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the Education System, 

Key Concepts Series, 

vol. 2, Warsaw, 2018 – 

P. 354 – 385 / Ed. 

Joanna Madalińska-

Michalak, Warsaw. 

http://czytelnia.frse.org.

pl/media/Teacher_leade

rship_srodek_ONLINE.

pdf 

8.  Щудло С. На 

освітніх перехрестях: 

діалог із 

національними 

меншинами у 

Чернівецькій і 

Закарпатській 

областях / Варга Н., 

Герман М., Заболотна 

О., Медіна Т., Фатула 

Р., Щудло С. 

(монографія) / Ред. O. 

Заболотна, С. Щудло. 

– Дрогобич: УАДО, 

ТзОВ «Трек-ЛТД», 

2020. – 262 c. URL : 

www.ir.dspu.edu.ua/jsp

http://czytelnia.frse.org.pl/media/Teacher_leadership_srodek_ONLINE.pdf
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ui/handle/123456789/48

0 

9. Заболотна О., 

Щудло С., Лісова Т., 

Ковальчук О., Горук 

Н., Медіна Т. Учителі 

та освітнє середовище: 

крос-культурна 

перспектива 

(монографія) / Ред. O. 

Заболотна, С. Щудло. 

– Дрогобич: УАДО і 

ТзОВ «Трек-ЛТД», 

2020. – 228 с. URL : 

www.ir.dspu.edu.ua/jsp

ui/handle/123456789/45

5 

10. Shchudlo S. 

Zachowania ryzykowne 

i zaburzenia zdrowia 

psychicznego młodzieży 

we Lwowie, 

Drohobyczu i w 

powiecie drohobyckim / 

K. Okulicz-Kozaryn, S. 

Shchudlo, L. 

Klymanska, H. 

Herasym, O. Herus, V. 

Savka, I. Mirchuk. // 

Monitorowanie 

zachowań 

ryzykownych, 

zachowań nałogowych i 

problemów zdrowia 

psychicznego 15-letniej 

młodzieży Badania 

mokotowskie 2004–

http://www.ir.dspu.edu.ua/jspui/handle/123456789/455
http://www.ir.dspu.edu.ua/jspui/handle/123456789/455
http://www.ir.dspu.edu.ua/jspui/handle/123456789/455


2016 Badania 

ukraińskie, obwód 

lwowski 2016 – 

Instynut. Red.naukowa: 

Krzysztof Ostaszewski. 

– Warszawa: In-

tnewrologii i psychiatrii, 

2017. – S. 126 – 144. 

11. Zabolotna, O., 

Shchudlo, S. Research 

on Quality of In-

ServiceTeacher 

Education and 

Professional 

Development in 

Ukraine by TALIS 

methodology and its 

Policy Impact / Studies 

on Quality Teachers and 

Quality In-service 

Education, Key 

Concepts Series, vol. 

11, Warsaw, 2020 – P. 

104 – 129 / Ed. Joanna 

Madalińska-Michalak, 

Warsawa. 

file:///C:/Users/111/Do

wnloads/studies-quality-

teachers-and-quality-

service-teacher-

education.pdf 

 

7) участь в 

атестації наукових 

працівників як 

офіційного опонента 

або члена постійної 

file:///C:/Users/111/Downloads/studies-quality-teachers-and-quality-service-teacher-education.pdf
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спеціалізованої вченої 

ради (не менше трьох 

разових 

спеціалізованих вчених 

рад): 

Член спеціалізованої 

ради по захисту 

дисертацій з соціології 

(ЛНУ імені Івана 

Франка К 35. 051. 26.  

Галузеві та спеціальні  

соціології) з 2018 р. 

 

8) виконання функцій 

наукового керівника 

або відповідального 

виконавця наукової 

теми (проекту), або 

головного 

редактора/члена 

редакційної колегії 

наукового видання, 

включеного до переліку 

наукових фахових 

видань України, або 

іноземного 

рецензованого 

наукового видання; 

Керівник теми 

наукового 

дослідження кафедри 

(2018 – 2022 рр.) 

«Молодь в суспільстві 

ризику: виклики 

інституційних змін в 

Україні». 

Член редколегій 



вітчизняних фахових 

журналів  

1. Український 

соціологічний журнал 

(САУ),  

2. Вчені записки 

Народної української 

академії (Харків),  

3. Актуальні 

проблеми філософії та 

соціології (Одеса),  

4. Вісник 

Харківського 

національного 

університету імені 

В.Н.Каразіна. 

 

Член редакційних 

рад іноземних 

рецензованих 

журналів 

1. Doctrina. 

Studia społeczno-

polityczne (Польща), 

http://www.doctrina.uph

.edu.pl 

2. Siedleckie 

Zeszyty 

Komeniologiczne 

(Сєдльце, Польща), 

https://comenius.uph.ed

u.pl/rada-naukowa-i-

komitet-redakcyjny 

3.. Seminare. 



Poszukiwania naukowe 

(Польща), 

https://ojs.seminare.pl/i

ndex.php/seminare/revie

wing-editors-2018 

4. Pedagogika 

Społeczna, 

http://pedagogikaspolec

zna.com/pedagogika-

spoleczna-zespol-

redakcyjny-pedagogiki-

spolecznej/ 

9) робота у складі 

експертних рад з 

питань проведення 

експертизи 

дисертацій МОН або 

галузевих експертних 

рад Національного 

агентства із 

забезпечення якості 

вищої освіти, або 

Акредитаційної 

комісії, або їх 

експертних рад, або 

міжгалузевої 

експертної ради з 

вищої освіти 

Акредитаційної 

комісії, або трьох 

експертних комісій 

МОН/зазначеного 

Агентства, або 

Науково-методичної 

ради/науково-

методичних комісій 

http://pedagogikaspoleczna.com/pedagogika-spoleczna-zespol-redakcyjny-pedagogiki-spolecznej/
http://pedagogikaspoleczna.com/pedagogika-spoleczna-zespol-redakcyjny-pedagogiki-spolecznej/
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(підкомісій) з вищої 

освіти МОН; 

Робота у складі 

Науково-методичної 

комісії МОН. Секція 

«Історико-соціологічні 

науки» (з 2016 року); 

Досвід проведення 

експертизи: 

зовнішній рецензент 

Стандарту вищої 

освіти ОР «Бакалавр», 

ОР «Магістр», ОР 

«Доктор філософії» зі 

спеціальності 054 

«Соціологія» . 

Неодноразово 

працювала у складі 

державної комісії з 

ліцензування та 

акредитації  

спеціальності 

«Соціологія» у ЗВО 

України, зокрема у 

Маріупольському 

державному 

університеті, 

Південноукраїнському 

національному 

педагогічному 

університеті ім. К.Д. 

Ушинського, Івано-

Франківському 

національному 

університеті імені 

В. Стефаника, НУ 

«Одеська юридична 



академія». 

 

10) участь у 

міжнародних наукових 

проектах, залучених 

до міжнародної 

експертизи, наявність 

звання «суддя 

міжнародної 

категорії» 

Участь у 

дослідницьких 

соціологічних 

проектах: 

1. Міжнародний 

проект «Ефективність 

впровадження 

діяльнісних та ігрових 

методів навчання в 

освітній процес Нової 

української школи», 

спільно з МОН, 

Українською 

асоціацією 

дослідників 

освіти,Фундацією 

ЛЕГО, 

Австралійською 

радою освітніх 

досліджень (2020 – 

2023), Наказ МОН від 

16 лютого 2021 р. 

№202. 

2. Грантовий 

проект Erasmus+ Жан 

Моне (напрям 

«Підтримка діяльності 



асоціацій») 

«Європейська якість 

освітніх досліджень 

для підтримки освітян 

в Україні»» (European 

Commission, 

Audiovisual and Culture 

Executive Agency, 

Reference: 587032-

EPP-1-2017-1-UA-

EPPJMO-SUPPA), 

керівник проекту 

(2017 – 2020). 

3. Грантовий 

проект «На освітніх 

перехрестях: науково 

обгрунтований діалог 

із національними 

меншинами у 

Чернівецькій та 

Закарпатській 

областях» у межах 

проекту МОН України 

та Міністерства 

закордонних справ 

Фінляндії 

«Навчаємося разом» 

(Фінська підтримка 

української шкільної 

реформи), 2019, 

керівник проекту. 

4. «Соціальне 

здоров’я та ризики 

стилю життя 

учнівської молоді 

Львівщини» (2016 – 

2017 р., 2020-2021), 



українсько-польський 

соціологічний 

дослідницький проект. 

5. Дослідження 

освітнього середовища 

школи та умов праці 

вчителів за 

методологією TALIS 

(2017 р.).  

6. «Польсько-

українська науково-

методична співпраця з 

метою підтримки 

розвитку системи 

профілактики та 

навчання спеціалістів 

в обсязі протидії 

ризикованій поведінці 

дітей та молоді в 

Україні» (Кафедра 

Опікунчої Педагогіки 

та Соціальної 

Профілактики 

Університету 

Казимира Великого 

м. Бидгощ), 2017–2019 

рр.  

 

12) наявність 

науково-популярних 

та/або 

консультаційних 

(дорадчих) та/або 

дискусійних публікацій 

з наукової або 

професійної 

тематики загальною 



кількістю не менше 

п’яти публікацій; 

1.Щудло С. Статус 

дослідниць у точних 

науках: запитання, що 

потребують відповіді / 

Світлана Щудло, 

Оксана Заболотна, 

Тетяна Медіна, 

Людмила Загоруйко // 

Українська жінка у 

національному і 

глобальному просторі 

: історія, сучасність, 

майбутнє : Збірник 

наукових праць за 

матеріалами ІІ 

Міжнародного 

наукового форуму 

(Дрогобич, 6 

листопада 2020 р.) / 

Заг.ред. С. Щудло, О. 

Зелена. – Дрогобич : 

«Трек ЛТД», 2020. – 

С. 13 – 17. URL : 

http://www.ir.dspu.edu.

ua/jspui/handle/123456

789/623  

2.Щудло С. Вплив 

національної 

ідентичності на 

життєві стратегії 

старшокласників: кейс 

Чернівецької області / 

Медіна Т. В., 

Заболотна О. А., 

Щудло С. А. // 



Національна 

ідентичність як 

проблема науки й 

освіти: матеріали 

Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції (Київ, 12 

березня 2020 року). – 

Київ: Інститут 

обдарованої дитини 

НАПН України, 2020. 

– С. 219 – 221. URL : 

http://www.ir.dspu.edu.

ua/jspui/handle/123456

789/620  

3.Щудло С., Мірчук І. 

Академічна 

доброчесність з 

погляду викладача і 

студента / Щудло С., 

Мірчук І. // 

Імплементація 

європейських 

стандартів в 

українські освітні 

дослідження: Збірник 

матеріалів ІV 

Міжнародної наукової 

конференції 

Української асоціації 

дослідників освіти 

(Киів, 26 червня 2020 

р.) / За ред. С. Щудло, 

О. Заболотної, Л. 

Загоруйко. – Дрогобич 

: ТзОВ «Трек-ЛТД», 

2020. – С. 153 – 156. 



4.Щудло C. 

Перспективи й ризики 

практичного 

впровадження 

базованої на доказах 

профілактики 

ризикованої поведінки 

дітей та молоді / С. 

Щудло, В. Юнік, К. 

Окуліч-Козарин // 

Імплементація 

європейських 

стандартів в 

українські освітні 

дослідження: Збірник 

матеріалів ІІI 

Міжнародної наукової 

конференції 

Української асоціації 

дослідників освіти (21 

червня 2019 р.) / За 

ред. С. Щудло, О. 

Заболотної, 

Л.Загоруйко. – Київ – 

Дрогобич: ТзОВ 

«Трек-ЛТД», 2019. – 

С.193 – 197.  

5.Shchudlo S. Language 

and Identity at 

Ukrainian Schools: 

Constructing Evidence-

Based Policies under 

Political Pressure / O. 

Zabolotna, S. Shchudlo, 

T. Medina // 'Education 

in an Era of Risk – the 

Role of Educational 



Research for the Future' 

Abstracts of the 

European Conference 

Educational Research  

(2 – 6 Sept 2019, 

Universität Hamburg, 

Germany) – https://eera-

ecer.de/ecer-

programmes/conference

/24/contribution/48632/  

6.Shchudlo S. Two 

Faces of Ukrainian 

Teachers: How Far Are 

They from Being 

Satisfied with Their 

Work? / O. Zabolotna 

O., S. Shchudlo // 

'Education in an Era of 

Risk – the Role of 

Educational Research 

for the Future' Abstracts 

of the European 

Conference Educational 

Research (2 – 6 Sept 

2019, Universität 

Hamburg, Germany) – 

https://eera-

ecer.de/ecer-

programmes/conference

/24/contribution/48931/  

7.Щудло С. 

Соціальний статус 

сучасного вчителя: 

український та 

міжнародний вимір / 

Щудло С., Скотна Н. // 

Імплементація 

https://eera-ecer.de/ecer-programmes/conference/24/contribution/48632/
https://eera-ecer.de/ecer-programmes/conference/24/contribution/48632/
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європейських 

стандартів в 

українські освітні 

дослідження: Збірник 

матеріалів ІІ 

Міжнародної наукової 

конференції 

Української асоціації 

дослідників освіти (15 

червня 2018 р.) / За 

ред. С. Щудло, 

О. Заболотної, 

О. Ковальчук. – Київ – 

Дрогобич : ТзОВ 

«Трек-ЛТД», 2018. – 

164 – 168 с.  

