фізико-математичних 
наук (ДК051963, протокол № 12-
07/1 28.04.2009). Старший 

Курси підвищення кваліфікації викладачів 
дисципліни «Охорона праці» 
ДП «Головний навчально-методичний 

 



цивільний захист 
14 лек. год 

життєдіяльно
сті 

В.Стефаника 
(спец Фізика, 
квал. 
Фізик.Викладач) 

науковий співробітник (AC000909 
4.07.2013). 01.04.18 – фізика і хімія 
поверхні 
Вплив міжфазних меж на 
механізми розсіювання носіїв 
струму у плівках халькогенідів 
свинцю. 

центр Держгірпромнагляду України», м. 
Київ, свідоцтво № 112-14-13, 21.03.2014 р 

Вступ до 
спеціальності 14 
лек. год. 

Галицька-Дідух  
Тамара 
В’ячеславівна 

Доцент 
кафедри 
історії 
України 

Прикарпатський 
національний 
університет ім. 
В.Стефаника, 
спеціальність: 
історія, 
кваліфікація: історик, 
учитель історії і 
народознавства, 1997 

кандидат історичних наук, диплом 
ДК №016659, дата видачі 
13.11.2002, Вища атестаційна 
комісія України, рішення № 9-
11/10 від 13.11.2002, спеціальність 
(07.00.01) Історія України; 
Доцент по кафедрі, атестат 02ДЦ 
№013700, дата видачі 22.12.2006, 
Атестаційна колегія, рішення № 
5/01-Д від 22.12.2006, історії 
України; 

11 лютого 2013 року до 11 березня 2013 р. 
в Інституті українознавства імені Івана 
Крип’якевича. 

 

Історія 
слов`янської 
цивілізації (давні 
часи і 
середньовіччя) 14 
лек. год. 

Вітенко М.Д. Доцент 
кафедри 
історії 
слов’ян  

Прикарпатський 
національний 
університет імені 
Василя Стефаника, 
(2000 р.). 
Спеціальність 
“Історія”. 
Кваліфікація: 
історик, викладач 

Диплом кандидата історичних наук 
ДК №038458 видано 14.12.2006 р. 
зі спеціальності “Всесвітня історія” 
Доцент по кафедрі, атестат 12ДЦ 
№025376, дата видачі 01.07.2011, 
Атестаційна колегія, рішення № 
3/03-Д від 01.07.2011, історії 
слов'ян; 

17 жовтня – 17 листопада 2016 р., кафедра 
історії нового та новітнього часу 
Чернівецький національний університет 
імені Юрія Федьковича, м. Чернівці 

 

Історія 
слов`янської 
цивілізації 
(ранньомодерна 
доба) 16 лек. год. 

Дебенко В.З. Доцент 
кафедри 
історії 
слов’ян 

Прикарпатський 
національний 
університет ім. 
В.Стефаника, 
спеціальність: 
історія, 
кваліфікація: історик, 
учитель історії і 
народознавства, 1997 

кандидат історичних наук, диплом 
ДК №013385, дата видачі 
13.02.2001, Вища атестаційна 
комісія України, рішення № 9-11/2 
від 13.02.2001, спеціальність 
(07.00.02) Всесвітня історія; 
Атестат доцента кафедри історії 
слов’ян 12ДЦ №042848 видано 
30.06.2015 р. 

Чернівецький національний університет 
імені Юрія Федьковича, 18.04 – 18.05.2012 
р. 

 

Історіографія: 
теорія і 
методологія 14 
лек. год. 

Довган Ю. Л. доцент 
кафедри 
історіографії 
і 
джерелознавс

Прикарпатський 
національний 
університет імені 
Василя Стефаника 
2000 р.; Історія; 

Кандидат історичних наук, 
07.00.06  – Історіографія, 
джерелознавство і спеціальні 
історичні дисципліни.  
“Політика Франції, Великої 

Чернівецький національний університет 
імені Юрія Федьковича 
 із 2.02.2017 до 2.02.2017 року 
тема «Методика викладання дисципліни 
«Історіографія: теорія і методологія» 

 



тва історик, викладач Британії та США щодо 
національної державності України 
у вітчизняній та українській 
зарубіжній історіографіях (1917 – 
1920)” Доцент  кафедри 
історіографії і джерелознавства 

Довідка  № 2/13-313 видана Чернівецьким 
національним університетом імені Юрія 
Федьковича 

Теорія і методика 
наукових 
досліджень 16 
лек. год 

Райківський І. Я.  Професор, 
завідувач 
кафедри 
історії 
України 

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

Доктор історичних наук, 
07.00.01 – історія України 
«Ідея української національної 
єдності в громадському житті 
Галичини ХІХ століття», 032 
«Історія та археологія», 
професор, історія України 

Інститут українознавства ім.                  І. 
Крип’якевича НАН України у Львові, 
лютий – березень 2012 р. 

