
Кадровий склад кафедри культурології та мистецької освіти згідно з ліцензійними умовами  

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

науково-

педагогічного, 

педагогічного, 

наукового 

працівника 

Наймену-

вання 

посади 

Освітня 

кваліфікація 

(найменування 

закладу, який 

закінчив 

науково-

педагогічний, 

педагогічний, 

науковий 

працівник, рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація 

згідно з 

документом 

про вищу 

освіту) 

Освітня кваліфікація 

(науковий ступінь, 

шифр і 

найменування 

наукової 

спеціальності, тема 

дисертації (серія, 

номер, дата, ким 

виданий диплом), 

вчене звання, за 

якою кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно (серія, 

номер, дата, ким 

виданий атестат) 

Професійна кваліфікація 

(відомості про досвід 

професійної діяльності 

(заняття) за відповідним 

фахом (спеціальністю, 

спеціалізацією) із зазначенням 

посади та строку роботи на цій 

посаді (крім педагогічної, 

науково-педагогічної, наукової 

діяльності), керівництво 

(консультування) дисертації 

на здобуття наукового ступеня 

за спеціальністю (прізвище, 

ім’я, по батькові дисертанта, 

здобутий науковий ступінь, 

спеціальність, назва 

дисертації, рік захисту, серія, 

номер, дата, ким виданий 

диплом), наявність публікацій 

у наукових виданнях, які 

включені до переліку фахових 

видань України, до 

наукометричних баз, зокрема 

Scopus, Web of Science Core 

Collection), протягом останніх 

п’яти років) 

Відомості про підвищення 

кваліфікації (найменування 

закладу, вид документа, тема, 

дата видачі і кількість 

навчальних кредитів (годин)) 

Досягнення у професійній діяльності (відповідно до 

пункту 38 Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності) 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

Дротенко 

Валентина 

Іванівна 

Завідувач 

кафедри 

культурології 

та мистецької 

освіти, 

 

доцент 

Київський 

державний 

університет 

імені Тараса 

Шевченка, 

1989, 

Філософія, 

Диплом 

ПВ №694610 

27.06.1989 

Філософ, 

Викладач 

філософії 

 

Кандидат 

філософських наук, 

09.00.01 – діалектика 

і теорія пізнання, 

«Проблема дійсності 

діалектики», 

Диплом кандидата 

наук: 

КН №0022303 

02.02.1993 

Рішенням  Вищої 

атестаційної  комісії 

України 

спеціалізованої 

1. Дротенко В. І. Суб’єктність 

як модальний оператор 

особистості / В. Дротенко, Ю. 

Гуйда // Наукові записки 

Національного університету 

«Острозька академія». Серія : 

Філософія. 2017. Вип. 20. С. 

13-17. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuo

afs_2017_20_5. (фахове 

видання) 
2. Дротенко В. І. Парадигма 

концепту «суб'єктність». 

Молодь і ринок. 2018. № 8. С. 

Львівський національний 

університет  імені Івана Франка 

 

кафедра 

теорії та історії культури 

 

01.11.2018- 

30.11.2018 

 

Довідка №5307-М 

від 20.12.2018р. 

 

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: 

1.1. Дротенко В. І. Суб’єктність як модальний 

оператор особистості / В. Дротенко, Ю. Гуйда // 

Наукові записки Національного університету 

«Острозька академія». Серія : Філософія. 2017. 

Вип. 20. С. 13-17. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoafs_2017_20_5. 

(фахове видання) 
1.2. Дротенко В. І. Парадигма концепту 

«суб'єктність». Молодь і ринок. 2018. № 8. С. 111-

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoafs_2017_20_5
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoafs_2017_20_5
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoafs_2017_20_5


 

 

вченої ради 

Харківського 

державного  

педагогічного 

інституту імені 

Г.С. Сковороди 

(протокол №1 ) 

 

Доцент кафедри 

українознавства, 

Атестат 

ДЦ №001555 

21.12.2001 

Рішення 

Атестаційної колегії 

Протокол №5/41-Д 

від  21.12.2000 р. 

 

111-117. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2

018_8_23. (Index Copernicus) 

.3.Дротенко В. І. Методологія 

стилістики художніх форм 

культури. Молодий вчений. 

2019. №9 (73).  URL: 

http://molodyvcheny.in.ua/files/j

ournal/2019/9/57.pdf (Index 

Copernicus) 

4.Дротенко В. І. Семіотика 

іконопису та стилістика ікони 

в контексті культурно-

мистецької традиції. Науковий 

журнал «Молодий вчений», 

2021. №3(91). С. 135-140.  

URL: 

http://molodyvcheny.in.ua/ua/arc

hive/91/ 

(Index Copernicus) 

5. Дротенко В. І. Візуальне 

мислення як методологія 

освоєння художньої культури. 

Scientific Collection 

«InterConf», (60): with the 

Proceedings of the 1st 

International Scientific and 

Practical Conference «Scientific 

Trends and Trends in The 

Context of Globalization» (June 

7-8, 2021). Umeå, Sweden: 

Mondial, 2021. Р. 260-265.   

URL:https://ojs.ukrlogos.in.ua/in

dex.php/interconf/article/view/1

3407 

(Index Copernicus) 

 

117. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2018_8_23. 

(Index Copernicus) 

1.3.Дротенко В. І. Методологія стилістики 

художніх форм культури. Молодий вчений. 2019. №9 

(73).  URL: 

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/9/57.pdf 

(Index Copernicus) 

1.4.Дротенко В. І. Семіотика іконопису та 

стилістика ікони в контексті культурно-мистецької 

традиції. Науковий журнал «Молодий вчений», 2021. 

№3(91). С. 135-140.  URL: 

http://molodyvcheny.in.ua/ua/archive/91/ 

(Index Copernicus) 

1.5. Дротенко В. І. Візуальне мислення як 

методологія освоєння художньої культури. Scientific 

Collection «InterConf», (60): with the Proceedings of 

the 1st International Scientific and Practical Conference 

«Scientific Trends and Trends in The Context of 

Globalization» (June 7-8, 2021). Umeå, Sweden: 

Mondial, 2021. Р. 260-265.   

URL:https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/artic

le/view/13407 

(Index Copernicus) 

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): 

3.1.Дротенко В.І., Савчин Г.В. Філософія культури 

і мистецтва : тексти лекцій [для здобувачів 

освітнього ступеня «Магістр» спеціальностей 023 

«Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 

реставрація» та 024 «Хореографія»]. Дрогобич : 

РВВ ДДПУ ім. І.Франка, 2018. 64 с. (4 ум.друк.арк) 

3.2.Дротенко В.І., Кекош О.М. Сакральне 

мистецтво : тексти лекцій [для здобувачів 

освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 023 

«Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 

реставрація»]. Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. І.Франка, 

2018. 68 с. (4,25 ум.друк.арк) 

3.3.Дротенко В.І., Кекош О.М. Іконопис : тексти 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2018_8_23
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2018_8_23
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/9/57.pdf
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/9/57.pdf
http://molodyvcheny.in.ua/ua/archive/91/
http://molodyvcheny.in.ua/ua/archive/91/
https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/13407
https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/13407
https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/13407
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2018_8_23
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/9/57.pdf
http://molodyvcheny.in.ua/ua/archive/91/
https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/13407
https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/13407


лекцій [для здобувачів освітнього ступеня 

«Магістр» спеціальності 023 «Образотворче 

мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»]. 

РВВ ДДПУ ім..І.Франка, 2021. 48 с. (3 ум.друк.арк.) 

11) наукове консультування підприємств, 

установ, організацій не менше трьох років, що 

здійснювалося на підставі договору із закладом 

вищої освіти (науковою установою): 

Керівництво науково-педагогічним стажуванням, 

підвищенням кваліфікації педагогічних працівників 

закладів освіти І-ІІ рівня акредитації з навчальної 

дисципліни «Культурологія» (за останні 5 років 5 

осіб) 

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: 

12.1.Дротенко В.І., Гуйда Ю.Б. Феномен 

суб’єктності: методологічні рефлексії. Духовність. 

Культура. Виклики сьогодення. Матеріали 

Всеукраїнської наукової конференції з 

міжнародною участю (м. Львів, 21–22 квітня 2017 

р.). Львів: Львівський національний університет 

імені Івана Франка, 2017. С.58–63. URL: 

https://filos.lnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2014/12/Tezy-konferenciji-

2017.pdf#page=61 

12.2.Дрготенко В.І. Як можлива метафізика. 

Філософія як культурна політика сучасності. V 

Всеукраїнська наукова конференція. Національний 

університет «Острозька академія», 3 листопада, 

2017.  URL: 

https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2017/06-11-01 

 12.3.Дротенко В.І. Проблема ідентичності в 

культурі постмодерну. Наукові записки 

Національного університету «Острозька академія». 

Серія «Культурологія». Проблеми культурної 

ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур : 

матеріали Х Міжнародної наукової конференції. 

(Острог, 18 – 19 травня 2018 року) / ред. кол. : 

І.Д.Пасічник, Д.М.Шевчук та ін.. Острог : 

https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2014/12/Tezy-konferenciji-2017.pdf#page=61
https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2014/12/Tezy-konferenciji-2017.pdf#page=61
https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2014/12/Tezy-konferenciji-2017.pdf#page=61
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2017/06-11-01


Видавництво Національного університету 

«Острозька академія», 2018. Вип. 19. С. 146–149. 

URL: https://eprints.oa.edu.ua/7139/1/18.pdf 

12.4.Дротенко В.І. Іншо-модальність креативного 

мислення. Гуманізм. Людина. Уява: Матеріали 

Міжнародних людинознавчих філософських читань 

(Дрогобич, 2018 р.) / ред. колегія: В.С.Возняк 

(головний редактор), В.В.Лімонченко, 

О.А.Ткаченко.Дрогобич : ТзОВ «Трек ЛТД», 2018. 

167 с. С.47–50.  

12.5.Дротенко В. І. Методологія досліджень 

проблеми візуальності новітньої культури.  

Матеріали VI Міжнародної науково-практичної 

конференції «About the problems of science and 

practice, tasks and ways to solve them», 26-30 жовтня 

2020 р., Мілан, Італія. URL : https://isg-

konf.com/uk/about-the-problems-of-science-and-

practice-tasks-and-ways-to-solve-them/ 

14) керівництво постійно діючим студентським 

науковим гуртком / проблемною групою: 

Проблемна група «Культурологічні та українознавчі 

аспекти мистецької освіти». 

Білан  

Тетяна 

Орестівна 

Доцент  

кафедри 

культурології 

та мистецької 

Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

інститут імені 

Івана Франка; 

1990; 

Українська 

мова і 

література. 

Російська мова 

і література; 

ТВ № 794611,  

Вчитель 

української 

мови і 

літератури, 

російської 

мови і 

літератури 

 

Кандидат 

філософських наук 

09.00.05 

Історія філософії 

«Проблема 

виховного ідеалу в 

українській 

філософії на рубежі 

ХІХ – початку ХХ 

ст.: М.Драгоманов, 

О.Пчілка, 

Л.Українка»; 

 

Диплом кандидата 

наук:  

ДК № 001384 

14.10.1998. 

Рішенням  президії 

Вищої  атестаційної  

комісії України 

1.1. Білан Т.О. 

 Інтеграційна складова 

художньо-мистецької 

підготовки учителя 

початкової школи // Молодь і 

ринок. – №10 (153) жовтень, 

2017. – С. 41-45. (фахове 

видання) 

1.2. Білан Т.О. 

Мистецтво як чинник 

творчо-особистісної 

спрямованості освіти // 

Молодь і ринок: щомісячний 

науково-педагогічний журнал. 

– 2018. – № 8 (163). – C. 76 – 

80. фахове видання, Index 

Copernicus 

1.3. Білан Т.О. 

Філософсько-освітній 

дискурс української 

Львівський національний 

університет імені Івана Франка 

 

кафедра 

теорії та історії культури 

 

01 березня 2019 р.- 

01 квітня 2019 р.; 

 

4,5 кредити (135 год) 

 

Довідка №1205-В 

від 04.04.2019р. 

 

 

Міжнародна програма 

підвищення кваліфікації 

керівників закладів освіти, 

педагогічних та науково-

педагогічних працівників 

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; 

1.7. Білан Т.О.  Інтеграційна складова 

художньо-мистецької підготовки учителя 

початкової школи // Молодь і ринок. – №10 (153) 

жовтень, 2017. – С. 41-45. (фахове видання) 

1.8. Білан Т.О. Мистецтво як чинник творчо-

особистісної спрямованості освіти // Молодь і 

ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал. – 

2018. – № 8 (163). – C. 76 – 80. фахове видання, 

Index Copernicus 

1.9. Білан Т.О. Філософсько-освітній дискурс 

української художньої культури ХХ-ХХІ ст.// 

Науковий журнал «Молодий вчений» № 6 (70)  

червень, 2019. Index Copernicus 

1.10. Білан Т.О. Формування емоційної сфери 

у майбутніх педагогів як проблема методолого-

https://eprints.oa.edu.ua/7139/1/18.pdf
https://isg-konf.com/uk/about-the-problems-of-science-and-practice-tasks-and-ways-to-solve-them/
https://isg-konf.com/uk/about-the-problems-of-science-and-practice-tasks-and-ways-to-solve-them/
https://isg-konf.com/uk/about-the-problems-of-science-and-practice-tasks-and-ways-to-solve-them/
http://journals.indexcopernicus.com/+,p24780203,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/+,p24780203,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/+,p24780203,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/+,p24780203,3.html


 (протокол  №3-06/7) 

 

Доцент кафедри  

українознавства 

Атестат 

ДЦ № 004718 

20.06.2002 

Рішення 

Атестаційної колегії 

(протокол №3/12-Д)  

художньої культури ХХ-ХХІ 

ст.// Науковий журнал 

«Молодий вчений» № 6 (70)  

червень, 2019. Index 

Copernicus 

1.4. Білан Т.О. 

Формування емоційної 

сфери у майбутніх педагогів 

як проблема методолого-

психологічної підготовки // 

Науковий журнал «Молодий 

вчений» № 4.2.(68.2) квітень, 

2019. – 266 с. – С. 13-17. Index 

Copernicus 
1.5. Білан Т.О. 

Світоглядні аспекти 

формування професійної 

самосвідомості майбутнього 

педагога // Актуальні питання 

гуманітарних наук: 

міжвузівський збірник 

наукових праць молодих 

вчених ДДПУ імені Івана 

Франка. – Дрогобич. 

Видавничий дім «Гельветика», 

2020. – Вип. 28. Том 1. – 292 с. 

– С.149-154.  (фахове видання 

Б,  Index Copernicus). 

1.6. Білан Т.О. 

Символічність 

образотворчого мистецтва у 

часі та просторі культури  // 

Актуальні питання 

гуманітарних наук: 

міжвузівський збірник 

наукових праць молодих 

вчених ДДПУ імені Івана 

Франка. – Дрогобич. 

Видавничий дім «Гельветика», 

2020. – Вип. 30. Том 1. – 282 с. 

– С.54-60.   (фахове видання 

Б,  Index Copernicus). 

“Разом із Визначними Лідерами 

Сучасності: Цінності, Досвід, 

Знання, Компетентності і 

Технології для Формування 

Успішної Особистості та 

Трансформації Оточуючого 

Світу” 

International Historical 

Biographical Institute (Dubai - 

New York - Rome - Jerusalem - 

Beijing), 

Міжнародний Сертифікат, 

10.06.2021-10.07.2021р., 

4 кредити (120 год)/ 

з них 0,5 кредитів (15 год) 

інклюзивної освіти 

 

  

психологічної підготовки // Науковий журнал 

«Молодий вчений» № 4.2.(68.2) квітень, 2019. – 266 

с. – С. 13-17. Index Copernicus 

1.11. Білан Т.О. Світоглядні аспекти 

формування професійної самосвідомості 

майбутнього педагога // Актуальні питання 

гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових 

праць молодих вчених ДДПУ імені Івана Франка. – 

Дрогобич. Видавничий дім «Гельветика», 2020. – 

Вип. 28. Том 1. – 292 с. – С.149-154.  (фахове 

видання Б,  Index Copernicus). 

1.12. Білан Т.О. Символічність образотворчого 

мистецтва у часі та просторі культури  // 

Актуальні питання гуманітарних наук: 

міжвузівський збірник наукових праць молодих 

вчених ДДПУ імені Івана Франка. – Дрогобич. 

Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Вип. 30. Том 

1. – 282 с. – С.54-60.   (фахове видання Б,  Index 

Copernicus). 