8.Shchudlo S. Teacher 

Leadership in Ukraine: 

the Role of Teachers in 

School Management / 

Zabolotna O., Shchudlo 

S. // Inclusion and 

Exclusion, Resources 

for Educational 

Research?  Abstracts of 

the European 

Conference Educational 

Research (3 – 7 Sept, 

Free University 

Bolzano, Italy) // 

https://eera-

ecer.de/ecer-

programmes/conference

/23/contribution/43099/  

9.Щудло С.А. Роль 

компаративних 

емпіричних 

https://eera-ecer.de/ecer-programmes/conference/23/contribution/43099/
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досліджень для 

реформування 

вітчизняної 

педагогічної освіти / 

Щудло С.А. // 

Актуальні проблеми 

філософії освіти: 

загальнофілософські, 

психолого-педагогічні 

та організаційні 

виміри / Зб матеріалів 

міжнар. наук-практ. 

конф. до 70-річчя від 

дня народж. 

професора В.Г. 

Скотного. – Дрогобич: 

редакційно-

видавничого відділу 

ДДПУ імені Івана 

Франка, 2018. – С. 287 

– 291.  

 

13) проведення 

навчальних занять із 

спеціальних дисциплін 

іноземною мовою в 

обсязі не менше 50 

аудиторних годин на 

навчальний рік 

Гостьовий професор 

(60 год) кафедри 

соціології та 

антропології права 

Варшавського 

університету (2015) 

Гостьовий професор 

Вищої професійної 



школи імені Вітелона 

у Легніце (в межах 

академічної 

мобільності К1) (2018) 

 

14) керівництво 

студентом, який 

зайняв призове місце 

на I етапі 

Всеукраїнської 

студентської 

олімпіади 

(Всеукраїнського 

конкурсу 

студентських 

наукових робіт), або 

робота у складі 

організаційного 

комітету/журі 

Всеукраїнської 

студентської 

олімпіади 

(Всеукраїнського 

конкурсу 

студентських 

наукових робіт), або 

керівництво постійно 

діючим студентським 

науковим 

гуртком/проблемною 

групою; керівництво 

студентом, який став 

призером або 

лауреатом 

Міжнародних 

мистецьких конкурсів, 

фестивалів та 



проектів, робота у 

складі організаційного 

комітету або у складі 

журі міжнародних 

мистецьких конкурсів, 

інших культурно-

мистецьких проектів; 

керівництво 

студентом, який брав 

участь в 

Олімпійських, 

Паралімпійських іграх, 

Всесвітній та 

Всеукраїнській 

Універсіаді, 

чемпіонаті світу, 

Європи, Європейських 

іграх, етапах Кубка 

світу та Європи, 

чемпіонаті України; 

виконання обов’язків 

тренера, помічника 

тренера національної 

збірної команди 

України з видів 

спорту; виконання 

обов’язків головного 

секретаря, головного 

судді, судді 

міжнародних та 

всеукраїнських 

змагань; керівництво 

спортивною 

делегацією; робота у 

складі організаційного 

комітету, 

суддівського корпусу; 



Член оргкомітету 

журі Всеукраїнської 

олімпіади з соціології 

(Луганськ – 2013, 

Харків – 2014, Одеса – 

2018 – 2020); 

Керівництво 

проблемною групою з 

соціології. 

Призові місця у ІІ 

турі Всеукраїнської 

олімпіади з соціології:  

2018 – ІІІ місце 

(Кошняну Б.),  

2018 – ІІІ 

місце(Мазурчак Л.),  

2018 – І місце 

команда (Мазурчак Л., 

Бокало М.-Х., 

Кошняну Б.)  

19) участь у 

професійних 

об’єднаннях за 

спеціальністю;  

З 2015  – Президент 

Української асоціації 

дослідників освіти 

(UERA). 

З 2015 – Академік 

(дійсний член) АН 

вищої школи України. 

З 2005 – Член 

Соціологічної 

асоціації України, 

керівник науково-

дослідного комітету з 

соціології освіти. 



З 2011 – Член 

Правління 

Соціологічної 

асоціації України. 

З 2017 – Член 

Правління 

Європейської асоціації 

дослідників освіти 

(EERA). 

20) досвід 

практичної роботи за 

спеціальністю не 

менше п’яти років; 

Науково-

педагогічний стаж 

складає 24 роки. 

 

Зелена Оксана 

Ярославівна 

Доцент  Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

інститут імені 

Івана Франка, 

1999. Історія. 

Практична 

психологія. 

Вчитель історії. 

Практичний 

психолог у 

закладах освіти. 

Кандидат політичних 

наук, 23.00.01 – теорія 

та історія політичної 

науки, “Суспільно-

політичні погляди та 

державотворчі ідеали 

Осипа Назарука”,  

доцент кафедри 

правознавства, 

соціології та 

політології, 

12 ДЦ № 029443 

23.12. 2011 р. 

 

Доцент кафедри правознавства, 

соціології та політології 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені 

Івана Франка (з 2011 р. – до тепер).  

Публікації у фахових наукових 

виданнях 

Zelena О., M. Hrynio Formation 

of the participant type of political 

culture of Ukrainian youth О. Zelena, 

M. Hrynio // Zeszyty Naukowe 

Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej im. Witelona w Legnicy. 

Nr. 32(3). – 2019. – С. 107 – 117. 

(Index Copernicus). 

Зелена О. Я. Молоде покоління у 

координатах політичної культури 

Стажування: 

Кафедра соціології 

суспільних проблем, 

Жешувський 

університет 

(Республіка Польща)  

(180 год 6 кредитів) 

з 05. 11. 2018 р. до 05. 

12. 2018 р.  

Довідка 

№ 475-14 

від 5.12.2018 

1) наявність не менше 

п’яти наукових 

публікацій, що 

включені до переліку 

фахових наукових 

видань, до 

наукометричних баз, 

рекомендованих МОН, 

зокрема Scopus або 

Web of Science Core 

Collection: 

 

Zelena О., 

M. Hrynio Formation of 

the participant type of 

political culture of 

Ukrainian youth 

О. Zelena, M. Hrynio // 

Zeszyty Naukowe 



України / Науковий журнал 

«Політикус». Вип.6. Видавничий дім 

«Гельветика», 2019. С. 42 – 48. URL: 

http://politicus.od.ua/index.php/2019-

ukr?id=36 

 

 

Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej im. 

Witelona w Legnicy. 

Nr. 32(3). – 2019. – С. 

107 – 117. (Index 

Copernicus). 

Зелена О. Я. Молоде 

покоління у 

координатах 

політичної культури 

України / Науковий 

журнал «Політикус». 

Вип.6. Видавничий 

дім «Гельветика», 

2019. С. 42 – 48. URL: 

http://politicus.od.ua/ind

ex.php/2019-ukr?id=36 

 

3) наявність 

виданого підручника 

чи навчального 

посібника або 

монографії: 

1. Зелена О. 

Політичні концепції 

періоду буржуазних 

революцій ХVІІ ст. / 

О.Я.Зелена // Історія 

політичної думки : 

підручник / за заг. ред. 

Н.М.Хоми 

[І.В.Алєксєєнко, 

Т.В.Андрущенко, 

О.В.Бабкіна та ін.]. – 

Л.: «Новий Світ – 

2000», 2016. – С. 216 – 

232.  

http://politicus.od.ua/index.php/2019-ukr?id=36
http://politicus.od.ua/index.php/2019-ukr?id=36
http://politicus.od.ua/index.php/2019-ukr?id=36
http://politicus.od.ua/index.php/2019-ukr?id=36


2. Зелена О. 

Українська політична 

думка 1930-х рр. у 

Галичині / О.Я.Зелена 

// Історія політичної 

думки України: 

підручник / за заг. ред. 

Н.М.Хоми 

[І.Вдовичин, 

І. Вільчинська, 

Є. Перегуда та ін.]. – 

Л.: «Новий Світ – 

2000», 2017. – С. 406 – 

429.  

3. Зелена О. 

Політичні концепції 

доби буржуазних 

революцій ХVІІ 

століття // Історія 

політичної думки: 

підручник: у 2-х т. / за 

заг. ред. Н. М. Хоми; 

[Т. В. Андрущенко, 

О. В. Бабкіна, І. Ю. 

Вільчинська та ін.]; 2-

е вид., перероб. і доп. 

– Львів: «Новий Світ – 

2000», 2017. – Т.1.: Від 

зародження до 

початку XX ст. – С. 

222 – 238.  

Колективна 

монографія: 

Зелена О. 

Чинники формування 

національних і 

громадянських 



якостей молоді у 

процесі євроінтеграції 

/ О. Зелена // Молодь у 

сучасних 

євроінтеграційних 

процесах: правові, 

історико-політичні та 

соціокультурні 

аспекти: колективна 

монографія / за заг. 

ред. С.А.Щудло 

[Я.Комарницький, 

І. Мірчук, О. Проць та 

ін.]. – Дрогобич: 

Редакційно-

видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка, 2017. – 

С. 213 – 238. 

4) наявність 

виданих навчально-

методичних 

посібників загальною 

кількістю три 

найменування: 

Політологія: 

методичні матеріали 

до семінарських 

занять (для підготовки 

фахівців першого 

(бакалаврського) рівня 

вищої освіти галузей 

знань 05 «Соціальні та 

поведінкові науки» 



054 «Соціологія» та 

0203 «Гуманітарні 

науки» 6.020302 

Історія*/ Ярослав 

Комарницький, 

Оксана Зелена. – 

Дрогобич : 

Редакційно-

видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка, 2018. – 

76 с.  

8) виконання 

функцій 

(повноважень, 

обов’язків) наукового 

керівника або 

відповідального 

виконавця наукової 

теми (проекту), або 

головного 

редактора/члена 

редакційної 

колегії/експерта 

(рецензента) 

наукового видання, 

включеного до переліку 

фахових видань 

України, або 

іноземного наукового 

видання, що 

індексується в 

бібліографічних базах. 

 Член редакційних 



рад іноземних 

рецензованих 

журналів  

Doctrina. Studia 

społeczno-polityczne 

(Польща), 

http://www.doctrina.uph

.edu.pl  

10) участь у 

міжнародних наукових 

проектах, залучення 

до міжнародної 

експертизи, наявність 

звання «суддя 

міжнародної 

категорії»: 

Участь у 

дослідницьких 

соціологічних 

проєктах: 

1. Дослідження 

освітнього середовища 

школи та умов праці 

вчителів за 

методологією TALIS 

(2017 р.),  

2. «Соціальне здоров’я 

та ризики стилю життя 

учнівської молоді 

Львівщини» (2020 – 

2021), українсько-

польський 

соціологічний 

дослідницький проєкт, 

3. Проєкт від 

http://www.doctrina.uph.edu.pl/
http://www.doctrina.uph.edu.pl/


Американських Рад з 

міжнародної освіти 

«Ініціатива 

академічної 

доброчесності та 

якості освіти» (23 – 27 

листопада 2020 року)  

 

12) наявність 

науково-популярних 

та/або 

консультаційних 

(дорадчих) та/або 

дискусійних публікацій 

з наукової або 

професійної 

тематики загальною 

кількістю не менше 

п’яти публікацій: 

1. Зелена О. Майдан 

як український 

феномен протестного 

руху / О. Зелена 

// Молодіжна 

політика: проблеми та 

перспективи : збірник 

наукових праць / Ред. 

С.Щудло, П.Длугош. – 

Дрогобич – Жешув: 

«Трек ЛТД», 2015. – 

Вип. 6. – С. 73 – 76.  

2. Зелена О. 

Дослідження етнічної 

толерантності 

школярів Пограниччя 

(case study Дрогобича) 



/ О. Зелена // Збірник 

матеріалів І 

Міжнародної наукової 

конференції 

Української асоціації 

дослідників освіти (11 

лютого 2017 р.) / За 

ред. С. Щудло, 

О. Заболотної, 

О. Ковальчук. – Київ – 

Дрогобич: ТзОВ 

«Трек-ЛТД», 2017. – 

С. 60 – 63. 

3. Зелена О. 

Громадянська та 

національна 

ідентичності 

учнівської молоді 

Дрогобиччини 

/ О. Я. Зелена 

// Молодіжна 

політика: проблеми та 

перспективи: зб. наук. 

праць / ред. С. Щудло, 

М. Зелінська. – 

Дрогобич – Зелена 

Ґура: «Трек ЛТД», 

2017. – Вип. 8. – С. 46 

– 52.  

4. Зелена О. Я. 

Молоде покоління у 

координатах 

політичної культури 

України / Науковий 

журнал «Політикус». 

Вип.6. Видавничий 



дім «Гельветика», 

2019. С. 42 – 48. URL: 

http://politicus.od.ua/ind

ex.php/2019-ukr?id=36 

5. Зелена О. 

Українські жінки в 

сучасній політиці // 

Українська жінка у 

національному і 

глобальному просторі 

: історія, сучасність, 

майбутнє : збірник 

наукових праць за 

матеріалами ІІ 

Міжнародного 

наукового форуму (6 

листопада 2020 р.) / 

Заг.ред. С. Щудло, О. 

Зелена. – Дрогобич : 

«Трек ЛТД», 2020. – 

С. 48 – 57. URL: 

http://www.ir.dspu.edu.

ua/jspui/handle/123456

789/624  

6. Зелена О. 