 

2.2.2. Дисципліни вільного вибору студента 
Історія 
українського 
козацтва 

Сигидин М. В. доцент 
кафедри 
історії 
України 

Івано-Франківський 
державний 
педагогічний 
інститут ім. Василя 
Стефаника 

 Інститут історії України НАН України 
жовтень-листопад 2012 р.; 
Інститут історії України НАН України 6 
листопада – 6 грудня 2017 р.; 

 

Історична 
географія 

Стефанюк Г.В. Доцент 
кафедри 
історіографії 
і 
джерелознавс
тва 

Прикарпатський 
університет імені 
Василя Стефаника; 
1999 р.; Історія;  
історик, викладач. 

Кандидат історичних наук, 
07.00.01 – Історія України. 
“Шкільництво в Західній Україні 
під час німецької окупації (1941–
1944 рр.)” , 032 “Історія та 
археологія” Доцент кафедри 
історіографії і джерелознавства 

Відділ історії України періоду Другої 
світової війни Інституту історії України 
НАН України (09 жовтня – 28 листопада 
2014 р.), довідка  № 123/902 від 27.11.2014 
р., видана Інститутом історії України НАН 
України.  “Східногалицький соціум в 
умовах Другої світової війни (1939–1945 
рр.): методологія дослідження”. 

 

Соціологія Кучера Ірина 
Василівна 

Доцент 
кафедри 
філософії, 
соціології та 
релігієзнавст
ва 

Прикарпатський  
університет імені 
Василя Стефаника 
1999, диплом 
спеціаліста з 
відзнакою ВА № 
11894791, дата видачі 
30.06.1999, 
спеціальність – 

кандидат історичних наук, диплом 
ДК №034678, дата видачі 
08.06.2006, Вища атестаційна 
комісія України, рішення № 39-
06.6 від 08.06.2006, спеціальність 
(07.00.02) Всесвітня історія; 
Доцент по кафедрі, атестат 12ДЦ 
№034969, дата видачі 02.04.2013, 
Атестаційна колегія, рішення № 

Стажування без відриву від виробництва 
Чернівецький національний університет 
імені Ю. Федьковича, Тема: «Соціальна 
структура та соціальна стратифікація», 
29.03 – 31.05.2017. Довідка № 2/13-1493 
від 01.06.2017 

 



історія, кваліфікація 
– історик, викладач 

4.02-Д від 02.04.2013, Кафедра 
філософії та соціології; 

Євроінтеграційні 
процеси в країнах  

Кобильник Р.В. Старший 
викладач 
кафедри 
історії 
слов’ян 

Прикарпатський 
університет імені В. 
Стефаника, 2002 р. 
Спеціальність 
“історія”,кваліфікація
: історик, викладач 

 18 березня – 18 квітня 2013 р., кафедра 
історії Центрально-Східної Європи, 
Львівський національний університет 
імені Івана Франка 

 

Традиційна 
культура 
Прикарпаття 

Боян-Гладка  
Світлана Петрівна 

Викладач 
кафедри 
етнології і 
археології 

Прикарпатський 
національний 
університет імені 
В.Стефаника, 2005 р. 
спеціальність 
“історія”,кваліфікація
: історик, викладач 

Кандидат історичних наук 07.00.05 
– етнологія «Весняно-літня 
календарна обрядовість бойків 
(кінець ХІХ ст. - 1930-ті роки)», 
2010 р.  032 “Історія та археологія” 
 

Чернівецький національний університет 
імені Ю.Федьковича, 30.03. 2015 – 12.05. 
2015 р. –наукове стажування, довідка № 
2/13-1549 від 04.06.2015 р. 
 

 

Джерела з історії 
України 

Стефанюк Г.В. Доцент 
кафедри 
історіографії 
і 
джерелознавс
тва 

Прикарпатський 
університет імені 
Василя Стефаника; 
1999 р.; Історія;  
історик, викладач. 

