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Актуальні питання 
гуманітарних наук. 
Дрогобич, 2020. 
Вип. 28. С. 32–38. 

http://www.aphn-
journal.in.ua/archive/2
8_2020/part_5/6.pdf 

14. Бермес І. 
Рецензія на 
монографію 
А. І. Кравченко 
«Камерно-

https://wydawnictwo.ur.edu.pl/ksi%C4%85%C5%BCki/musica-galiciana-t-16-kobiety-w-kulturze-muzycznej-galicji/
https://wydawnictwo.ur.edu.pl/ksi%C4%85%C5%BCki/musica-galiciana-t-16-kobiety-w-kulturze-muzycznej-galicji/
https://wydawnictwo.ur.edu.pl/ksi%C4%85%C5%BCki/musica-galiciana-t-16-kobiety-w-kulturze-muzycznej-galicji/
https://wydawnictwo.ur.edu.pl/ksi%C4%85%C5%BCki/musica-galiciana-t-16-kobiety-w-kulturze-muzycznej-galicji/
https://wydawnictwo.ur.edu.pl/ksi%C4%85%C5%BCki/musica-galiciana-t-16-kobiety-w-kulturze-muzycznej-galicji/
https://wydawnictwo.ur.edu.pl/ksi%C4%85%C5%BCki/musica-galiciana-t-16-kobiety-w-kulturze-muzycznej-galicji/
https://nakkkim.edu.ua/images/vidannya/Visnyk_NAKKKiM/Visnyk__2_2020.pdf
https://nakkkim.edu.ua/images/vidannya/Visnyk_NAKKKiM/Visnyk__2_2020.pdf
https://nakkkim.edu.ua/images/vidannya/Visnyk_NAKKKiM/Visnyk__2_2020.pdf
https://nakkkim.edu.ua/images/vidannya/Visnyk_NAKKKiM/Visnyk__2_2020.pdf
http://www.aphn-journal.in.ua/archive/28_2020/part_5/6.pdf
http://www.aphn-journal.in.ua/archive/28_2020/part_5/6.pdf
http://www.aphn-journal.in.ua/archive/28_2020/part_5/6.pdf


інструментальне 
мистецтво України 
кінця ХХ – початку 
ХХІ століть 
(семіологічний 
аналіз)» // Культура і 
сучасність. 2020. ‒ 
№ 2. – С. 198–200. 

https://nakkkim.edu.ua
/images/vidannya/KiS/
KIS_2_2020.pdf 

3) наявність 
виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом 
не менше  
5 авторських 
аркушів), в тому 
числі видані у 
співавторстві 
(обсягом не менше 
1,5 авторського 
аркуша на кожного 
співавтора); 

1. Bermes І. 

Cooperation of poles 

and ukrainians in the 

cultural realm of the 

city of Drohobych 

(1900 to 1939) : 

розділ монографії // 

https://nakkkim.edu.ua/images/vidannya/KiS/KIS_2_2020.pdf
https://nakkkim.edu.ua/images/vidannya/KiS/KIS_2_2020.pdf
https://nakkkim.edu.ua/images/vidannya/KiS/KIS_2_2020.pdf


Homo Universalis of 

Galician Musical 

culture : колективна 

монографія. – Lviv : 

ГАЛИЧ-ПРЕС, 2020. 

S. 89–113. 

https://lnma.edu.ua/wp

-

content/uploads/2019/

01/Homo-

universalis.pdf 

4) наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібник
ів для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів 
на освітніх 
платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів
/методичних 
вказівок/рекоменда
цій/ робочих 
програм, інших 
друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною 
кількістю три 
найменування; 

https://lnma.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/Homo-universalis.pdf
https://lnma.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/Homo-universalis.pdf
https://lnma.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/Homo-universalis.pdf
https://lnma.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/Homo-universalis.pdf
https://lnma.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/Homo-universalis.pdf


1. Історія музичного 

мистецтва : 

навчально-

методичний 

комплекс. Дрогобич: 

РВВ ДДПУ 

ім. І. Франка, 2019. – 

67 с. 

2. Робоча програма 

навчальної 

дисципліни «Історія 

музикознавства» для 

підготовки фахівців 

третього (освітньо-

наукового) рівня 

вищої освіти. 

Дрогобич, 2021. – 

14 с. 

3.  Робоча програма 

навчальної 

дисципліни «Історія 

музичного 

мистецтва» для 

підготовки фахівців 

третього (освітньо-

наукового) рівня 

вищої освіти. 

Дрогобич, 2021. – 

11 с. 

4.  Робоча програма 

навчальної 

дисципліни 

«Проблеми 

сучасного 

музикознавства» для 



підготовки фахівців 

третього (освітньо-

наукового) рівня 

вищої освіти. 

Дрогобич, 2021. – 

10 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 спеціалізованих 

Вчених рад із 

захисту дисертацій 

на здобуття 

наукового ступеня 

кандидата 

мистецтвознавства за 

спеціальністю 

17.00.03 – музичне 

мистецтво: 

1) у Львівській 

національній 

музичній академії 

ім. М. В. Лисенка К 

35.869.01 

2) у Сумському 

державному 

педагогічному 



університеті 

ім. А. С. Макаренка

К 55.053.04 

Офіційний опонент 2 

докторських 

дисертацій 

(О. Батовська, 

Т. Мазепа). 9 

кандидатських 

дисертацій 

(Г. Данканич, 

Є. Лазаревич, 

І. Куриляк, 

А. Лісогорська, 

О. Польовий, 

М. Ферендович, 

В. Чучман, 

І. Шворак, Янь 

Чжихао); разова 

спеціалізована вчена 

рада (20.051.026, 

А. Патер); 

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; 
1. Керівник 

кафедральної теми 

«Українська хорова 

культура та музична 

освіта: теорія, 

історія, практика» 

2. Член редакційної 

колегії фахових 

видань: «Актуальні 

питання 

гуманітарних наук»; 

«Вісник Львівського 

університету». 

Серія: 

мистецтвознавство; 

3. рецензент 

наукових статей у 

фахових наукових 

журналах: «ARS 

INTER 

CULTURAS» 

(Akademia Pomorska, 

Słupsk, Poland); 

«ASPEKTY 

MUZYKI» Akademia 



Muzyczna 

im. Stanisława 

Moniuszki w 

Gdańsku, Polska). 

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. Бермес І. Феномен 

“музика” у 

науковому дискурсі / 

І. Бермес // Музичне 

мистецтво ХХІ 

століття – історія, 

теорія, практика. – 

2017. – Вип. 3. – С. 

17–27. 

2. Бермес І. “Стояла я 

і слухала весну” 

Юрія Шамо, сл. Лесі 

Українки: 

особливості хорового 

прочитання / І. 



Бермес // Матеріали 

VІ Міжнародної 

інтернет-конференції 

“Хорове мистецтво 

України та його 

подвижники”. – 

Дрогобич: РВВ 

ДДПУ ім. І. Франка, 

2017. – С. 264–275. 

3. Бермес І. 

Виконавська 

специфіка хорового 

мистецтва / І. Бермес 

// Музичне мистецтво 

ХХІ століття – 

історія, теорія, 

практика. – 2018. – 

Вип. 3. – С. 17–27. 

4. Бермес І. До 

питання про 

особливості 

диригентської 

підготовки 

майбутнього вчителя 

музичного мистецтва 

/ І. Бермес // 

Матеріали 

Міжнародної 

науково-практичної 

конференції 

“Естетичні засади 

розвитку 

педагогічної 

майстерності 



викладачів 

мистецьких 

дисциплін”.  – 

Умань, 2018. – С. 16–

20. 

5. Бермес І. До 

питання про 

виконавську 

культуру дитячого 

хорового колективу / 

І. Бермес // 

Матеріали VІІ 

Міжнародної 

інтернет-конференції 

“Хорове мистецтво 

України та його 

подвижники”. – 

Дрогобич: РВВ 

ДДПУ ім. І. Франка, 

2018. – С. 351–360. 

6. Бермес І. 

Етнопсихологічні 

засади української 

національної 

ментальності / І. 

Бермес // Етнодизайн 

у контексті 

українського 

національного 

відродження та 

європейської 

інтеграції: збірник 

наукових праць. – 

Полтава, 2018. – Кн. 



1. – С. 88–95. 

7. Бермес І.Л. Чи 

диригування – 

жіноча справа? // 

Диригентсько-хорова 

освіта: синтез теорії 

та практики: 

матеріали ІІІ 

Всеукраїнсьркої 

науково-практичної 

конференції. Харків: 

ХНУМ 

ім. І. П. Котляревськ

ого, 2019. С. 3–9. 

Дацюк Степан 

Якович 

Профес

ор 

кафедри 

методик

и 

музичн

ого 

вихован

ки та 

диригув

ання 

Дрогобицький 

пед. інститут ім. І. 

Франка, 1975. 

Спеціальність:  

Музика і співи. 

Кваліфікація: 

вчитель музики і 

співів середньої 

школи, викладач 

педагогічного 

училища, звання 

вчителя середньої 

школи. 

Доцент кафедри 

методики музичного 

виховання, співів та 

хорового диригування 

 

ДЦ №002455 

від 20 грудня 1991 р. 

Дрогобицький 

педагогічний інститут 

 

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. Дацюк С. Видатний діяч 
українського музичного мистецтва, 
диригент Юрій Орановський (до 
100-річчя від дня народження) / С. 
Дацюк // Молодь і ринок: 
щомісячний науково-педагогічний 
журнал. Дрогобич, 2017. − №10 
(153). – С. 55 – 62. 

2. Дацюк С. Я. Музикознавча 
діяльність Юрія Оранського на тлі 
розвитку музичної культури 
української діаспори/ С. Дацюк // 
Українська культур: минуле, 

стажування у 

Львівській 

національній музичній 

академії ім. 

М.Лисенка, кафедра 

хорового та оперно-

симфонічного 

диригування з  

01.11.2017 - 01.12.2017 

Довідка № 67 від 

01.12.2017р. 

4.5 кредити ЄКТС  

(135 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. Дацюк С. 
Видатний діяч 
українського 
музичного 
мистецтва, диригент 
Юрій Орановський 
(до 100-річчя від дня 
народження) / С. 