Формування 

демократичного 

середовища школи 

засобами 

громадянської освіти/ 

О. Зелена // 

Імплементація 

європейських 

стандартів в 

українські освітні 

дослідження. Збірник 

http://politicus.od.ua/index.php/2019-ukr?id=36
http://politicus.od.ua/index.php/2019-ukr?id=36
http://www.ir.dspu.edu.ua/jspui/handle/123456789/624
http://www.ir.dspu.edu.ua/jspui/handle/123456789/624
http://www.ir.dspu.edu.ua/jspui/handle/123456789/624


матеріалів ІV 

Міжнародної наукової 

конференції 

Української асоціації 

дослідників освіти (26 

червня 2020 р.) / За 

ред. С. Щудло, О. 

Заболотної, Л. 

Загоруйко. – Київ – 

Дрогобич : ТзОВ 

«Трек-ЛТД», 2020. – 

С. 58 – 61. URL: 

http://www.ir.dspu.edu.

ua/jspui/handle/123456

789/627  

14) керівництво 

студентом, який 

зайняв призове місце 

на I етапі 

Всеукраїнської 

студентської 

олімпіади; 

керівництво постійно 

діючою проблемною 

групою: 

Керівник проблемної 

групи з політології 

(2012 – 2017 рр.) 

Призові місця у ІІ турі 

Всеукраїнської 

олімпіади з 

політології:  

2016 – ІІІ місце 

(Волощак Ірина); 

2017 – ІІІ місце 

(Бокало Марія-

http://www.ir.dspu.edu.ua/jspui/handle/123456789/627
http://www.ir.dspu.edu.ua/jspui/handle/123456789/627
http://www.ir.dspu.edu.ua/jspui/handle/123456789/627


Христина). 

Наукові 

публікації  студентів:  

Гриньо М. Дієвість 

нових форм 

інституалізації 

молодіжного руху в 

Дрогобичі // 

Молодіжні наукові 

студії: Збірник 

наукових праць 

студентів. Випуск VІ. / 

За ред. проф. Світлани 

Щудло, доц. Лідії 

Тиміш. – Дрогобич: 

Редакційно-

видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка, 2020. – 

65 с. 

https://drive.google.com

/file/d/1ler7Uiage6hCd

wyPnnq9H-

8MElOfaa0Y/view?usp

=sharing 

19) участь у 

професійних 

об’єднаннях за 

спеціальністю: 

член Української 

асоціації дослідників 

освіти з 2016 р. 

https://drive.google.com/file/d/1ler7Uiage6hCdwyPnnq9H-8MElOfaa0Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ler7Uiage6hCdwyPnnq9H-8MElOfaa0Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ler7Uiage6hCdwyPnnq9H-8MElOfaa0Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ler7Uiage6hCdwyPnnq9H-8MElOfaa0Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ler7Uiage6hCdwyPnnq9H-8MElOfaa0Y/view?usp=sharing


20) досвід практичної 

роботи за 

спеціальністю не 

менше п’яти років – 16 

років. 

Мірчук Ірина 

Леонідівна 

Доцент  Львівський 

державний 

університет 

ім. І.Франка, 

1988р. 

спец. історія, 

викладач історії 

та 

суспільствознавст

ва 

 

 

Кандидат філософських 

наук, 

09.00.05 –  

Історія філософії 

Тема дисертації:  

«Філософські погляди 

Гаврила Котельника» 

 

Доцент кафедри 

правознавства, 

соціології та 

політології 

12ДЦ №016594 

19.04.2007 р. 

 

 

Доцент кафедри правознавства, 

соціології та політології (з 2007 р. і 

по сьогодні).  

З жовтня 2020 р. – начальник відділу 

забезпечення якості освіти ДДПУ 

імені Івана Франка 

Публікації у фахових наукових 

виданнях 

Мірчук І. Прояви ризикованої 

поведінки учнівської молоді України 

та Польщі: порівняльний аналіз / І. 

Мірчук. // Габітус. Науковий 

журнал. Випуск 9. – Одеса : 

Причорноморський науково-

дослідний інститут економіки та 

інновацій, 2019. – С. 86 – 91. 

(Index Copernicus) 

Мірчук І. Політична 

самоідентифікація молоді Східної та 

Західної України після Майдану (на 

матеріалах соціологічного 

дослідження) / І.Л. Мірчук // 

Політикус [науковий журнал 

Південноукраїнського національного 

педагогічного університету імені 

К.Д. Ушинського] / Гол. ред. С.М. 

Наумкіна. Вип. 1. – Херсон: 

“Гельветика”, 2016. − С. 109–113.  

Мірчук І. Прояви ризикованої 

поведінки учнівської молоді України 

та Польщі: порівняльний аналіз / І. 

Мірчук. // Габітус. Науковий 

Стажування: 

Жешувський 

університет 

(Республіка Польща) 

2.03.2020 р. – 

15.04.2020 р. 

(180 год 6 кредитів) 

Довідка 

№ 748-16 від 

15.04.2020 р. 

 

Пізанський 

університет (Італія) за  

“Visitsing Fellow” 

Programme 

09.10.2020 р. – 

25.11.2020 р. 

Довідка 

від 10.12.2020 р. 

 

1) наявність не менше 

п’яти наукових 

публікацій, що 

включені до переліку 

фахових наукових 

видань, до 

наукометричних баз, 

рекомендованих МОН, 

зокрема Scopus або 

Web of Science Core 

Collection: 

1. Мірчук І. 

Дозвіллєві практики 

учнівської молоді. / 

І.Л. Мірчук. / Молодь 

у Центральній та 

Східній Європі. №2 

(8). 2017. – С. 44−58. 

(Index Copernicus) 

2. Мірчук І. Прояви 

ризикованої 

поведінки учнівської 

молоді України та 

Польщі: 

порівняльний аналіз / 

І. Мірчук. // Габітус. 

Науковий журнал. 

Випуск 9. – Одеса : 

Причорноморський 

науково-дослідний 

інститут економіки та 

інновацій, 2019. – С. 



журнал. Випуск 9. – Одеса : 

Причорноморський науково-

дослідний інститут економіки та 

інновацій, 2019. – С. 86 – 91. 

Shchudlo S., Mirchuk I. School 

environment as a factor of actualization 

/ minimization of adolescents’ risky 

behaviour (according to the survey of 

Lviv region students). / Svitlana 

Shchudlo Iryna Mirchuk. // Вісник 

Харківського університету імені 

В.Н. Каразіна. Серія “Соціологічні 

дослідження сучасного суспільства: 

методологія, теорія, методи”. – 

Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 

2020. – Вип. 44. – С. 59–65. 

 

86 – 91. 

(Index Copernicus) 

3. Мірчук І. 

Політична 

самоідентифікація 

молоді Східної та 

Західної України після 

Майдану (на 

матеріалах 

соціологічного 

дослідження) / І.Л. 

Мірчук // Політикус 

[науковий журнал 

Південноукраїнського 

національного 

педагогічного 

університету імені 

К.Д. Ушинського] / 

Гол. ред. С.М. 

Наумкіна. Вип. 1. – 

Херсон: “Гельветика”, 

2016. − С. 109–113.  

4. Мірчук І. Прояви 

ризикованої 

поведінки учнівської 

молоді України та 

Польщі: 

порівняльний аналіз / 

І. Мірчук. // Габітус. 

Науковий журнал. 

Випуск 9. – Одеса : 

Причорноморський 

науково-дослідний 

інститут економіки та 

інновацій, 2019. – С. 

86 – 91. 

5. Shchudlo S., 



Mirchuk I. School 

environment as a factor 

of actualization / 

minimization of 

adolescents’ risky 

behaviour (according to 

the survey of Lviv 

region students). / 

Svitlana Shchudlo 

Iryna Mirchuk. // 

Вісник Харківського 

університету імені 

В.Н. Каразіна. Серія 

“Соціологічні 

дослідження 

сучасного 

суспільства: 

методологія, теорія, 

методи”. – Харків : 

ХНУ імені 

В.Н. Каразіна, 2020. – 

Вип. 44. – С. 59–65. 

3) наявність виданого 

підручника чи 

навчального посібника 

або монографії; 

1. Стиль життя та 

дозвілля учнівської 

молоді (на матеріалах 

Міжнародного  

соціологічного 

проекту) / С. Щудло, 

Я. Комарницький, О. 

Зелена, І. Мірчук, О. 

Проць, Н. Кантор, Є. 

Копельців-Левицька, 

Ю. Дмитришин // 



Молодь у сучасних 

євроінтеграційних 

процесах. – Дрогобич 

: Редакційно-

видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка, 2017. – 

С. 178–204.   

2. Zachowania 

ryzykowne i zaburzenia 

zdrowia psychicznego 

młodzieży we Lwowie, 

Drohobyczu i w 

powiecie drohobyckim. 

// Monitorowanie 

zachowań 

ryzykownych, 

zachowań nałogowych 

i problemów zdrowia 

psychicznego 15-letniej 

młodzieży. Badania 

mokotowskie 2016 

(red. nauk. Krzysztof 

Ostaszewski) / 

Katarzyna Okulicz 

Kozaryn, Svitlana 

Shchudlo, Larysa 

Klymanska, Halyna 

Herasym, Olha Herus, 

Viktor Savka, Iryna 

Mirchuk. – Warszawa, 

Instytut Psychiatrii i 

Neurologii, 2017. – s. 

129–146.  



 

4) наявність виданих 

навчально-методичних 

посібників/посібників 

для самостійної 

роботи студентів та 

дистанційного 

навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/ме

тодичних 

вказівок/рекомендацій 

загальною кількістю 

три найменування;  

Демографія: 

методичні матеріали 

до семінарських 

занять / І.Л. Мірчук. – 

Дрогобич : 

Редакційно-

видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка, 2016. − 

68 с.  

10) участь у 

міжнародних наукових 

проектах, залучення 

до міжнародної 

експертизи, наявність 

звання “суддя 

міжнародної 

категорії”: 



1. Соціальне здоров’я 

та ризики стилю 

життя учнівської 

молоді Львівщини» 

(2016 -2017 р., 2020-

2021), Українсько-

польський 

соціологічний 

дослідницький 

проект. 

2. Участь у проєкті 

Американських Рад з 

міжнародної освіти 

«Ініціатива 

академічної 

доброчесності та 

якості освіти» (2020 

р.) 

3. Дослідження 

освітнього 

середовища школи та 

умов праці вчителів 

за методологією 

TALIS (2017 р.),  

4. «Польсько-

українська науково-

методична співпраця 

з метою підтримки 

розвитку системи 

профілактики та 

навчання спеціалістів 

в обсязі протидії 

ризикованій поведінці 

дітей та молоді в 

Україні» (Кафедра 

Опікунчої Педагогіки 



та Соціальної 

Профілактики 

Університету 

Казимира Великого 

м. Бидгощ), 2017–

2019 рр.  

5. Гостьовий 

професор (180 год.) 

кафедри 

менеджменту та 

економіки 

Пізанського 

університету (Італія) 

за “Visitsing Fellow” 

Programme 2020 р. 

 

12) наявність науково-

популярних та/або 

консультаційних 

(дорадчих) та/або 

дискусійних публікацій 

з наукової або 

професійної 

тематики загальною 

кількістю не менше 

п’яти публікацій; 

1. Мірчук І. Праця 

у ціннісних 

орієнтаціях молоді / І. 

Мірчук // Молодіжна 

політика : проблеми і 

перспективи: збірник 

наукових праць / Ред. 

С. Щудло. – Дрогобич 



- Зелена Гура : “Trek 

LTD”, 2017. – Вип. 8. 

–  С. 77–84.  

2. Мірчук І. 

Проблема 

відвідування школи та 

прогулів (емпіричний 

зріз на матеріалах 

опитування учнів 9-х 

класів) / І. Мірчук // 

Збірник матеріалів ІІІ 

Конгресу 

Соціологічної 

асоціації України 

«Нові нерівності – 

нові конфлікти: шляхи 

подолання», 12-13 

жовтня 2017 р. – 

Харків :  ХНУ ім. В. 

Каразіна, 2017.   

3. Мірчук І. 

Інтернет-ресурси як 

засіб розвитку 

школярів / І.Л. Мірчук 

// Емпіричні 

дослідження для 

реформування освіти в 

Україні: збірник 

матеріалів І 

Міжнародної наукової 

конференції  

Української асоціації 

дослідників освіти (11 

лютого 2017 р.) / За 

ред. С. Щудло, О. 

Заболотної, О. 

Ковальчук. – Київ – 



Дрогобич : ТзОВ 

“Трек-ЛТД”, 2017. – 

С. 115–118.  

4. Мірчук І. 

Підготовка фахівців з 

соціальної 

профілактики, 

базованої на наукових 

засадах / І. Мірчук. // 

Імплементація 

європейських 

стандартів в 

українські освітні 

дослідження. Збірник 

матеріалів ІІІ 

Міжнародної наукової 

конференції 

Української асоціації 

дослідників освіти (21 

червня 2019 р.) / За 

ред. С. Щудло, О. 

Заболотної, Л. 

Загоруйко. – Київ – 

Дрогобич : ТзОВ 

“Трек-ЛТД”, 2019. – 

С. 131–133. 

5. Щудло С., 

Мірчук І. Європейські 

стандарти 

профілактичних 

програм ризикованої 

поведінки молоді / С. 

Щудло, І. Мірчук. // 

Молодіжна політика: 

проблеми та 

перспективи : зб. наук. 

праць / Ред. С. Щудло. 



– Дрогобич – Лєгниця 

: ТзОВ «Трек ЛТД», 

2019. – Вип. 9. – С. 