1.13. Білан Т.О.  Лідерські якості майбутніх 

педагогів – складник володіння емоційним 

інтелектом // Актуальні питання гуманітарних 

наук: міжвузівський збірник наукових праць 

молодих вчених ДДПУ імені Івана Франка. – 

Дрогобич. Видавничий дім «Гельветика», 2021. – 

Вип. 35. Том 1. – 282 с. – С.237-243. (фахове 

видання Б,  Index Copernicus). 

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): 

3.1. Білан Т.О. Історія зарубіжного 

образотворчого мистецтва / Підручник. – 

Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана 

Франка, 2017. – 206 с. (13,0 друк. арк) 

3.2. Білан Т.О. Сучасне образотворче мистецтво 

України: навчальний посібник. – Дрогобич: 

Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана 

http://journals.indexcopernicus.com/+,p24780203,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/+,p24780203,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/+,p24780203,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/+,p24780203,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/+,p24780203,3.html


Білан Т.О.  Лідерські якості 

майбутніх педагогів – 

складник володіння 

емоційним інтелектом // 

Актуальні питання 

гуманітарних наук: 

міжвузівський збірник 

наукових праць молодих 

вчених ДДПУ імені Івана 

Франка. – Дрогобич. 

Видавничий дім «Гельветика», 

2021. – Вип. 35. Том 1. – 282 с. 

– С.237-243. (фахове видання 

Б,  Index Copernicus) 

 

 

 

 

Франка, 2018. – 102 с. (6,37 друк. арк) 

3.3.Білан Т.О. Труднощі та проблеми у 

професійній діяльності педагога: збірник завдань / 

Навчальний посібник. – Дрогобич: Редакційно-

видавничий відділ Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка, 

2019. – 100 с. (6,25 друк. арк) 

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: 

8.1. Білан Т.О. Рецензент журналу 

«Університети і лідерство» // Електронне наукове 

фахове видання: Категорія “Б”, Галузь знань – 01 

Освіта / Педагогіка, Спеціальність – 011 Освітні, 

педагогічні науки (Наказ МОН України від 

17.03.2020 р. № 409) https://ul-

journal.org/index.php/journal/reviewers 

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: 

12.1.  Білан Т.О. Ціннісні характеристики в 

контексті мистецько-філософської традиції // 

Особистість студента і соціокультурне середовище 

університету в суспільному контексті. Матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції. – 

Київ, 2017. – 153с. // Режим 

доступу http://ihed.org.ua/images/biblioteka/zbirnik_O

sobistist-studenta-i-seredovishe_2017-153s.pdf 

12.2. Білан Т.О. Людиновимірність освітньої 

діяльності Валерія Скотного // Збірник матеріалів 

Міжнародної науково-практичної конференції до 

70-річчя від дня народження професора 

В.Г.Скотного «Актуальні проблеми філософії 

освіти: загальнофілософські, психолого-педагогічні 

та організаційні виміри. – Дрогобич: Редакційно-

http://ihed.org.ua/images/biblioteka/zbirnik_Osobistist-studenta-i-seredovishe_2017-153s.pdf
http://ihed.org.ua/images/biblioteka/zbirnik_Osobistist-studenta-i-seredovishe_2017-153s.pdf


видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2018. 

– 292 с. – С. 13 – 18. 

12.3. Білан Т.О. Роль світоглядних позицій у 

формуванні емоційної сфери майбутніх педагогів 
// Методологічні, теоретичні та практичні проблеми 

психологічної науки. Збірник статей учасників 

Першої Міжнародної наукової інтернет-конференції 

(17 квітня 2019 року). – Дрогобич: «Швидкодрук», 

2019. – 264 с. – С. 7-11. 

12.4. Білан Т.О. Philosophical and psychological 

elements of the empathic ability of future 

pedagogues // Fundamental And Applied Researches: 

Contemporary Scientifi cal and practical Solutions and 

Approaches. Interdisciplinary Prospects. Volume V / 

[Editors: A. Dushniy, M. Makhmudov, 

M.Strenacikova]. – Baku – Banska Bystrica – 

Uzhhorod – Kherson: Posvit, 2019. 616p. С. 507-514.  

12.5. Білан Т.О. Екзистенційні аспекти 

психологічного благополуччя особистості // 
Психологічні умови благополуччя персоналу 

організації: тези І Міжнародн. Науково-практ.конф. 

– Львів: Націон. ун-т «Львівська політехніка, 2020. 

– 234 с. – С. 37-39. 

12.6. Білан Т.О. Аксіологічний контекст 

сучасного освітнього простору // Актуальні 

проблеми психології, педагогіки та соціальної 

роботи: матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції, присвяченої 20-річчю заснування 

факультету психології, педагогіки та соціальної 

роботи. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 

2019. – 140 с. – С.6-8. 

12.7. Білан Т.О. Формування  професійної 

самосвідомості майбутнього педагога: 

теоретичний аспект // Методологічні, теоретичні 

та практичні проблеми психологічної науки. 

Збірник статей учасників Другої Міжнародної 

наукової інтернет-конференції (25 лютого 2020 

року). – Дрогобич: «Швидкодрук», 2020. – 232 с. – 

С. 29-34 

12.8. Білан Т.О. До питання про емоційне 

вигорання педагога // Психічне здоров’я персоналу 

освітніх організацій та його профілактика: 



матеріали Всеукраїнського науково-практичного 

семінару. – м. Кам’янець-Подільський, Подільський 

спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-

економічний коледж.  – 2020. – 90 с. – С. 9-10. 

12.9. Білан Т.О. Філософський контекст художньо-

мистецьких здатностей // Матеріали VIІ 

Міжнародної науково-практичної конференції 

«European scientific discussion», 23 – 25 травня 2021 

року, Рим, Італія. – 491 с. – С. 368 – 370. URL 

https://sci-conf.com.ua/vii-mezhdunarodnaya-nauchno-

prakticheskaya-konferentsiya-european-scientific-

discussions-23-25-maya-2021-goda-rim-italiya-arhiv/. 

14) керівництво постійно діючим студентською 

проблемною групою «Інноваційні технології у 

вивченні дисциплін художньо-естетичного циклу» 
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державний 

педагогічний 
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імені Василя 

Стефаника 

 

1990  

Історія і 
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Вчитель історії 

та суспільство-

знавства, 

методист 

виховної 

роботи 

 

 

Кандидат  

історичних наук  

 

07.00.05 

Етнологія 

 

«Традиційне 

скотарство 

населення 

українського 

Середнього Полісся»  

 

Диплом кандидата 

наук:  

ДК №027932 

09.03.2005 

Рішенням  президії 

Вищої  атестаційної  

комісії України 

(протокол  №6-11/2) 

 

Доцент  

кафедри 

культурології 

та українознавства 

 

1.Гладкий М.І. Діяльність 

санаторно-туристичного 

комплексу «Трускавець. 365» 

в популяризації історико-

культурної спадщини 

карпатського регіону України. 

/ М. Гладкий. – 

Східноєвропейський 

історичний вісник. – 

Дрогобич: «Посвіт», 2017. – 

Спецвипуск 3. – С. 170-178. 

(0,5 др. арк.).(фахове 

видання).  
2. Гладкий М. Рукописні 

збірки як джерело для 

дослідження усної народної 

творчості (на матеріалах с. 

Доброгостів) / М. Гладкий. // 

Дрогобицький краєзнавчий 

збірник. – Ред. кол.: Л. 

Тимошенко (голов. ред.) В. 

Олександрович, Л. Винар, Л. 

Войтович та ін. – Вип. ХІХ – 

ХХ. Дрогобич: Коло, 2017. – с. 

468-472 (фахове видання). 

3. Гладкий М.І. Виставки 

Львівський національний 

університет імені Івана Франка 

 

Кафедра етнології 

 

05 жовтня  2020 р.- 

24 листопад  2020р.; 

 

«Зміст та продуктивність 

 підготовки фахівців за 

спеціальністю «Етнологія» 

 

6  кредитів (180 год) 

 

Довідка №3236-У 

від 24.11.2020р. 

 

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; 

1.1.. Гладкий М.І. Діяльність санаторно-

туристичного комплексу «Трускавець. 365» в 

популяризації історико-культурної спадщини 

карпатського регіону України. / М. Гладкий. – 

Східноєвропейський історичний вісник. – 

Дрогобич: «Посвіт», 2017. – Спецвипуск 3. – С. 170-

178. (0,5 др. арк.).(фахове видання).  

1.2. Гладкий М. Рукописні збірки як джерело для 

дослідження усної народної творчості (на 

матеріалах с. Доброгостів) / М. Гладкий. // 

Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Ред. кол.: Л. 

Тимошенко (голов. ред.) В. Олександрович, Л. 

Винар, Л. Войтович та ін. – Вип. ХІХ – ХХ. 

Дрогобич: Коло, 2017. – с. 468-472 (фахове 

видання). 

1.3. Гладкий М.І. Виставки дітей та молоді в 

Палаці мистецтв музею «Дрогобиччина» // Молодь і 

ринок. – 2018. – №. 10. – С. 104-108 (фахове 

видання). 

1.4.  Гладкий М.І. Виставкова діяльність Палацу 



Атестат доцента  

12ДЦ № 028702 

10.11.2011 

Рішення 

Атестаційної колегії 

МОНМС України 

(протокол №1/01-Д) 

дітей та молоді в Палаці 

мистецтв музею 

«Дрогобиччина» // Молодь і 

ринок. – 2018. – №. 10. – С. 

104-108 (фахове видання). 

4.  Гладкий М.І. Виставкова 

діяльність Палацу мистецтв 

музею «Дрогобиччина» 

упродовж 2005-2007 років 

Дрогобицький краєзнавчий 

збірник / Ред. кол. Л. 

Тимошенко (голов. ред.),  Л. 

Войтович, Г. Гмітерек та ін. – 

Вип.  ХХІ. – Дрогобич: Посвіт,  

2019. – С. 365 – 372( фахове 

видання). 

мистецтв музею «Дрогобиччина» упродовж 2005-

2007 років Дрогобицький краєзнавчий збірник / Ред. 

кол. Л. Тимошенко (голов. ред.),  Л. Войтович, Г. 

Гмітерек та ін. – Вип.  ХХІ. – Дрогобич: Посвіт,  

2019. – С. 365 – 372( фахове видання). 

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); 
3.1.Гладкий М.І. Демографія.  Навчальний  

посібник – Дрогобич : Редакційно-видавничий 

відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2016. – 102 с. 

7) участь в атестації наукових кадрів як 

офіційного опонента або члена постійної 

спеціалізованої вченої ради, або члена не менше 

трьох разових спеціалізованих вчених рад; 

Опонування дисертацій на здобуття наукового 

ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.05 – етнологія. 

2016. Баглай Марія Дисертація на тему: Традиційна 

літня календарно-побутова обрядовість волинян: 

загальноукраїнські риси та локальні особливості  

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: 

12.1. Гладкий М.І. Образ берези в народних 

віруваннях українців / Микола Гладкий // Етнос. 

Культура. Нація: Матеріали Міжнародної інтернет-

конференції, 20-21 жовтня 2016 року // Режим 

доступу http: //ddpu.drohobych.net/pro-univ/nauka-v-

universiteti/materiali-kon-ferencij-ta-seminariv/x-

konferen-сiya-etnos-kultura-naciya/ (0,5 др. арк.). 

12.2.  Гладкий М.І. Виставки дітей та молоді в 

Палаці мистецтв музею «Дрогобиччина» упродовж 

2005 – 2007 років / Микола Гладкий // Етнос. 

Культура. Нація: ХІ Міжнародна науково-практична 

інтернет-конференція // Режим доступу: 



http://ddpu.drohobych.net/pro-univ/nauka-v-univer-

siteti/materiali-konfe-rencij-tasemi-nariv/x-

konferenciya-etnos-kultura-naciya/ (0,5 др. арк.). 

14) керівництво постійно діючим студентським 

науковим гуртком / проблемною групою;  

Науковий гурток/ проблемна група «Народне 

мистецтво рідного краю».  

Костюк  

Лариса  

Богданівна 

Доцент 

кафедри 

культурології 

та мистецької 

освіти 

Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

інститут імені 

Івана Франка, 

1986, 

 

Математика і 

фізика 

 

 

Вчитель 

математики і 

фізики 

Кандидат 

філософських наук 

 

09.00.05 

Історія філософії 

«Філогенетичні 

закономірності 

розвитку етнічної 

ментальності 

українців» 

 

Диплом кандидата 

наук:  

ДК №050062 

03.12.2008 

Рішенням  президії 

Вищої  атестаційної  

комісії України 

(протокол  №47-

06/9) 

 

Доцент  

кафедри 

культурології та 

українознавства 

 

Атестат доцента  

12ДЦ № 033092 

30.11.2012 

 

Рішення 

Атестаційної колегії 

МОНМС України 

(протокол №7/02-Д) 

.1. Костюк Л.Б. 

Індивідуалізм української 

ментальності: проблема 

ідентичності і культурна 

традиція / Лариса Костюк // 

Наукові записки 

Національного університету 

«Острозька академія». Серія 

«Культурологія», 2017. – 

Вип. 18. – С. 85 –  88 

(фахове видання) 

2. Костюк Л.Б. 

Етноментальний аспект 

української художньої 

культури 60-х років ХХ ст. / 

Лариса Костюк // Молодь і 

ринок: щомісячний науково-

педагогічний журнал. – 2018. 

– № 8 (163). – C. 106 – 111. 

(Index Copernicus). 

3. Костюк Л.Б., Муляр Н.М. 

Проектна технологія як один 

із методів інтегрування 

галузей 

«Суспільствознавство» та 

«Мистецтво» в освітньому 

процесі початкової школи / 

Лариса Костюк, Наталія 

Муляр // Нова педагогічна 

думка. Науково-методичний 

журнал. – Рівне, 2018. – № 

2(94). – С.130 – 133. (Index 

Copernicus). 

4. Костюк Л.Б., Муляр Н.М. 

Формування соціальної 

Львівський національний 

університет імені Івана Франка 

 

Кафедра теорії та історії 

культури 

 

01.03.2018 – 

30.03.2018 

4,5 кредити (135 год) 

 

Довідка №1510-І 

від 04.04.2018 

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; 

1.1.Костюк Л.Б. Індивідуалізм української 

ментальності: проблема ідентичності і культурна 

традиція / Лариса Костюк // Наукові записки 

Національного університету «Острозька 

академія». Серія «Культурологія», 2017. – Вип. 18. 

– С. 85 –  88 

(фахове видання) 

1.2. Костюк Л.Б. Етноментальний аспект 

української художньої культури 60-х років ХХ ст. / 

Лариса Костюк // Молодь і ринок: щомісячний 

науково-педагогічний журнал. – 2018. – № 8 (163). 

– C. 106 – 111. (Index Copernicus). 

1.3. Костюк Л.Б., Муляр Н.М. Проектна 

технологія як один із методів інтегрування галузей 

«Суспільствознавство» та «Мистецтво» в 

освітньому процесі початкової школи / Лариса 

Костюк, Наталія Муляр // Нова педагогічна думка. 

Науково-методичний журнал. – Рівне, 2018. – № 

2(94). – С.130 – 133. (Index Copernicus). 

1.4. Костюк Л.Б., Муляр Н.М. Формування 

соціальної ідентичності та соціальної ком-

петентності учнів початкової школи // Л.Б.Костюк, 

Н.М.Муляр // Молодий вчений: Науковий журнал. 

– 2019. –  №8 (72). – С.245-250  (Index 

Copernicus). 

 1.5. Костюк Л.Б., Муляр Н.М. Формування 

громадянської ідентичності школярів засобами 

правової культури //Л.Б.Костюк, Н.М.Муляр // 

Молодий вчений: Науковий журнал. – 2020. –  №6 

(82). (Index Copernicus).  

http://ddpu.drohobych.net/pro-univ/nauka-v-univer-siteti/materiali-konfe-rencij-tasemi-nariv/x-konferenciya-etnos-kultura-naciya/
http://ddpu.drohobych.net/pro-univ/nauka-v-univer-siteti/materiali-konfe-rencij-tasemi-nariv/x-konferenciya-etnos-kultura-naciya/
http://ddpu.drohobych.net/pro-univ/nauka-v-univer-siteti/materiali-konfe-rencij-tasemi-nariv/x-konferenciya-etnos-kultura-naciya/


ідентичності та соціальної 

ком-петентності учнів 

початкової школи // 

Л.Б.Костюк, Н.М.Муляр // 

Молодий вчений: Науковий 

журнал. – 2019. –  №8 (72). – 

С.245-250  (Index 

Copernicus). 

