
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

 

 

ISSN 2312-2595 

 

ПРОБЛЕМИ 

ГУМАНIТАРНИХ 

НАУК 
 

Збірник наукових праць 

Дрогобицького державного педагогічного  

університету імені Івана Франка 
 

Серія «Історія» 
 

ВИПУСК ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМИЙ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ДРОГОБИЧ 

РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ ВІДДІЛ 

ДДПУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

2016 



ISSN 2312-2595 

 

УДК 009+1+4+15+93 

Д 75 

 

Рекомендовано до друку вченою радою Дрогобицького  

державного педагогічного університету імені Івана Франка 

(протокол № 19 від 14 грудня 2016 р.) 

 

 

«Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобиць-

кого державного педагогічного університету імені Івана Франка». Серію 

«Історія» перереєстровано і затверджено в Переліку наукових фахових 

видань рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України 

від 16.05.2016 № 515. 

Від 2004 р. виходять за серійним принципом. 

 

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової 

інформації КВ № 21254-11054Р від 27.02.2015 року Державного комітету 

інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України. 

 

Відповідальність за достовірність наведених у публікаціях фактів, 

дат, найменувань, прізвищ, імен, цифрових даних несуть автори статей. 

Наукові статті друкуються за авторськими варіантами. Думка редак-

ційної колегії може не збігатися з думкою авторів. 

 

Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць Дрого-

бицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 

Серія «Історія» / ред. кол. О. Петречко (головний редактор) та ін. – 

Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 

2016. – Випуск тридцять восьмий. – 296 с. 

 

 

 
© Дрогобицький державний  

педагогічний університет  

імені Івана Франка, 2016 

© Галик В., Нефьодов Д., 

Петречко О. та ін., 2016 

© Редакційно-видавничий відділ  

ДДПУ імені Івана Франка, 2016 

 



Редколегія 
 

Петречко Олег Михайлович – головний редактор, доктор історичних наук, 

професор, завідувач кафедри всесвітньої історії Дрогобицького державного педагогічного 
університету імені Івана Франка.  

Попп Руслана Петрівна – заступник головного редактора, кандидат історичних 

наук, доцент, доцент кафедри нової та новітньої історії України Дрогобицького держав-
ного педагогічного університету імені Івана Франка.  

Андрєєв Віталій Миколайович, доктор історичних наук, професор, завідувач 

кафедри всесвітньої історії та історіографії Херсонського державного університету.  
Бальбуза Катерина, доктор габілітований з історії, ад’юнкт з науковим ступенем 

доктора габілітованого кафедри історії стародавніх суспільств Університету Адама 

Міцкевича у м. Познань (Польща). 
Зашкільняк Леонід Опанасович, доктор історичних наук, професор, завідувач 

кафедри історії країн Центральної та Східної Європи Львівського національного універ-

ситету імені Івана Франка.  
Ільницький Василь Іванович, доктор історичних наук, доцент, доцент кафедри 

нової та новітньої історії України Дрогобицького державного педагогічного універси-

тету імені Івана Франка.  
Кондратюк Костянтин Костянтинович, доктор історичних наук, професор, 

професор кафедри новітньої історії України Львівського національного університету імені 

Івана Франка. 
Луць Іренеуш, доктор габілітований з історії, ад’юнкт з науковим ступенем 

доктора габілітованого кафедри історії стародавнього світу Університету Марії Кюрі-

Склодовської у м. Люблін (Польща).  
Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор, професор 

кафедри історії України Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького.  
Слапек Даріуш, доктор габілітований з історії, професор, директор Інституту 

історії, завідувач кафедри стародавньої історії Університету Марії Кюрі-Склодовської 

у м. Люблін (Польща).  
Ставнюк Віктор Володимирович, доктор історичних наук, професор, завідувач 

кафедри історії стародавнього світу та середніх віків Київського національного універ-

ситету імені Тараса Шевченка.  
Тельвак Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри 

давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка.  
Тимошенко Леонід Володимирович, кандидат історичних наук, професор, 

декан історичного факультету, завідувач кафедри давньої історії України та спеціальних 

історичних дисциплін Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 
Франка.  

Футала Василь Петрович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри 

нової та новітньої історії України Дрогобицького державного педагогічного універси-

тету імені Івана Франка.  

Медвідь Оксана Василівна – відповідальний секретар, кандидат історичних 

наук, доцент, доцент кафедри нової та новітньої історії України Дрогобицького дер-
жавного педагогічного університету імені Івана Франка.  

 