сучасне, шляхи розвитку. – Випуск 
30, Рівне: РДГУ, 2019. – 76-82 

3. Дацюк С. Я. Мистецька 
діяльність Степана Стельмащука / C. 
Дацюк Міжнародний науковий 
журнал «Грааль науки». - № 6 
(червень, 2021): за матеріалами І 
Міжнародної науково-практичної 
конференції «Modern science: 
concepts, theories and methods of basic 
and applied research». – С. 415-420. 
4. 11 – 14 травня 2017 р. – участь 

хору «Гаудеамус» у ІІІ фестивалі 

міст-партнерів м. Люблін. 

Виконання кантати Ромуальда 

Твардовського «Exegi 

monumentum» із творчими 

колективами Німеччини, Італії, 

Грузії, Польщі. 

5. 15-17 грудня 2017 р. – участь 

хору «Гаудеамус» у 

міжнародному хоровому 

фестивалі “Advent – 2017” 

(м.Відень, Австрія). 

6. 17-21 травня 2018 р. – участь 

хору «Гаудеамус»  у 

міжнародному музичному 

фестивалі університетів світу – 

FIMU – 2018 (Бельфор, Франція). 

7. 29 травня – 2 червня 2019 р. –

 участь хору «Гаудеамус»  в ІV 

хоровому фестивалі міст 

побратимів Любліна. Перше 

виконання кантати Ромуальда 

Дацюк // Молодь і 
ринок: щомісячний 
науково-
педагогічний 
журнал. Дрогобич, 
2017. − №10 (153). – 
С. 55 – 62. 

2. Дацюк С. Я. 
Музикознавча 
діяльність Юрія 
Оранського на тлі 
розвитку музичної 
культури української 
діаспори/ С. Дацюк // 
Українська культур: 
минуле, сучасне, 
шляхи розвитку. – 
Випуск 30, Рівне: 
РДГУ, 2019. – 76-82 

3. Дацюк С. Я. 
Мистецька діяльність 
Степана 
Стельмащука / C. 
Дацюк Міжнародний 
науковий журнал 
«Грааль науки». - № 
6 (червень, 2021): за 
матеріалами І 
Міжнародної 
науково-практичної 
конференції «Modern 
science: concepts, 
theories and methods 
of basic and applied 
research». – С. 415-
420. 



Твардовського «Gaelum et terra» 

(Люблін, Польща). 

8. 13-16 листопада 2019 р. – 

участь хору «Гаудеамус» в V 

хоровому фестивалі міст 

побратимів Любліна. Урочистий 

концерт з нагоди закінчення 

святкування 150-річчя 

Люблінської Унії. Виконання 

кантати Лешека Можджера 

«Метаморфози» (Люблін, 

Польща). 

 

4. 11 – 14 травня 

2017 р. – участь 

хору «Гаудеамус» 

у ІІІ фестивалі 

міст-партнерів м. 

Люблін. 

Виконання кантати 

Ромуальда 

Твардовського 

«Exegi 

monumentum» із 

творчими 

колективами 

Німеччини, Італії, 

Грузії, Польщі. 

5. 15-17 грудня 

2017 р. – участь 

хору «Гаудеамус» 

у міжнародному 

хоровому 

фестивалі “Advent 

– 2017” (м.Відень, 

Австрія). 

6. 17-21 травня 

2018 р. – участь 

хору «Гаудеамус»  

у міжнародному 

музичному 

фестивалі 

університетів світу 

– FIMU – 2018 

(Бельфор, 

Франція). 

7. 29 травня – 2 



червня 2019 р. –

 участь хору 

«Гаудеамус»  в ІV 

хоровому 

фестивалі міст 

побратимів 

Любліна. Перше 

виконання кантати 

Ромуальда 

Твардовського 

«Gaelum et terra» 

(Люблін, Польща). 

8. 13-16 листопада 

2019 р. – участь 

хору «Гаудеамус» 

в V хоровому 

фестивалі міст 

побратимів 

Любліна. 

Урочистий 

концерт з нагоди 

закінчення 

святкування 150-

річчя Люблінської 

Унії. Виконання 

кантати Лешека 

Можджера 

«Метаморфози» 

(Люблін, Польща). 

3) наявність 
виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника 
(включаючи 



електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом 
не менше  
5 авторських 
аркушів), в тому 
числі видані у 
співавторстві 
(обсягом не менше 
1,5 авторського 
аркуша на кожного 
співавтора); 

1. Дацюк С. Хорові 
твори зарубіжних 
композиторів із 
репертуару народної 
хорової капели 
«Gaudeamus»: 
навчальний посібник 
/ Степан Дацюк. – 
Дрогобич: Посвіт, 
2016. – 108 с. 

2. Дацюк С.Я.  
Співає «Gaudeamus»: 
навчальний посібник 
– Редактор-
упорядник Степан 
Дацюк. // Частина 2. 
– Дрогобич: Посвіт, 
2020. – 84 с. 

4) наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібник
ів для самостійної 
роботи здобувачів 



вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів 
на освітніх 
платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів
/методичних 
вказівок/рекоменда
цій/ робочих 
програм, інших 
друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною 
кількістю три 
найменування; 
1. Робоча програма 

навчальної 

дисципліни 

«Диригування і 

практикум роботи з 

хором (диригування, 

хорознавство, хорови 

клас) Хорознавство» 

для підготовки 

фахівців першого 

(бакалаврського) 

рівня вищої освіти. 

Дрогобич, 2018. – 

15 с. 

2. Робоча програма 

навчальної 

дисципліни 



«Хорознавство» для 

підготовки фахівців 

першого 

(бакалаврського) 

рівня вищої освіти. 

Дрогобич, 2020. – 

9 с. 

3. Робоча програма 

навчальної 

дисципліни 

«Хорознавство і 

хорове аранжування» 

для підготовки 

фахівців першого 

(бакалаврського) 

рівня вищої освіти. 

Дрогобич, 2021. – 13 

с.  (у співавторстві з 

Василик Д.М.) 

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. Дацюк С. 
Духовно-хорова 



творчість Йосифа 
Кишакевича: 
жанрова палітра 
Хорове мистецтво 
України та його 
подвижники: 
матеріали V 
Міжнародної 
науково-практичної 
інтернет-конференції 
(м. Дрогобич, 20 – 21 
жовтня 2016 року) / 
редкол. І. Л. Бермес, 
В. В. Полюга. – 
Дрогобич: 
Редакційно-
видавничий відділ 
Дрогобицького 
державного 
педагогічного 
університету імені 
Івана Франка, 2016. – 
282 с. [Електронний 
ресурс]. – Режим 
доступу: 
http://ddpu.drohobych.
net/?page_id=5182. – 
С. 17 – 30. 

2. Дацюк С. На 
світлу згадку про 
Святослава Процика 
/ С. Дацюк // 
Святослав Процик: 
Спонгади. 
Матеріали. Статті: 
навчальний посібник. 
– Дрогобич Посвіт, 

http://ddpu.drohobych.net/?page_id=5182
http://ddpu.drohobych.net/?page_id=5182


2016. – С. 35 – 39. 

3. Дацюк С., Пиц Б. 
Диригент і педагог 
Лев Коцан (не 
поцінований часом) /  
С. Дацюк, Б. Пиц // 
Проблеми музичної 
освіти учнівської 
молоді: історія та 
сучасність збірник 
матеріалів Другого 
Міжнародного 
науково-практичного 
семінару. – 
Дрогобич, 2017. – С. 
102 – 106. 

4. Дацюк С. 
Видатний 
представник 
музичного мистецтва 
української 
діаспори:диригент 
Юрій Оранський (до 
100-річчя від дня 
народження) / С. 
Дацюк // Хорове 
мистецтво України 
та його подвижники: 
матеріали VІ 
Міжнародної 
науково-практичної 
інтернет-конференції  
(м. Дрогобич, 19 – 20 
жовтня 2017  року) / 
Редкол.: І. Бермес,  
В. Полюга. – 



Дрогобич: 
Видавництво ДДПУ 
ім. І. Франка, 2017. – 
С. 18 – 33. 

5. Дацюк С. На 

вершині мистецьких 

подій (до 75-річного 

ювілею музиканта, 

педагога і науковця 

Михайла Бурбана) / 

С. Дацюк // Хорове 

мистецтво України 

та його подвижники: 

матеріали VІІ 

Міжнародної 

наукової інтернет-

конференції  (м. 

Дрогобич, 19  жовтня 

2018  року) / Редкол.: 

І. Бермес, В. Полюга. 

– Дрогобич: РВВ 

ДДПУ ім. І. Франка, 

2018. – С. 14 – 21.  

6. Дацюк С.Я. 
Різнобічний профіль 
праці Юрія 
Оранського (до 100-
річчя від дня 
народження) // 
науково-популярний 
журнал «Музика». –  
№ 5, 2018. – С.31 – 
35. 

7. Дацюк С. Я. 
Відгомін співочої 



душі: творча 
спадщина Андрія 
Кушніренка // Тези 
доповідей II 
Міжнародної 
науково-практичної 
конференції 
«Фундаментальні та 
прикладні 
дослідження в 
сучасному світі» (23-
25 вересня 2020). – 
Boston, USA, 2020. – 
С. 293-302. 

14) керівництво 
студентом, який 
зайняв призове 
місце на I або ІІ 
етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу 
студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету / журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу 
студентських 
наукових робіт), або 
керівництво 



постійно діючим 
студентським 
науковим гуртком / 
проблемною 
групою; 
керівництво 
студентом, який 
став призером або 
лауреатом 
Міжнародних, 
Всеукраїнських 
мистецьких 
конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота 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); керівництво 
здобувачем, який 
став призером або 
лауреатом 
міжнародних 
мистецьких 



конкурсів, 
фестивалів, 
віднесених до 
Європейської або 
Всесвітньої 
(Світової) асоціації 
мистецьких 
конкурсів, 
фестивалів, робота 
у складі 
організаційного 
комітету або у 
складі журі 
зазначених 
мистецьких 
конкурсів, 
фестивалів); 
керівництво 
студентом, який 
брав участь в 
Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, 
Європейських іграх, 
етапах Кубка світу 
та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання 
обов’язків тренера, 
помічника тренера 
національної збірної 
команди України з 
видів спорту; 



виконання 
обов’язків 
головного 
секретаря, 
головного судді, 
судді міжнародних 
та всеукраїнських 
змагань; 
керівництво 
спортивною 
делегацією; робота 
у складі 
організаційного 
комітету, 
суддівського 
корпусу; 

1. Член журі 
всеукраїнського 
фестивалю-конкурсу 
вокально-хорового 
мистецтва ім. 
В.Яреського 
"Подільська ліра" 1-2 
грудня 2018р. 