Кандидат історичних наук, 
07.00.01 – Історія України. 
“Шкільництво в Західній Україні 
під час німецької окупації (1941–
1944 рр.)” , 032 “Історія та 
археологія” Доцент кафедри 
історіографії і джерелознавства 

Відділ історії України періоду Другої 
світової війни Інституту історії України 
НАН України (09 жовтня – 28 листопада 
2014 р.), довідка  № 123/902 від 27.11.2014 
р., видана Інститутом історії України НАН 
України.  “Східногалицький соціум в 
умовах Другої світової війни (1939–1945 
рр.): методологія дослідження”. 

 

Русько-угорські 
відносини V-IX 
ст. 

Волощук М. М. Професор Прикарпатський 
національний 
університет імені 
Василя Стефаника, 
2000, спеціальність 
історик - викладач 

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

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

 

Слов`яни і 
європейська 
цивілізація 

Кобильник Р.В. Старший 
викладач 
кафедри 
історії 
слов’ян 

Прикарпатський 
університет імені В. 
Стефаника, 2002 р. 
спеціальність 
“історія”,кваліфікація
: історик, викладач 

 18 березня – 18 квітня 2013 р., кафедра 
історії Центрально-Східної Європи, 
Львівський національний університет 
імені Івана Франка 

 

Основи 
зброєзнавства і 
уніформістики 

Довган Ю.Л. доцент 
кафедри 
історіографії 
і 

Прикарпатський 
національний 
університет імені 
Василя Стефаника 

Кандидат історичних наук, 
07.00.06  – Історіографія, 
джерелознавство і спеціальні 
історичні дисципліни.  

Чернівецький національний університет 
імені Юрія Федьковича 
 із 2.02.2017 до 2.02.2017 року 
тема «Методика викладання дисципліни 

 



джерелознавс
тва 

2000 р.; Історія; 
історик, викладач 

“Політика Франції, Великої 
Британії та США щодо 
національної державності України 
у вітчизняній та українській 
зарубіжній історіографіях (1917 – 
1920)” Доцент  кафедри 
історіографії і джерелознавства 

«Історіографія: теорія і методологія» 
Довідка  № 2/13-313 видана Чернівецьким 
національним університетом імені Юрія 
Федьковича 

`Холодна війна`:  
локальні 
конфлікти 

Бурачок Л.В. доцент Івано-Франківський 
педагогічний 
інститут імені Василя 
Стефаника,1991 
вчитель історії і 
суспільствознавства, 
методист з виховної 
роботи 

Кандидат історичних наук, 
07.00.01 – історія України, 2006р. 
“Громадсько-політична діяльність 
Осипа Назарука (1883 – 1940 рр.)”, 
032 «Історія та археологія», 
 доцент кафедри всесвітньої історії 

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

 

Календарна 
обрядовість 
Гуцульщини 

Боян-Гладка  
Світлана Петрівна 

Викладач 
кафедри 
етнології і 
археології 

Прикарпатський 
національний 
університет імені 
В.Стефаника, 2005 
р.спеціальність 
“історія”,кваліфікація
: історик, викладач 

Кандидат історичних наук 07.00.05 
– етнологія «Весняно-літня 
календарна обрядовість бойків 
(кінець ХІХ ст. - 1930-ті роки)», 
2010 р.  032 “Історія та археологія” 
 

Чернівецький національний університет 
імені Ю.Федьковича, 30.03. 2015 – 12.05. 
2015 р. –наукове стажування, довідка № 
2/13-1549 від 04.06.2015 р. 
 

 

Актуальні 
проблеми 
етнічного 
розвитку 
Карпатського 
регіону 

Томенчук Б. П. Доцент, 
завідувач 
кафедри 
етнології та 
археології 

Чернівецький 
університет ім. 
Ю.Федьковича, 
1976 р., 
спеціальність 
“історія”, 
кваліфікація: 
викладач  історії і 
суспільство- 
знавства 

кандидат історичних наук 
07.00.06 – археологія 
“Некрополі Галича і Галицької 
землі (Галицько-Буковинське 
Прикарпаття”, 1998 р., 032 “Історія 
та археологія”, 
доцент кафедри всесвітньої історії, 
2002 р. 

Чернівецький національний університет 
імені Ю.Федьковича, 
30.03. 2015 – 08.05. 2015 р. – наукове 
стажування, довідка № 2/13-1546 від 
04.06.2015 р. 