195–201. 

6. Щудло С., 

Мірчук І. Академічна 

доброчесність з 

погляду викладача і 

студента / Щудло С., 

Мірчук І. // 

Імплементація 

європейських 

стандартів в 

українські освітні 

дослідження: Збірник 

матеріалів ІV 

Міжнародної наукової 

конференції 

Української асоціації 

дослідників освіти (26 

червня 2020 р.) / За 

ред. С. Щудло, О. 

Заболотної, Л. 

Загоруйко. – Дрогобич 

: ТзОВ «Трек-ЛТД», 

2020. – С. 153–156. 

7. Мірчук І.  

Рожик Н. Щоденні 

практики 15-літніх 

школярок України та 

Польщі (порівняльний 

аналіз на основі 

міжнародного 

соціологічного 

проекту) / І. Мірчук, 

Н. Рожик. Збірник 

наукових праць за 



матеріалами ІІ 

Міжнародного 

наукового форуму 

(Дрогобич, 6 

листопада 2020 р.) / 

Заг. ред. С. Щудло, 

О. Зелена. – Дрогобич 

: «Трек ЛТД», 2020. –  

С. 69–78. 

8. Shchudlo S., 

Mirchuk I., Zelena O. 

Mental health at 

schools: between safety 

and risk /  Educational 

Insights: Theory and 

Practice // Svitlana 

Shchudlo, Iryna 

Mirchuk, Oksana 

Zelena. –№ 1, 2020. – 

С. 1–13. 

19) участь у 

професійних 

об’єднаннях за 

спеціальністю; 

1. Член 

Соціологічної 

асоціації України. 

2. Член 

Європейської 

асоціації дослідників 

освіти. 

20) досвід практичної 

роботи за 

спеціальністю не 

менше п’яти років; 35 

років. 

http://ei.udpu.edu.ua/index
http://ei.udpu.edu.ua/index
http://ei.udpu.edu.ua/index


Тиміш  

Лідія Ігорівна 

Доцент  Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

університет  

імені Івана 

 Франка,  

1997р., 

всесвітня історія та  

практична 

психологія 

 

Кандидат історичних 

наук, 

07.00.06 – 

історіографія, 

джерелознавство та 

спеціальні історичні 

дисципліни 

доцент 

Відповідно до одержаної 

спеціальності – з 01.10.1998 р. 

працювала у Дрогобицькому  

державному педагогічному інституті 

імені І.Франка на посаді старшого 

лаборанта кафедри Історії України 

та політології. 

01.11.2002 р. – викладач кафедри 

всесвітньої історії ДДПУ. 

01.09.2004 р. – старший викладач 

кафедри правознавства, соціології та 

політології ДДПУ. 

З 01.11.2005 р. по даний час – 

працюю на посаді  

доцента кафедри правознавства, 

соціології та політології 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені 

Івана Франка. 

Наявність не менше п’яти наукових 

публікацій у наукових виданнях, 

включених до переліку наукових 

фахових видань України; 

Тиміш Л.І. Дослідження життя і 

діяльності ієрархів Греко-

католицької Церкви І.Потія, 

Й.Рутського та Й.Кунцевича 

галицькими ученими (кінець ХІХ – 

30-ті рр. ХХ ст.) / Л. І. Тиміш // 

Емінак: науковий щоквартальник. – 

2016. – No 1 (13) (січень-березень). – 

Т. 1. – С. 121 – 126. (6 с., 0,5 др. 

арк.);  

Тиміш Л.І. Українська церква у 

пошуках ідентичності: греко-

Стажування: 

Національний 

університет 

«Львівська 

політехніка». 

Інститут/факультет   

Інститут психології і 

права. 

Кафедра історії 

держави і права. 

Керівник 

структурного 

підрозділу / 

стажування: проф. 

В.С. Макарчук 

01.11.2018 р. до 

30.11.2018. 

 4.5 кредити на 1 

місяць / 1 кредит 30 

год. Всього – 135 год. 

Довідка про 

стажування: 

Національний 

університет 

«Львівська 

політехніка» (№ 831 

від 04.12.2018 р.). 

 

2) наявність не менше 

п’яти наукових 

публікацій у наукових 

виданнях, включених 

до переліку наукових 

фахових видань 

України; 

Тиміш Л.І. 

Дослідження життя і 

діяльності ієрархів 

Греко-католицької 

Церкви І.Потія, 

Й.Рутського та 

Й.Кунцевича 

галицькими ученими 

(кінець ХІХ – 30-ті рр. 

ХХ ст.) / Л. І. Тиміш // 

Емінак: науковий 

щоквартальник. – 

2016. – No 1 (13) 

(січень-березень). – Т. 

1. – С. 121 – 126. (6 с., 

0,5 др. арк.);  

Тиміш Л.І. Українська 

церква у пошуках 

ідентичності: греко-

католицькі 

дослідження у 

міжвоєнному Львові / 

Л. І. Тиміш // 

Проблеми 

гуманітарних наук. 

Серія «Історія». – 

Дрогобич: Редакційно-

видавничий відділ 

ДДПУ імені Івана 



католицькі дослідження у 

міжвоєнному Львові / Л. І. Тиміш // 

Проблеми гуманітарних наук. Серія 

«Історія». – Дрогобич: Редакційно-

видавничий відділ ДДПУ імені Івана 

Франк, 2018. – Випуск 42. С.173–

186. (14 с., 1,1 др. арк.);  

Тиміш Л.І. Subcarpathian Ruthenia in 

conditions of pre-war international crisis 

of 1938 and territorial encroachments of 

neighboring states (on regional press 

materials) / Купрій Т., Тиміш Л. // 

Схід: аналітично-інформаційний 

журнал. К.: Київський університет 

імені Бориса Грінченка, 2019. 

Вип. 164.(№ 6). DOI: 10.21847/1728-

9343.2019.6(164).186957 – С.64 – 72 

Тиміш Л.І. The Czechoslovak Crisis 

issue of 1938 (based on the 

periodicals of Subcarpathian Rus’) / 

Купрій Т., Тиміш Л. // 

Східноєвропейський історичний 

вісник / [головний редактор В. 

Ільницький]. – Дрогобич: 

Видавничий дім «Гельветика», 

2020. – Випуск 14.  DOI: https. : // 

doi.org/10.24919/2519-

058x.14.197185. – С.130–143. - Web 

of Science 

Тиміш Л.І. Угорський плебісцит у 

Підкарпатській Русі жовтня 1938 

року (за матеріалами преси краю) / 

Купрій Т., Тиміш Л. // Міжнародні 

відносини: теоретико-практичні 

аспекти: зб. наук. пр. Вип. 5 / М-во 

освіти і науки України, М-во 

культури України, Київ. нац. ун-т 

Франк, 2018. – Випуск 

42. С.173–186. (14 с., 

1,1 др. арк.);  

Тиміш Л.І. 

Subcarpathian Ruthenia 

in conditions of pre-war 

international crisis of 

1938 and territorial 

encroachments of 

neighboring states (on 

regional press materials) 

/ Купрій Т., Тиміш Л. // 

Схід: аналітично-

інформаційний журнал. 

К.: Київський 

університет імені 

Бориса Грінченка, 

2019. Вип. 164.(№ 6). 

DOI: 10.21847/1728-

9343.2019.6(164).18695

7 – С.64 – 72 

Тиміш Л.І. The 

Czechoslovak Crisis 

issue of 1938 (based 

on the periodicals of 

Subcarpathian Rus’) / 

Купрій Т., Тиміш Л. 

// 

Східноєвропейський 

історичний вісник / 

[головний редактор 

В. Ільницький]. – 

Дрогобич: 

Видавничий дім 

«Гельветика», 2020. 

– Випуск 14.  DOI: 

https. : // 

https://doi.org/10.21847/1728-9343.2019.6%28164%29.186957
https://doi.org/10.21847/1728-9343.2019.6%28164%29.186957
https://doi.org/10.21847/1728-9343.2019.6%28164%29.186957
https://doi.org/10.21847/1728-9343.2019.6%28164%29.186957
https://doi.org/10.21847/1728-9343.2019.6%28164%29.186957


культури і мистецтв. – Київ: Вид. 

центр КНУКіМ, 2020. – С.157 – 169. 

Тиміш Л.І. Питання імплементації 

автономії Підкарпатської Русі у 

контексті другої чехословацької 

кризи 1938 року /Л.І.Тиміш // 

Проблеми гуманітарних наук. Серія 

«Історія». – Дрогобич: Редакційно-

видавничий відділ ДДПУ імені Івана 

Франк, 2020. – Випуск 5 (47). – 

С.314-328. 

 

 

doi.org/10.24919/251

9-058x.14.197185. – 

С.130–143. - Web of 

Science 

Тиміш Л.І. Угорський 

плебісцит у 

Підкарпатській Русі 

жовтня 1938 року (за 

матеріалами преси 

краю) / Купрій Т., 

Тиміш Л. // 

Міжнародні 

відносини: теоретико-

практичні аспекти: зб. 

наук. пр. Вип. 5 / М-во 

освіти і науки 

України, М-во 

культури України, 

Київ. нац. ун-т 

культури і мистецтв. – 

Київ: Вид. центр 

КНУКіМ, 2020. – 

С.157 – 169. 

Тиміш Л.І. Питання 

імплементації 

автономії 

Підкарпатської Русі у 

контексті другої 

чехословацької кризи 

1938 року /Л.І.Тиміш 

// Проблеми 

гуманітарних наук. 

Серія «Історія». – 

Дрогобич: Редакційно-

видавничий відділ 

ДДПУ імені Івана 

Франк, 2020. – Випуск 



5 (47). – С.314-328. 

 

3) наявність виданого 

підручника чи 

навчального 

посібника або 

монографії; 

 

Тиміш Л.І. Інтеграція 

української молоді в 

освітній та науковий 

європейський 

простір: історичний 

досвід та сучасність / 

Лідія Тиміш // 

Молодь у сучасних 

євроінтеграційних 

процесах: колективна 

монографія / за заг. 

ред. С. Щудло. – 

Дрогобич : ЛТД Трек, 

2017. – С.151 – 177. 

(27 с. / 1,12 др. арк.). 

 

9) керівництво 

школярем, який 

зайняв призове місце 

III-IV етапу 

Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з 

базових навчальних 

предметів, II-III етапу 

Всеукраїнських 

конкурсів-захистів 

науково-

дослідницьких робіт 

учнів - членів 



Національного центру 

“Мала академія наук 

України”; участь у 

журі олімпіад чи 

конкурсів “Мала 

академія наук 

України”; 

 

Член журі І-го етапу 

конкурсу «Юний 

історик», 

організованого «МАН 

України», проходив у 

2014, 2016 рр. у 

Дрогобичі, ЗОШ І-ІІІ 

ст. № 4, ДДПУ імені 

Івана Франка.  

 

11) участь в 

атестації наукових 

кадрів як офіційного 

опонента: 

 

Опонування та 

введення до складу 

разової 

спеціалізованої вченої 

ради для захисту 

дисертації Куцова 

Костянтина 

Олександровича на 

тему «Громадська 

діяльність 

карпатоукраїнських 

студентів у 

міжвоєнній 

Чехословаччині 



(1920-1939 рр.)» на 

здобуття наукового 

ступеня доктора 

філософії з галузі 

знань 03 «Гуманітарні 

науки» за 

спеціальністю 032 

«Історія та 

археологія».- Захист 

04.06.2021 р. 

 

13) наявність виданих 

навчально-методичних 

посібників/посібників 

для самостійної 

роботи студентів та 

дистанційного 

навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/ме

тодичних 

вказівок/рекомендацій 

загальною кількістю 

три найменування: 

 

Тиміш Л.І., Проць 

О.Є., Дмитришин 

Ю.Л. Правознавство. 

Плани семінарських 

занять з методичними 

рекомендаціями: 

Навчально-

методичний посібник 

для студентів 

напрямів підготовки: 

«Дошкільна освіта», 

«Початкова освіта», 

«Технологічна 



освіта», «Професійна 

освіта», «Соціальна 

педагогіка»,«Фізичне 

виховання», 

«Здоров’я людини», 

«Музичне 

мистецтво», 

«Філологія»,«Психол

огія», «Практична 

психологія», 

«Економічна 

кібернетика», 

«Маркетинг»,«Менед

жмент», «Біологія», 

«Екологія, охорона 

навколишнього 

середовища та 

збалансоване 

природокористування

», «Математика», 

«Фізика», 

«Інформатика», 

«Комп’ютерні науки» 

ОКР «Бакалавр». – 

Дрогобич : 

Редакційно-

видавничий відділ 

ДДПУ імені Івана 

Франка, 2011. – 54 с. 

Тиміш Л.І. Історія 

держави і права 

України : методичні 

матеріали до 

семінарських занять / 

Лідія Тиміш. – 

Дрогобич : 

Редакційно-



видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка, 2013. – 

46 с. 

Тиміш Л.І. Історія 

держави і права 

України : методичні 

матеріали до 

семінарських занять :  

[для студентів ОКР 

«Бакалавр» напряму 

підготовки 6.020302 

«Історія» 

спеціалізація: 

«Правознавство»] / 

Лідія Тиміш. – 

Дрогобич : 

Редакційно-

видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка, 2015. – 

47 с. 

Тиміш Л.І. Історія 

суспільної думки: 

методичні матеріали 

до семінарських 

занять :  [для студентів 

ОКР «Бакалавр» 

напряму підготовки 

6.030101 



«Соціологія»]  

– Дрогобич : 

Редакційно-

видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка, 2018. – 

29с. 