2. Член журі 
всеукраїнського 
фестивалю-конкурсу 
вокально-хорового 
мистецтва ім. 
В.Яреського 
"Подільська ліра" 
2020р. (он лайн)  

3. Підготовка 
студентки Костирко 
Софії до І етапу 
Всеукраїнської 



студентської 
олімпіади з 
«Музичного 
мистецтва» та 
зайняте І місце. 

4. Заступник голови 
організаційного 
комітету  
міжнародного 
конкурсу баяністів-
акордеоністів 
"Perpetuum Mobile" 
(Дрогобич 2017 р., 
2018 р., 2019 р.) 

5. Заступник голови 
організаційного 
комітету  
Всеукраїнського 
відкритого конкурсу 
баяністів-
акордеоністів 
«Візерунки 
Прикарпаття» 
(Дрогобич 2017 р., 
2018 р., 2019 р.) 

Гушоватий 

Петро 

Васильович 

Профес

ор 

кафедри 

методик

и 

музичн

ого 

вихован

ки та 

диригув

ання 

Дрогобицький 

пед. інститут  

ім. І. Франка, 

1980. 

Спеціальність: 

Музика і співи; 

Кваліфікація: 

вчитель музики і 

співів. 

Доцент кафедри 

методики музичного 

виховання, співів та 

хорового диригування 

 

ДЦ №001598 

від 1 березня 2001 р. 

Атестаційна колегія 

 

 

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. Гушоватий П. Зенон Антонішак – 
композитор, педагог, митець (до 80-
річчя від дня народження) / П. 

Стажування у 

Львівській 

національній музичній 

академії ім. 

М.Лисенка, кафедра 

хорового та оперно-

симфонічного 

диригування з  

01.10.2019-01.11.2019 

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 



Гушоватий // Молодь і ринок: 
Щомісячний науково-педагогічний 
журнал – 2016. – №3 (134). – С. 124 – 
128. 

2. Гушоватий П.В. Пісенна 

спадщина композиторів стрілецької 

доби та її роль у національно-

патріотичному вихованні учнівської 

молоді // Молодь і ринок: 

щомісячний науково-педагогічний 

журнал – 2018. – №12 (167). – С. 72 – 

77.  

3. Гушоватий П.В. До історії 
хорового мистецтва Тернопільщини: 
Ярослав Смеречанський хоровий 
диригент, композитор, педагог (до 
110-ї річниці від дня народження) // 
Молодь і ринок: щомісячний 
науково-педагогічний журнал – 
2019. – № 2 (169). С. 135 – 138. 

4. Гушоватий П.В. До питання 

розвитку хорової культури 

Прикарпаття: народний хор 

«Карпати» Дрогобицького 

нафтопереробного заводу – історія 

творчої діяльності // Музичне 

мистецтво ХХІ століття – історія, 

теорія, практика: збірник наукових 

праць інституту музичного 

мистецтва Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана Франка. – 

Довідка №135 від 

01.11.2019р. 

6 кредитів ЄКТС  

(180 год) 

 

Collection; 

1. Гушоватий П. 
Зенон Антонішак – 
композитор, педагог, 
митець (до 80-річчя 
від дня народження) / 
П. Гушоватий // 
Молодь і ринок: 
Щомісячний 
науково-
педагогічний журнал 
– 2016. – №3 (134). – 
С. 124 – 128. 

2. Гушоватий П.В. 

Пісенна спадщина 

композиторів 

стрілецької доби та її 

роль у національно-

патріотичному 

вихованні учнівської 

молоді // Молодь і 

ринок: щомісячний 

науково-

педагогічний журнал 

– 2018. – №12 (167). 

– С. 72 – 77.  

3. Гушоватий П.В. 
До історії хорового 
мистецтва 
Тернопільщини: 
Ярослав 
Смеречанський 
хоровий диригент, 



Дрогобич – Кельце – Каунас – 

Алмати – Банська Бистриця: Посвіт, 

2020. – Вип. 6. -  С. 29 – 37.  

5. П. Гушоватий Дитяче хорове 

виконавство Львівщини на межі ХХ 

– ХХІ сторіч // Актуальні питання 

гуманітарних наук:  міжвузівський 

збірник наукових праць молодих 

вчених Дрогобицького державного 

педагогічного університету 

ім.І.Франка. Дрогобич: 

«Гельветика», 2021. –Вип.35. – 

Том.2. – С. 4-7. 

 

композитор, педагог 
(до 110-ї річниці від 
дня народження) // 
Молодь і ринок: 
щомісячний науково-
педагогічний журнал 
– 2019. – № 2 (169). 
С. 135 – 138. 

4. Гушоватий П.В. 

До питання розвитку 

хорової культури 

Прикарпаття: 

народний хор 

«Карпати» 

Дрогобицького 

нафтопереробного 

заводу – історія 

творчої діяльності // 

Музичне мистецтво 

ХХІ століття – 

історія, теорія, 

практика: збірник 

наукових праць 

інституту музичного 

мистецтва 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка. – 

Дрогобич – Кельце – 

Каунас – Алмати – 



Банська Бистриця: 

Посвіт, 2020. – Вип. 

6. -  С. 29 – 37.  

5. П. Гушоватий 

Дитяче хорове 

виконавство 

Львівщини на межі 

ХХ – ХХІ сторіч // 

Актуальні питання 

гуманітарних наук:  

міжвузівський 

збірник наукових 

праць молодих 

вчених 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету 

ім.І.Франка. 

Дрогобич: 

«Гельветика», 2021. –

Вип.35. – Том.2. – С. 

4-7. 

3) наявність 
виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 



(загальним обсягом 
не менше  
5 авторських 
аркушів), в тому 
числі видані у 
співавторстві 
(обсягом не менше 
1,5 авторського 
аркуша на кожного 
співавтора); 

1. Гушоватий П., 
Шалата М. Козак Є. 
Цвіти, Україно! 
Хорові твори / Петро 
Гушоватий, Михайло 
Шалата // – 
Дрогобич: Посвіт, 
2016. – 32с.  

2. Гушоватий П. 

Голінатий Петро: На 

вістрі неспокою 

(фрагментарна 

історія хорового 

мистецтва 

Чортківщини). 

Статті, матеріали: 

Навчальний посібник 

/ Петро Гушоватий // 

– Дрогобич: Посвіт, 

2018. – 307 с.  

3. П.Гушоватий, 
З.Гнатів, Ю.Добуш 
Хоровий репертуар 
для самостійної 
роботи студентів. 



Твори для жіночого 
хору: Навчальний 
посібник (для 
самостійної роботи) з 
навчальної 
дисципліни 
«Хоровий клас і 
практикум роботи з 
хором» (для 
студентів ЗВО) / 
ред.-упор 
П.Гушоватий, 
З.Гнатів, Ю.Добуш. – 
Дрогобич: 
Редакційно-
видавничий відділ 
Дрогобицького 
державного 
педагогічного 
університету імені 
Івана Франка, 2020. – 
120с.   

4) наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібник
ів для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів 
на освітніх 
платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів



/методичних 
вказівок/рекоменда
цій/ робочих 
програм, інших 
друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною 
кількістю три 
найменування; 

1. Гушоватий П., 
Гнатів З., Синкевич 
Н. Хрестоматія 
шкільного пісенного 
репертуару 
«Музична символіка 
України» Випуск 
перший (видання 2-е, 
доповнене): 
навчально-
методичний посібник 
/ Петро Гушоватий, 
Зоряна Гнатів, 
Наталія Синкевич. – 
Дрогобич: 
Редакційно-
видавничий відділ 
Дрогобицького 
державного 
педагогічного 
університету ім. 
Івана Франка, 2016. – 
88 С. 

2. Гушоватий П. 
Голінатий Петро. 
Хорові твори. – Вип. 



2. навчально-
методичний посібник 
/ Петро Гушоватий. –  
Дрогобич: Посвіт, 
2016. – 192 с. 

3. Гушоватий П., 
Медвідь Т. 
«Шкільний пісенний 
репертуар. 1 – 2 
клас»: навчально-
методичний посібник 
з навчальної 
дисципліни 
«Методика 
музичного 
виховання» [для 
студентів першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти 
напряму підготовки 
6.020204 «Музичне 
мистецтво*] / Петро 
Гушоватий, Тетяна 
Медвідь. – Дрогобич: 
РВВ ДДПУ ім. Івана 
Франка, 2016. – 30 с. 

4. Медвідь Т., 
Гушоватий П. 
Шкільний пісенний 
репертуар, 3 – 4 
класи: навчально-
методичний посібник 
/ Т. Медвідь, П. 
Гушоватий // – 
Дрогобич: 
Редакційно 



видавничий відділ 
Дрогобицького 
державного 
педагогічного 
університету ім. 
Івана Франка, 2016. – 
30 с. 

5. Гушоватий П. 
Тимик К. «Краю 
мій: репертуар 
хорового класу 
студентів заочної 
форми навчання» 
Навчально-
методичний посібник 
/ Петро Гушоватий, 
Катерина Тимик //  – 
Дрогобич, Посвіт, 
2018. – 180 с. 

6. Гушоватий П.В., 
Добуш Ю.В. 
Лемківські народні 
пісні в обробці 
А.Кос-
Анатольського. 
Навчально-
методичний посібник 
/ П.Гушоватий, 
Ю.Добуш. – 
Дрогобич: 
Редакційно-
видавничий відділ 
Дрогобицького 
державного 
педагогічного 
університету ім. 



І.Франка, 2019. – 58 
с. 

7. Програма 
педагогічної 
практики для 
підготовки фахівців 
першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти.   
Дрогобич, 2019. – 23 
с.   

8. Програма 
виробничої 
(педагогічної) 
практики для 
підготовки фахівців 
другого 
(магістерського) 
рівня вищої освіти.   
Дрогобич, 2020. – 14 
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; 



1. Гушоватий П. 
Аматорські хорові 
колективи – 
важливий чинник 
неформальної 
музичної освіти 
молоді (з досвіду 
роботи хорових 
колективів 
Борщівського району 
на Тернопільщині) / 
П. Гушоватий // 
Проблеми музичної 
освіти учнівської 
молоді: історія та 
сучасність: матеріали 
Другого 
Міжнародного 
науково-практичного 
семінару / Ред.-упор. 
П. Гушоватий, З. 
Гнатів, М. Каралюс – 
Дрогобич: РВВ 
ДДПУ ім. І. Франка, 
– 2017. – С. 265 – 
272. 