5. Костюк Л.Б., Муляр Н.М. 

Формування громадянської 

ідентичності школярів 

засобами правової культури 

//Л.Б.Костюк, Н.М.Муляр // 

Молодий вчений: Науковий 

журнал. – 2020. –  №6 (82). 

(Index Copernicus).  

6. Костюк Л.Б. 

Етноментальний аспект 

українського декоративно-

прикладного мистецтва як 

складової частини художньої 

культури / Л. Б. Костюк 

Молодий вчений: Науковий 

журнал. – 2020. –  №9 (85). – 

С. 167 – 172. / 5 с. (Index 

Copernicus). 

1.6. Костюк Л.Б. Етноментальний аспект 

українського декоративно-прикладного мистецтва 

як складової частини художньої культури / 

Л. Б. Костюк Молодий вчений: Науковий журнал. – 

2020. –  №9 (85). – С. 167 – 172. / 5 с. (Index 

Copernicus). 

3) наявність виданого підручника чи 

навчального посібника або монографії; 

1. Костюк Л.Б.  Методологія наукових досліджень 

у галузі мистецької освіти Навчальний посібник. – 

Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ 

імені Івана Франка, 2018. –  127 с. 

14) керівництво постійно діючим студентським 

науковим гуртком «Іван Франко в українській 

культурі»; 

Петрів  

Оксана 

Василівна 

Доцент 

кафедри 

культурології 

та мистецької 

освіти   

Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

інститут імені 

Івана Франка 

1994 

 

Українська 

мова і 

література та 

російська мова 

і література 

 

Вчитель 

української 

мови і 

Кандидат 

філософських 

наук 

 

09.00.03 

Соціальна філософія 

та філософія історії 

 

«Екзистенціальні ідеї 

Володимира 

Винниченка у 

контексті  є 

європейської 

соціальної філософії» 

 

Диплом кандидата 

1. Петрів О.В. Ідейно-художні 

засади українського мистецтва 

початку ХХ століття // Вісник 

Львівського університету. – 

2016. – Серія 

Мистецтвознавство. Випуск 

17. – С. 9 – 16. (0,5 др. арк.) 

(фахове видання). 

2. Петрів О.В. 
Етнокультурний вимір 

української художньої 

культури початку 20 ст. // 

Молодь і ринок: щомісячний 

науково-педагогічний журнал. 

– 2018. – № 8 (163). – C. 42 – 

48 (0,5 др. арк.) (фахове 

Львівський національний 

університет імені Івана Франка 

 

Кафедра теорії та історії 

культури 

 

01.03.2021 – 

13.04.2021 

 

6 кредитів  (180 год) 

 

Довідка №1710-С 

від 07.05.2021 

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: 

1.1.. Петрів О.В. Ідейно-художні засади 

українського мистецтва початку ХХ століття // 

Вісник Львівського університету. – 2016. – Серія 

Мистецтвознавство. Випуск 17. – С. 9 – 16. (0,5 др. 

арк.) (фахове видання). 

1.2. Петрів О.В. Етнокультурний вимір української 

художньої культури початку 20 ст. // Молодь і 

ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал. – 

2018. – № 8 (163). – C. 42 – 48 (0,5 др. арк.) (фахове 

видання), (Index Copernicus). 
3. Петрів О. В. Творчість Юхима Михайліва у 



літератури  та 

російської 

мови і 

літератури 

 

наук:  

ДК №036441 

12.10 2006 

Рішенням  президії 

Вищої  атестаційної  

комісії України 

(протокол  №25-

06/9) 

 

 

Доцент 

кафедри 

культурології 

 

Атестат доцента  

12ДЦ № 020326 

30.10.2008 

 

Рішення 

Атестаційної колегії 

МОН  України 

(протокол №5/10-Д) 

 

видання), (Index Copernicus). 
3. Петрів О. В. Творчість 

Юхима Михайліва у контексті 

розвитку українського 

мистецтва / О. В. Петрів // 

Молодий вчений. – 2019. – №6 

(70). – С. 337 – 341. (0,5 др. 

арк.) (Index Copernicus). 
4. Петрів О. В. Концепт 

«свобода» в когнітивно-

семантичному полі вірша 

Івана Франка «Ще не 

пропало!» / О. В. Петрів // 

Рідне слово в 

етнокультурному просторі: зб. 

наук. праць / Дрогобицький 

державний педагогічний 

університет імені Івана 

Франка. – Дрогобич: Посвіт, 

2019. – 216 с. – 143 – 151. (0,5 

др. арк.) (фахове видання). 

5. Петрів О.В. Українське 

мистецьке дисидентство в 

екзистенційному вимірі життя 

і творчості Алли Горської / 

О. В. Петрів // Молодий 

вчений. – 2020. –  №8 (84). – С. 

122 – 125. (0,5 др. арк.) (Index 

Copernicus). 
6. Петрів О.В. Концепт 

«свобода» та його конотації у 

когнітивно-семантичному полі 

життя і творчості 

Г. Сковороди // О. В. Петрів // 

Рідне слово в 

етнокультурному просторі: зб. 

наук. праць / Дрогобицький 

державний педагогічний 

університет імені Івана 

Франка. – Дрогобич: Посвіт, 

2021. – 236 с. – 122 – 131. (0,5 

др. арк.) (фахове видання). 

контексті розвитку українського мистецтва / 

О. В. Петрів // Молодий вчений. – 2019. – №6 (70). – 

С. 337 – 341. (0,5 др. арк.) (Index Copernicus). 

4. Петрів О. В. Концепт «свобода» в когнітивно-

семантичному полі вірша Івана Франка «Ще не 

пропало!» / О. В. Петрів // Рідне слово в 

етнокультурному просторі: зб. наук. праць / 

Дрогобицький державний педагогічний університет 

імені Івана Франка. – Дрогобич: Посвіт, 2019. – 

216 с. – 143 – 151. (0,5 др. арк.) (фахове видання). 

5. Петрів О.В. Українське мистецьке дисидентство 

в екзистенційному вимірі життя і творчості Алли 

Горської / О. В. Петрів // Молодий вчений. – 2020. –  

№8 (84). – С. 122 – 125. (0,5 др. арк.) (Index 

Copernicus). 
6. Петрів О.В. Концепт «свобода» та його конотації 

у когнітивно-семантичному полі життя і творчості 

Г. Сковороди // О. В. Петрів // Рідне слово в 

етнокультурному просторі: зб. наук. праць / 

Дрогобицький державний педагогічний університет 

імені Івана Франка. – Дрогобич: Посвіт, 2021. – 

236 с. – 122 – 131. (0,5 др. арк.) (фахове видання). 

7. Петрів О.В., Легка Л.І. Етнолінгвістичні та 

функціональні аспекти використання логічного 

наголосу в поезії Василя Стуса (на прикладі вірша 

«Як добре те, що смерті не боюсь я» // Вчені 

записки Таврійського національного університету 

імені В.І. Вернадського. Серія: Філологія. 

Журналістика. Том 32 (71) №2.2021. Частина 1. – С. 

56 – 61. // URL 

http://www.philol.vernadskyjournals.in.ua/journals/202

1/2_2021/part_1/12.pdf 

(0,5 др. арк. / 0,25 др. арк. ) (фахове видання). 

 

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: 

http://www.philol.vernadskyjournals.in.ua/journals/2021/2_2021/part_1/12.pdf
http://www.philol.vernadskyjournals.in.ua/journals/2021/2_2021/part_1/12.pdf


7. Петрів О.В., Легка Л.І. 

Етнолінгвістичні та 

функціональні аспекти 

використання логічного 

наголосу в поезії Василя Стуса 

(на прикладі вірша «Як добре 

те, що смерті не боюсь я» // 

Вчені записки Таврійського 

національного університету 

імені В.І. Вернадського. Серія: 

Філологія. Журналістика. Том 

32 (71) №2.2021. Частина 1. – 

С. 56 – 61. // URL 

http://www.philol.vernadskyjour

nals.in.ua/journals/2021/2_2021/

part_1/12.pdf 

(0,5 др. арк. / 0,25 др. арк. ) 

(фахове видання) 

Рецензент журналу «Університет і лідерство» // 

Електронне наукове фахове видання: Категорія “Б”, 

Галузі знань – 01 Освіта / Педагогіка, Спеціальність 

– 011 Освітні, педагогічні науки; 03 Гуманітарні 

науки - 033 Філософія (Наказ МОН України від 

17.03.2020 р. № 409) // https://ul-

journal.org/index.php/journal/reviewers 

 

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. Петрів О. Ціннісно-орієнтаційний потенціал 

мистецтва: сугестивний аспект // Особистість 

студента і соціокультурне середовище університету 

в суспільному контексті. Матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної конференції. – 2 червня 2017 р., 

м. Київ: Вступне слово В.І. Рябченка. – Київ, 2017. – 

148 с. – С.61 – 63. 

2. Петрів О.В. Культурологічний підхід у контексті 

філософії освіти // Збірник матеріалів Міжнародної 

науково-практичної конференції до 70-річчя від дня 

народження професора В.Г. Скотного «Актуальні 

проблеми філософії освіти: загальнофілософські, 

психолого-педагогічні та організаційні виміри» / 

ред. рада: Ткаченко О.А. (гол. ред.) та ін. – 

Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ 

імені Івана Франка, 2018. – 292. – С. 161 – 165 (0,3 

др. арк.). 

3. Петрів О.В. Вербалізація концепту «свобода» 

засобами виразності в романі Ліни Костенко 

«Записки українського самашедшего» // Матеріали 

ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

«Priority directions of science and technology 

development», 25 – 27 жовтня 2020 р., Київ, Україна. 

– 1017 с. – С. 766 – 771. //  
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OF-SCIENCE-AND-TECHNOLOGY-
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5. Петрів О.В., Пикус І.В. Формування естетичних 

цінностей у молодших школярів на уроках 
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Рішенням   

Атестаційної  колегії 

МОН України 

 

1.Кекош О.М. Духовно-

моральне виховання учнів 

початкових класів / Олег 

Кекош // Молодь і ринок: 

Щомісячний науково-

педагогічний журнал / Ред. 

кол.: Н.Скотна (шеф-

редактор), Н. Примаченко 

(гол. ред.), Ф.Андрушкевич та 

ін. – 2017. – № 11 (154) листо-

пад. – С.125-131 (0,5 др. арк.) 

(Index Copernicus).  

2.. Кекош О.М. Християнська 

педагогіка виховання дітей у 

просвітницькій діяль-ності 

Андрея Шептицького / Олег 

Кекош // Молодь і ринок: 

Щомісячний науково-педа-

гогічний журнал / Ред. кол.: 

Н.Скотна (шеф-редактор), 
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Ф.Анд-рушкевич та ін. – 2018. 
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Довідка №1247-С 

від 31.03.2021 

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: 

1.1.Кекош О.М. Духовно-моральне виховання 

учнів початкових класів / Олег Кекош // Молодь і 

ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал / 

Ред. кол.: Н.Скотна (шеф-редактор), Н. Примаченко 

(гол. ред.), Ф.Андрушкевич та ін. – 2017. – № 11 

(154) листо-пад. – С.125-131 (0,5 др. арк.) (Index 

Copernicus).  

1.2.. Кекош О.М. Християнська педагогіка 
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кол.: Н.Скотна (шеф-

редактор), Н. Примаченко 
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«Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 

реставрація»]. Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. І.Франка, 

2018. 68 с. (4,25 ум.друк.арк) 

3.2.Дротенко В.І., Кекош О.М. Іконопис : тексти 

лекцій [для здобувачів освітнього ступеня 

«Магістр» спеціальності 023 «Образотворче 
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РВВ ДДПУ ім..І.Франка, 2021. 48 с. (3 ум.друк.арк.) 

12)наявність апробаційних та/або науково-
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12.1. Кекош О.М. Просвітницька діяльність Андрея 
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духовної семінарії. – Випуск 5. – Дрогобич, 2020. – 

С.181 – 191 (0,7 др. арк.) / 11 с. 

12.2.Кекош О.М. Провідні ідеї духовно-морального 
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Наукові записки Дрогобицької духовної семінарії. – 



Дрогобич, 2016. – 292 с. – С. 219 – 234. (0,5 др. 

арк.). 

12.3.Кекош О. М. Аспекти духовного виховання 

школярів / Валеологія: сучасний стан, напрямки та 

перспективи розвитку: Тези доповідей XIV-ї  

Міжнародної  науково-практичної  конференції, 14 

– 16 квітня 2016 р. / [редактори-упорядники: 

М. Гончаренко, О. Коговалова.]. – Харків – 
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12.4. Кекош О.М.  Громадська діяльність 
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Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ 
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універпситету імені Івана Франка, 2018. – С.126-137 

(0,6 др. арк.). 
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художнім рисунком як виразною формою 

професійного поступу художника / Михайло Сидор 

// Молодь і ринок: Щомісяч-ний науково-

педагогічний журнал / Ред. кол.: Н.Скотна (шеф-

редактор), Н. Примаченко (гол. ред.), 

Ф.Андрушкевич та ін. – 2018. – № 8 (163) серпень. – 

С.54-59 (0,4 др. арк.) (Index Copernicus). 

1.4. Сидор М. Б. Освітні параметри творчості: до 

проблеми аналізу сучасного змісту навчання 

образотворчого мистецтва у загальноосвітній школі 

// Молодь і ринок. – 2017. – № 8 (151). – С. 116 – 

120. (0,5 др. арк.). 

1.5. Сидор М.Б. Часовни как неотъемлемая 

составляющая духовной и материальной куль-туры 

украинского народа / Михайло Сидор // Сохранение 

национальной идентичности бело-русского 

общества: прошлое, настоящее. Материалы 

Республиканской научной конференции 

(Барановичи, 21 апреля 2016 года). – Барановичи: 

БарГУ, 2016. – С.195-200 (0,4 др. арк.). 

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): 



параметри творчості: до 

проблеми аналізу сучасного 

змісту навчання 

образотворчого мистецтва у 

загальноосвітній школі // 

Молодь і ринок. – 2017. – № 8 

(151). – С. 116 – 120. (0,5 др. 

арк.). 

5. Сидор М.Б. Часовни как 

неотъемлемая составляющая 

духовной и материальной 

куль-туры украинского народа 

/ Михайло Сидор // 

Сохранение национальной 

идентичности бело-русского 

общества: прошлое, 

настоящее. Материалы 

Республиканской научной 

конференции (Барановичи, 21 

апреля 2016 года). – 

Барановичи: БарГУ, 2016. – 

С.195-200 (0,4 др. арк.). 

 3.1. Сидор М.Б. Теорія і практика рисунку / 

Навчальний посібник [для здобувачів другого 

(магістерського) РВО галузі знань «02. Культура і 

мистецтво» спеціальності «023. Образотворче 

мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»]. 

Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2018. 

156 с. (9,75 д.а.); 

 3.2. Сидор М.Б. Комп’ютерна графіка / 

Навчальний посібник [для здобувачів другого 

(магістерського) РВО галузі знань «02. Культура і 

мистецтво» спеціальності «023. Образотворче 

мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»]. 

Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2018. 

112 с. (7,0 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/ методичних вказівок/ 

рекомендацій/ робочих програм, інших 

друкованих навчально-методичних праць 

загальною кількістю три найменування: 

4.1. Сидор М.Б. Рисунок. Частина 1: Тексти 

лекцій до розділу «Художньо-образна мова 

рисунка» [для підготовки здобувачів першого 

(бакалаврського) РВО галузі знань «02. Культура і 

мистецтво» спеціальності «023. Образотворче 

мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»]. 

Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2017. 

132 с.; 

4.2. Сидор М.Б., Ясеницька Ж.В. Педагогічний 

малюнок. Частина 1: Тексти лекцій [для 

підготовки здобувачів першого (бакалаврського) 

РВО галузі знань «02. Культура і мистецтво» 

спеціальності «023. Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, реставрація»]. Дрогобич: 

РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2017. 112 с. (Сидор 

М.Б.: 82 с.); 

4.3. Сидор М.Б. Методичні рекомендації до 

виконання і захисту кваліфікаційної роботи [для 

здобувачів другого (магістерського) РВО галузі 



знань «02. Культура і мистецтво» спеціальності «023. 