15) наявність науково-

популярних та/або 

консультаційних 

(дорадчих) та/або 

дискусійних 

публікацій з наукової 

або професійної 

тематики загальною 

кількістю не менше 

п’яти публікацій; 

Тиміш Л.І. Від 

громади до 

громадянського 

суспільства / 

Л. І. Тиміш // 

Молодіжна політика: 

проблеми і 

перспективи. – 

Дрогобич, 2009. – С. 

83-85. 

Тиміш Л.І. Розвиток 

історично-правничої 

науки у міжвоєнний 

період / Л. І. Тиміш // 



Молодіжна політика: 

проблеми і 

перспективи. – 

Дрогобич, 2010. – С. 

200 - 202. 

Тиміш Л.І. Молода 

українська сім’я в 

європейському 

контексті: сучасні 

трансформації та 

орієнтири / Л. І. Тиміш 

// Молодіжна 

політика: проблеми та 

перспективи. Випуск 

5. – Дрогобич – 

Перемишль, 2014. – 

С.276 – 279, (4 с., 0,4 

др. арк.) 

Тиміш Л.І. Внесок 

українських 

правничих наукових 

товариств у розвиток 

української юридичної 

освіти і науки кінця 

ХІХ – початку ХХ ст. / 

Л. І. Тиміш // 

Молодіжна політика: 

проблеми та 

перспективи. Випуск 

6. – Дрогобич – 

Жешув, 2015. – С.99 – 

102, (4 с., 0,4 др. арк.) 

Тиміш Л.І. 

Релігійність молоді 

Дрогобича і 



Перемишля: 

трансформаційні 

тенденції та 

декларативність 

глибини почуттів / 

Л. І. Тиміш // 

Молодіжна політика: 

проблеми та 

перспективи : зб. наук. 

праць. Випуск 7. – 

Дрогобич – Жешув, 

2016. – С. 123 – 128 (6 

с., 0,5 др. арк.); 

16) участь у 

професійних 

об’єднаннях за 

спеціальністю; 

Член спеціалізованої 

вченої ради 

К 36.053.03 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка з правом 

прийняття до розгляду 

та проведення захисту 

дисертацій на 

здобуття наукового 

ступеня кандидата 

історичних наук за 

спеціальністю 07.00.06 

– історіографія, 

джерелознавство та 

спеціальні історичні 



дисципліни (з грудня 

2017 р.).  

17) досвід практичної 

роботи за 

спеціальністю не 

менше п’яти років; 

Досвід практичної 

роботи за 

спеціальністю – 19 

років 7 місяців 

 

Гвоздецька 

Богданна 

Григорівна 

Доцент  

 

Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

університеті імені 

Івана Франка, 

2006 р.  

Менеджер –

економіст 

 

Кандидат 

соціологічних наук  

22.00.04 – спеціальні та 

галузеві соціології. 

Тема дисертації: 

«Структурування та 

функціонування 

ідентичностей у 

пограничному просторі 

Карпатського регіону»  

ДН № 013674 виданий 

25.04.2013 

 

Доцент кафедри 

правознавства, 

соціології та 

політології. 

Атестат доцента АД 

005195, виданий 

1) Hvozdetska, B. Migratory Moods 

and Temporary Employment of 

Students of Central and Eastern 

Europe / Hvozdetska, B., Varha, N., 

Nikon, N., Kocsis, Z., Kovacs, K. // 

Italian Sociological Review. – 2020. – 

10 (2). – S. 305-326. 

Режим доступу:http://www.italiansoc

iologicalreview.com/ojs/index.php?jou

rnal=ISR&page=article&op=view&pa

th%5B%5D=342&path%5B%5D=266 

(Scopus) 

2. Бартош Е. П., Гвоздецкая 

Б. Г., Варга Н. И., Зоська Я. В., 

Никон Н. А. Профессиональная 

социализация молодежи в 

Центральной и Восточной Европе // 

Перспективы науки и образования. 

2020. № 6 (48). С. 103-116. doi: 

10.32744/pse.2020.6.9 

Режим доступу: 

https://pnojournal.wordpress.com/202

Стажування:  

4 листопада 2019р. до 

4 грудня 2019р. 

Жешувський 

університет 

(Республіка Польща) 

6 кредитів ЕСТS /  

180 годин 

1) наявність не 

менше п’яти 

публікацій у 

періодичних наукових 

виданнях, що 

включені до переліку 

фахових видань 

України, до 

наукометричних баз, 

зокрема Scopus, Web 

of Science Core 

Collection 

2) Hvozdetska, B. 

Migratory Moods and 

Temporary 

Employment of 

Students of Central and 

Eastern Europe / 

Hvozdetska, B., Varha, 

N., Nikon, N., Kocsis, 

Z., Kovacs, K. // Italian 

Sociological Review. – 

http://www.italiansociologicalreview.com/ojs/index.php?journal=ISR&page=article&op=view&path%5B%5D=342&path%5B%5D=266
http://www.italiansociologicalreview.com/ojs/index.php?journal=ISR&page=article&op=view&path%5B%5D=342&path%5B%5D=266
http://www.italiansociologicalreview.com/ojs/index.php?journal=ISR&page=article&op=view&path%5B%5D=342&path%5B%5D=266
http://www.italiansociologicalreview.com/ojs/index.php?journal=ISR&page=article&op=view&path%5B%5D=342&path%5B%5D=266
https://pnojournal.wordpress.com/2020/12/29/bartosh/


24.09.2020 

 

0/12/29/bartosh/ (Scopus) 

3. Hvozdetska, B. Felsőoktatási 

hallgatók munkavállalása és migrációs 

tervei egy nemzetközi összehasonlítás 

tükrében / Kocsis, Z., Kovacs, K., 

Varha, N., Nikon, N., Hvozdetska, B. // 

Civil szemle. Oktatás, digitalizáció, 

civil társadalom, Education, 

Digitalisation, civil society. Különszám 

/ Special Issue 2021. S. 185 – 203. 

Режим доступу: 

http://www.civilszemle.hu (Web of 

Science)  

4. Гвоздецька Б. Менталітет 

українських болгар як чинник 

соціальної орієнтації / 

Богданна Гвоздецька, Наталія Нікон 

// Науковий журнал «Габітус». – 

Одеса : Причорноморський науково-

дослідний інститут економіки та 

інновацій, 2019. – Вип. 9. С. 59 – 64.   

5. Гвоздецька Б.Г. Чинники 

недоброчесної поведінки студентів у 

навчальному процесі / 

Б.Г. Гвоздецька // Вища школа : 

науково-практичне видання – Київ : 

Знання, 2019. – №10. – С. 55 – 65. 

6. Гвоздецька Б.Г. Українське 

пограниччя як простір практик та 

ідентичностей / Б.Г. Гвоздецька, 

Н.О. Нікон // Вісник Національного 

технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут». 

Політологія. Соціологія. Право: зб. 

наук. праць. – Київ, 2019. – № 3 (43). 

– С. 111 – 117. 

7. Гвоздецька Б. Еміграційні 

2020. – 10 (2). –

 S. 305-326. 

Режим доступу:http://

www.italiansociologica

lreview.com/ojs/index.

php?journal=ISR&page

=article&op=view&pat

h%5B%5D=342&path

%5B%5D=266 

(Scopus) 

3. Бартош Е. 

П., Гвоздецкая Б. Г., 

Варга Н. И., Зоська Я. 

В., Никон Н. А. 

Профессиональная 

социализация 

молодежи в 

Центральной и 

Восточной Европе // 

Перспективы науки и 

образования. 2020. № 

6 (48). С. 103-116. doi: 

10.32744/pse.2020.6.9 

Режим доступу: 

https://pnojournal.word

press.com/2020/12/29/

bartosh/ (Scopus) 

3. Hvozdetska, B. 

Felsőoktatási hallgatók 

munkavállalása és 

migrációs tervei egy 

nemzetközi 

összehasonlítás 

tükrében / Kocsis, Z., 

Kovacs, K., Varha, N., 

Nikon, N., Hvozdetska, 

B. // Civil szemle. 

http://www.civilszemle.hu/
http://www.italiansociologicalreview.com/ojs/index.php?journal=ISR&page=article&op=view&path%5B%5D=342&path%5B%5D=266
http://www.italiansociologicalreview.com/ojs/index.php?journal=ISR&page=article&op=view&path%5B%5D=342&path%5B%5D=266
http://www.italiansociologicalreview.com/ojs/index.php?journal=ISR&page=article&op=view&path%5B%5D=342&path%5B%5D=266
http://www.italiansociologicalreview.com/ojs/index.php?journal=ISR&page=article&op=view&path%5B%5D=342&path%5B%5D=266
http://www.italiansociologicalreview.com/ojs/index.php?journal=ISR&page=article&op=view&path%5B%5D=342&path%5B%5D=266
http://www.italiansociologicalreview.com/ojs/index.php?journal=ISR&page=article&op=view&path%5B%5D=342&path%5B%5D=266
http://www.italiansociologicalreview.com/ojs/index.php?journal=ISR&page=article&op=view&path%5B%5D=342&path%5B%5D=266
https://pnojournal.wordpress.com/2020/12/29/bartosh/
https://pnojournal.wordpress.com/2020/12/29/bartosh/
https://pnojournal.wordpress.com/2020/12/29/bartosh/


настрої молоді Центрально-Східної 

Європи / Наталія Варга, 

Богданна Гвоздецька, Наталія Нікон 

// Науковий журнал «Габітус». – 

Одеса : Причорноморський науково-

дослідний інститут економіки та 

інновацій, 2020. – Вип. 12. Том 1. С. 

92 – 96. 

 

Oktatás, digitalizáció, 

civil társadalom, 

Education, 

Digitalisation, civil 

society. Különszám / 

Special Issue 2021. S. 

185 – 203. 

Режим доступу: 

http://www.civilszemle.

hu (Web of Science)  

4. Гвоздецька Б. 

Менталітет 

українських болгар як 

чинник соціальної 

орієнтації / 

Богданна Гвоздецька, 

Наталія Нікон // 

Науковий журнал 

«Габітус». – Одеса : 

Причорноморський 

науково-дослідний 

інститут економіки та 

інновацій, 2019. – 

Вип. 9. С. 59 – 64.   

5. Гвоздецька Б.Г. 

Чинники 

недоброчесної 

поведінки студентів у 

навчальному процесі / 

Б.Г. Гвоздецька // 

Вища школа : 

науково-практичне 

видання – Київ : 

Знання, 2019. – №10. – 

С. 55 – 65. 

6. Гвоздецька Б.Г. 

Українське 

http://www.civilszemle.hu/
http://www.civilszemle.hu/


пограниччя як простір 

практик та 

ідентичностей / 

Б.Г. Гвоздецька, 

Н.О. Нікон // Вісник 

Національного 

технічного 

університету України 

«Київський 

політехнічний 

інститут». 

Політологія. 

Соціологія. Право: зб. 

наук. праць. – Київ, 

2019. – № 3 (43). – С. 

111 – 117. 

7. Гвоздецька Б. 

Еміграційні настрої 

молоді Центрально-

Східної Європи / 

Наталія Варга, 

Богданна Гвоздецька, 

Наталія Нікон // 

Науковий журнал 

«Габітус». – Одеса : 

Причорноморський 

науково-дослідний 

інститут економіки та 

інновацій, 2020. – 

Вип. 12. Том 1. С. 92 – 

96. 

 

3) наявність 

виданого підручника 

чи навчального 

посібника (включаючи 

електронні) або 



монографії (загальним 

обсягом не менше 5 

авторських аркушів), в 

тому числі видані у 

співавторстві (обсягом 

не менше 1,5 

авторського аркуша на 

кожного співавтора); 

1. Гвоздецька Б. Г. 

Структурування 

ідентичностей у 

пограничному 

просторі 

Карпатського 

регіону : 

монографія 

/ Євтух В. Б., 

Гвоздецька Б. Г. ; 

Інститут соціології, 

психології та 

соціальних 

комунікацій ; 

Національний 

педагогічний 

університет імені 

М.П. Драгоманова. 

– Київ : 2015. – 

160 с 

Колективні 

монографії: 

1. Gwozdecka B. 

Socjologiczna 

analiza mobilności 

zawodowej 

ukraińskiej 

młodzieży / Natalia 

Warga, Bohdanna 



Gwozdecka, Natalia 

Nikon, Wiktoria 

Ruhl, Beata Szluz // 

Ukraine in the 

context of global and 

national modern 

servisation processes 

and digital economy 

: monograph, Praha: 

OKTAN PRINT, 

2020, р. 245 – 255. 

2. Gwozdecka B. 

Czynniki ryzyka 

cybersuicidalnego w 

nowoczesnym 

społeczeństwie 

informacyjnym / 

Natalia Warga, 

Bohdanna 

Gwozdecka, Natalia 

Nikon, Wiktoria 

Ruhl // Social and 

economic aspects of 

internet services 

market development: 

monograph; Edited 

by I. Tatomyr, 

V. Fedyshyn. Praha: 

OKTAN PRINT, 

2021, р. 110 – 121. 

 

4) наявність 

виданих навчально-

методичних 

посібників/посібників 

для самостійної 

роботи здобувачів 



вищої освіти та 

дистанційного 

навчання, електронних 

курсів на освітніх 

платформах 

ліцензіатів, конспектів 

лекцій/практикумів/ме

тодичних 

вказівок/рекомендацій

/ робочих програм, 

інших друкованих 

навчально-методичних 

праць загальною 

кількістю три 

найменування; 

1. Гвоздецька Б. 