2. Гушоватий П. 
Розвиток хорового 
мистецтва на 
Чортківщині (друга 
половина ХХ 
сторіччя) / П. 
Гушоватий 
// Проблеми музичної 
освіти учнівської 
молоді. Матеріали 



Третього 
Міжнародного науко
во-практичного 
семінару / Ред.-упор. 
З. Гнатів.  
М. Каралюс ‒ 
Дрогобич: 
Видавничий відділ 
Дрогобицького 
державного 
педагогічного 
університету імені 
Івана Франка. – 2018. 
– С. 55 – 65. 

3. Гушоватий П., 
Здеб О. Зиновій 
Лисько – 
композитор, педагог, 
музикознавець // 
Проблеми музично-
естетичної освіти 
учнівської молоді: 
історія та сучасність: 
матеріали Третього 
Міжнародного 
науково-практичного 
семінару / Ред.-упор. 
З. Гнатів, М. Каралюс ‒ 
Дрогобич: Редакційно-
видавничий відділ 
Дрогобицького 
державного 
педагогічного 
університету імені І. 
Франка, 2018. – 320 с. ‒ 
С. 96 – 104. 



4. Гушоватий П.В. 
Розвиток хорового 
виконавства на 
Чортківщині: історія 
хору «Просвіта» села 
Стара Ягільниця // 
Проблеми музично-
естетичної освіти 
учнівської молоді: 
історія та сучасність: 
матеріали Четвертого 
Міжнародного 
науково-практичного 
семінару. ‒ Дрогобич: 
Редакційно-
видавничий відділ 
Дрогобицького 
державного 
педагогічного 
університету імені І. 
Франка, 2018. – 320 с. ‒ 
С. 178 – 186. 

5. П. Гушоватий, С. 
Пахолко 
«Дрогобицький Боян» - 
історія і сучасність // 
Довідково-
інформаційний журнал. 
– Київ, 2021. - № 1 (97). 
– С. 47-49. 

14) керівництво 
студентом, який 
зайняв призове 
місце на I або ІІ 
етапі 
Всеукраїнської 



студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу 
студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету / журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу 
студентських 
наукових робіт), або 
керівництво 
постійно діючим 
студентським 
науковим гуртком / 
проблемною 
групою; 
керівництво 
студентом, який 
став призером або 
лауреатом 
Міжнародних, 
Всеукраїнських 
мистецьких 
конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота 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); керівництво 
здобувачем, який 
став призером або 
лауреатом 
міжнародних 
мистецьких 
конкурсів, 
фестивалів, 
віднесених до 
Європейської або 
Всесвітньої 
(Світової) асоціації 
мистецьких 
конкурсів, 
фестивалів, робота 
у складі 
організаційного 
комітету або у 
складі журі 
зазначених 
мистецьких 
конкурсів, 
фестивалів); 
керівництво 
студентом, який 
брав участь в 



Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, 
Європейських іграх, 
етапах Кубка світу 
та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання 
обов’язків тренера, 
помічника тренера 
національної збірної 
команди України з 
видів спорту; 
виконання 
обов’язків 
головного 
секретаря, 
головного судді, 
судді міжнародних 
та всеукраїнських 
змагань; 
керівництво 
спортивною 
делегацією; робота 
у складі 
організаційного 
комітету, 
суддівського 
корпусу; 

1. Робота у складі 
організаційного 
комітету Шостого 
міжнародного науково-



практичного семінару 
"Естетичне виховання 
дітей та молоді: 
синергія та освіти" 
(Дрогобич, 30-31 
жовтня 2020 р.) 

Матійчин 

Ірина 

Мстиславівна 

Доцент 

кафедри 

методик

и 

музичн

ого 

вихован

ки та 

диригув

ання 

Львівська 

державна 

консерваторія ім. 

М. Лисенка,  

1989. 

Спеціальність: 

Хорове 

диригування. 

Кваліфікація: 

диригент хору, 

викладач хорових 

дисциплін 

Кандидат 

мистецтвознавства 

2010 

 

Спеціальність: 17.00.03 

– музичне мистецтво.  

 

ДК № 059581 

від 26 травня 2010 р. 

Спеціалізована вчена 

рада Львівської 

національної музичної 

академії ім. М. В. 

Лисенка Міністерства 

культури і туризму 

України  

 

Тема дисертації  

«Василіянське 

піснярство кінця XIX-

першої половини XX 

ст. як феномен 

галицької музичної 

культури» 

 

Доцент кафедри 

методики музичного 

виховання та 

диригування  

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. Матійчин І. Використання 

збірників церковних пісень як 

посібників для музичного виховання 

школярів (кінець ХІХ – перша 

половина ХХ ст.). Молодь і ринок. 

Дрогобич, 2016. №1 (132). С. 97-102. 

2. Матійчин І. Журнал 

«Позакласний час» як інформативне 

джерело для вчителя музичного 

мистецтва. Молодь і ринок. 

Дрогобич, 2017. №3 (146). С. 76-80.  

3. Матійчин І. Українська 

церковна музика: питання мови. 

Вісник Львівського університету. 

Серія: мистецтвознавство. Вип. 20. 

Львів, 2019. С. 67-79. 

4. Матійчин І. Шемеляк І. 

Пошук шляхів подолання ладової 

інерції в радянській музичній 

педагогіці. Актуальні питання 

гуманітарних наук: Міжвузівський 

збірник наукових праць молодих 

стажування у 

Львівській 

національній музичній 

академії ім. 

М.Лисенка, кафедра 

хорового та оперно-

симфонічного 

диригування з  

01.10.2018 - 01.11.2018 

Довідка № 85 від 

1.11.2018 р. 

4.5 кредити ЄКТС  

(135 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. Матійчин І. 

Використання 

збірників церковних 

пісень як посібників 

для музичного 

виховання школярів 

(кінець ХІХ – перша 

половина ХХ ст.). 

Молодь і ринок. 

Дрогобич, 2016. №1 

(132). С. 97-102. 

2. Матійчин І. 

Журнал 

«Позакласний час» 

як інформативне 

джерело для вчителя 

музичного 

мистецтва. Молодь і 



 

12ДЦ № 035054  

від 25 квітня 2013 р. 

Атестаційна колегія 

Міністерства освіти і 

науки, молоді та 

спорту. 

вчених ДДПУ ім. І. Франка. Вип. 26. 

Т. 2. Дрогобич, 2019. С. 21-25.  

5. Матійчин І. Культурно-

мистецька діяльність отця Йосипа 

Кишакевича. Українська культура: 

минуле, сучасне, шляхи розвитку: 

науковий збірник. Напрям: 

мистецтвознавство. Вип. 32. Рівне, 

2020. С. 54-60.  

6. Матійчин І., Григорів Л. 

Проблеми диригентської освіти крізь 

призму наукових досліджень у 

сучасній Україні. Актуальні питання 

гуманітарних наук: Міжвузівський 

збірник наукових праць молодих 

вчених ДДПУ ім. І. Франка. Вип. 34. 

Т. 3. Дрогобич, 2020. С. 10-17.  

7. Матійчин І. Українська пісня як 
чинник національної 
самоідентифікації. Актуальні 
питання гуманітарних наук: 
Міжвузівський збірник наукових 
праць молодих вчених ДДПУ ім. І. 
Франка. Вип. 36. Т. 2. Дрогобич, 
2021. С. 36-43.  

 

ринок. Дрогобич, 

2017. №3 (146). С. 

76-80.  

3. Матійчин І. 

Українська церковна 

музика: питання 

мови. Вісник 

Львівського 

університету. Серія: 

мистецтвознавство. 

Вип. 20. Львів, 2019. 

С. 67-79. 

4. Матійчин І. 

Шемеляк І. Пошук 

шляхів подолання 

ладової інерції в 

радянській музичній 

педагогіці. Актуальні 

питання 

гуманітарних наук: 

Міжвузівський 

збірник наукових 

праць молодих 

вчених ДДПУ ім. І. 

Франка. Вип. 26. Т. 2. 

Дрогобич, 2019. С. 

21-25.  

5. Матійчин І. 

Культурно-

мистецька діяльність 

отця Йосипа 

Кишакевича. 

Українська культура: 

минуле, сучасне, 

шляхи розвитку: 



науковий збірник. 

Напрям: 

мистецтвознавство. 

Вип. 32. Рівне, 2020. 

С. 54-60.  

6. Матійчин І., 

Григорів Л. 

Проблеми 

диригентської освіти 

крізь призму 

наукових досліджень 

у сучасній Україні. 

Актуальні питання 

гуманітарних наук: 

Міжвузівський 

збірник наукових 

праць молодих 

вчених ДДПУ ім. І. 

Франка. Вип. 34. Т. 3. 

Дрогобич, 2020. С. 

10-17.  

7. Матійчин І. 
Українська пісня як 
чинник національної 
самоідентифікації. 
Актуальні питання 
гуманітарних наук: 
Міжвузівський 
збірник наукових 
праць молодих 
вчених ДДПУ ім. І. 
Франка. Вип. 36. Т. 2. 
Дрогобич, 2021. С. 
36-43.  

4) наявність 



виданих навчально-

методичних 

посібників/посібник

ів для самостійної 

роботи здобувачів 

вищої освіти та 

дистанційного 

навчання, 

електронних курсів 

на освітніх 

платформах 

ліцензіатів, 

конспектів 

лекцій/практикумів

/методичних 

вказівок/рекоменда

цій/ робочих 

програм, інших 

друкованих 

навчально-

методичних праць 

загальною 

кількістю три 

найменування; 

1. Репертуар 

хорового класу: 

навчально-

методичний посібник 

/ упор. Ірина 

Матійчин. Дрогобич: 

Видавничий відділ 

ДДПУ ім. І. Франка, 

2016. Вип. 3. 72 с. 



2. Шкільний 

пісенний репертуар. 

5-6 клас: навчально-

методичний посібник 

/упор. І. Матійчин, 

М. Ластовецький. 

Дрогобич: 

Видавничий відділ 

ДДПУ ім. І. Франка, 

2017. 34 с. 