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 

реставрація»]. Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана 

Франка, 2018. 60 с.; 

4.4. Сидор М.Б. Графічний дизайн / Навчальний 

посібник [для здобувачів другого (магістерського) 

РВО галузі знань «02. Культура і мистецтво» 

спеціальності «023. Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, реставрація»]. Дрогобич: 

РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2018. 56 с.; 

4.5. Сидор М.Б. Методичні рекомендації для 

підготовки до комплексного кваліфікаційного 

екзамену з образотворчого мистецтва [для 

здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти галузі знань 0202 Мистецтво напряму 

підготовки 6.020205 Образотворче мистецтво ⃰]. 

Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2019. 44 

с.; 

4.6. Сидор М.Б. Методичні рекомендації щодо 

проходження виробничої (педагогічної) 

практики [для здобувачів другого 

(магістерського) РВО галузі знань «02. Культура і 

мистецтво» спеціальності «023. Образотворче 

мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» за 

освітньою програмою «Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво»]. Дрогобич: РВВ ДДПУ 

імені Івана Франка, 2021. 52 с.; 

7) участь в атестації наукових кадрів як 

офіційного опонента або члена постійної 

спеціалізованої вченої ради, або члена не менше 

трьох разових спеціалізованих вчених рад: 

   член Спеціалізованої вченої ради К 20.051.08 із 

захисту кандидатських дисертацій при ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника» (член ради з 2013 р.); 

11) наукове консультування підприємств, 

установ, організацій не менше трьох років, що 

здійснювалося на підставі договору із закладом 

вищої освіти (науковою установою): 

   11.1. Консультант наукових стажувань 

викладачів ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника»; 



   11.2. Консультант наукових стажувань 

викладачів КЗЛОР «Самбірський фаховий 

педагогічний коледж імені Івана Филипчака»; 

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: 

12.1. Сидор М.Б. Залучення молоді до 

дослідження традицій і досягнень декоративно-

прикладної діяльності рідного народу (на прикладі 

Яворівщини). Етнос. Культура. Нація: Матеріали 

Х Міжнародної науково-практичної Інтернет-

конференції (м. Дрогобич, 20–21 жовтня 2016 р.). 

URL: http://ddpu.drohobych.net/pro-univ/nauka-v-

universiteti/materiali-konferencij-ta-seminariv/x-

konferenciya-etnos-kultura-naciya/; 

12.2. Сидор М.Б. Творчість як невід’ємна складова 

професіоналізму майбутніх фахівців художнього 

профілю. Вікова спадщина українського народу: 

регіональний аспект: Збірник наук. праць / [упор. 

Л.В. Сліпчишин]. Львів: СПОЛОМ, 2018. С. 76–85; 

12.3. Сидор М.Б., Жишкович В.І. Формування 

фахової компетентності майбутнього митця через 

призму художнього рисунка. Етнос. Культура. 

Нація: Матеріали ХІ Міжнародної науково-

практичної Інтернет-конференції (м. Дрогобич, 18–

19 жовтня 2018 р.). (Сидор М.Б.: 6 с.). URL: 

http://dspu.edu.ua/sites/science/wp-

content/uploads/2018/12/%D0%9C%D0%B0%D1%8

2%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%

D0%B8-12-

%D1%88%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82.pdf; 

12.4. Сидор М.Б. Пізнання народного мистецтва 

через призму національного виховання як дієва 

компонента інтегрування сучасних освітніх 

процесів та соціальних запитів. Вікова спадщина 

українського народу: регіональний аспект: Збірник 

наук. праць / упор. Л.В. Сліпчишин. Львів: 

СПОЛОМ, 2019. С. 52–60; 

12.5. Сидор М.Б. Актуальні питання 

професіоналізму в образотворчості: витоки фахової 

http://ddpu.drohobych.net/pro-univ/nauka-v-universiteti/materiali-konferencij-ta-seminariv/x-konferenciya-etnos-kultura-naciya/
http://ddpu.drohobych.net/pro-univ/nauka-v-universiteti/materiali-konferencij-ta-seminariv/x-konferenciya-etnos-kultura-naciya/
http://ddpu.drohobych.net/pro-univ/nauka-v-universiteti/materiali-konferencij-ta-seminariv/x-konferenciya-etnos-kultura-naciya/
http://dspu.edu.ua/sites/science/wp-content/uploads/2018/12/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8-12-%D1%88%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82.pdf
http://dspu.edu.ua/sites/science/wp-content/uploads/2018/12/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8-12-%D1%88%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82.pdf
http://dspu.edu.ua/sites/science/wp-content/uploads/2018/12/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8-12-%D1%88%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82.pdf
http://dspu.edu.ua/sites/science/wp-content/uploads/2018/12/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8-12-%D1%88%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82.pdf
http://dspu.edu.ua/sites/science/wp-content/uploads/2018/12/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8-12-%D1%88%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82.pdf


компетентності. Actual trends of modern scientific 

research. Abstracts of the 4th International scientific 

and practical conference. MDPC Publishing. Munich, 

Germany. – 2020. Pp. 273–279. / Матеріали ІV 

Міжнародної науково-практичної конференції 

«Актуальні тенденції сучасних наукових 

досліджень (Мюнхен, Німеччина, 11–13 жовтня 

2020 р. URL: https://sci-conf.com.ua/iv-

mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-

konferentsiya-actual-trends-of-modern-scientific-

research-11-13-oktyabrya-2020-goda-myunhen-

germaniya-arhiv/; 

14) керівництво студентом, який зайняв призове 

місце на I або II етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт), або 

робота у складі організаційного комітету… : 

14.1. Керівництво науковою роботою студентки 

Шпильчин В.І. (гр. ОХК-35Б, 2018-2019 н. р.) на 

тему «Самчиківський розпис в контексті 

відродження культурно-мистецьких традицій 

українського народу» для участі у ІІ турі 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт за галузями знань «Дизайн. Образотворче 

мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» 

(27 березня 2019 р., Закарпатська академія 

мистецтв). Робота отримала 2-е місце; 

   14.2. Керівництво постійно діючим 

студентським науковим гуртком «Актуальні 

проблеми образотворчого мистецтва». 

Ясеницька 

Жанна 

Володимирі

вна 

Старший 

викладач 

 кафедри 

культурології 

та мистецької 

освіти 

Івано-

Франківський 

державний 

педагогічний 

інститут імені 

Василя 

Стефаника, 

1987р., 

 

Образотворче 

мистецтво, 

креслення і 

 1. Ясеницька Ж. В., 

Оршанський Л. В., Нищак І. Д. 

Естетичне виховання 

особистості: від Сократа до 

Даттона Педагогічні науки: 

теорія, історія, інноваційні 

технології / Ж. В. Ясеницька, 

Л. В. Оршанський, І. Д. Нищак 

// Науковий журнал. Суми, 

СумДПУ імені А.С. 

Макаренка – №3(67), 2017. – 

С. 231 – 142. (1 др. арк. / 0,5 

ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет 

імені Василя Стефаника», 

кафедра образотворчого і 

декоративно-прикладного 

мистецтва та реставрації  

 

Навчально-наукового 

Інституту мистецтв. 

    01.03.2017р. – 

31.03.2017р. 

 

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: 

1.1. Ясеницька Ж. В., Оршанський Л. В., Нищак І. 

Д. Естетичне виховання особистості: від Сократа до 

Даттона Педагогічні науки: теорія, історія, 

інноваційні технології / Ж. В. Ясеницька, Л. В. 

Оршанський, І. Д. Нищак // Науковий журнал. 

Суми, СумДПУ імені А.С. Макаренка – №3(67), 

2017. – С. 231 – 142. (1 др. арк. / 0,5 др. арк.).  (Index 

https://sci-conf.com.ua/iv-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-actual-trends-of-modern-scientific-research-11-13-oktyabrya-2020-goda-myunhen-germaniya-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/iv-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-actual-trends-of-modern-scientific-research-11-13-oktyabrya-2020-goda-myunhen-germaniya-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/iv-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-actual-trends-of-modern-scientific-research-11-13-oktyabrya-2020-goda-myunhen-germaniya-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/iv-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-actual-trends-of-modern-scientific-research-11-13-oktyabrya-2020-goda-myunhen-germaniya-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/iv-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-actual-trends-of-modern-scientific-research-11-13-oktyabrya-2020-goda-myunhen-germaniya-arhiv/


праця, 

 

Вчитель 

образотворчог

о мистецтва, 

креслення і 

праці, 

 

др. арк.).  (Index Copernicus) 

2. Ясеницька Ж. В., Савчин Г. 

В. Основи дизайну в змісті 

підготовки художника-

педагога / Ж. В. Ясеницька, Г. 

В. Савчин //  Молодь і ринок. – 

2018. – №8. – С.123-127. (0,5 

др. арк. / 0, 25 др. арк.). 

(фахове видання). 

3.. Ясеницька Ж. В., Савчин 

Г. В. Сучасні тенденції 

мистецької освіти у 

початковій школі / Ж. В. 

Ясеницька, Г. В. Савчин // 

Молодий вчений. – 2019. – №7 

(71). – С. 58 – 61. (0,5 др. арк. / 

0, 25 др. арк.).  (Index 

Copernicus) 

4. Ясеницька Ж.В. 

Особливості формування 

педагогічної майстерності 

вчителя образотворчого 

мистецтва / Ж. В. Ясеницька 

// Актуальні питання 

гуманітарних наук : 

Міжвузівський збірник 

наукових праць молодих 

вчених Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана 

Франка. – Вип. 16. – 

Дрогобич: Просвіт , 2016. – 

480 – 486 (0,5 др. арк.). 

(Index Copernicus).  

 

Тема стажування: «Зміст та 

продуктивність підготовки 

фахівців спеціальності 023. 

Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, 

реставрація». 

. 

Довідка про проходження 

стажування 

№ 01-15/03-587 від 

21.04.2017р. 

 

 6 кред. ЄКТС / 180 год. 

 

Copernicus) 

1.2. Ясеницька Ж. В., Савчин Г. В. Основи дизайну 

в змісті підготовки художника-педагога / Ж. В. 

Ясеницька, Г. В. Савчин //  Молодь і ринок. – 2018. 

– №8. – С.123-127. (0,5 др. арк. / 0, 25 др. арк.). 

(фахове видання). 

1.3.. Ясеницька Ж. В., Савчин Г. В. Сучасні 

тенденції мистецької освіти у початковій школі / 

Ж. В. Ясеницька, Г. В. Савчин // Молодий вчений. – 

2019. – №7 (71). – С. 58 – 61. (0,5 др. арк. / 0, 25 др. 

арк.).  (Index Copernicus) 

1.4. Ясеницька Ж.В. Особливості формування 

педагогічної майстерності вчителя образотворчого 

мистецтва / Ж. В. Ясеницька // Актуальні питання 

гуманітарних наук : Міжвузівський збірник 

наукових праць молодих вчених Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана 

Франка. – Вип. 16. – Дрогобич: Просвіт , 2016. – 

480 – 486 (0,5 др. арк.). (Index Copernicus).  

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/ методичних вказівок/ 

рекомендацій/ робочих програм, інших 

друкованих навчально-методичних праць 

загальною кількістю три найменування: 

 4.1. Сидор М.Б., Ясеницька Ж.В. Педагогічний 

малюнок. Частина 1: Тексти лекцій [для 

підготовки здобувачів першого (бакалаврського) 

РВО галузі знань «02. Культура і мистецтво» 

спеціальності «023. Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, реставрація»]. Дрогобич: 

РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2017. - 112 с. 

(Ясеницька Ж.В.: 30с.) 

4.2. Ясеницька Ж.В., Сидор М.Б. Образотворче 

мистецтво з методикою навчання: курс лекцій. 

Навчально-методичний посібник [для студентів 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта 

галузі знань 0101 Педагогічна освіта] / Жанна 



Ясеницька, Михайло Сидор. – Дрогобич: 

Видавничий відділ Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка, 

2016. – 144 с. (Рекомендовано до друку вченою 

радою Дрогобицького державного педагогічного 

універ-ситету імені Івана Франка (протокол № 2 

від 11.02.2016 року) (8,87 др. арк.). 

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: 

12.1. Ясеницька Ж.В. Дизайн як складова 

художньо-педагогічної освіти. // Матеріали 

міжнародної інтернет-конференції «Етнос. 

Культура. Нація // Режим доступу 

http://dspu.edu.ua/nauka-v-

universiteti/konferenciyi/konfsem/ (0,5 др. арк.). 

12.2. Ясеницька Ж.В. Дизайн як складова 

художньо-педагогічної освіти в змісті підготовки 

художника-педагога IX міжнародній науково-

практичній конференції “Science and practice of 

today”, 

 16-19 листопада 2020 р. (Анкара, Туреччина). 

https://isg-konf.com/archive/ 

https://isg-konf.com/uk/topical-aspects-of-modern-

science-and-practice-ua/ 
14) керівництво постійно діючим студентським 

науковим гуртком «Живопис (сучасні техніки та 

технології)»; 

19) діяльність за  спеціальністю у формі участіу 

професійних та/або громадських об’єднаннях  

«Член спілки дизайнерів України» ЧК№1648 

Савчин  

Галина 

Віталіївна 

Старший 

викладач  

кафедри 

культурології 

та мистецької 

освіти 

Дрогобицький 

державний 

педагогічний  

інститут 

імені Івана 

Франка 

 

1997  

Початкове 

- 1.Савчин Г. В. Категорія 

синестезії та спосіб розвитку 

суб’єктивності / Галина 

Савчин // 

Wschodnioeuropejskie 

Czasopismo Naukowe. – 

Warszawa. – 2016. – 3 (7). – 

С.119-123 (0,3 др. арк.). 

2. Ясеницька Ж.В., Савчин 

ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет 

імені Василя Стефаника», 

 

кафедра образотворчого і 

декоративно-прикладного 

мистецтва та реставрації 

Навчально-наукового 

Інституту мистецтв. 

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: 

1.1.Савчин Г. В. Категорія синестезії та спосіб 

розвитку суб’єктивності / Галина Савчин // 

Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe. – 

Warszawa. – 2016. – 3 (7). – С.119-123 (0,3 др. арк.). 

http://dspu.edu.ua/nauka-v-universiteti/konferenciyi/konfsem/
http://dspu.edu.ua/nauka-v-universiteti/konferenciyi/konfsem/
https://isg-konf.com/archive/
https://isg-konf.com/uk/topical-aspects-of-modern-science-and-practice-ua/
https://isg-konf.com/uk/topical-aspects-of-modern-science-and-practice-ua/


навчання і 

образотворче 

мистецтво  

 

 Вчитель 

початкових 

класів і 

образотворчого 

мистецтва                      

Г.В. Основи дизайну в змісті 

підготовки художника-

педагога / Жанна Ясеницька, 

Галина Савчин // Молодь і 

ринок: Щомісячний науково-

педагогічний журнал / Ред. 

кол.: Н.Скотна (шеф-

редактор), Н. Примаченко 

(гол. ред.), Ф.Андрушкевич та 

ін. – 2018. – № 8 (163) серпень. 

– С.123-131 (0,4 др. арк.) 

(Index Copernicus).  

3. Савчин Г.В. Синестезія як 

принцип розвитку художньо-

естетичної свідомості / Галина 

Савчин // Молодий вчений / 

Ред. колегія: В.В.Базалій, 

Г.С.Балашова, Д.С.Грицен-ко 

та ін. – 2018.– №3 (55). – 

С.263-266 (0, 5 др. арк.) (Index 

Copernicus). 

4. Савчин Г. В., Ясеницька 

Ж.В. Сучасні тенденції 

мистецької освіти у 

початковій школі / 

Г. В. Савчин, Ж.В. Ясеницька 

// Молодий вчений. – 2019. –  

№7 (71). – С. 58 – 61. (0,5 др. 

арк.).(Index Copernicus). 

    01.04.2019р. – 

30.04.2019р. 

 

 

Довідка про проходження 

стажування 

№ 01-23/62 

 від 06.05.2019р. 

 

Тривалість стажування – 4 

кред. ЄКТС / 135 год. 

 

1.2. Ясеницька Ж.В., Савчин Г.В. Основи дизайну 

в змісті підготовки художника-педагога / Жанна 

Ясеницька, Галина Савчин // Молодь і ринок: 

Щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред. 

кол.: Н.Скотна (шеф-редактор), Н. Примаченко (гол. 

ред.), Ф.Андрушкевич та ін. – 2018. – № 8 (163) 

серпень. – С.123-131 (0,4 др. арк.) (Index 

Copernicus).  