Соціологія : 

методичні матеріали 

до семінарських 

занять : навчально-

методичний 

посібник [для 

студентів напряму 

підготовки 

6.030601 «Менеджм

ент» / Богданна 

Гвоздецька. – 

Дрогобич : 

Видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка, 2015. 

– 70 с.  

2. Гвоздецька Б.Г. 

Соціологія праці та 



управління. 

Методичні вказівки 

до виконання 

індивідуального 

завдання (для 

підготовки фахівців 

першого 

(бакалаврського) 

рівня спеціальності 

054 «Соціологія», 

галузі знань: 05 

«Соціальні і 

поведінкові науки») / 

Б.Г. Гвоздецька, 

Л.Г. Квасній – 

Дрогобич : ПП «Коло», 

2019. – 38 с. 

3. Гвоздецька Б. 

Соціологія: методичні 

матеріали до 

самостійної роботи : 

навчально-

методичний посібник 

для напряму 

підготовки «054 

Соціологія» / 

Б. Гвоздецька, В. Рюль, 

Н. Варга – Ужгород, 

2021. – 111 с. 

8) виконання 

функцій 

(повноважень, 

обов’язків) наукового 

керівника або 

відповідального 

виконавця наукової 



теми (проекту), або 

головного 

редактора/члена 

редакційної 

колегії/експерта 

(рецензента) 

наукового видання, 

включеного до 

переліку фахових 

видань України, або 

іноземного наукового 

видання, що 

індексується в 

бібліографічних базах; 

 

Challenges and 

opportunities of the 

modern risk society: 

socio-cultural, 

economic and legal 

aspects: monograph; 

Editors N. Varha, B. 

Hvozdetska. Praha: 

OKTAN PRINT, 2021, 

169 р. 

https://doi.org/10.46489

/CAOTM-21042601  

 

9. робота у складі 

експертної ради з 

питань проведення 

експертизи дисертацій 

МОН або у складі 

галузевої експертної 

ради як експерта 

Національного 

агентства із 



забезпечення якості 

вищої освіти, або у 

складі Акредитаційної 

комісії, або 

міжгалузевої 

експертної ради з 

вищої освіти 

Акредитаційної 

комісії, або трьох 

експертних комісій 

МОН/зазначеного 

Агентства, або 

Науково-методичної 

ради/науково-

методичних комісій 

(підкомісій) з вищої 

або фахової 

передвищої освіти 

МОН, 

наукових/науково-

методичних/експертни

х рад органів 

державної влади та 

органів місцевого 

самоврядування, або у 

складі комісій 

Державної служби 

якості освіти із 

здійснення планових 

(позапланових) 

заходів державного 

нагляду (контролю);  

 

Експерт з 

акредитації освітніх 

програм. Робота у 

складі експертної 



групи - наказ 

Національного 

агентства із 

забезпечення якості 

вищої освіти від 16 

жовтня 2020 року № 

1568-Е. Акредитація 

ОП «054 

Соціологія» магістр 

Національний 

університет 

«Львівська 

політехніка» 

 

12) наявність 

апробаційних та/або 

науково-популярних, 

та/або 

консультаційних 

(дорадчих), та/або 

науково-експертних 

публікацій з наукової 

або професійної 

тематики загальною 

кількістю не менше 

п’яти публікацій; 

1. Гвоздецька Б. 

Міжетнічна 

толерантність 

Галичини та Донбасу / 

Богданна Гвоздецька // 

II International 

scientific conference 

“Modernization of the 

educational system: 

world trends and 

national peculiarities” : 



Conference 

proceedings, February 

22th, Kaunas, 2019. – 

С. – 348 – 351. 

2. Гвоздецька Б. 

Основні потреби 

українського вчителя 

у професійному 

розвитку (у розрізі 

регіонів України) / 

Богданна Гвоздецька 

// Імплентація 

європейських 

стандартів в 

українські освітні 

дослідження: Збірник 

матеріалів ІІІ 

Міжнародної 

наукової конференції 

Української асоціації 

дослідників освіти 

(21 червня 2019р.). – 

Київ – Дрогобич : 

ТзОВ «Трек-ЛТД», 

2019. – С. 34 – 37. 

3. Гвоздецька Б. 

Еміграційні настрої 

української молоді / 

Б.Г. Гвоздецька, Н.О. 

Нікон // Молодіжна 

політика : проблеми 

та перспективи: 

збірник наукових 

праць / Ред. 

С. Щудло. – 

Дрогобич – Легниця: 

«Трек ЛТД», 2019. – 



Вип. 9. – С. 74 – 80. 

4. Гвоздецька Б. 

Ризики формування 

успішної професійної 

кар’єри в умовах 

пограниччя / 

Богданна Гвоздецька, 

Наталія Варга // 

Імплементація 

європейських 

стандартів в 

українські освітні 

дослідження: Збірник 

матеріалів ІV 

Міжнародної 

наукової конференції 

Української асоціації 

дослідників освіти 

(26 червня 2020 р.) / 

За ред. С. Щудло, О. 

Заболотної, Л. 

Загоруйко. – 

Дрогобич : ТзОВ 

«Трек-ЛТД», 2020. – 

С. 37 – 39.  

5. Hvozdetska, B. 

Working or learning? 

The Case of Hungary, 

Romania, Ukraine, 

Slovakia and Serbia / 

Zsófia Kocsis, Nataliia 

Varha, Klara Kovacs, 

Nataliia Nikon, 

Bohdanna Hvozdetska 

// Higher Education in 

Russia and Beyond / 



№3(24) / Fall 2020, p. 

9 – 12. 

 

19) діяльність за 

спеціальністю у формі 

участі у професійних 

та/або громадських 

об’єднаннях; 

– член САУ 

(Соціологічної 

асоціації України) 

– член УАДО 

(Української 

асоціації 

дослідників освіти) 

 

20) досвід 

практичної роботи за 

спеціальністю не 

менше п’яти років 

(крім педагогічної, 

науково-педагогічної, 

наукової діяльності) – 

8 років 

Кантор 

Наталія 

Юріївна 

доцент Національний 

Університет 

«Києво- 

Могилянська 

Академія», 2008, 

спеціальність 

«Правознавство», 

кваліфікація 

«Магістр» 

 

Кандидат юридичних 

наук, 12.00.07 

Адміністративне право 

і процес,  фінансове 

право, інформаційне 

право, тема дисертації: 

«Адміністративно-

правовий механізм 

запобігання 

правопорушень у сфері 

економіки», 

ДК№054563, виданий 

Начальник відділу кадрів 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені 

Івана Франка ( 2010- до тепер) – 

практика у галузі трудового права 

України ( висновки та роз’яснення з 

питань трудового законодавства 

України та судової практики; аудит 

та ведення кадрового діловодства, 

тощо) 

Наявність публікацій у наукових 

Стажування 

Кафедра європейської 

інтеграції та права 

Львівського 

регіонального 

інституту державного 

управління НАДУ 

при Президентові 

України 

з  01.11.2018 р. по 

. Наявність виданої 

монографії, загальним 

обсягом не менше 5 

авторських аркушів: 

Забезпечення 

гендерної рівності в 

Україні в контексті 

євроінтеграції 

//Молодь у сучасних 

євроінтеграційних 

процесах: колективна 

монографія/ за заг. 



 Атестаційною колегією 

МОН 16.12.2019 р. 

виданнях, які включені до переліку 

фахових видань України, до 

наукометричних баз, зокрема Scopus, 

WebofScienceCoreCollection): 

1. Ільницький В., Кантор Н. Репресії 

радянської адміністрації проти 

родин повстанців у Карпатської краї 

ОУН (1945–1954) / В. Ільницький, Н. 

Кантор // Східноєвропейський 

історичний вісник. – Вип. 7. – 

Дрогобич, 2018. – С. 173–181; 

2. Ільницький В., Кантор Н. 

Оперативно-тактичні прийоми 

повстанців ВО-4 «Говерля» (1944-

1949) / В. Ільницький, Н. Кантор // 

Східноєвропейський історичний 

вісник. – Вип. 8. – Дрогобич, 2018. – 

С. 132–142; 

3. Ільницький В., Кантор Н. 

Утвердження радянської 

адміністрації у Карпатському краї 

через радянської адміністрації у 

Карпатському краї через 

використання відкритих форм 

покарання (1944 – 1954) / В. 

Ільницький, Н. Кантор // 

Східноєвропейський історичний 

вісник. – Вип. 18. – Дрогобич, 2019. 

– С. 181–193; 

Підтвердження індексації видання - 

http://mjl.clarivate.com/cgi-

bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&

Word=*East%20European%20Historic

30.11 2018 р. 

Довідка №103/14-3 

від 03.12.2018 року. 

4,5 кредитів ЕСТS / 

135 годин. 

ред. Щудло С.А. – 

Дрогобич: ЛТД Трек, 

 2017. – С.82-107 

 (розділ колективної 

монографії, авторська 

частка 25 с.); 

 5.Захист дисертації на 

здобуття наукового 

ступеня- кандидата 

юридичних наук, 

диплом ДК№054563, 

виданий 

Атестаційною 

колегією МОН 

16.12.2019 р. 

 

19.Діяльність за 

спеціальністю у формі 

участі  у професійних 

об‘єднаннях, а саме 

Асоціації Правників 

України, Асоціації 

Адвокатів України, 

Національній 

Асоціації Адвокатів 

України, Європейської 

Бізнес - Асоціації; 

20.Досвід практичної 

роботи за 

спеціальністю не 

менше п’яти років- 10 

років (адвокатська 

практика). 

 



al%20Bulletin 

4. Кантор Н.Ю. Забезпечення 

економічної безпеки 

України//Науковий вісник 

Міжнародного гуманітарного 

університету. Серія: Юриспруденція. 

– Одеса: збірник наукових праць. – 

Одеса, 2014. – Вип.10. –С.28-31. 

5. Кантор Н. Ю. Удосконалення 

адміністративної відповідальності за 

правопорушення в економічній 

сфері / Н.Ю. Кантор // Науковий 

вісник Херсонського державного 

університету. Серія: Юридичні 

науки. – 2015. – Випуск 6. – Том 2. – 

С. 65–69; 

6. Кантор Н. Ю. Адміністративно-

правовий механізм запобігання 

правопорушенням у сфері економіки 

як основа забезпечення економічної 

стабільності держави / Н.Ю. Кантор 

// Вісник Національного 

Університету «Львівська 

Політехніка»: збірник наукових 

праць. Серія: Юридичні науки. –

Львів: Видавництво Львівської 

Політехніки. – 2015. – С. 39–45; 

7. Кантор Н.Ю. Адміністративно – 

господарські санкції як гарантії 

реалізації та захисту економічних 

інтересів держави//Науковий вісник 

Ужгородського національного 

університету. Серія Право. Випуск 



34. Том 2.¬– Ужгород–2015. – С.87-

91; 

8. Кантор Н.Ю. Теоретичні та 

практичні проблеми 

адміністративної відповідальності 

юридичних осіб за порушення у 

сфері господарювання// Вісник 

Запорізького національного 

університету. Юридичні науки. 

№2(ІІ). – Запоріжжя –2016. – С.89-

95; 

9. Кантор Н.Ю. Забезпечення 

економічної безпеки як основна 

функція української держави/ Н. 

Кантор // Актуальні проблеми 

вітчизняної юриспруденції. – Вип. 6. 

– Том 2. – Дніпро, 2018. – С. 64–68(4 

с./0, 2 др. арк.); 

10. Кантор Н.Ю. Особливості 

медіації при розв’язанні 

адміністративно-правових спорів/ Н. 

Кантор // Актуальні проблеми 

вітчизняної юриспруденції. – Вип. 2. 

– Том 2. – Дніпро, 2020. – С. 90–95 

 

Проць 

Олександра  

Євстахіївна 

доцент Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

інститут імені 

Івана Франка, 

1990, 

спеціальність“Рос

ійська мова та 

Кандидат юридичних 

наук; спеціальність 

12.00.01 – теорія та 

історія держави і права; 

історія політичних і 

правових учень; 

Правова культура 

сучасної української 

Наявні публікації у наукових 

виданнях, які включені до переліку 

фахових видань України, до 

наукометричних баз, зокрема, 

IndexCopernicus 

Проць О. Є. Збереження 

самобутності національної правової 

Стажування з 

02.10.2017 по 

30.11.2017, кафедра 

теорії та історії 

держави та права, 

Міжнародний 

гуманітарний 

університет (м. 

1)Проць О. Є. 

Збереження 

самобутності 

національної правової 

культури в умовах 

євроінтеграції та 

глобалізації. 

Підприємництво, 



література”; 

Вчитель 

російської мови 

та літератури 

Львівський 

державний 

університет імені 

Івана Франка, 

1998, 

спеціальність 

“Правознавство”; 

Юрист  

молоді: 

загальнотеоретичне 

дослідження; 

диплом ДК № 015025, 

виданий на підставі 

рішення Атестаційної 

колегії від 04 липня 

2013 р. 

Міжнародним 

гуманітарним 

університетом (м. 

Одеса); 

Доцент кафедри 

правознавства, 

соціології та 

політології, атестат 

12ДЦ № 042299; вчене 

звання присвоєно 

рішенням Атестаційної 

колегії МОН від 

28.04.2015 р., протокол 

№ 2/02-Д 

культури в умовах євроінтеграції та 

глобалізації. Підприємництво, 

господарство і право. 2017. № 12. С. 