 

Етнополітичні 
процеси в Зах. 
Україні в 20-30 
рр. ХІХ ст.: 
джерела та 
історіографія 

Кіндрачук Надія 
Мирославівна. 

Доцент 
кафедри 
історіографії 
і 
джерелознавс
тва 

Одеський 
національний 
університет ім. І. 
Мечникова, 2005. 
Спеціальність 
“Історія”. 
Кваліфікація: історик 

кандидат історичних наук, диплом 
ДК №059606, дата видачі 
26.05.2010, Вища атестаційна 
комісія України, рішення № 74-
06/4 від 26.05.2010, спеціальність 
(07.00.01) Історія України; 
Доцент по кафедрі, атестат 12ДЦ 
№039188, дата видачі 26.06.2014, 
Атестаційна колегія, рішення № 

26.01 - 24.02 2017 р. Чернівецький 
національний університет ім. Ю. 
Федьковича 

 



5/02-Д від 26.06.2014, туризму і 
рекреації; 

Методика 
історико-
археологічних 
досліджень 

Боян-Гладка  
Світлана Петрівна 

Викладач 
кафедри 
етнології і 
археології 

Прикарпатський 
національний 
університет імені 
В.Стефаника, 2005 
р.спеціальність 
“історія”,кваліфікація
: історик, викладач 

Кандидат історичних наук 07.00.05 
– етнологія «Весняно-літня 
календарна обрядовість бойків 
(кінець ХІХ ст. - 1930-ті роки)», 
2010 р.  032 “Історія та археологія” 
 

Чернівецький національний університет 
імені Ю.Федьковича, 30.03. 2015 – 12.05. 
2015 р. –наукове стажування, довідка № 
2/13-1549 від 04.06.2015 р. 
 

 

Археологія 
Європи 

Костючок П.Л. доцент 
кафедри 
етнології і 
археології 

Прикарпатський 
університет імені 
Василя Стефаника, 
2000 р.; 
спеціальність 
“історія”, 
кваліфікація: історик, 
викладач 

кандидат історичних наук, доцент 
07.00.05 – етнологія 
«Етнополітичні та національно-
культурні процеси на Гуцульщині 
в контексті становлення 
української нації (кінець ХІХ ст. –     
1939 р.)», 2006 р., 
032 “Історія та археологія”, 
доцент кафедри етнології і 
археології, 2012 р. 

Стажування: відділ етнології сучасності 
Інституту народознавства НАН України 
(м. Львів 
(наказ №202, довідка №7 від 04.05.2017 р.) 

 

Науковий семінар 
історії України) 

3.1. 
3.2. Міщук  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1. Бурдуланюк 
10 
4.2. Бурдуланюк 

 
Доцент 
кафедри 
історії 
України з 
2014 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Доцент 
кафеди 
історії 
України 

 
Прикарпатський 

національний 
університет ім. 

В.Стефаника,спеціал
ьність історія, 

кваліфікація: історик, 
викладач, 2001 р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Львівський 
державний 
університет імені І. 
Франка 

 
кандидат історичних наук, 07.00.01 

–історія України,«Громадська та 
наукова діяльність Юліана 
Целевича (1843–1892 рр.)», 

старший науковий співробітник, 
історія України 

 
 
 
 
 
 
 
 
кандидат історичних наук, диплом 
КН №012600, дата видачі 
22.11.1996, Вища атестаційна 
комісія України, рішення № 11 від 
22.11.1996, спеціальність (07.00.01) 
Історія України; 
Доцент по кафедрі, атестат АЕ 

 
 
Інститут історії України НАН України. м. 

Київ, лютий – березень 2017 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Інститут народознавства НАН України (м. 
Львів, 2014 р.) 

 



№001188, дата видачі 25.02.1999, 
Вчена рада вищого навчального 
закладу, установи, організації, 
рішення № 1/14 від 25.02.1999, 
історії України; 

Науковий семінар 
(етнологія і 
археологія) 

      

Науковий семінар 
(історія слов`ян) 

Комар В.Л. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дебенко В.З. 
Дебенко В.З. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Федорчак П. С. 