1.3. Савчин Г.В. Синестезія як принцип розвитку 

художньо-естетичної свідомості / Галина Савчин // 

Молодий вчений / Ред. колегія: В.В.Базалій, 

Г.С.Балашова, Д.С.Грицен-ко та ін. – 2018.– №3 

(55). – С.263-266 (0, 5 др. арк.) (Index Copernicus). 

1.4. Савчин Г. В., Ясеницька Ж.В. Сучасні 

тенденції мистецької освіти у початковій школі / 

Г. В. Савчин, Ж.В. Ясеницька // Молодий вчений. – 

2019. –  №7 (71). – С. 58 – 61. (0,5 др. арк.).(Index 

Copernicus). 

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/ методичних вказівок/ 

рекомендацій/ робочих програм, інших 

друкованих навчально-методичних праць 

загальною кількістю три найменування: 

4.1.Дротенко В.І., Савчин Г.В. Філософія культури 

і мистецтва : тексти лекцій [для здобувачів 

освітнього ступеня «Магістр» спеціальностей 023 

«Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 

реставрація» та 024 «Хореографія»]. Дрогобич : 

РВВ ДДПУ ім. І.Франка, 2018. 64 с. (4 ум.друк.арк) 

4.2. Савчин Г. В., Никорак О.І. Композиція: 

тексти лекцій – Дрогобич : Видавничий відділ 

Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка, 2017. – 66 с. ( 2,5 

др. арк.). 

4.3. Сидор М.Б., Савчин Г.В. Методичні 

рекомендації до виконання і захисту курсової 

роботи з образотворчого мистецтва та методики 

його викладання [для здобувачів другого 



(магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 01 

«Освіта/Педагогіка» спеціальності 013 «Початкова 

освіта»] / Михайло Сидор, Галина Савчин. – 

Дрогобич: Редакційно-видав-ничий відділ 

Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка, 2018. – 44 с. (2,75 

др. арк.). 

4.4. Савчин Г. В. Методичні рекомендації до 

виконання і захисту курсових робіт з 

образотворчого мистецтва / Г. В. Савчин. − 

Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2018. – 

40 с. (2,5 др. арк.). 

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:   

12.1.Савчин Г. В. Синестезія – уява – свідомість // 

Духовність. Культура. Виклики сьогодення. 

Матеріали Всеукраїнської наукової конференції з 

міжнародною участю (м. Львів, 21 – 22 квітня 

2017 р.). – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 

218 с. – С. 111 – 113. (0,4 др. арк.). 

12.2.Савчин Г.В. Синестезія як єдність сприймання 

та уяви / Галина Савчин // Творчість М.О.Лосського 

у контексті філософії та культури російського 

Срібного віку: Матеріали Міжнародної наукової 

конференції 2015 року / Ред. колегія: В.С.Возняк 

(гол. ред.), Г.Є.Аляєв, В.В.Лімонченко, 

О.А.Ткаченко. – Дрогобич: Швидкодрук, 2016. – 

С.202-205 (0,3 др. арк.). 

 12.3. Савчин Г.В. Синестезія як своєрідне 

новоутворення в просторі суперечливої взаємодії 

сприйняття та уявлення / Галина Савчин // Етнос. 

Культура. Нація: Матеріали Міжнародної інтернет-

конференції, 20-21 жовтня 2016 року // Режим 

доступу http:// ddpu. drohobych.net/prouniv/nauka-v-

universiteti/materiali-konferencij-ta-seminariv/x-

konferenciya-etnos-kultura-naciya/ (0,5 др. арк.). 

12.4.Савчин Г. В. Синестезія як критерій культури 

людської чуттєвості / Г. В. Савчин // Гуманізм. 

Людина. Уява; Матеріали Міжнародних 



людинознавчих філософських читань (Дрогобич, 

2018 р.)/ Ред. Колегія; В.С.Возняк (головний 

редактор), В.В.Лимонченко, О.А.Ткаченко. – 

Дрогобич; ТзОВ «Трек ЛТД», 2018. – 164 с. – С.98 – 

102. (0,3 др. арк). 

12.5. Савчин Г.В. Сучасна мистецька освіта 

України: тенденції розвитку / Г.В.Савчин // Actual 

trends of modern scientific research. Abstracts of the 

4th International scientific and practical conference. 

MDPC Publishing. Munich, Germany. 2020. Pp. 237 – 

242 (0,6 др. арк.) / 6 с. 

14) керівництво постійно діючим студентським 

науковим гуртком «Мистецтво художнього 

розпису». 

Фриз  

Петро  

Іванович 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доцент  

кафедри 

культурології 

та мистецької 

освіти  

 

Київський 

інститут 

культури 

1992 

 

Культурно-

освітня робота 

 

Культосвітній 

працівник, 

організатор-

методист 

культурно-

освітньої 

роботи 

Кандидат  

мистецтвознавства 

 

17.00.01 

Теорія та історія 

культури 

 

 «Хореографічна 

культура як чинник 

творчого розвитку 

особистості дитини» 

 

Диплом кандидпта 

наук 

ДК №045808 

09.04.2008р. 

 

Рішенням президії 

атестаційної  

комісії  України 

(протокол 22-06/Д) 

 

 

Доцент  

кафедри 

культурології 

та українознавства 

 

.1. Фриз П.І. Соціалізація 

молодшого школяра в процесі 

занять хореографією / П. Фриз 

// Молодий вчений: науковий 

журнал. 2019. №9(73). 

С.322 – 325. (0,5 др. арк.). 

(Index Copernicus).1. 

2.Фриз П.І. Формування 

особистості молодшого 

школяра засобами 

хореографіч-ного мистецтва / 

Петро Фриз // Молодь і ринок: 

Щомісячний науково-

педагогічний жур-нал / Ред. 

кол.: Н.Скотна (шеф-

редактор), Н. Примаченко 

(гол. ред.), Ф.Андрушкевич та 

ін. – 2017. – № 9 (152) 

вересень. – С.44-49 (0,4 др. 

арк.) (Index Copernicus). 

3.Фриз П.І. Українські 

хореографічні традиції як 

відображення 

соціокультурного досвіду / 

Петро Фриз // Молодь і ринок: 

Щомісячний науково-

педагогічний журнал / Ред. 

кол.: Н.Скотна (шеф-

Львівський національний 

університет 
імені Івана Франка 

 

кафедра  

режисури та хореографії  

 

01.03.2017- 

31.03.2017 

 

Довідка про проходження 

стажування: 

№1556-В від 05.04.2017р. 

 

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: 

1.1. Фриз П.І. Соціалізація молодшого школяра в 

процесі занять хореографією / П. Фриз // Молодий 

вчений: науковий журнал. 2019. №9(73). С.322 – 

325. (0,5 др. арк.). (Index Copernicus).1. 

1.2.Фриз П.І. Формування особистості молодшого 

школяра засобами хореографіч-ного мистецтва / 

Петро Фриз // Молодь і ринок: Щомісячний 

науково-педагогічний жур-нал / Ред. кол.: Н.Скотна 

(шеф-редактор), Н. Примаченко (гол. ред.), 

Ф.Андрушкевич та ін. – 2017. – № 9 (152) вересень. 

– С.44-49 (0,4 др. арк.) (Index Copernicus). 

1.3.Фриз П.І. Українські хореографічні традиції як 

відображення соціокультурного досвіду / Петро 

Фриз // Молодь і ринок: Щомісячний науково-

педагогічний журнал / Ред. кол.: Н.Скотна (шеф-

редактор), Н. Примаченко (гол. ред.), 

Ф.Андрушкевич та ін. – 2018. – № 8 (163) серпень. – 

С.71-75 (0,4 др. арк.) (Index Copernicus).  

1.4..Фриз П.І. Формування особистості молодшого 

школяра засобами хореографічного мистецтва // 

Молодь і ринок: щомісячний  науково-педагогічний 

журнал. – 2017. – № 10 (137). – С. 98-103. (0,5 др. 

арк.). 



 

 

Атестат доцента 

12ДЦ №021972 

 

Рішенням 

Атесиаційної 

колегії  

(протокол №6/21-Д) 

редактор), Н. Примаченко 

(гол. ред.), Ф.Андрушкевич та 

ін. – 2018. – № 8 (163) серпень. 

– С.71-75 (0,4 др. арк.) (Index 

Copernicus).  

4.Фриз П.І. Формування 

особистості молодшого 

школяра засобами 

хореографічного мистецтва // 

Молодь і ринок: щомісячний  

науково-педагогічний журнал. 

– 2017. – № 10 (137). – С. 98-

103. (0,5 др. арк.). 

5. Фриз П.І. Українські 

хореографічні традиції як 

відображення 

соціокультурного досвіду / 

Петро Фриз // Молодь і ринок: 

Щомісячний науково-

педагогічний журнал / Ред. 

кол.: Н.Скотна (шеф-

редактор), Н. Примаченко 

(гол. ред.), Ф.Андрушкевич та 

ін. – 2018. – № 8 (163) серпень. 

– С.71-75 (0,4 др. арк.). 

 

1.5. Фриз П.І. Українські хореографічні традиції як 

відображення соціокультурного досвіду / Петро 

Фриз // Молодь і ринок: Щомісячний науково-

педагогічний журнал / Ред. кол.: Н.Скотна (шеф-

редактор), Н. Примаченко (гол. ред.), 

Ф.Андрушкевич та ін. – 2018. – № 8 (163) серпень. – 

С.71-75 (0,4 др. арк.). 

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/ методичних вказівок/ 

рекомендацій/ робочих програм, інших 

друкованих навчально-методичних праць 

загальною кількістю три найменування: 

4.1.Фриз П.І., Храмов І.В. Історія хореографічного 

мистецтва: тексти лекцій [для студентів  першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 02 

Культура і мистецтво спеціальності 024 

Хореографія]. – Дрогобич: Редакційно-видавничий 

відділ Дрогобицького державного педагогічного 

університету  імені  Івана   Франка, 2017. – 90 с. 

(5, 62 др. арк.). 

4.2.Фриз П.І., Храмов І.В. Базова хореографічна 

термінологія: навчальний посібник  [для студентів  

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі 

знань 02 Культура і мистецтво спеціальності 024 

Хореографія]. – Дрогобич: Редакційно-видавничий 

відділ Дрогобицького державного педагогічного 

університету  імені  Івана   Франка, 2017. –  36 с. 

(2, 25). 

11) наукове консультування підприємств, 

установ, організацій не менше трьох років, що 

здійснювалося на підставі договору із закладом 

вищої освіти (науковою установою): 

   11.1. Консультант наукових стажувань 

викладачів КЗЛОР «Львівський фаховий коледж 

культуриі мистецтва»; 

   11.2. Консультант наукових стажувань 

викладачів КЗЛОР «Самбірський фаховий коледж 

культуриі мистецтва»; 



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:   

12.1.Фриз П.І. Балетмейстерське мистецтво і 

розвиток дитячої хореографії в контексті сучасних 

реалій / Петро Фриз // Етнос. Культура. Нація: 

Матеріали Міжнародної інтернет-конференції, 20-

21 жовтня 2016 року // Режим доступу 

http://ddpu.drohobych.net/pro-univ/nauka-v-

universiteti/materiali-konferencij-ta-seminariv/x-

konferenciya-etnos-kultura-naciya/ (0,5 др. арк.). 

12.2.Фриз П., Сова Х. Хореографічна культура 

Галичини першої половини ХХ століття / П.Фриз, 

Х.Сова // Розвиток сучасної освіти і науки: 

результати, проблеми, перспективи. Том VII: 

Ідентичність і свобода в освіті та науці / [ред.: Ян 

Ґжесяк, Іван Зимомря, Василь Ільницький]. Конін – 

Ужгород – Бєльско-Бяла – Київ: Посвіт, 2019. С.120 

– 121 / (0,2 др. арк. / 0,1 др. арк.) / 2 с. / авт. уч. 1 с. 

12.3.Фриз П.І. Виховання майбутніх учителів 

початкової школи на засадах хорео-графічної 

культури  / Петро Фриз // Педагогічні науки: 

Науковий вісник Східноєвропейсь-кого 

національного університету імені Лесі Українки / 

Ред. кол.: І.О.Смолюк (гол. ред.), 

Р.А.Арцишевський, Е.С.Вільчковський та ін. – 2016. 

– Том 2. – № 1 (303). – С.86-90 (0,4 др. арк.). 

12.4.Фриз П.І. Українські хореографічні традиції як 

відображення соціокультурного досвіду / Петро 

Фриз // Молодь і ринок: Щомісячний науково-

педагогічний журнал / Ред. кол.: Н.Скотна (шеф-

редактор), Н. Примаченко (гол. ред.), 

Ф.Андрушкевич та ін. – 2018. – № 8 (163) серпень. – 

С.71-75 (0,4 др. арк.). 

12.5. 

14) керівництво постійно діючим студентським 

науковим гуртком/проблемною групою: 

14.1. керівництво постійно діючим студентським 

науковим гуртком «Методика хореографічної 

роботи у початковій школі»; 

http://ddpu.drohobych.net/pro-univ/nauka-v-universiteti/materiali-konferencij-ta-seminariv/x-konferenciya-etnos-kultura-naciya/
http://ddpu.drohobych.net/pro-univ/nauka-v-universiteti/materiali-konferencij-ta-seminariv/x-konferenciya-etnos-kultura-naciya/
http://ddpu.drohobych.net/pro-univ/nauka-v-universiteti/materiali-konferencij-ta-seminariv/x-konferenciya-etnos-kultura-naciya/


14.2.  керівництво проблемною групою з підготовки 

до II туру Всеукраїнської олімпіади з хореографії; 

14.3.У складі організаційного комітету або у складі 

журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких 

конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів 

(для забезпечення провадження освітньої діяльності 

на третьому (освітньо-творчому) рівні): 

1. ІІ Фестиваль-конкурс «Роду нашого розмай», 

м. Дрогобич 2018 

2. Відкритий мандруючий дитячо-юнацький 

фестиваль-конкурс мистецтв «Здійснення мрій-

2018» 

3. Відкритий фестиваль хореографічого  

мистецтва «Здійснення мрій-2020»» 

Марушка 

Магдалина 

Михайлівна 

Викладач 

кафедри 

культурології 

та мистецької 

освіти 

Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

університет 

імені Івана 

Франка 

 

2005 

Початкове 

навчання. 

ПМСО. 

Хореографія 

 

Вчитель 

загально-

освітньої 

школи першого 

ступеня та 

хореографії 

загально-

освітньої школи 

другого та 

третього 

ступенів 

 

2006 

Початкове 

навчання 

Захист  дисертації на 

здобуття наукового 

ступеня  

 

Кандидата 

педагогічних наук 

 

13.00.01 

 «Загальна 

педагогіка та історія 

педагогіки» 

 

 

Розвиток 

хореографічної 

освіти у Галичині 

(1919-1939 рр.) 

 

Наказ № 735 від 29. 

06. 2021 

1.1.Марушка М. Особливості 

становлення хореографічних 

шкіл на Галичині у 

міжвоєнний період // Молодь і 

ринок. – Дрогобич, 2018 – вип. 

8. – С. 146-151. 

1.2. Марушка М. 

Становлення українських 

хореографічних шкіл у 

контексті розвитку 

європейської художньої 

культури початку ХХ ст. // 

Молодь і ринок. – Дрогобич, 

2019. – Вип. 9. – С. 162-167. 

1.3. Марушка М. Мистецькі 

здобутки у розвитку народно-

сценічної хореографії Василя 

Авраменка на Галичині у 

період міжвоєнного 

двадцятиріччя. Science, 

Research, Development. Zbiór 

artykułów naukowych. 

Warszawa, 2019. № 19. С. 66–

69. 

1.4. Марушка М. Діяльність 

львівських шкіл 

ритмопластичного танцю (20-

30 рр. ХХ ст.) // «Актуальні 

Львівський національний 

університет імені Івана Франка 

 

Кафедра режисури та 

хореографії 

 

04.05.2017 – 

 05.06.2017 

 

Довідка про проходження 

стажування  

№2711-М  

від 13.06.2017р. 

 

4,5 кредитів/135год 

 

 

 

 

 

 

Захист  дисертації на здобуття 

наукового ступеня  

 

Кандидата педагогічних наук 

 

13.00.01 

 «Загальна педагогіка та історія 

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: 

1.1.Марушка М. Особливості становлення 

хореографічних шкіл на Галичині у міжвоєнний 

період // Молодь і ринок. – Дрогобич, 2018 – вип. 8. 

– С. 146-151. 