229–233; 

Проць О. Є. Особливості правової 

соціалізації в суспільстві ризику. 

Актуальні проблеми вітчизняної 

юриспруденції : науковий збірник. 

2019. № 1. С. 21–24; 

Проць А. Права ребенка в Украине и 

Польше: правовой и 

социологическийкомпаративныйана

лиз.Rocznikinaukprawnych. 2019. 

Tom XXIX, numer 2. S. 65–77; 

Крестовська Н., Проць О. Держава, 

дружня до довкілля, як противага 

екологічним ризикам сучасності. 

Часопис Київського університету 

права. 2020. № 1. С. 21–26. (авт. 

частка 5,4 с.); 

Проць О. Є., Романків Р. В. Протидія 

булінгу: правові аспекти захисту 

дітей від насильства. Науковий 

вісник Ужгородського 

національного університету. Серія: 

Право. 2020. Вип. 60. С. 127–130. 

(авт. частка 2 с.)  

 

Одеса); 

 довідка про 

проходження 

стажування, видана 

04.12.2017 № 551; 

 обсяг 270 год (9 

кредитів). 

господарство і право. 

2017. № 12. С. 229–

233; 

Проць О. Є. 

Особливості правової 

соціалізації в 

суспільстві ризику. 

Актуальні проблеми 

вітчизняної 

юриспруденції : 

науковий збірник. 

2019. № 1. С. 21–24; 

Проць А. Права 

ребенка в Украине и 

Польше: правовой и 

социологическийкомп

аративныйанализ. 

Rocznikinaukprawnych. 

2019. Tom XXIX, 

numer 2. S. 65–77; 

Крестовська Н., Проць 

О. Держава, дружня до 

довкілля, як противага 

екологічним ризикам 

сучасності. Часопис 

Київського 

університету права. 

2020. № 1. С. 21–26. 

(авт. частка 5,4 с.); 

Проць О. Є., Романків 

Р. В. Протидія 

булінгу: правові 

аспекти захисту дітей 

від насильства. 



Науковий вісник 

Ужгородського 

національного 

університету. Серія: 

Право. 2020. Вип. 60. 

С. 127–130. (авт. 

частка 2 с.); 

3)Проць О. Є. Правова 

культура молоді в 

умовах євроінтеграції 

та глобалізації 

правового простору. 

Молодь у сучасних 

євроінтеграційних 

процесах: колективна 

монографія / за заг. 

ред. С. Щудло. 

Дрогобич : ЛТД Трек, 

2017. С. 16–41; 

4)Проць О. Є. 

Порівняльне 

правознавство: тексти 

лекцій: Навчальний 

посібник. Дрогобич : 

РВВ ДДПУ імені Івана 

Франка, 2018. 110 с.; 

Проць О. Є. Теорія 

держави і права: плани 

семінарських занять з 

методичними 

рекомендаціями : 

Навчальний посібник.  

Дрогобич: РВВ ДДПУ 

імені Івана Франка, 



2018. 60 с.; 

Проць О. Є. 

Конституційне право 

України: методичні 

матеріали до 

семінарських занять. 

Дрогобич : 

Редакційно-

видавничий відділ 

ДДПУ імені Івана 

Франка, 2019. 28 с.; 

12)Крестовська Н., 

Проць О. Протидія 

домашньому 

насильству як спосіб 

захисту прав дитини. 

Молодіжна політика: 

проблеми та 

перспективи : зб. наук. 

праць / ред. С. Щудло. 

– Дрогобич – Лєгниця 

: «Трек ЛТД», 2019. – 

Вип. 9. – С. 143–155. 

(авт. частка 9 с.); 

Проць О. Принцип 

рівності у праві та 

його гендерна 

складова. Українська 

жінка у національному 

і глобальному 

просторі : історія, 

сучасність, майбутнє : 

збірник наукових 

праць за матеріалами 

ІІ Міжнародного 



наукового форуму (6 

листопада 2020 р.) / 

Заг.ред. С. Щудло, О. 

Зелена. – Дрогобич : 

«Трек ЛТД», 2020. – 

С. 140–148; 

Proć O. 

Prawaczłowiekajakowar

tość: teoretyczna i 

empirycznaanalizarelacj

iukraińskiej i 

polskiejmłodzieży. 

Napograniczach. 

Ekonomia i polityka. – 

Tom XI. – Sanok: 

PaństwowaWyższaSzko

łaZawodowaim. 

JanaGrodka w Sanoku, 

2019. – S. 164–173; 

Проць О. Діалог 

правових культур в 

умовах формування 

європейського 

правового простору. 

Napograniczach. – Tom 

XIІІ. – Sanok: 

PaństwowaWyższaSzko

łaZawodowaim. 

JanaGrodka w Sanoku, 

2020. – S. 41–54.  

Проць О. Пріоритети 

екологічної політики 

України та Польщі: 

порівняльно-правове 

дослідження. 



Napograniczach. 

Ekonomia i polityka. – 

Tom XIV. – Sanok: 

PaństwowaWyższaSzko

łaZawodowaim. 

JanaGrodka w Sanoku, 

2021. – S. 117–124; 

15)Керуваланауково-

дослідницькоюробото

юучениці 

10класуДрогобицьког

оліцеюКостюніноїАна

стасії на тему 

«Проблема 

расовоїдискримінації в 

Україні та окремі 

шляхи їїподолання», 

яка зайняла ІІмісце у ІІ 

етапіВсеукраїнського 

конкурсу-

захистунауково-

дослідницькихробітуч

нів-

членівнауковихтовари

ств, КЗ ЛОР 

«Львівськаобласна 

Мала академія наук 

учнівськоїмолоді», 

секціяправознавства 

(2021 р.).; 

20) 22 роки  

 

Комарницьки

й Ярослав  

Михайлович 

Доцент  Львівський 

державний 

Кандидат історичних 

наук 

07.00.01 – історія 

1. The restoration and activity of 

the Prosvita society's reading rooms 

in Drohobych land in the interwar 

Стажування: 

Кафедра соціології 

1) наявність за 

останні п’ять років 

наукових публікацій у 



університет імені  

Івана Франка, 

1986 р.  

історія  

історик. Викладач 

історії та 

суспільствознавст

ва. 

 

України 

Тема дисертації: 

«Громадсько-політична 

діяльність Василя 

Мудрого (1893 – 1966 

рр.)  

ДК № 050287 

рішенням президії 

Вищої атестаційної 

комісії України  

28 квітня 2009 р. 

(протокол № 33-06/1) 

Доцент  кафедри 

правознавства, 

соціології та 

політології 

12ДЦ № 030011 

Рішенням Атестаційна 

колегія 

19 січня 2012 р. 

 

period // Східноєвропейський 

історичний вісник / [головний 

редактор В. Ільницький]. – 

Дрогобич : Видавничий дім 

«Гельветика», 2018. – Вип. 8. – 

С. 102–113. (Web of Science 

(Emerging Sources Citation Index). 

 

суспільних проблем, 

Жешувський 

університет 

(Республіка Польща)  

(180 год 6 кредитів) 

з 05. 11. 2018 р. до 05. 

12. 2018 р. 

Довідка 

№ 474-14 

від 5.12.2018 

періодичних виданнях, 

які включені до 

наукометричних баз, 

рекомендованих МОН, 

зокрема Scopus або 

Web of Science Core 

Collection; 

1. 1.The restoration and 

activity of the Prosvita 

society's reading 

rooms in Drohobych 

land in the interwar 

period // 

Східноєвропейський 

історичний вісник / 

[головний редактор 

В. Ільницький]. – 

Дрогобич : 

Видавничий дім 

«Гельветика», 2018. – 

Вип. 8. – С. 102–113 

(Web of Science 

(Emerging Sources 

Citation Index). 

 

3) наявність 

виданого підручника 

чи навчального 

посібника (включаючи 

електронні) або 

монографії (загальним 

обсягом не менше 5 

авторських аркушів), в 

тому числі видані у 

співавторстві (обсягом 

не менше 1,5 

авторського аркуша на 



кожного співавтора); 

1. Українська 

політична думка 1920-

х років у Галичині // 

Історія політичної 

думки України: 

підручник / за заг. ред. 

Н.М. Хоми 

[І. Вдовичин, 

І. Вільчинська, 

Є. Перегуда та ін.]. – 

Львів : «Новий Світ – 

2000», 2017. – С. 406–

429. 

2. Політичні погляди 

ідеологів Реформації // 

Історія політичної 

думки: підручник: у 2-

х т. / за заг. ред. Н.М. 

Хоми; [Т.В. 

Андрущенко, 

О.В. Бабкіна, І.Ю. 

Вільчинська та ін.]; 2-

е вид., перероб. і доп. 

– Львів : «Новий Світ–

2000», 2017. – Т. 1.: 

Від зародження до 

початку XX ст. ‒ С. 

207–221.  

3. Мудрий Василь. 

Вибрані статті / 

упоряд., передм. 

Ярослава 

Комарницького. – 

Дрогобич : 

Редакційний відділ 

Дрогобицького 



державного 

педагогічного 

університету імені Івана 

Франка, 2017. – 293 с.  

4. Роль молодіжних 

організацій і 

товариств Галичини у 

формуванні 

національної 

свідомості молоді в 

міжвоєнний період // 

Молодь у сучасних 

євроінтеграційних 

процесах: правові, 

історико-політичні та 

соціокультурні 

аспекти: колективна 

монографія / за заг. 

ред. С.А. Щудло 

[Я. Комарницький, 

І. Мірчук, О. Проць та 

ін.]. – Дрогобич: 

Редакційно-

видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка, 2017. – 

С. 213–237 

(Колективна 

монографія). 

 

4) наявність 

виданих навчально-

методичних 

посібників/посібників 



для самостійної 

роботи здобувачів 

вищої освіти та 

дистанційного 

навчання, електронних 

курсів на освітніх 

платформах 

ліцензіатів, конспектів 

лекцій/практикумів/ме

тодичних 

вказівок/рекомендацій

/ робочих програм, 

інших друкованих 

навчально-методичних 

праць загальною 

кількістю три 

найменування; 

1. Комарницький Я. 

Соціальна політика: 

методичні матеріали 

до семінарських 

занять. – Дрогобич : 

Редакційний відділ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка, 2016. – 

25 с. 

2. Комарницький Я. 

Основи наукових 

досліджень: 

методичні матеріали 

до семінарських 

занять. –  Дрогобич : 

Редакційно-

видавничий відділ 



Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка, 2017. – 

37 с. 

3. Комарницький Я., 

Зелена О. Політологія: 

методичні матеріали 

до семінарських 

занять (для підготовки 

фахівців першого 

(бакалаврського) рівня 

вищої освіти галузей 

знань 05 «Соціальні та 

поведінкові науки» 

054 «Соціологія» та 

0203 «Гуманітарні 

науки» 6.020302 

Історія*. – Дрогобич : 

Редакційно-

видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка, 2018. – 

76 с.  

 

5) захист дисертації на 

здобуття наукового 

ступеня; 

28 квітня 2009 р. 

рішенням президії 

Вищої атестаційної 

комісії України 

присвоєно науковий 



ступінь кандидата 

історичних наук 

 

12) наявність 

апробаційних та/або 

науково-популярних, 

та/або 

консультаційних 

(дорадчих), та/або 

науково-експертних 

публікацій з наукової 

або професійної 

тематики загальною 

кількістю не менше 

п’яти публікацій; 

1. Ставлення 

сучасної української 

та польської молоді до 

політики: 

порівняльний аналіз 

пограниччя // 

Молодіжна політика: 

проблеми і 

перспективи : збірник 

наукових праць / Ред. 

С. Щудло, П. Длугош. 

– Дрогобич – Жешув : 

«Трек ЛТД», 2016. – 

Вип. 7. – С. 177–183.  

2. Культурно-освітня 

діяльність товариства 

«Просвіта» в 

Дрогобичі у 

міжвоєнний період // 

Молодіжна політика: 

проблеми та 

перспективи: зб. наук. 



праць / ред. С. Щудло, 

М. Зелінська. – 

Дрогобич – Зелена 

Ґура: «Трек ЛТД», 

2017. – Вип. 8. – С. 

59–63.  

3. Діяльність філії 

товариства «Просвіта» 

в Дрогобичі (1921 – 

1939) // Проблеми 

гуманітарних наук : 

збірник наукових 

праць Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка. Серія 

«Історія» / ред. кол. 

Володимир Галик 

(головний редактор) та 

ін. – Дрогобич : 

Редакційно-

видавничий відділ 

ДДПУ імені Івана 

Франка, 2018. – 

Випуск 42. – С. 75–90 

(Google Scholar, Index 

Copernicus). 

4. Формування 

національної 

свідомості молоді у 

діяльності «Просвіти» 

в Дрогобичі: 

історичний досвід 

міжвоєнного періоду // 

Молодіжна політика: 

проблеми та 



перспективи : збірник 

наукових праць / ред. 

С. Щудло. – Дрогобич 

– Лєгниця : ТзОВ 

«Трек ЛТД», 2019. – 

Вип. 9. – С. 135–141. 

5. Transformation of 

forms of political 

participation of younth 

in present-day Ukraine// 

Zeszyty Naukowe 

Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej im. 

Witelona w Legnicy. – 

Legnica :  

Wydawnictwo 

Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej im. 

Witelona w Legnicy, 

2019. – Nr 32(3). – S. 