3. Репертуар 

хорового класу: 

навчально-

методичний посібник 

/ упор. Ірина 

Матійчин. Дрогобич: 

Видавничий відділ 

ДДПУ ім. І. Франка, 

2019. Вип. 4. 98 с. 

4. Матійчин І., 

Бермес І. Навчально-

методичний 

комплекс дисципліни 

«Соціокультурні 

виміри музичного 

мистецтва» із 

спеціальності 025 

Музичне мистецтво 

(третього освітньо-

наукового рівня 

вищої освіти): 

Редакційно-

видавничий відділ 



ДДПУ ім. І.Франка. 

Дрогобич, 2019. 38 с. 

5. Бермес І., 

Матійчин І. Робоча 

програма навчальної 

дисципліни 

«Методика навчання 

хорового 

диригування». 2021. 

16 с. 

6. Матійчин І. Робоча 

програма навчальної 

дисципліни 

«Музичне 

джерелознавство та 

архівістика». 2021. 

13 с. 

7. Бермес І., 

Матійчин І. Робоча 

програма навчальної 

дисципліни 

«Соціокультурні 

виміри музичного 

мистецтва». 2021. 12 

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;  

1. Матійчин 

І. Диференціювання 

диригентських 

жестів 

(методологічний 

аспект). Хорове 

мистецтво України 

та його подвижники: 

матеріали V 

Міжнародної 

науково-практичної 

інтернет-конференції 

(м. Дрогобич, 20 – 21 

жовтня 2016 року) / 

редкол. І. Л. Бермес, 

В. В. Полюга.  

Дрогобич: 

Редакційно-

видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка, 2016. 

С. 254-261 с. 

[Електронний 

ресурс]. Режим 

доступу: http://dspu.e

http://dspu.edu.ua/?page_id=5182./


du.ua/?page_id=5182./  

2. Iryna Matijczyn, 

Twórczość F. Chopina 

przez pryzmat 

edukacji muzycznej 

szkolnej na Ukrainie. 

STUDIA 

KULTUROWO-

EDUKACYJNE. 2016 

Tom XI numer 1. S. 

87-95. 

3. Дацків Л. 

Матійчин І. 

Вивчення музики 

бароко на уроках 

мистецтва у 

загальноосвітній 

школі. Матеріали VІ 

Міжнародної 

наукової інтернет-

конференції «Хорове 

мистецтво України 

та його 

подвижники». 

Дрогобич, 2017. С. 

200-213. 

4. Савуляк Б. 

Матійчин І. Видання 

фахової періодики 

для вчителів 

музичного мистецтва 

у сучасній Україні. 



Матеріали VІ 

Міжнародної, 

наукової інтернет-

конференції «Хорове 

мистецтво України 

та його 

подвижники». 

Дрогобич, 2018. С. 

299-309.  

5. Пацула І. 

Матійчин І. 

Студентська хорова 

капела «Gaudeamus» 

як школа 

диригентської 

майстерності. 

Збірник матеріалів 

Четвертого 

Міжнародного 

науково-практичного 

семінару «Проблеми 

музично-естетичної 

освіти учнівської 

молоді: історія та 

сучасність». 

Дрогобич, 2018. С. 

97-105. 

6. Матійчин І. 

Інтеграційні процеси 

у системі загальної 

мистецької освіти. 

Збірник матеріалів 

Третього 



Міжнародного 

науково-практичного 

семінару «Проблеми 

музично-естетичної 

освіти учнівської 

молоді: історія та 

сучасність». 

Дрогобич, 2018. С. 

148-156. 

7. Матійчин І. 

Українська церковна 

музика: питання 

мови. Вісник 

Львівського 

університету. Серія: 

мистецтвознавство. 

Вип. 20. Львів, 2019. 

С. 67-79 

Полюга 

Вікторія 

Володимирівна 

Доцент 

кафедри 

методик

и 

музичн

ого 

вихован

ки та 

диригув

ання 

Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

університет ім. 

І. Франка, 2003.  

Спеціальність: 

педагогіка і 

методика 

середньої освіти. 

Музика. 

Кваліфікація: 

магістр 

педагогічної 

освіти. Викладач 

Кандидат філософських 

наук, 2011  

Спеціальність: 

033 –  філософія. 

09.00.03- соціальна 

філософія та філософія 

історії 

 

ДК №002615 

від 22 грудня 2011р. 

Інститут вищої освіти 

НАПН України  

 

Тема дисертації: 

„Проблема буття 

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. Полюга В. Гендерні дефініції 

музичного мистецтва в освітній 

системі / В.Полюга  // 

Антропологічні виміри 

філософських досліджень. – 

Дніпропетровськ, 2017. – Вип. 11. – 

С. 102-110.   

2. Полюга В. Феномен 

“Геніальності” в мистецтві 

(синергетичні моделі) / В.Полюга // 

1.Науково-педагогічне 

стажування в 

Університеті Данубіус 

(м.Сладковічево, 

Словацька республіка) 

 Тема: «Інноваційні 

освітні технології: 

досвід Європейського 

союзу та його 

впровадження в 

процес підготовки 

педагогів» за фахом 

«Педагогічні науки»  

(6.12.2016  – 

28.12.2016) 

3,5 кредитів ЄКТС 

 (108 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. Полюга В. 

Гендерні дефініції 

музичного мистецтва 

в освітній системі / 

В.Полюга  // 



музично-

теоретичних 

дисциплін. 

людини у творчості 

Василя Стуса: 

екзистенційний вимір)” 

 

Доцент кафедри 

методики музичного 

виховання та 

диригування 

 

АД №002321 

від 23 квітня 2019р. 

Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

університет 

ім. І.Франка 

Вісник національної академії 

керівних кадрів культури і мистецтв: 

наук. журнал. – К.: Міленіум, 2018. – 

№ 2. – С. 262-266.  

3. Полюга В. Атрактори 

синергійності музичної освіти / В. 

Полюга. Щомісячний науково-

педагогічний журнал “Молодь і 

ринок”. –  2016. – № 1 (132). – С. 44-

48.  

4. Полюга В. Existential Value of 

Musical Creativity  

(Characteristics and Semantic 

Orientation) Lubelski rocznik 

pedagogiczny. – 2018. –  T. ХХХVII, 

z. 2. – S.153-162.URL: - 

http://journals.umcs.pl/lrp/issue/view/4

92/showToc  

5. Полюга В. Кітч в музиці 

(рецепція досвіду і дійсності). 

Вісник національної академії 

керівних кадрів культури і мистецтв: 

наук. журнал. К.: Міленіум, 2019. 

№3. С.317-320. URL: 

http://journals.uran.ua/visnyknakkkim/i

ssue/view/11641  

6. Андрусишин Т. Полюга В. 
Соціокультурні орієнтири жінки в 

суспільних оцінках статі. Актуальні 

питання гуманітарних наук: 

міжвузівський збірник наукових 

праць молодих вчених 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету 

 

2. Стажування у 

Львівській 

національній музичній 

академії ім. М. Лисенка  

Довідка № 188  від 

24.11.20 

Тема: методичні 

особливості викладання 

хорових дисциплін) 

(12.10.2020 – 

24.11..2020) 

6 кредитів ЄКТС  

(180 год) 

 

Антропологічні 

виміри філософських 

досліджень. – 

Дніпропетровськ, 

2017. – Вип. 11. – С. 

102-110.   

2. Полюга В. 
Феномен 

“Геніальності” в 

мистецтві 

(синергетичні 

моделі) / В.Полюга // 

Вісник національної 

академії керівних 

кадрів культури і 

мистецтв: наук. 

журнал. – К.: 

Міленіум, 2018. – № 

2. – С. 262-266.  

3. Полюга В. 

Атрактори 

синергійності 

музичної освіти / В. 

Полюга. Щомісячний 

науково-

педагогічний журнал 

“Молодь і ринок”. –  

2016. – № 1 (132). – 

С. 44-48.  

4. Полюга В. 

Existential Value of 

Musical Creativity  

(Characteristics and 

Semantic Orientation) 

Lubelski rocznik 

http://journals.umcs.pl/lrp/issue/view/492/showToc
http://journals.umcs.pl/lrp/issue/view/492/showToc
http://journals.uran.ua/visnyknakkkim/issue/view/11641
http://journals.uran.ua/visnyknakkkim/issue/view/11641


ім.І.Франка. Дрогобич: 

«Гельветика», 2020. Вип.29. Том.5. 

С.52 – 57. URL: http://www.aphn-

journal.in.ua/29-5-2020 

pedagogiczny. – 2018. 

–  T. ХХХVII, z. 2. – 

S.153-162.URL: - 

http://journals.umcs.pl/

lrp/issue/view/492/sho

wToc  

5. Полюга В. Кітч в 

музиці (рецепція 

досвіду і дійсності). 

Вісник національної 

академії керівних 

кадрів культури і 

мистецтв: наук. 

журнал. К.: 

Міленіум, 2019. №3. 

С.317-320. URL: 

http://journals.uran.ua/

visnyknakkkim/issue/v

iew/11641  

6. Андрусишин Т. 
Полюга В. 
Соціокультурні 
орієнтири жінки в 
суспільних оцінках 
статі. Актуальні 
питання 
гуманітарних наук: 
міжвузівський 
збірник наукових 
праць молодих 
вчених 
Дрогобицького 
державного 
педагогічного 
університету 
ім.І.Франка. 

http://www.aphn-journal.in.ua/29-5-2020
http://www.aphn-journal.in.ua/29-5-2020
http://journals.umcs.pl/lrp/issue/view/492/showToc
http://journals.umcs.pl/lrp/issue/view/492/showToc
http://journals.umcs.pl/lrp/issue/view/492/showToc
http://journals.uran.ua/visnyknakkkim/issue/view/11641
http://journals.uran.ua/visnyknakkkim/issue/view/11641
http://journals.uran.ua/visnyknakkkim/issue/view/11641


Дрогобич: 
«Гельветика», 2020. 
Вип.29. Том.5. С.52 – 
57. URL: 
http://www.aphn-
journal.in.ua/29-5-
2020 

3) наявність 
виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом 
не менше  
5 авторських 
аркушів), в тому 
числі видані у 
співавторстві 
(обсягом не менше 
1,5 авторського 
аркуша на кожного 
співавтора); 

1. Полюга В. 