1.2. Марушка М. Становлення українських 

хореографічних шкіл у контексті розвитку 

європейської художньої культури початку ХХ ст. // 

Молодь і ринок. – Дрогобич, 2019. – Вип. 9. – С. 

162-167. 

1.3. Марушка М. Мистецькі здобутки у розвитку 

народно-сценічної хореографії Василя Авраменка 

на Галичині у період міжвоєнного двадцятиріччя. 

Science, Research, Development. Zbiór artykułów 

naukowych. Warszawa, 2019. № 19. С. 66–69. 

1.4. Марушка М. Діяльність львівських шкіл 

ритмопластичного танцю (20-30 рр. ХХ ст.) // 

«Актуальні питання гуманітарних наук: 

міжвузівський зб. наук. праць молодих вчених 

Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка». – 2020. – № 30. – 

С. 169-172 

1.5. Марушка М. Школи товариських танців як 

осередки хореографічного навчання в Галичині 



Магістр 

педагогічної 

освіти, 

викладач 

педагогіки  і 

методики 

початкового 

навчання 

питання гуманітарних наук: 

міжвузівський зб. наук. праць 

молодих вчених 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету 

імені Івана Франка». – 2020. – 

№ 30. – С. 169-172 

1.5. Марушка М. Школи 

товариських танців як 

осередки хореографічного 

навчання в Галичині 

міжвоєнного двадцятиліття 

(1919-1939) // Збірник 

наукових праць «Педагогічні 

науки» . – Херсон, 2020. – № 

90. – С. 12-15 

педагогіки» 

 

 

Розвиток хореографічної освіти 

у Галичині (1919-1939 рр.) 

 

Наказ № 735 від 29. 06. 2021 

міжвоєнного двадцятиліття (1919-1939) // Збірник 

наукових праць «Педагогічні науки» . – Херсон, 

2020. – № 90. – С. 12-15 

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): 

3.1.Марушка М. М., Муляр Н.М. Стильові 

різновиди сучасного хореографічного мистецтва : 

навчальний посібник. Дрогобич : Ред.-вид. відділ 

ДДПУ імені Івана Франка, 2018. 40 с. 

5) захист дисертації на здобуття наукового 

ступеня Кандидат педагогічних наук 

13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» 

Наказ № 735 від 29 06 2021 

Розвиток хореографічної освіти у Галичині (1919-

1939 рр.) 

14) Керівництво постійно діючим студентським 

науковим гуртком / У складі організаційного 

комітету або у складі журі міжнародних, 

всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших 

культурно-мистецьких проектів (для 

забезпечення провадження освітньої діяльності 

на третьому (освітньо-творчому) рівні) 

14.1. Керівництво постійно діючим студентським 

науковим гуртком  Театр танцю « Імпресія»  

14.2.У складі організаційного комітету або у складі 

журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких 

конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів 

(для забезпечення провадження освітньої діяльності 

на третьому (освітньо-творчому) рівні): 

4. ІІ Фестиваль-конкурс «Роду нашого розмай», 

м. Дрогобич 2018 

5. Відкритий мандруючий дитячо-юнацький 

фестиваль-конкурс мистецтв «Здійснення мрій-

2018» 

6. Відкритий фестиваль хореографічого  

мистецтва «Здійснення мрій-2020» 

7. Всеукраїнський фестиваль хореографічного 

мистецтва  «Східницька ватра 2021» 



19) діяльність за  спеціальністю у формі участі у 

професійних та/або громадських об’єднаннях  

Член національної спілки хореографів України 

(посвідчення №81) 

Мартинів  

Ольга 

Олексіївна 

 

Викладач 

кафедри 

культурології 

та мистецької 

освіти 

Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

університет 

імені Івана  

Франка 

 

2008  

Педагогіка і 

методика 

середньої 

освіти. 

Хореографія 

 

 

Вчитель 

хореографії, 

етики та 

естетики 

загальноосвітнь

ої школи 

першого, 

другого та 

третього 

ступенів 

- .1 Мартинів О.О. Діяльність 

видатних українських 

балетмейстерів у контексті 

розвитку гуцульської 

хореографії  / Актуальні 

питання гуманітарних наук: 

міжвузівський збірник 

наукових праць молодих 

вчених Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана 

Франка / [редактори-

упорядники В. Ільницький, 

А. Душний, І. Зимомря]. – 

Дрогобич : Посвіт, 2017. – 

Вип. 17. – 372 с. (фахове 

видання) 

2 Мартинів О.О. Творчість 

Марти Грем в контексті 

становлення танцю модерн  / 

Щомісячний науково-

педагогічний журнал «Молодь 

і ринок» № 8 (163) серпень 

2018. 159 с. С. 132–135 

(фахове видання) 

3 Мартинів О.О. До питання 

становлення української 

етнохореології як науки про 

народний танець / Наукові 

збірки Львівської 

національної музичної 

академії імені М.В.Лисенка. 

Вип. 44. Музикознавчий 

універсум: збірник статей. 

Львів, 2019. 215 с. С. 92-103 

(фахове видання) 

4 Мартинів Л.І., Мартинів 

О.О.  Дрогобицька філія ВМІ 

Львівський національний 

університет імені Івана Франка 

 

Кафедра режисури та 

хореографії 

 

03.04.2017- 

03.05.2017 

 

Тема «Український народний 

танець в системі художньої 

культури 20-21 ст.» 

 

Довідка  про проходження 

стажування № 2156-В від 

11.05.2017 р 

 

4,5 кредитів/135год 

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 

1.1 Мартинів О.О. Діяльність видатних 

українських балетмейстерів у контексті розвитку 

гуцульської хореографії  / Актуальні питання 

гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових 

праць молодих вчених Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка / 

[редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, 

І. Зимомря]. – Дрогобич : Посвіт, 2017. – Вип. 17. – 

372 с. (фахове видання) 

1.2 Мартинів О.О. Творчість Марти Грем в 

контексті становлення танцю модерн  / Щомісячний 

науково-педагогічний журнал «Молодь і ринок» 

№ 8 (163) серпень 2018. 159 с. С. 132–135 

(фахове видання) 

1.3 Мартинів О.О. До питання становлення 

української етнохореології як науки про народний 

танець / Наукові збірки Львівської національної 

музичної академії імені М.В.Лисенка. Вип. 44. 

Музикознавчий універсум: збірник статей. Львів, 

2019. 215 с. С. 92-103 

(фахове видання) 

1.4 Мартинів Л.І., Мартинів О.О.  Дрогобицька 

філія ВМІ ім. М. Лисенка як фактор 

професіоналізації музичного життя української 

громади  / Актуальні питання гуманітарних наук: 

міжвузівський збірник наукових праць молодих 

вчених Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка / [редактори-

упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. – 

Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – 

Вип. 29. Том 5. – 242 с. С.132-138 (категорія Б, 

міжн.наук.метр бази) 

1.5 Мартинів О.О. Украі  нська танцювальна 



ім. М. Лисенка як фактор 

професіоналізації музичного 

життя української громади  / 

Актуальні питання 

гуманітарних наук: 

міжвузівський збірник 

наукових праць молодих 

вчених Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана 

Франка / [редактори-

упорядники М. Пантюк, А. 

Душний, І. Зимомря]. – 

Дрогобич: Видавничий дім 

«Гельветика», 2020. – Вип. 29. 

Том 5. – 242 с. С.132-138 

(категорія Б, міжн.наук.метр 

бази) 

5 Мартинів О.О. Украі  нська 

танцювальна культура у 

географічно-етнологічному 

розрізі етнохореографічних 

фронтирів / International 

Journal of Innovative 

Technologies in Social Science. 

2(30). doi: 

10.31435/rsglobal_ijitss/300620

21/7597 (фахове видання, 

міжн.наук.метр бази) 

 

культура у географічно-етнологічному розрізі 

етнохореографічних фронтирів / International Journal 

of Innovative Technologies in Social Science. 2(30). 

doi: 10.31435/rsglobal_ijitss/30062021/7597 (фахове 

видання, міжн.наук.метр бази) 

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) 

3.1. Кутняк І.М., Мартинів О.О. Ансамбль танцю: 

навчальний посібник [для підготовки фахівців 

другого (магістерського) рівня вищої освіти] / Іван 

Кутняк, Ольга Мартинів – Дрогобич: Редакційно-

видавничий відділ Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка. 

2018. – 52с. 
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/методичних 

вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших 

друкованих навчально-методичних праць 

загальною кількістю три найменування 

4.1. Кутняк І.М., Мартинів О.О. Методичні 

рекомендації до написання курсових робіт з 

хореографії [для фахівців другого магістерського 

рівня вищої освіти] / Іван Михайлович Кутняк, 

Ольга Олексіївна Мартинів. – Дрогобич: 

Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана 

Франка. 2018. – 20с 

4.2. Храмов І.В., Мартинів О.О. Методика 

виконання сучасного спортивного танцю : тексти 

лекцій / Ігор Храмов, Ольга Мартинів – Дрогобич : 

Видавничий відділ Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка, 

2018. – 61 с 

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 

12.1 Мартинів О. Етнохореологічні дослідження 

українських вчених у першій третині ХХ-го 

століття як засадничий етап формування 

національного вчення про автентичну танцювальну 

культуру / ХІІІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Євроінтеграційні процеси в сучасній 

Україні: культурно-мистецькі аспекти розвитку», 

м. Рівне, 16-17 листопада 2017 р. 

12.2 Мартинів О. Особливості вивчення базових 

рухів сучасного танцю у шкільному дитячому 

танцювальному колективі / Міжвузівський науково-

методичний семінар-практикум «Формування 

предметних мистецьких компетентностей та 

розвиток творчого потенціалу учнів початкових 

класів у процесі інтеграції мистецьких дисциплін», 

м. Самбір, 06 грудня 2017 р. 

12.3 Мартинів О. Відображення танцювальної 

автентичної культури в українській художній 

літературі як одне зі специфічних джерел 

національної етнохореології / Міжнародний 

науковий форум «Музикознавчий універсум 

молодих», 28 лютого – 1 березня 2019 року: тези. – 

Львів: Видавець ФОП Король І.В., 2019.  

12.4 Мартинів О. Творчість Марти Грем в 

контексті становлення танцю «модерн» / ХІ 

Міжнародна науково-практична інтернет-

конференція «Етнос. Культура. Нація», м. 

Дрогобич, 18-19 жовтня 2018 р. 

12.5 Мартинів О. Використання танцювального 

фольклору в професійній творчості педагога-

хореографа / Міжнародна науково-практична 

конференція «Модернізація педагогічної освіти як 

основа інтенсифікації професійної та світоглядно-

методологічної підготовки вчителя сучасної 

початкової школи», м. Дрогобич, 17-18 жовтня 

2019р. 

12.6 Мартинів Л., Мартинів О. Професіоналізація 

музичної освіти та хореографічного мистецтва в 



середовищі української громади Дрогобиччини / ХІІ 

Міжнародна науково-практична конференція 

“ЕТНОС. КУЛЬТУРА. НАЦІЯ”, 

– 16 жовтня 2020 р.. 

14) керівництво постійно діючим студентським 

науковим гуртком «Нова хвиля» 

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у 

професійних та/або громадських об’єднаннях 

Член Національної хореографічної спілки України 

(посвідчення №72) 

Кутняк  

Іван 

Михайлович 

Доцент  

кафедри 

культурології 

та мистецької 

освіти,  
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Аттестат доцента  

02ДЦ №011950 

20.04.2006 

1.Кутняк І.М., Околович 

І. М. Українська музична 

культура в мистецько-

освітньому просторі ХХ – ХХІ 

ст. / І. М. Околович// Молодий 

вчений. – 2019. –  №8 (72). – С. 

198 – 201. (0,5 др. арк.). 

2. Кутняк І.М., Околович 

І.М. Формування ключових 

компетентностей в учнів 

початкової школи на уроках 

мистецької освітньої галузі / 

І.М.Кутняк, І.М.Околович // 

Молодий вчений. – 2020. – №8 

(84). – С.114 – 117 (0,4 др. 

арк.) / 4 с.    

3.Кутняк І.М., Околович 

І.М. Національні та 

культурно-історичні умови 

створення української 

музично-виховної системи  / 

Іван Кутняк, Іван Околович // 

Педагогічні науки: Науковий 

вісник Східноєвропейського 

національного університету 

імені Лесі Українки / Ред. кол.: 

І.О.Смолюк (гол. ред.), 

Р.А.Арцишевський, 

Е.С.Вільчковський та  ін. – 

2016. – Том 1. – № 1 (303). – 

С.112-118 (0,4 др. арк.). 

4. Кутняк І.М.,, Околович 

Львівський національний 

університет імені Івана Франка 

 

Кафедра 

 музичного мистецтва ї 

 

   06.02.2017 – 

06.03.2017 

 

Довідка про проходження 

стажування  

№1032-В  

від 10.03.2017р. 

 

4,5 кредити/135год 

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: 

1.1.Кутняк І.М., Околович І. М. Українська 

музична культура в мистецько-освітньому просторі 

ХХ – ХХІ ст. / І. М. Околович// Молодий вчений. – 

2019. –  №8 (72). – С. 198 – 201. (0,5 др. арк.). 

1.2. Кутняк І.М., Околович І.М. Формування 

ключових компетентностей в учнів початкової 

школи на уроках мистецької освітньої галузі / 

І.М.Кутняк, І.М.Околович // Молодий вчений. – 

2020. – №8 (84). – С.114 – 117 (0,4 др. арк.) / 4 с.    

1.3.Кутняк І.М., Околович І.М. Національні та 

культурно-історичні умови створення української 

музично-виховної системи  / Іван Кутняк, Іван 

Околович // Педагогічні науки: Науковий вісник 

Східноєвропейського національного університету 

імені Лесі Українки / Ред. кол.: І.О.Смолюк (гол. 

ред.), Р.А.Арцишевський, Е.С.Вільчковський та  ін. 

– 2016. – Том 1. – № 1 (303). – С.112-118 (0,4 др. 

арк.). 

1.4. Кутняк І.М.,, Околович І.М. Внесок 

українських композиторів-класиків у формуванні 

музично-виховної системи /Іван Кутняк, Іван 

Околович // Молодь і ринок: Щомісячний науково-

педагогічний журнал / Ред. кол.: Н.Скотна (шеф-

редактор), Н. Примаченко (гол. ред.), 

Ф.Андрушкевич та ін. – 2018. – № 8 (163) серпень. – 

С.117-122 (0,5 др. арк.). 

3)наявність виданого підручника чи 



 

Рішенням 

атестьаційноїколегії 

МОН України 

(протокол №2/13-Д) 

І.М. Внесок українських 

композиторів-класиків у 

формуванні музично-виховної 

системи /Іван Кутняк, Іван 

Околович // Молодь і ринок: 

Щомісячний науково-

педагогічний журнал / Ред. 

кол.: Н.Скотна (шеф-

редактор), Н. Примаченко 

(гол. ред.), Ф.Андрушкевич та 

ін. – 2018. – № 8 (163) серпень. 

– С.117-122 (0,5 др. арк.). 

 

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): 
3.1.. Кутняк І., Мартинів О. Ансамбль танцю: 

навчальний посібник [для підготовки фахівців 

другого (магістерського) рівня вищої освіти] / 

І.М. Кутняк, О.О. Мартинів. – Дрогобич: 

Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана 

Франка. 2018. – 52 с. (3,25 др. арк.) 

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/методичних 

вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших 

друкованих навчально-методичних праць 

загальною кількістю три найменування 

4.1.Кутняк І., Околович І., Мартинів Л. Методика 

музичного виховання: навчально-методичний 

посібник [для підготовки фахівців першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань: 

0101 «Педагогічна освіта», напряму підготовки 

6.010101 «Дошкільна освіта»] / І.М. Кутняк, 

І.М. Околович, Л.І. Мартинів. Дрогобич: 

Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана 

Франка, 2016. – 90 с.  (5,62 др. арк./ 1,8 др. арк.) 

4.2. Кутняк І., Мартинів О. Методичні 

рекомендації до написання курсових робіт з 

хореографії [для фахівців другого магістерського 

рівня вищої освіти] / І.М. Кутняк, О.О. Мартинів. – 

Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ 

Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка. – 2018. – 20 с.( 

1,25 др. арк.). 

4.3..Підсумкова атестація здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти/ Укладачі:  

І.М. Кутняк, Л.Г. Стахів, Р.З. Даниляк. – Дрогобич:  



Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана 

Франка, 2018. – видання друге(доповнене) -  96 с. 