145–154 (CEJSH (The 

Central European 

Journal of Social 

Science and 

Humanities), BazEkon, 

Index Copernicus). 

(Співавтор – Н. 

Юркевич, авторська 

участь 5 с.) 

6. Мілена 

Рудницька й 

український жіночий 

рух у Галичині 

міжвоєнного періоду // 

Українська жінка у 

національному і 

глобальному просторі 



: історія, сучасність, 

майбутнє : збірник 

наукових праць за 

матеріалами 

ІІ Міжнародного 

наукового форуму (6 

листопада 2020 р.) / 

Заг.ред. С. Щудло, О. 

Зелена. – Дрогобич : 

«Трек ЛТД», 2020. – 

С. 58–68.   

 

14) керівництво 

студентом, який 

зайняв призове місце 

на I етапі 

Всеукраїнської 

студентської 

олімпіади 

(Всеукраїнського 

конкурсу 

студентських 

наукових робіт), або 

робота у складі 

організаційного 

комітету/журі 

Всеукраїнської 

студентської 

олімпіади 

(Всеукраїнського 

конкурсу 

студентських 

наукових робіт), або 

керівництво постійно 

діючим студентським 

науковим 

гуртком/проблемною 



групою; керівництво 

студентом, який став 

призером або 

лауреатом 

Міжнародних 

мистецьких конкурсів, 

фестивалів та 

проектів, робота у 

складі організаційного 

комітету або у складі 

журі міжнародних 

мистецьких конкурсів, 

інших культурно-

мистецьких проектів; 

керівництво 

студентом, який брав 

участь в 

Олімпійських, 

Паралімпійських іграх, 

Всесвітній та 

Всеукраїнській 

Універсіаді, 

чемпіонаті світу, 

Європи, Європейських 

іграх, етапах Кубка 

світу та Європи, 

чемпіонаті України; 

виконання обов’язків 

тренера, помічника 

тренера національної 

збірної команди 

України з видів 

спорту; виконання 

обов’язків головного 

секретаря, головного 

судді, судді 

міжнародних та 



всеукраїнських 

змагань; керівництво 

спортивною 

делегацією; робота у 

складі організаційного 

комітету, 

суддівського корпусу; 

Керівник 

проблемної групи з 

політології (2017 – 

2020 рр.); 

Призові місця у ІІ 

турі Всеукраїнської 

олімпіади з 

політології:  

2018 р. – ІІІ 

командне місце 

(Юрчишин Назарій, 

Мазурчак Лідія, 

Бокало Марія-

Христина); 

2019 р. – ІІІ 

командне місце 

(Байкенич Андріана, 

Пецкович Роксолана,  

Гриньо Мар’яна). 

 

19) діяльність за 

спеціальністю у формі 

участі у професійних 

та/або громадських 

об’єднаннях; 

Член 

Дрогобицького 

осередку Наукового 

товариства імені 

Тараса Шевченка 



 

20) досвід 

практичної роботи за 

спеціальністю не 

менше п’яти років 

(крім педагогічної, 

науково-педагогічної, 

наукової діяльності) –  

31 рік  

Копельців-

Левицька 

Єлизавета 

Деонізіївна 

доцент Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

інститут імені 

Івана Франка, 

2003 

Спеціальність 

«Історія» 

Кваліфікація 

Вчитель  історії  

Львівський 

державний 

університет  

імені Івана 

Франка, 2007, 

спеціальність 

«Правознавство», 

кваліфікація 

«Юрист» 

 

 

Кандидат юридичних 

наук, 12.00.12, 

філософія права тема 

дисертації: 

«Ментальність 

українського народу: 

філософсько-правовий 

аспект», ДК№011275, 

виданий Атестаційною 

колегією МОН 

25.01.2013 р. 

Доцент кафедри правознавства, 

соціології та політології з 1грудня 

2004 року 

Наявність публікацій у наукових 

виданнях, які включені до переліку 

фахових видань України, до 

наукометричних баз, зокрема Scopus, 

WebofScienceCoreCollection): 

Копельців-Левицька Є.Д. Спільні та 

відмінні риси правової ментальності 

українського та російського народів 

(філософсько-правовий аспект) /Є. 

Копельців-Левицька / Митна справа: 

Науково-аналітичний журнал. – 

2015. – № 1 (97). – Част. 2. – Кн. 2. – 

С. 238 – 244. (фахове видання) 

Копельців-Левицька Є.Д. Правові 

сюжети в українській обрядово-

звичаєвій культурі /Є. Копельців-

Левицька / Науковий вісник 

Ужгородського національного 

університету. Серія: Право. – 2015. – 

Вип. 31. – Том 3. – С. 198 – 201.  

Стажування:  

Природно-

гуманістичнийУнівер

ситеті в м. Седлєце, 

Інститут наук про 

безпеку 

(Республіка Польща) 

(180 год / 6 кредитів. 

З 1 вересня по 31 

жовтня 2019 року 

Тема «Права 

людини» 

Довідка 

№68.956.2019 від 

03.12.2019 

1) наявність не менше 

п’яти публікацій у 

періодичних наукових 

виданнях, що 

включені до переліку 

фахових видань 

України, до 

наукометричних баз, 

зокрема Scopus, 

WebofScienceCoreColl

ection; 

 

3. Наявність виданої 

монографії, загальним 

обсягом не менше 5 

авторських аркушів: 

Євроінтеграційні 

наміри українців крізь 

призму правового 

менталітету / 

Копельців-Левицька 

Є.Д. // Молодь у 

сучасних 

євроінтеграційних 

процесах: колективна 

монографія / за заг. 

ред. С. Щудло. – 



Копельців-Левицька Є.Д. 

Проблематика ментальності в 

історичній ретроспективі. /Є. 

Копельців-Левицька / Науковий 

вісник Ужгородського 

національного університету . Серія 

право. –2017. – Випуск 44. – Том 2. – 

С. 169 – 172.   

Копельців-Левицька Є.Д. Право на 

повагу до приватного і сімейного 

життя ст.. 8 Конвенції про захист 

прав і основоположних свобод /Є. 

Копельців-Левицька / Науковий 

вісник Ужгородського 

національного університету . Серія 

право. – 2018 – Випуск 49. – Том 2. – 

С. 197 – 202.  

Копельців-Левицька Є.Д. Сурогатне 

материнство: торгівля дітьми чи 

послуга у сфері допоміжних 

репродуктивних технологій /Є.Д. 

Копельців-Левицька // Приватне та 

публічне право. 2019. 2. С.45–49. 

 

 

Дрогобич : ЛТД Трек, 

2017. – С.58 – 81. 

(розділ колективної 

монографії, авторська 

частка 1,2 д.а.); 

 

4) наявність виданих 

навчально-методичних 

посібників/посібників 

для самостійної 

роботи здобувачів 

вищої освіти та 

дистанційного 

навчання, електронних 

курсів на освітніх 

платформах 

ліцензіатів, конспектів 

лекцій/практикумів/ме

тодичних 

вказівок/рекомендацій

/ робочих програм, 

інших друкованих 

навчально-методичних 

праць загальною 

кількістю три 

найменування; 

Копельців-Левицька 

Є.Д. Права 

людиниметодичнімате

ріали до семінарських 

занять посібник./ Є. 

Копельців-Левицька – 

Дрогобич 

:РедакційнийвідділДр

огобицького 

державного 

педагогічногоуніверси



тетуіменіІвана 

Франка, 2018. – с. 38 

Копельців-Левицька 

Є.Д Дмитришин Ю. 

Сімейне право 

України: 

методичніматеріали до 

семінарських занять

 посібник / 

Є. Копельців-

Левицька, 

Ю.Дмитришин. – 

Дрогобич 

:РедакційнийвідділДр

огобицького 

державного 

педагогічногоуніверси

тетуіменіІвана 

Франка, 2017. – с. 38 

 

7) участь в 

атестаціїнауковихкадр

івякофіційногоопонен

таабо члена 

постійноїспеціалізован

оївченої ради, або 

члена не 

меншетрьохразовихсп

еціалізованихвчених 

рад; 

Офіційнийопонент на 

захистідисертаційного

дослідження 

«Філософсько-

правоваконцепціяукра

їнськоїполемічноїлітер

атури», яке відбулося 



«30» червня 2017 р. о 

10.00 годині на 

засіданніспеціалізован

оївченої ради Д 

35.052.19 у 

Національномууніверс

итеті 

«Львівськаполітехніка

». 

Офіційнийопонент на 

захистідисертаційного

дослідження 

«Метаантропологіяме

нталітету: 

правовийвимір», яке 

відбулося «6» березня 

2018 р. о 14.00 годині 

на 

засіданніспеціалізован

оївченої ради Д 

35.052.19 у 

Національномууніверс

итеті 

«Львівськаполітехніка

». 

Офіційнийопонент на 

захистідисертаційного

дослідження 

«Аксіологічно-

нормативна парадигма 

свободиволілюдини» 

яке відбулося «18» 

вересня 2018 р. о 14.00 

годині на 

засіданніспеціалізован

оївченоїради К 

35.725.02 у 



Львівському 

державному 

університетівнутрішні

х справ. 

2. Офіційнийопонент 

на 

захистідисертаційного

дослідження «

 Концепціяправ

овоїдержави Б. 

Кістяківського: 

філософсько-

правовівиміри», яке 

відбулося «21» 

вересня 2018 р. о 10.00 

годині на 

засіданніспеціалізован

оївченої ради Д 

35.052.19 у 

Національномууніверс

итеті 

«Львівськаполітехніка

». 

3. Офіційнийопонент 

на 

захистідисертаційного

дослідження 

«Правовадопомога як 

соціальний феномен» 

яке відбулося «21» 

лютого 2019 року о 12 

00 годині на 

засіданніспеціалізован

оївченої ради К 

70.895.02 у 

Хмельницькомуунівер

ситетіуправління та 



права 

4. Офіційнийопонент 

на 

захистідисертаційного

дослідження 

«Філософсько-

правовідетермінантиці

ннісногоуніверсамуос

обистостівійськовослу

жбовця» яке відбулося 

«30» травня 2019 року 

о 10 00 годині на 

засіданніспеціалізован

оївченої ради К 

70.895.02 у 

Хмельницькомуунівер

ситетіуправління та 

права. 

 

10) участь у 

міжнароднихнаукових 

та/абоосвітніхпроекта

х, залучення до 

міжнародноїекспертиз

и, наявністьзвання 

“суддяміжнародноїкат

егорії” 

Участь у 

стипендіальній 

програмі Польської 

національної комісії 

ЮНЕСКО з 1 вересня 

2019 по 31 жовтня 

2019 року , при 

Природному 

гуманітарному 

університеті м. 



Седльце  (Республіка 

Польща). 

 

12) наявність 

апробаційних та/або 

науково-популярних, 

та/або 

консультаційних 

(дорадчих), та/або 

науково-експертних 

публікацій з наукової 

або професійної 

тематики загальною 

кількістю не менше 

п’яти публікацій; 

 

Копельців-Левицька 

Є.Д.  Альтернативні 

способи вирішення 

конфліктів  /Є.Д. 

Копельців-Левицька // 

Молодіжна політика : 

проблеми та 

перспективи: збірник 

наукових праць / ред.. 

С. Щудло, П. Длугош. 

– Дрогобич  – Жешув : 

«Трек ЛТД», 2016. – 

Вип. 7.  – С. 154-161.) 

Копельців-Левицька 

Є.Д.  Проблеми 

сурогатного 

материнства в 

українському 

законодавстві /Є.Д. 



Копельців-Левицька // 

Українська жінка у 

національному і 

глобальному просторі: 

історія, сучасність, 

майбутнє: збірник 

матеріалів 1 

Міжнародного 

наукового форуму (24-

15 листопада 2016 

року) / за заг. ред. С. 

Щудло. – Дрогобич : 

«Трек ЛТД», 2016. – с. 

73 – 76. 

Копельців-Левицька 

Є.Д.  Євроінтеграційні 

наміри українців крізь 

призму правового 

менталітету /Є.Д. 

Копельців-Левицька //  

Молодь у сучасних 

євроінтеграційних 

процесах: колективна 

монографія / за заг. 

ред. С. Щудло. – 

Дрогобич : ЛТД Трек, 

2017. – С. 58 – 81.  

Копельців-Левицька 

Є.Д. Сурогатне 

материнство: торгівля 

дітьми чи послуга у 

сфері допоміжних 

репродуктивних 

технологій /Є.Д. 

Копельців-Левицька // 



Приватне та публічне 

право. 2019. 2. С.45–

49. 

Копельців-Левицька 

Є.Д. 

Противодействиеторго

вле людьми в 

Украине: уголовно-

правовой аспект / Є.Д. 

Копельців-Левицька // 

Naukamłodych. 

Nowespojrzenie: 

Naukihumanistyczne. 

Siedlce: 

WudawnictwoNaukove

Uniwersytety 

Przyrodnicogo-

Humanistyffznego w  

Siedlcach, 2019.  S. 217 

– 225. 

Копельців-Левицька 

Є.Д. 

Правовыеаспектыпрот

иводействияторговлед

етьми // Doctrina. 

Studia społeczno-

polityczne, 

WudawnictwoNaukove

Uniwersytety 

Przyrodnicogo-

Humanistyffznego w  

Siedlcach, Tom 16 Nr 

16 (2019) S. 117 – 132. 

 

20.Досвід практичної 



роботи за 

спеціальністю не 

менше п’яти років- 17 

років). 

 

Особи, які працюють за сумісництвом 

       

 