Репертуар хорового 

класу (для мішаного 

та однорідного 

/жіночого 

триголосного хору) // 

Навчальний 

посібник. – 

Дрогобич: Посвіт, 

2017. – 56 с.  

2. Poliuha, V. 

http://www.aphn-journal.in.ua/29-5-2020
http://www.aphn-journal.in.ua/29-5-2020
http://www.aphn-journal.in.ua/29-5-2020


V. (2019) Folk song as 

an adaptive element of 

social 

culture. Philosophy 

and values of the 

modern culture : 

collective monograph / 

М. H. Bratasiuk, O. 

Yе. Gomilko, 

A. A. Kravchenko, V. 

V. Poliuha, etc. Lviv-

Toruń : Liha-Pres, 

2019. P. 53-69. 

DOI: https://doi.org/10

.36059/978-966-397-

193-3/53-

69 (колективна 

монографія SENSE)  

3. Полюга В. 

Кітч і музика 

(суб’єктивний досвід 

чи об’єктивація 

дійсності)/ 

В.Полюга// Кітч у 

мистецтві, етосі і 

вихованні / ред.: 

Гжегош Гжибек, 

тарас Дубровний. – 

Львів; Ряшів: Растр-

7, 2019. – С.36-44 

(колективна 

монографія) 

 

4) наявність 
виданих навчально-

https://doi.org/10.36059/978-966-397-193-3/53-69
https://doi.org/10.36059/978-966-397-193-3/53-69
https://doi.org/10.36059/978-966-397-193-3/53-69
https://doi.org/10.36059/978-966-397-193-3/53-69


методичних 
посібників/посібник
ів для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів 
на освітніх 
платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів
/методичних 
вказівок/рекоменда
цій/ робочих 
програм, інших 
друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною 
кількістю три 
найменування; 

1. Полюга В. 
Основні вимоги до 

написання та 

оформлення 

магістерських робіт 

//Методичні 

рекомендації. – 

Дрогобич : 

Редакційно-

видавничий відділ 

ДДПУ ім. І.Франка. 

Дрогобич, 2018. – 32 

с.  



2. Полюга В. 

Навчально-

методичний 

комплекс дисципліни 

«Філософія музики» / 

В.Полюга. – 

Дрогобич: 

Редакційно-

видавничий відділ 

ДДПУ ім.І.Франка, 

2019. – 52с.  

3. Полюга В. 
Навчально-

методичний 

комплекс дисципліни 

«Основи музичної 

герменевтики» / 

В.Полюга. – 

Дрогобич: 

Редакційно-

видавничий відділ 

ДДПУ ім.І.Франка, 

2019. – 38с. 

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; 

1. Член 

редколегії фахового 

наукового збірника 

ДДПУ ім. Івана 

Франка "Проблеми 

гуманітарних наук. 

Серія "Філософія" 

2. Член 

редколегії фахового 

наукового збірника 

ДДПУ ім. Івана 

Франка 

"Людинознавчі 

студії" 

10) участь у 
міжнародних 
наукових та/або 
освітніх проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, 
наявність звання 
“суддя міжнародної 
категорії”; 

1. І Зимова 

школа  



Європейського 

Союзу Еразмус+  

(Трускавець, 

Україна, 28 січня – 2 

лютого,  2018р) за 

темою: «Європейські 

індикатори якості 

освітніх досліджень»  

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. Полюга 

В.  Социокультурная 

адаптация славян  в 

контексте 

музыкальных 

традиций/ 

/Материалы 

республиканской 

научной 

конференции “Сохра

нение национальной 

идентичности 

белорусского 



общества: прошлое, 

настоящее, 

перспективы” – 

Барановичи, 

Белорусия, 2016. – 

С. 207-211. 

2. Полюга В. Творчо-

педагогічна 

спадщина Інституту 

музичного мистецтва 

(м.Дрогобич): 

корифеї минулого – 

пріоритети 

сьогодення // Хорове 

мистецтво України 

та його подвижники: 

матеріали V Міжнаро

дної науково-

практичної інтернет-

конференції  

(м. Дрогобич, 20-21 

жовтня 2016  року) 

[Електронний 

ресурс] /Редкол.: 

І.Л. Бермес, 

В.В. Полюга. – 

Дрогобич: 

Видавництво ДДПУ 

ім. І. Франка, 2016. –

 С. 223-230. – Режим 

доступу: http://ddpu.d

rohobych.net/?page_id

=5182  

http://ddpu.drohobych.net/?page_id=5182
http://ddpu.drohobych.net/?page_id=5182
http://ddpu.drohobych.net/?page_id=5182


3. Полюга 

В. Гендерні ролі як 

сегмент розвитку 

музичної освіти 

// Інноваційні освітні 

технології: досвід 

Європейського 

Союзу та його 

впровадження в 

процес підготовки 

педагогів / 

Університет 

Данубіус 

(м.Сладковічево, 

Словацька 

республіка, 2016. – 

93-95. 

4. Полюга 

В. Музичні традиції 

слов’янських народів 

у формації 

соціокультурної 

ідентичності 

// Музичне мистецтво

 ХХІстоліття –

 історія, теорія, практ

ика.: збірник наукови

х праць ДДПУ ім.Іва

на Франка, Дрогобич

-Кельце-Каунас-

Алмати:Посвіт, 2017. 

– Вип. 2. –С. 30-39. 

5.  Полюга 



В. Соціокультурна 

адаптація в музичній 

культурі (слов’янські 

народності) 

// Інтернаціоналізація 

вищої освіти України 

в умовах 

полікультурного 

світового простору: 

стан, проблеми, 

перспективи : 

матеріали ІІ 

Міжнародної 

науково-практичної 

конференції, 

м. Маріуполь, 18–19 

квітня 2018 р. – 

Маріуполь : МДУ, 

2018. – 459-462. 

6. Полюга 

В. Проблема 

“обдарованості” як 

детермінанта 

самоорганізації 

// Хорове мистецтво 

України та його 

подвижники : 

матеріали VІІ 

Міжнародної 

наукової інтернет-

конференції  

(м. Дрогобич, 19 

жовтня 2018  року) 

[Електронний 



ресурс] / Редкол. : 

І.Л. Бермес, 

В.В. Полюга. – 

Дрогобич : 

Редакційно-

видавничий відділ  

ДДПУ ім. І. Франка, 

2018. – С. 289-299. 

7. Полюга В. Олач 

Ю. Музичні 

колективи 

Самбірщини в 

соціокультурному 

просторі сьогодення / 

Актуальні питання 

культурології. 

Альманах наукового 

товариства «Афіна». 

– Рівне, 2019. –  

Вип.19. – С. 59-64. 

8. Полюга В. 

Психологічні 

особливості 

викладання хорових 

дисциплін / 

Психологія і 

педагогіка на 

сучасному етапі 

розвитку наук: 

актуальні питання 

теорії і практики: 

Збірник наукових 

робіт учасників  



міжнародної 

науково-практичної 

конференції. – Одеса: 

ГО «Південна 

фундація 

педагогіки», 2020. – 

Ч. 2. – С. 29-34. 

9. Т. Андрусишин, В. 

Полюга 

Диференціація 

гендерних ролей, 

стереотипів та 

стандартів у галузі 

музичного мистецтва 

/ Розвиток сучасної 

освіти і науки: 

результати, 

проблеми, 

перспективи. Том 

VIII: діалог у 

розвитку науки та 

освти. Конін – 

Ужгород – Київ – 

Херсон: Посвіт, 2020. 

С. 11-15. 

Синкевич 

Наталія 

Тадеївна 

Доцент 

кафедри 

методик

и 

музичн

ого 

вихован

ки та 

диригув

1)Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

інститут імені 

Івана Франка, 

1985. 

Спеціальність: 

«Музика», 

кваліфікація: 

Кандидат 

мистецтвознавства, 

2010  

Спеціальність: 26.00.01 

– теорія та історія 

культури.  

 

ДК №010221 

від 26 жовтня 2012р. 

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. Синкевич Н. Лев Туркевич і Є.-
О. Садовський: порівняльна 

стажування у 

Львівській 

національній музичній 

академії ім. М. Лисенка  

(12.04.2021 – 

26.05.2021) 

Довідка № 214  від 

15.04.21 

1) наявність не 
менше п’яти 
публікацій у 
періодичних 
наукових виданнях, 
що включені до 
переліку фахових 
видань України, до 
наукометричних 



ання вчитель музики; 

2) Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

університет ім. 

Івана Франка, 

2006. 

Спеціальність: 

«Педагогіка і 

методика 

середньої освіти. 

Музика», 

кваліфікація: 

магістр 

педагогічної 

освіти, викладач 

хорового 

диригування 

Національна академія 

керівних кадрів 

культури і мистецтв 

 

Тема дисертації: 

„Соціокультурні 

функції українського 

хорового мистецтва”  

 

Доцент кафедри 

методики музичного 

виховання та 

диригування  

 

12ДЦ №038380  

від 3 квітня 2014 р. 

атестаційна колегія 

Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту  

характеристика творчих силуетів 
хорових диригентів / Наталія 
Синкевич // Актуальні питання 
гуманітарних наук: Міжвузівський 
збірник наукових праць молодих 
вчених Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені 
Івана Франка / [ред.-упоряд. В. 
Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. 
– Дрогобич: Посвіт, 2016. – Вип. 15. 
– С. 137 – 144. 

2. Синкевич Н. Cultural figures of 
Lev Turkevych and Yevhen-Orest 
Sadovskyi in the context of functioning 
of Ukrainian choral art in the western 
diaspora / N. Synkevych // Вісник 
Національної академії керівних 
кадрів культури і мистецтв: наук. 
журнал К.: Міленіум, 2017. – №. 1. – 
С. 142 – 147. 

3. Синкевич Н.Т. Kierunki 
muzyczno-edukacyjnej działalności 
żeńskich dyrygentów chóralnych 
ukraińskiej diaspory na Zachodzie. 
(Вектори музично-освітньої 
діяльності жінок – хорових 
диригентів української діаспори 
Заходу) / Studia Kulturowo-
Edukacyjne. – Lublin, 2016 ТОM XI 
Numer. – С. 97 – 103 

4. Синкевич Н., Зельман Н. Хорова 

шевченкіана Богдани Фільц для 

дітей // Актуальні питання 

гуманітарних наук: міжвузівський 

збірник наукових праць молодих 

 6 кредитів ЄКТС  
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баз, зокрема Scopus, 
Web of Science Core 
Collection; 

1. Синкевич Н. Лев 
Туркевич і Є.-О. 
Садовський: 
порівняльна 
характеристика 
творчих силуетів 
хорових диригентів / 
Наталія Синкевич // 
Актуальні питання 
гуманітарних наук: 
Міжвузівський 
збірник наукових 
праць молодих 
вчених 
Дрогобицького 
державного 
педагогічного 
університету імені 
Івана Франка / [ред.-
упоряд. В. 
Ільницький, А. 
Душний, І. Зимомря]. 
– Дрогобич: Посвіт, 
2016. – Вип. 15. – С. 
137 – 144. 