4.4..Пропедевтична та педагогічні практики в 

системі професійної підготовки вчителя початкової 

школи: Методичні матеріали для підготовки 

фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти спеціальності 013 Початкова освіта, та 

другого (магістерського) рівня вищої освіти 

спеціальності 013 Початкова освіта / Авторський 

колектив: Л.С. Білецька, С.П. Гірняк, І.М. Кутняк, 

Л.Б. Колток, С.І. Луців / За загальною редакцією 

С.П. Гірняк. – Дрогобич, 2018. – 177 с 

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:   

12.1.Кутняк І.М., Околович І.М. Внесок 

українських композиторів у розвиток му-зичної 

культури / Іван Кутняк, Іван Околович // Етнос, 

Культура. Нація: Матеріали Між-народної інтернет-

конференції, 20-21 жовтня 2016 року // Режим 

доступу http://ddpu. drohobych. net/pro-univ/nauka-v-

universiteti/materiali-konferencij-ta-seminariv/x-

konferenciya-et-nos-kultura-naciya/ (0,5 др. арк.). 

12.2. Кутняк І.М. Ментально-інтенційна природа 

мистецтва / Іван Кутняк // Етнос. Культура. Нація: 

ХІ Міжнародна науково-практична інтернет-

конференція // Режим до-ступу http:// 

ddpu.drohobych.net/pro-univ/nauka-v-univer-

siteti/materiali-konfe-rencij-tasemi-nariv/x-

konferenciya-etnos-kultura-naciya/ (0,5 др. арк.).2018 

12.3.  Кутняк І.М. Поняття “життєвого світу” в 

феноменології Едмунда Гуссерля / Іван Кутняк // 

Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в 

інтердисциплінарному контексті: Матеріали І-ї 

Міжнародної науково-практичної конференії, 19-20 

листопада 2015 року / [редактори-упорядники: 

І.Зимомря, В.Ільницький]. – Ченстохова – Ужгород 

– Дрогобич: Посвіт, 2016. – С.21-23 

14) керівництво постійно діючим студентським 



творчим гуртком «Вишиванка (вокально-

хореографічна група)»; 

Околович  

Іван 

Миколайович 

Старший 

викладач   

кафедри 

культурології 

та мистецької 

освіти 

Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

університет 

імені Івана  

Франка  

 

2002  

Педагогіка і 

методика 

середньої освіти. 

Музика  

 

Магістр 

педагогічної 

освіти, 

викладач 

акордеону 

 

 

 

- 

1.  Кутняк І.М.,, Околович 

І.М. Внесок українських 

композиторів-класиків у 

формуванні музично-виховної 

системи /Іван Кутняк, Іван 

Околович // Молодь і ринок: 

Щомісячний науково-

педагогічний журнал / Ред. 

кол.: Н.Скотна (шеф-

редактор), Н. Примаченко 

(гол. ред.), Ф.Андрушкевич та 

ін. – 2018. – № 8 (163) серпень. 

– С.117-122 (0,4 др. арк.).  

2..Околович І. М. 
Формування ключових 

компетентностей в учнів 

початкової школи на уроках 

мистецької освітньої галузі / 

І. М. Околович // Молодий 

вчений. – 2020. –  №8 (84). – С. 

114 – 118. / 5 с. (Index 

Copernicus). 
3..Околович І. М. Українська 

музична культура в 

мистецько-освітньому 

просторі ХХ – ХХІ ст. / 

І. М. Околович// Молодий 

вчений. – 2019. –  №8 (72). – С. 

198 – 201. (Index Copernicus). 

4. Околович І.М. Внесок 

Миколи Леонтовича в музичну 

культуру України / Іван Око-

лович // Актуальні питання 

гуманітарних наук: 

Міжвузівський збірник 

наукових праць мо-лодих 

вчених Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана 

Франка / Ред.-упор.: 

Львівський національний 

університет імені Івана Франка 

 

Кафедра  

музичного мистецтва  

 

02.11.2020 – 

11.12.2020 

 

Тема : «Зміст та продуктивність 

підготовки фахівців за 

спеціальністю «Музичне 

мистецтво» 

 

Довідка про проходження 

стажування 

№4049-У 

від 17.0.12.2020р. 

 

6  кредити/180 год. 

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: 

1.1.  Кутняк І.М.,, Околович І.М. Внесок 

українських композиторів-класиків у формуванні 

музично-виховної системи /Іван Кутняк, Іван 

Околович // Молодь і ринок: Щомісячний науково-

педагогічний журнал / Ред. кол.: Н.Скотна (шеф-

редактор), Н. Примаченко (гол. ред.), 

Ф.Андрушкевич та ін. – 2018. – № 8 (163) серпень. – 

С.117-122 (0,4 др. арк.).  

1.2..Околович І. М. Формування ключових 

компетентностей в учнів початкової школи на 

уроках мистецької освітньої галузі / І. М. Околович 

// Молодий вчений. – 2020. –  №8 (84). – С. 114 – 

118. / 5 с. (Index Copernicus). 

1.3..Околович І. М. Українська музична культура в 

мистецько-освітньому просторі ХХ – ХХІ ст. / 

І. М. Околович// Молодий вчений. – 2019. –  №8 

(72). – С. 198 – 201. (Index Copernicus). 

1.4. Околович І.М. Внесок Миколи Леонтовича в 

музичну культуру України / Іван Око-лович // 

Актуальні питання гуманітарних наук: 

Міжвузівський збірник наукових праць мо-лодих 

вчених Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка / Ред.-упор.: 

В.Ільницький, А.Душний, І.Зимомря. – Дрогобич: 

Посвіт 2016. – Вип. 16. – С.146-152 .(Index 

Copernicus).. 

1.5. Кутняк І.М., Околович І.М. Національні та 

культурно-історичні умови створення української 

музично-виховної системи  / Іван Кутняк, Іван 

Околович // Педагогічні науки: Науковий вісник 

Східноєвропейського національного університету 

імені Лесі Українки / Ред. кол.: І.О.Смолюк (гол. 

ред.), Р.А.Арцишевський, Е.С.Вільчковський та  ін. 

– 2016. – Том 1. – № 1 (303). – С.112-118 

4) наявність виданих навчально-методичних 



В.Ільницький, А.Душний, 

І.Зимомря. – Дрогобич: Посвіт 

2016. – Вип. 16. – С.146-152 

.(Index Copernicus).. 

посібників/посібників для самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти та дистанційного 

навчання, електронних курсів на освітніх 

платформах ліцензіатів, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших 

друкованих навчально-методичних праць 

загальною кількістю три найменування 

4.1.Кутняк І., Околович І., Мартинів Л. Методика 

музичного виховання: навчально-методичний 

посібник [для підготовки фахівців першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань: 

0101 «Педагогічна освіта», напряму підготовки 

6.010101 «Дошкільна освіта»] / І.М. Кутняк, 

І.М. Околович, Л.І. Мартинів. Дрогобич: 

Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана 

Франка, 2016. – 90 с.  (5,62 др. арк./ 1,8 др. арк.) 

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:   

12.1.Околович І.М., Процесс познания и 

активизация мышления школьников через изучение 

музыкальной грамоты // Непрерывное 

технологическое и эстетическое образование: 

тенденции, достижения, проблемы / Материалы III 

Международной научно-практической конференции 

(Барановичи, 30 сентября 2016 года). – Барановичи, 

2017. – 224 с. – С. 125 – 129..  

12.2. Околович І.М. Структурно-композиційне 

співставлення музики і хореографії Іван Околович // 

Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в 

інтердисциплінарному контексті: Матеріали ІІ-ї 

Міжнародної науково-практичної конференції, 24-

25 березня 2016 року) / [редактори-упорядники: 

І.Зимомря, В.Ільницький]. – Ченстохова – Ужгород 

– Дрогобич: Посвіт, 2016. –  С.108-110 (0,1 др. арк.) 

12.3.Кутняк І.М., Околович І.М. Внесок 

українських композиторів у розвиток му-зичної 

культури / Іван Кутняк, Іван Околович // Етнос, 



Культура. Нація: Матеріали Між-народної інтернет-

конференції, 20-21 жовтня 2016 року // Режим 

доступу http://ddpu. drohobych. net/pro-univ/nauka-v-

universiteti/materiali-konferencij-ta-seminariv/x-

konferenciya-et-nos-kultura-naciya/ (0,5 др. арк.). 

14) керівництво постійно діючим студентським 

творчим гуртком «Вишиванка (вокально-

хореографічна група)»; 

 

Мартинів 

Любомир 

Ігорович 

Старший 

викладач  

кафедри 

культурології 

та мистецької 

освіти 

ДДПУ 

ім.І.Франка, 

2009р., 

спеціальність 

«Педагогіка і 

методика 

середньої 

освіти. 

Музика», 

кваліфікація – 

магістр 

педагогічної 

освіти, 

викладач 

вокалу 

ВК 

№37409493 від 

6 липня 2009р. 

Кандидат 

мистецтвознавства, 

17.00.03 – музичне 

мистецтво.  

 

 

Тема дисертації: 

«Етапи 

професіоналізації 

музичного життя 

Дрогобиччини» 

 

Диплом 

 кандидата наук 

ДК №052922  

 20 червня 2019р.  

 

Львівська 

національна музична 

академія імені 

М.В.Лисенка 

.1 Мартинів Л.І. Степан 

Дацюк – диригент, педагог, 

керівник (до 70-річчя від дня 

народження). / Х Міжнародна 

науково-практична інтернет-

конференція “ЕТНОС. 

КУЛЬТУРА. НАЦІЯ”, 

м. Дрогобич, 20-21 жовтня 

2016 р. 

http://ddpu.drohobych.net/wp-

content/uploads/2016/10/martyni

v-lyubomyr.pdf 

2 Мартинів Л.І. Музичне 

життя Дрогобича в 1970-х: 

персоналістичний вимір / 

МІСТ : Мистецтво, історія, 

сучасність, теорія : зб. наук. 

праць [Електронне видання] / 

Ін-т проблем сучас. мистец. 

НАМ України ; редкол.: В.Д. 

Сидоренко (голова редкол.), 

О.О. Роготченко (гол. ред.), 

А.О. Пучков (заст. гол. ред.) та 

ін. К. : ІПСМ НАМ України, 

2016. Вип. 12. 288 с. : іл. 

С. 201-212 (наук.метр.бази) 

3 Мартинів Л.І. Музика як 

складова процесів 

професіоналізації культурно-

мистецького життя 

Дрогобиччини кінця ХІХ – 

початку ХХ століть / Наукові 

збірки Львівської національної 

Захист дисертації на здобуття 

наукового ступеня   

кандидата мистецтвознавства 

17.00.03 – музичне мистецтво.  

 

 

Тема дисертації: «Етапи 

професіоналізації музичного 

життя Дрогобиччини» 

 

Диплом 

 кандидата наук 

ДК №052922  

 20 червня 2019р.  

 

Львівська національна музична 

академія імені М.В.Лисенка 

 

 

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 

1.1 Мартинів Л.І. Степан Дацюк – диригент, 

педагог, керівник (до 70-річчя від дня народження). 

/ Х Міжнародна науково-практична інтернет-

конференція “ЕТНОС. КУЛЬТУРА. НАЦІЯ”, 

м. Дрогобич, 20-21 жовтня 2016 р. 

http://ddpu.drohobych.net/wp-

content/uploads/2016/10/martyniv-lyubomyr.pdf 

1.2 Мартинів Л.І. Музичне життя Дрогобича в 

1970-х: персоналістичний вимір / МІСТ : 

Мистецтво, історія, сучасність, теорія : зб. наук. 

праць [Електронне видання] / Ін-т проблем сучас. 

мистец. НАМ України ; редкол.: В.Д. Сидоренко 

(голова редкол.), О.О. Роготченко (гол. ред.), А.О. 

Пучков (заст. гол. ред.) та ін. К. : ІПСМ НАМ 

України, 2016. Вип. 12. 288 с. : іл. С. 201-212 

(наук.метр.бази) 

1.3 Мартинів Л.І. Музика як складова процесів 

професіоналізації культурно-мистецького життя 

Дрогобиччини кінця ХІХ – 

початку ХХ століть / Наукові збірки Львівської 

національної музичної академії імені М.В.Лисенка. 

Вип. 44. Музикознавчий універсум: збірник статей. 

Львів, 2019. 215 с. С.114-129 (фахове видання) 

1.4 Мартинів Л.І., Мартинів О.О.  Дрогобицька 

філія ВМІ ім. М. Лисенка як фактор 

професіоналізації музичного життя української 

громади  / Актуальні питання гуманітарних наук: 

міжвузівський збірник наукових праць молодих 

http://ddpu.drohobych.net/wp-content/uploads/2016/10/martyniv-lyubomyr.pdf
http://ddpu.drohobych.net/wp-content/uploads/2016/10/martyniv-lyubomyr.pdf
http://ddpu.drohobych.net/wp-content/uploads/2016/10/martyniv-lyubomyr.pdf
http://ddpu.drohobych.net/wp-content/uploads/2016/10/martyniv-lyubomyr.pdf
http://ddpu.drohobych.net/wp-content/uploads/2016/10/martyniv-lyubomyr.pdf


музичної академії імені 

М.В.Лисенка. Вип. 44. 

Музикознавчий універсум: 

збірник статей. Львів, 2019. 

215 с. С.114-129 (фахове 

видання) 

4 Мартинів Л.І., Мартинів 

О.О.  Дрогобицька філія ВМІ 

ім. М. Лисенка як фактор 

професіоналізації музичного 

життя української громади  / 

Актуальні питання 

гуманітарних наук: 

міжвузівський збірник 

наукових праць молодих 

вчених Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана 

Франка / [редактори-

упорядники М. Пантюк, А. 

Душний, І. Зимомря]. – 

Дрогобич: Видавничий дім 

«Гельветика», 2020. – Вип. 29. 

Том 5. – 242 с. С.132-138 

(категорія Б, міжн.наук.метр 

бази) 

5 Мартинів Л.І. Хорова 

справа як сенс педагогічної і 

наукової діяльності Ірини 

Бермес (до 65-річчя від дня 

народження) / Наукові збірки 

Львівської національної 

музичної академії імені 

М.В.Лисенка. Львів, 2020. 

Вип. 46: Музикознавчий 

універсум. 400с. С.343-354 

(фахове видання, 

міжн.наук.метр бази) 

 

 

вчених Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка / [редактори-

упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. – 

Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – 

Вип. 29. Том 5. – 242 с. С.132-138 (категорія Б, 

міжн.наук.метр бази) 

1.5 Мартинів Л.І. Хорова справа як сенс 

педагогічної і наукової діяльності Ірини Бермес (до 

65-річчя від дня народження) / Наукові збірки 

Львівської національної музичної академії імені 

М.В.Лисенка. Львів, 2020. Вип. 46: Музикознавчий 

універсум. 400с. С.343-354 (фахове видання, 

міжн.наук.метр бази) 

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/методичних 

вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших 

друкованих навчально-методичних праць 

загальною кількістю три найменування 

4.1 Кутняк І., Околович І., Мартинів Л. Методика 

музичного виховання: начально-методичний 

посібник [для підготовки фахівців першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань: 

0101 «Педагогічна освіта», напряму підготовки 

6.010101 «Дошкільна освіта»] / Іван Кутняк, Іван 

Околович, Любомир Мартинів – Дрогобич: 

Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана 

Франка, 2016. – 90 с. 

 5) захист дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата мистецтвознавства (17.00.03 – 

музичне мистецтво, Львів 2019) 

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 

12.1 Мартинів Л. Степан Дацюк – диригент, 



педагог, керівник (до 70-річчя від дня народження) / 

Х Міжнародна науково-практична інтернет-

конференція “ЕТНОС. КУЛЬТУРА. НАЦІЯ”, м. 

Дрогобич, 20-21 жовтня 2016 р. 

12.2 Мартинів Л. Музична освіта Дрогобиччини, як 

складова програмних матеріалів загальноосвітніх 

закладів та діяльності релігійних осередків / 

Міжвузівський науково-методичний семінар-

практикум «Формування предметних мистецьких 

компетентностей та розвиток творчого потенціалу 

учнів початкових класів у процесі інтеграції 

мистецьких дисциплін», м. Самбір, 06 грудня 

2017 р. 

12.3 Мартинів Л. Музично-історичне підґрунтя 

процесів професіоналізації культурного життя 

Дрогобиччини кінця ХІХ початку ХХ ст. / ХІ 

Міжнародна науково-практична інтернет-

конференція “ЕТНОС. КУЛЬТУРА. НАЦІЯ”, м. 