Завідувач 
кафедри 
історії 
слов’ян 
 
 
 
 
 
 
Доцент 
кафедри 
історії 
слов’ян 
 
 
 
 
 
 
Професор 
кафедри 
історії 
слов'ян, 1993 

Івано-Франківський 
державний 
педагогічний 
інститут, 1992,  
спеціальність: 
історія, 
кваліфікація: історик, 
учитель історії і 
народознавства  
 
Прикарпатський 
університет імені 
Василя Стефаника, 
1997, спеціальність: 
історія, 
кваліфікація: історик, 
учитель історії і 
народознавства, 1997 
 
 
Івано-
Франківський.держав
ний  педагогічний 
інститут імені 
В.Стефаника, 1955р.,  
спеціальність 
“Історія”, 
вчитель історії 
середньої школи 

Диплом доктора історичних наук 
ДД №000697 видано 29 .03.2012 р. 
зі спеціальності “Всесвітня історія” 
Професор по кафедрі, атестат 12ПР 
№008124, дата видачі 26.10.2012, 
Атестаційна колегія, рішення № 
6/01-П від 26.10.2012, історії 
слов'ян; 
 
 
кандидат історичних наук, диплом 
ДК №013385, дата видачі 
13.02.2001, Вища атестаційна 
комісія України, рішення № 9-11/2 
від 13.02.2001, спеціальність 
(07.00.02) Всесвітня історія; 
Атестат доцента кафедри історії 
слов’ян 12ДЦ №042848 видано 
30.06.2015 р. 
 
Доктор історичних наук, професор. 
07.00.02 – всесвітня історія. 
“Розвиток важкої промисловості в 
Українській РСР. 1959-1970 рр.”, 
1977 р. 
 
 

1.01.2017 – 28.02.2017 Студіум  Studium 
Europy Wschodniej Варшавського 
університету 
 
 
 
 
 
 
 
Чернівецький національний університет 
імені Юрія Федьковича, 18.04 – 18.05.2012 
р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
підвищення кваліфікації –  Івано-
Франківський національний технічний 
університет нафти і газу,  
29 квітня 2014 р. 

 

Науковий семінар 
(всесвітня історія) 

Бурачок Л.В. (30) 
за три семестри 

доцент Івано-Франківський 
педагогічний 
інститут імені Василя 
Стефаника,1991 

Кандидат історичних наук, 
07.00.01 – історія України, 2006р. 
“Громадсько-політична діяльність 
Осипа Назарука (1883 – 1940 рр.)”, 

Інститут українознавства ім. І. 
Крип’якевича НАН України, звіт про 
стажування від 18.03.2016 р. Довідка 
№141/26 від 18.03.2015 р. Тема 

 



вчитель історії і 
суспільствознавства, 
методист з виховної 
роботи 

032 «Історія та археологія», 
 доцент кафедри всесвітньої історії 

стажування «Методика викладання 
Всесвітньої історії ХХ ст.» 

Науковий семінар 
(історіографія і 
джерелознавство) 

Шологон, Л.І. 
 
 
 
 
 
 
 
Стефанюк Г.В. 

Доцент  
кафедри 
історіографії 
і джерело- 
знавства 
 
 
 
Доцент 
кафедри 
історіографії 
і 
джерелознавс
тва 

Чернівецький 
державний 
університет імені 
Юрія Федьковича 
Всесвітня історія. 
Історик, викладач 
 
 
Прикарпатський 
університет імені 
Василя Стефаника; 
1999 р.; Історія;  
історик, викладач. 

кандидат історичних наук зі 
спеціальності історія України ДК 
№ 021505 від 10 грудня 2003 р.  
вчене звання доцента кафедри 
історіографії і джерелознавства 02 
ДЦ № 013710  від 22 грудня 2006 
р. 
 
Кандидат історичних наук, 
07.00.01 – Історія України. 
“Шкільництво в Західній Україні 
під час німецької окупації (1941–
1944 рр.)” , 032 “Історія та 
археологія” Доцент кафедри 
історіографії і джерелознавства 

3.03.2014 до 2.05.2014 року на кафедрі 
історії України Чернівецького 
національного університету імені Юрія 
Федьковича 
 
 
 
 
Відділ історії України періоду Другої 
світової війни Інституту історії України 
НАН України (09 жовтня – 28 листопада 
2014 р.), довідка  № 123/902 від 27.11.2014 
р., видана Інститутом історії України НАН 
України.  “Східногалицький соціум в 
умовах Другої світової війни (1939–1945 
рр.): методологія дослідження”. 

 

 

 

 

 

 

 

Ректор                                                                                                                                                                                      І.Є. Цепенда 