2. Синкевич Н. 
Cultural figures of Lev 
Turkevych and 
Yevhen-Orest 
Sadovskyi in the 
context of functioning 
of Ukrainian choral art 
in the western diaspora 



вчених Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені 

Івана Франка, 2019. – Випуск 26. – 

С. 37-43. http://www.aphn-

journal.in.ua/26-2-2019  

5. Синкевич Н.Т. Civic and patriotic 
motivation of Kyrylo Stetsenko’s life 
creativity / Synkevych N. / 
Громадянсько-патріотична 
мотивація життєтворчості Кирила 
Стеценка / Н. Синкевич // Вісник 
Національної академії керівних 
кадрів культури і мистецтв: наук. 
журнал К.: Міленіум, 2019. – №. 3. – 
С. 333 – 337 

6. Синкевич Н. Особливості 
втілення поезії Івана Франка у 
хоровій творчості Миколи 
Ластовецького // Актуальні питання 
гуманітарних наук: міжвузівський 
збірник наукових праць молодих 
вчених Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені 
Івана Франка. – Дрогобич: 
Видавничий дім «Гельветика», 2021. 
– Випуск 35. Том 5. – С. 42-48. 

 

/ N. Synkevych // 
Вісник Національної 
академії керівних 
кадрів культури і 
мистецтв: наук. 
журнал К.: Міленіум, 
2017. – №. 1. – С. 142 
– 147. 

3. Синкевич Н.Т. 
Kierunki muzyczno-
edukacyjnej 
działalności żeńskich 
dyrygentów 
chóralnych ukraińskiej 
diaspory na 
Zachodzie. (Вектори 
музично-освітньої 
діяльності жінок – 
хорових диригентів 
української діаспори 
Заходу) / Studia 
Kulturowo-
Edukacyjne. – Lublin, 
2016 ТОM XI Numer. 
– С. 97 – 103 

4. Синкевич Н., 

Зельман Н. Хорова 

шевченкіана Богдани 

Фільц для дітей // 

Актуальні питання 

гуманітарних наук: 

міжвузівський 

збірник наукових 

праць молодих 

вчених 

http://www.aphn-journal.in.ua/26-2-2019
http://www.aphn-journal.in.ua/26-2-2019


Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка, 2019. – 

Випуск 26. – С. 37-

43. http://www.aphn-

journal.in.ua/26-2-

2019  

5. Синкевич Н.Т. 
Civic and patriotic 
motivation of Kyrylo 
Stetsenko’s life 
creativity / Synkevych 
N. / Громадянсько-
патріотична 
мотивація 
життєтворчості 
Кирила Стеценка / Н. 
Синкевич // Вісник 
Національної 
академії керівних 
кадрів культури і 
мистецтв: наук. 
журнал К.: Міленіум, 
2019. – №. 3. – С. 333 
– 337 

6. Синкевич Н. 
Особливості втілення 
поезії Івана Франка у 
хоровій творчості 
Миколи 
Ластовецького // 
Актуальні питання 
гуманітарних наук: 

http://www.aphn-journal.in.ua/26-2-2019
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міжвузівський 
збірник наукових 
праць молодих 
вчених 
Дрогобицького 
державного 
педагогічного 
університету імені 
Івана Франка. – 
Дрогобич: 
Видавничий дім 
«Гельветика», 2021. – 
Випуск 35. Том 5. – 
С. 42-48. 

3) наявність 
виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом 
не менше  
5 авторських 
аркушів), в тому 
числі видані у 
співавторстві 
(обсягом не менше 
1,5 авторського 
аркуша на кожного 
співавтора); 

1. Синкевич Н. 
Микола 
Ластовецький. 
Українські народні 



пісні для хору (із 
записів Івана 
Франка): навчальний 
посібник / Наталія 
Синкевич, Микола 
Ластовецький // – 
Дрогобич: Посвіт, 
2018. – 44 с.  

2. Синкевич Н. 
Female Conductors’ 
contribution to the 
development of the 
choral art in Galicia // 
The role of culture and 
art in social and 
humanitarian 
development of 
modern society : 
Collective monograph 
/ Dushniy A. I., 
Dutchak V. H., 
Stashevskyi A. Ya., 
Strenacikova M. – 
Lviv-Toruń: Liha-
Pres, 2019 – 124 р. // 
РР. 80 – 101. 

3. Синкевич Н.Т. 
Твори для жіночого 
хору: Навчальний 
посібник / Упоряник 
Н.Синкевич. – 
Дрогобич: РВВ 
ДДПУ ім. І.Франка, 
2020. – 38 с. 

4) наявність 
виданих навчально-



методичних 
посібників/посібник
ів для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів 
на освітніх 
платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів
/методичних 
вказівок/рекоменда
цій/ робочих 
програм, інших 
друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною 
кількістю три 
найменування; 

1. Гушоватий П., 
Гнатів З., Синкевич 
Н. Хрестоматія 
шкільного пісенного 
репертуару 
«Музична символіка 
України» Випуск 
перший (видання 2-е, 
доповнене): 
навчально-
методичний посібник 
/ Петро Гушоватий, 
Зоряна Гнатів, 
Наталія Синкевич. – 



Дрогобич: 
Редакційно-
видавничий відділ 
Дрогобицького 
державного 
педагогічного 
університету ім. 
Івана Франка, 2016. – 
88 С. 

2. Синкевич Н. 
Микола 
Ластовецький. Не 
забудь юних днів. 
Хори на вірші Івана 
Франка: Редактор-
упорядник, вступна 
стаття Н. Синкевич. 
– Дрогобич: Посвіт, 
2017. – 40 с. 

3. Синкевич Н.Т. 
Навчально-
методичний 
комплекс дисципліни 
«Музичне 
краєзнавство» / 
Н.Синкевич. –  
Дрогобич: РВВ 
ДДПУ ім.. І.Франка, 
2019. – 60 с. 
4. Робоча програма 

навчальної 

дисципліни 

«Методика 

викладання 

музичних дисциплін 

у закладах вищої 



освіти» для 

підготовки фахівців 

другого 

(магістерського) 

рівня вищої освіти. 

Дрогобич, 2021. – 

17 с. (у співавторстві 

з Бермес І.Л.) 

5. Робоча програма 

навчальної 

дисципліни 

«Проблеми музичної 

регіоналістики» для 

підготовки фахівців 

третього (освітньо-

наукового) рівня 

вищої освіти. 

Дрогобич, 2021. – 

14 с. 

8) виконання 
функцій 
(повноважень, 
обов’язків) 
наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної 
колегії/експерта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 



видань України, або 
іноземного 
наукового видання, 
що індексується в 
бібліографічних 
базах; 

1. Член редакційної 
колегії фахового 
видання: «Актуальні 
питання 
гуманітарних наук: 
міжвузівський 
збірник наукових 
праць молодих 
вчених 
Дрогобицького 
державного 
педагогічного 
університету імені 
Івана Франка» 

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. Синкевич Н. 
Внесок Миколи 



Колесси до 
діяльності 
СУПРОМу  в 
контексті 
соціокультурної 
ситуації 1930-х років 
у Галичині Хорове 
мистецтво України 
та його подвижники : 
матеріали V 
Міжнародної 
науково-практичної 
інтернет-конференції 
(м. Дрогобич, 20 – 21 
жовтня 2016 року) / 
редкол. І. Л. Бермес, 
В. В. Полюга. – 
Дрогобич : 
Редакційно-
видавничий відділ 
Дрогобицького 
державного 
педагогічного 
університету імені 
Івана Франка, 2016. – 
282 с. [Електронний 
ресурс]. – Режим 
доступу: 
http://ddpu.drohobych.
net/?page_id=5182. С. 
147 – 154. 

2. Синкевич Н. 

Диригент «Хору 

солов’їв» – Лев 

Туркевич / Н. 

Синкевич //  

Календар класного 

http://ddpu.drohobych.net/?page_id=5182
http://ddpu.drohobych.net/?page_id=5182


керівника на 2016 – 

2017 навчальний рік. 

Дрогобич. – 2016. – 

С. 71 – 75.  

3. Синкевич Н. 

Кирило Стеценко – 

видатний 

представник 

українського 

музичного мистецтва 

кінця ХІХ – початку 

ХХ століть (До 95-

річчя від дня смерті) 

/  

Н. Синкевич // 

Календар класного 

керівника на 2016 – 

2017 навчальний рік. 

Дрогобич. – 2016. – 

С. 151 – 154.  

4. Синкевич Н. 

Хорові твори 

Миколи 

Ластовецького на 

вірші Івана Франка / 

Синкевич Н. // Тези 

доповідей 

Міжнародної 

наукової конференції 

Мистецька культура: 

історія, теорія, 

методологія. – Львів, 

2016. – С. 66 – 69. 

5. Синкевич Н. 

Лицар ордена св. 



Григорія – диригент, 

співак, композитор 

Євген-Орест 

Садовський (До 105-

річчя від дня 

народження) / Н. 

Синкевич // Календар 

класного керівника 

на 2017 – 2018 

навчальний рік. 

Посібник для 

учителів. 

Редакційно-

видавничий відділ 

ДДПУ ім. І. Франка. 

– Дрогобич, 2017. – 

С. 160 – 163.  

6. Синкевич Н. 
Орфей української 
музики – Ярослав 
Ярославенко (До 60-
річчя від дня смерті) 
/ Н. Синкевич // 
Календар класного 
керівника на 2017 – 
2018 навчальний рік. 
Посібник для 
учителів. 
Редакційно-
видавничий відділ 
ДДПУ ім. І. Франка. 
– Дрогобич, 2017. – 
С. 185 – 187. 

7. Синкевич Н., 
Штука В. 