Дрогобич, 18-19 жовтня 2018  р. 

12.4 Мартинів Л. Еволюція фахової музично-

педагогічної освіти Дрогобиччини / Міжнародна 

науково-практична конференція “Модернізація 

педагогічної освіти як основа інтенсифікації 

професійної та світоглядно-методологічної 

підготовки вчителя сучасної початкової школи”, м. 

Дрогобич, 17-18 жовтня 2019 р. 

12.5 Мартинів Л., Мартинів О. Професіоналізація 

музичної освіти та хореографічного мистецтва в 

середовищі української громади Дрогобиччини / ХІІ 

Міжнародна науково-практична конференція 

“ЕТНОС. КУЛЬТУРА. НАЦІЯ”, 

15 – 16 жовтня 2020 р   

Особи, які працюють за сумісництвом 

Храмов 

Ігор  

Валерійович 

Доцент   

 

Керівник 

художнього 

цеху балету 

Львівського 

національного 

академічного 

театру опери 

Київський 

національний 

університет 

культури і 

мистецтв 

 

2005 

 

Хореографія 

Присвоєно  почесне 

звання  

 «Заслужений артист 

України» 

18.10.2000 

№1304 

Указ Президента 

 

 

Керівник художнього цеху 

балету Львівського 

національного академічного 

театру опери та балету імені 

Соломії Крушельницької 

 

1) сценічні постановки, 

концертні програми (сольні 

та ансамблеві); 

 

Присвоєно  почесне звання 

«Народний артист України» 

27.03.2017 

ПЗ№013306 

 

Указ Президента №82/2017 

1) сценічні постановки, концертні програми 

(сольні та ансамблеві); 

1.1.Хореограффія та постановка танців до опер: 

 «Весела вдова» Ф. Легара,  

 «Царева наречена» М. Римського-

Корсакова,    

 «Любовний напій» Г. Доніцетті. 

1.2. Хореографічні композиції (постановки): 

 «Титанік» Дж. Хорнера,  



та балету імені 

Соломії 

Крушельниць-

кої 

 

Балетмейстер 

сучасної 

класичної 

хореографії, 

викладач 

фахових 

дисциплін, 

Артист 

2007 - премія 

ім. В.Писарєва 

Національної Спілки 

Театральних діячів 

України. 

 

 

Присвоєно  почесне 

звання 

«Народний артист 

України» 

27.03.2017 

ПЗ№013306 

 

Указ Президента 

№82/2017 

1.1.Хореограффія та 

постановка танців до опер: 

 «Весела вдова» 

Ф. Легара,  

 «Царева наречена» 

М. Римського-Корсакова,    

 «Любовний напій» 

Г. Доніцетті. 

1.2. Хореографічні 

композиції (постановки): 

 «Титанік» Дж. 

Хорнера,  

 «Привид опери» 

Р. Клайдермана, 

 «Подих весни» 

Дж.  Гершвіна, 

 «Двоє» А. Вівальді, 

 «Іспанські 

мініатюри» М.  Римського-

Корсакова. 

 

 «Привид опери» Р. Клайдермана, 

 «Подих весни» Дж.  Гершвіна, 

 «Двоє» А. Вівальді, 

 «Іспанські мініатюри» М.  Римського-

Корсакова. 

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): 
3.1. Фриз П.І., Храмов І.В. Базова хореографічна 

термінологія: навчальний посібник  [для студентів  

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі 

знань 02 Культура і мистецтво спеціальності 024 

Хореографія]. – Дрогобич: Редакційно-видавничий 

відділ Дрогобицького державного педагогічного 

університету  імені  Івана   Франка, 2017. –  36 с. 

(2, 25) 

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/методичних 

вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших 

друкованих навчально-методичних праць 

загальною кількістю три найменування 

4.1. Храмов І.В., Мартинів О.О. Методика 

виконання сучасного спортивного танцю : тексти 

лекцій / Ігор Храмов, Ольга Мартинів – Дрогобич : 

Видавничий відділ Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка, 

2018. – 61 с 

4.2. Фриз П.І., Храмов І.В. Історія хореографічного 

мистецтва: тексти лекцій [для студентів  першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 02 

Культура і мистецтво спеціальності 024 

Хореографія]. – Дрогобич: Редакційно-видавничий 

відділ Дрогобицького державного педагогічного 

університету  імені  Івана   Франка, 2017. – 90 с. 

(5, 62 др. арк.). 



14) робота у складі організаційного комітету або 

у складі журі міжнародних мистецьких 

конкурсів, інших культурно-мистецьких 

проектів; 

14.1.  Голова журі: II-й відкритий обласний 

фестиваль-конкурс дитячих хореографічних 

колективів "Танцюймо разом" 

14.2. Член журі: Центрі творчості дітей та юнацтва 

відбувся огляд  колективів на звання  "зразковий 

творчий колектив" 

 14.3. Мистецький керівник балетного проекту 

”Симфонія танцю: світова класика і модерн 

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у 

професійних та/або громадських об’єднаннях 

Член Національної Хореографічної Спілки України; 

Член Національної спілки театральних діячів 

України 

20) досвід практичної роботи за спеціальністю не 

менше п’яти років (крім педагогічної, науково-

педагогічної, наукової діяльності). 

20.1. Керівник художнього цеху балету Львівського 

національного академічного театру опери та балету 

імені Соломії Крушельниць-кої 

Никорак  

Олена  

Іванівна 

Професор 

кафедри 

культурології 

та мистецької 

освіти  

 

 

Професор 

Інституту 

народознавства 

НАН України 

Львівський 

державний 

інститут 

прикладного 

та 

декоративного 

мистецтва 

 

1977 

 

Художнє 

оформлення, 

моделювання 

виробів 

текстильної і 

легкої 

промисловості 

 

Художник 

Доктор 

мистецтвознавства  

 

17.00.06  

Декоративне і 

прикладне  

мистецтво 

 

«Українська народна 

тканина ХІХ–ХХ ст.: 

типологія, лока- 

лізація, художні 

особливості. 

Інтер’єрні тканини  

(за матеріалами 

західних областей 

України)» 

 

Диплом 

1.Никорак О. Михайло 

Станкевич – дослідник теорії 

декоративного мистецтва / 

Олена Никорак // 

Народознавчі зошити. – 2018. 

– № 2. – С.310-318 (0,5 др. 

арк.). 

 2. Никорак О., Куцир Т., 

Кумпікайтє Е., Мілашенє Д., 

Рукуйженє Ж., Ненарта-вічюте 

Е. Західноукраїнські та 

литовські покривала: паралелі 

етномистецької традиції 

декору // Народознавчі 

зошити. – 2020. – № 1 (151). – 

С.60 – 92 (2,5 др. арк. / 0,9 др. 

арк.) / 32 с. / авт. уч. 15 с. 

 3. Никорак О. 

Радивилівський осередок 

Член спеціалізованої вченої  

ради  Д.35.103.01. 

у Львівській національній 

академії мистецтв 

17.00.05 – образотворче 

мистецтво та 17.00.06 – 

декоративне і прикладне 

мистецтво 
 

Член спеціалізованої вченої 

ради К.20.051.08 у Прикарпат- 

ському національному 

університеті імені  Василя 

Стефаника  

26.00.01 - 

теорія й історія культури 

(мистецтвознавство) 

 

Старший науковий співробітник 

 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 

1.1.Никорак О. Михайло Станкевич – дослідник 

теорії декоративного мистецтва / Олена Никорак // 

Народознавчі зошити. – 2018. – № 2. – С.310-318 

(0,5 др. арк.). 

  1.2. Никорак О., Куцир Т., Кумпікайтє Е., 

Мілашенє Д., Рукуйженє Ж., Ненарта-вічюте Е. 

Західноукраїнські та литовські покривала: паралелі 

етномистецької традиції декору // Народознавчі 

зошити. – 2020. – № 1 (151). – С.60 – 92 (2,5 др. арк. 

/ 0,9 др. арк.) / 32 с. / авт. уч. 15 с. 

  1.3.. Никорак О. Радивилівський осередок 

ткацтва: відновлення традицій // Народо-знавчі 

зошити. – 2020. –  № 4 (154). – 2020. – С.781 – 796 



декоративно-

прикладного 

мистецтва 

 доктора наук 

ДД№005850 

10.05.2007 

Рішення президії 

Вищої атестаційної 

комісії України 

(протокол 30-06/5) 

 

Професор  

зі спеціальності  

17.00.06 

Декоративне  і 

прикладне   

мистецтво 

 

Атестат професора 

12ПР №010465 

28.04.2015 

Рішення атестаційної 

колегії 

МОН України 

(протокол №2/01-П) 

 

Старший науковий 

співробітник відділу 

народного мистецтва  

 

Інституту 

народознавства НАН 

України  

зі спеціальності 

декоративне 

мистецтво  

 

Атестат 

СН 002578 

ткацтва: відновлення традицій 

// Народо-знавчі зошити. – 

2020. –  № 4 (154). – 2020. – 

С.781 – 796 (0,8 др. арк.) / 16 с 

4. Никорак О. І. Традиції 

українського народного 

ліжникарства в творчості 

сучасних митців // 

Народознавчі зошити. – 2018. 

– № 5 (143).– С. 1077 – 1095. 

(2,5 др. арк. / авт. уч. 18 с.) 

5. Никорак О. І. Публікація 

про Ганну Горинь // Горинь Г. 

Народні шкіряні вироби 

українців. Витоки, 

становлення і розвиток 

традицій / Упоряд. О. А. 

Сапеляк, О. І. Никорак. – 

Львів: Інститут 

народознавства НАН України. 

– 2016. – С. 254. 

 

відділу народного мистецтва 

Інституту народознавства НАН 

України  

зі спеціальності декоративне 

мистецтво  

Атестат 

СН 002578 

 

(0,8 др. арк.) / 16 с 

1.4. Никорак О. І. Традиції українського народного 

ліжникарства в творчості сучасних митців // 

Народознавчі зошити. – 2018. – № 5 (143).– С. 1077 

– 1095. (2,5 др. арк. / авт. уч. 18 с.) 

1.5.. Никорак О. І. Публікація про Ганну Горинь // 

Горинь Г. Народні шкіряні вироби українців. 

Витоки, становлення і розвиток традицій / Упоряд. 

О. А. Сапеляк, О. І. Никорак. – Львів: Інститут 

народознавства НАН України. – 2016. – С. 254. 

6) наукове керівництво (консультування) 

здобувача, який одержав документ про 

присудження наукового ступеня; 

Науковий керівник захищеної дисертації Макогін 

Г. В. «Український традиційний одяг як феномен 

національної культури (за матеріалами вбрання 

західних областей України ХІХ – початку ХХ 

століть)» на здобуття наукового ступеня кандидата 

мистецтвознавства за спеціальністю 26.00.01 – 

теорія та історія культури. 

7) участь в атестації наукових працівників як 

офіційного опонента або члена постійної 

спеціалізованої вченої ради (не менше трьох 

разових спеціалізованих вчених рад); 

7.1. Член Спеціалізованої вченої ради Д З5.103.01 

при Львівській національній академії мистецтв із 

захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів 

доктора та кандидата мистецтвознавства. 

7.2. Член Спеціалізованої вченої ради К 20.051.08 

при ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника» із захисту 

дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата мистецтвознавства 

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 - Член редакційної колегії 

часопису «Народознавчі зошити», включеного до 

Переліку наукових фахових видань України. 



10) участь у міжнародних наукових проектах 

10.1. Учасниця Українсько-литовського гранту 

«Орнаментика етнографічного текстилю Західної 

України та Литви: універсальні й унікальні 

параметри» (Міжнародний проект 2018 – 2019 рр.) / 

Інститут народознавства НАН України, Каунаський 

технологічний університет (Литва). 

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у 

професійних та/або громадських об’єднаннях 

19.1. Член Національної спілки художників України 

19.2. Член спілки критиків та істориків мистецтва 

Жишкович 

Володимир 

Іванович  

Доцент 

кафедри 

культурології 

та мистецької 

освіти  

 

Доцент 

кафедри  

книжкової  та 

станкової 

графіки 

Української 

академії 

друкарства 

Львівський 

державний 

інститут 

мистецтва 

прикладного і 

декоративного 

мистецтва 

 

1990 

 

Інтер‘єр і 

обладнання 

 

 

Художник 

декоративного  

мистецтва 

Кандидат 

мистецтвознавства  

 

 

17.00.05. 

Образотворче 

мистецтво 

 

«Пластика Русі-

України кінця Х-

першої половини 

ХIVст.» 

 

Диплом  

кандидата наук 

КН №011082 

17.05.1996 

Рішенням вищої 

атестаційної комісії 

(протокол №22) 

 

 Доцент  

кафедри художніх 

виробів з дерева 

 

Атестат доцента  

02ДЦ №011545 

16.02.2006. 

Рішенням  

атестаційної колегії 

(протокол 1/27-Д) 

 Старший науковий співробітник 

відділу народного мистецтва 

Інституту народознавства НАН 

України 

 зі спеціальності образотворче 

мистецтво 

Атестат 

АС 005558 

від 04.07.2006 

 

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/або твори живопису, 

декоративного мистецтва, архітектури, 

архітектурні проекти, скульптурні, графічні, 

фотографічні твори, твори дизайну 

1.1. Жишкович В. Кодекс Гертруди – яскравий 

взірець культурно-мистецького синтезу 

середньовіччя / В. Жишкович // Народознавчі 

зошити. – 2014. – № 6. – С. 1189–1198. 

1.2. Жишкович В.І. Кілька зауваг до творчого 

портрета маляра Федора, яскравого представника 

львівського іконописного осередку кінця ХVІ – 

першої третини ХVІІ століття / В.І. Жишкович // 

Народознавчі зошити. – 2019. – № 6 (150). – С. 1447 

– 1463. (1,4 др. арк.) / 17 с. 

1.3. Жишкович В. Роман Яців: пером і пензлем / В. 

Жишкович // Народознавчі зошити. – 2016. – № 5. – 

С. 1011–1014 

 1.4. Жишкович В.І. Релігійна тема у творчості 

видатного представника української малярської 

школи другої половини ХVІІІ – початку ХІХ ст. 

Володимира Боровика / В.І.Жишкович // 

Народознавчі зошити. – 2020. – № 4 (154). – С. 819–

840. (1,8 др. арк.) /       22 с. 

1.5.  Персональна виставка художніх робіт 

«Олесь Нога. Кольорова графіка. Володимир 

Жишкович. Малярство» (відкриття 26 червня 2016 



 

 

Старший науковий 

співробітник 

відділу народного 

мистецтва Інституту 

народознавства НАН 

України 

 зі спеціальності 

образотворче 

мистецтво 
 

Атестат 

АС 005558 

від 04.07.2006 

 

року; м. Львів, Музей етнографії та художнього 

промислу Інституту народознавства НАН України). 

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): 
3.1. Жишкович В., Щодра О. Русь-Україна від 

княжої доби до епохи Ренесансу. Книга 5. Науково-

мистецький посібник серії «Художня культура 

України» / В. Жишкович, О. Щодра. – Львів: ПП ВД 

«Артклас», 2016. – 169 с., іл. 

3.2 Жишкович В. І. Храм Святої Анни у Львові : 

колективна монографія / В. І. Жишкович, І. В. 

Проців. – Львів : [б. в.], 2016. – 80 с. 

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у 

професійних та/або громадських об’єднаннях 

19.1. Член Наукового товариства імені Тараса 

Шевченка (НТШ); 

19.2. Член Спілки критиків та істориків мистецтва 

(СКІМ). 

20) досвід практичної роботи за 

спеціальністю не менше п’яти років (крім 

педагогічної, науково-педагогічної, наукової 

діяльності). 

Художник /Автор мистецьких творів графічних 

(кольорова ксилографія, акварель) і малярських 

циклів (акрил, олія). працює в ділянці іконопису, 

станкового малярства та графіки. Учасник кількох 

міжнародних живописних пленерів у Польщі, 

Сербії, Македонії, Чорногорії. Творчі роботи 

знаходяться у музеях, галереях і приватних 

колекціях України та за кордоном. Учасник 

вітчизняних і зарубіжних колективних виставок від 

1995 року. Персональні виставки у Львові (1997, 

2004, 2015 рр.). 

 



 

Завідувач кафедри культурології та мистецької освіти         ____________________ В.І. ДРОТЕНКО  

 

 