Національно-виховні 
засади творчої, 
педагогічної і 
громадської 
діяльності Кирила 
Стеценка / Н. 
Синкевич, В. Штука 
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Мукачево: МДУ, 2018. – С. 143 – 

145. 

5. Медвідь Т. Впровадження 

відносної системи сольмізації в 

теорію та практику загальної 

музичної освіти України // Збірник 

наукових праць Уманського 

державного педагогічного 

університету. Вип. 4 / МОН України, 

УДПУ ім. П. Тичини [голов. Ред. 

С.В. Совгіра]. - Умань : Візаві, 2019. 

– С. 120 – 126 

6. Медвідь Т. Роль творчої 

спадщини М. Лисенка у формуванні 

музичної культури учнівської молоді 

/ Т. Медвідь // Молодь і ринок: 

Щомісячний науково-педагогічний 

журнал. – 2021. − №2 (188). – С. 116 

– 121. 

 

України в кінці ХХ – 

на початку ХХІ 

століття / Т. Медвідь 

// Науковий часопис 

Національного 

педагогічного 

університету імені 

М. П. Драгоманова: 

збірник наукових 

праць. – Серія 14 

«Теорія і методика 

мистецької освіти». – 

Вип. 20 (25). – К.: 

НПУ ім. М. П. 

Драгоманова, 2016. – 

С. 159 – 163. 

3. Медвідь Т. 

Еволюція загальної 

музичної освіти в 

Україні (друга 

половина ХХ – 

початок ХХІ ст.) / Т. 

Медвідь // 

Мистецтво та освіта: 

науково-методичний 

журнал. – 2017. – № 

2 (84). – С. 7 – 9. 

4. Медвідь Т. 

Релятивна система 

сольмізації як 

чинник підвищення 

рівня шкільної 

музичної освіти // 



Науковий вісник 

Мукачівського 

державного 

університету: зб. 

наук праць. – Серія 

«Педагогіка та 

психологія». – Вип. 1 

(7). – Мукачево: 

МДУ, 2018. – С. 143 

– 145. 

5. Медвідь Т. 

Впровадження 

відносної системи 

сольмізації в теорію 

та практику загальної 

музичної освіти 

України // Збірник 

наукових праць 

Уманського 

державного 

педагогічного 

університету. Вип. 4 / 

МОН України, 

УДПУ ім. П. Тичини 

[голов. Ред. С.В. 

Совгіра]. - Умань : 

Візаві, 2019. – С. 120 

– 126 

6. Медвідь Т. Роль 

творчої спадщини М. 

Лисенка у 

формуванні музичної 

культури учнівської 



молоді / Т. Медвідь // 

Молодь і ринок: 

Щомісячний 

науково-

педагогічний 

журнал. – 2021. − №2 

(188). – С. 116 – 121. 

3) наявність 
виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом 
не менше  
5 авторських 
аркушів), в тому 
числі видані у 
співавторстві 
(обсягом не менше 
1,5 авторського 
аркуша на кожного 
співавтора); 

1. Медвідь Т. 

Становлення та 

розвиток загальної 

музичної освіти в 

Україні (друга 

половина ХХ – 

початок ХХІ 

століття): монографія 

/ Тетяна Медвідь // – 



Дрогобич: 

Редакційно-

видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка, 2017. – 

254 с. 

4) наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібник
ів для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів 
на освітніх 
платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів
/методичних 
вказівок/рекоменда
цій/ робочих 
програм, інших 
друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною 
кількістю три 
найменування; 
1. Робоча програма 

навчальної 



дисципліни 

«Методика 

музичного виховання 

у дошкільному 

навчальному 

закладі» для 

підготовки фахівців 

першого 

(бакалаврського) 

рівня вищої освіти. 

Дрогобич, 2019. – 

10 с. 

2. Робоча програма 

навчальної 

дисципліни 

«Методика 

музичного 

виховання» для 

підготовки фахівців 

першого 

(бакалаврського) 

рівня вищої освіти. 

Дрогобич, 2019. – 

17 с. 

3. Робоча програма 

навчальної 

дисципліни 

«Музично-

педагогічні концепції 

ХХ століття» для 

підготовки фахівців 

першого 

(бакалаврського) 

рівня вищої освіти. 

Дрогобич, 2020. – 



9 с. 

4. Робоча програма 

навчальної 

дисципліни «Історія 

загальної музичної 

освіти в Україні» для 

підготовки фахівців 

першого 

(бакалаврського) 

рівня вищої освіти. 

Дрогобич, 2020. – 

9 с. 

5. Робоча програма 

навчальної 

дисципліни 

«Методика навчання 

музичного 

мистецтва» для 

підготовки фахівців 

першого 

(бакалаврського) 

рівня вищої освіти. 

Дрогобич, 2020. – 

11 с. 

5. Робоча програма 

навчальної 

дисципліни 

«Методика 

музичного виховання 

у закладах 

дошкільної освіти» 

для підготовки 

фахівців першого 

(бакалаврського) 

рівня вищої освіти. 



Дрогобич, 2020. – 

9 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; 

1. Медвідь Т. 
Schulwerk Карла 
Орфа та його вплив 
на розвиток творчих 
здібностей школярів 
/ Т. Медвідь // 
Проблеми музичної 
освіти учнівської 
молоді: історія та 
сучасність: збірник 
матеріалів Третього 
Міжнародного 
науково-практичного 
семінару. – 
Дрогобич, 2018. – С. 
156 – 162. 

2. Медвідь Т. 

Закономірності 

розвитку загальної 



музичної освіти в 

Україні у 70-ті роки 

ХХ – поч. ХХІ ст. / Т. 

Медвідь // 

Формування 

професійної 

компететнтості 

сучасного фахівці в 

умовах 

євроінтеграції: Зб. 

наук. праць. – 

Черкаси: УНУ ім. 

Б.Хмельницького, 

2018. – С. 215 – 223 

3. Медвідь Т. 

Особливості 

становлення та 

розвитку загальної 

музичної освіти в 

Україні (друга 

половина ХХ – 

початок ХХІ 

століття) // 

Мистецька освіта в 

європейському 

соціокультурному 

просторі ХХІ 

століття: матеріали ІІ 

Міжнародної 

науково-практичної 

конференції (19 – 20 

квітня 2018). – 

Мукачево: МДУ, 

2018. – С. 42 – 45 

4. Медвідь Т. 



Музично-педагогічна 

та громадська 

діяльність 

С.Людкевича // 

Ювілейна палітра 

2019 : до пам’ятних 

дат видатних 

українських 

музичних діячів і 

композиторів : 

збірник статей за 

матеріалами ІІІ 

всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції (5-6 

грудня 2019 року). - 

Суми :  ФОП Цьома 

С.П., 2020. – С. 52-58   

5. Медвідь Т., 

Галишин П-Н.  

Сутність та суспільна 

функція мистецтва //  

Мистецькі пошуки: 

збірник наукових 

праць. Випуск 2 (11). 

– Суми : ФОП Цьома 

С. П., 2019. – С. 146 

– 153. 

6. Медвідь Т. Внесок 

В.Верховинця у 

розвиток української 

культури та 

педагогічної науки 

//Ювілейна палітра 



2020: до пам’ятних 

дат видатних 

українських 

музичних діячів і 

композиторів: 

збірник статей за 

матеріалами IV 

всеукраїнської 

конференції  з 

міжнародною участю 

(4-5 грудня 2020 

року). – Суми: ФОП 

Цьома С.П., 2021. – 

С. 77-81. 

7. Медвідь Т. 
Слухання творів 
Миколи Лисенка на 
уроках музичного 
мистецтва у 
початкових класах 
загальноосвітньої 
школи // Естетичне 
виховання дітей та 
молоді: синергія 
культури та освіти: 
збірник матеріалів 
Шостого 
Міжнародного 
науково-практичного 
семінару. – 
Дрогобич, 2020. – С. 
73 – 78. 

8. Тачівка Ю., 
Медвідь Т. Хорові 
збірки Миколи 
Лисенка для дітей та 



молоді // Естетичне 
виховання дітей та 
молоді: синергія 
культури та освіти: 
збірник матеріалів 
Шостого 
Міжнародного 
науково-практичного 
семінару. – 
Дрогобич, 2020. – С. 
144 – 148. 

9. Медвідь Т. 

Виховне значення 

збірки «Весняночка» 

В.Верховинця 

//Неперервна 

педагогіна освіта 

ХХІ століття: зб. 

матеріалів XVIII 

Міжнародних 

педагогічно-

мистецьких читань 

пам’яті проф. 

О.П.Рудницької. – 

Вип.4(16). – К.: 

Талком, 2021. – С. 

50-52 

10. Стахів М., 

Медвідь Т. Розвиток 

вокально-хорових 

навичок у дитячому 

хоровому колективі // 

Сучасні тенденції 

розвитку науки й 

освіти в умовах 



поглиблення євро 

інтеграційних 

процесів: збірник тез 

доповідей за 

матеріалами VI 

Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції, 13-14 

травня 2021 р., 

Мукачево / Ред.кол.: 

Т.Д.Щербан 

(гол.ред.) та ін.. – 

Мукачево: Вид-во 

МДУ, 2021 . – С. 564-

565  

14) керівництво 

студентом, який 

зайняв призове 

місце на I або ІІ 

етапі 

Всеукраїнської 

студентської 

олімпіади 

(Всеукраїнського 

конкурсу 

студентських 

наукових робіт), або 

робота у складі 

організаційного 

комітету / журі 

Всеукраїнської 

студентської 

олімпіади 

(Всеукраїнського 

конкурсу 



студентських 

наукових робіт), або 

керівництво 

постійно діючим 

студентським 

науковим гуртком / 

проблемною 

групою; 

керівництво 

студентом, який 

став призером або 

лауреатом 

Міжнародних, 

Всеукраїнських 

мистецьких 

конкурсів, 

фестивалів та 

проектів, робота 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); керівництво 



здобувачем, який 

став призером або 

лауреатом 

міжнародних 

мистецьких 

конкурсів, 

фестивалів, 

віднесених до 

Європейської або 

Всесвітньої 

(Світової) асоціації 

мистецьких 

конкурсів, 

фестивалів, робота 

у складі 

організаційного 

комітету або у 

складі журі 

зазначених 

мистецьких 

конкурсів, 

фестивалів); 

керівництво 

студентом, який 

брав участь в 

Олімпійських, 

Паралімпійських 

іграх, Всесвітній та 

Всеукраїнській 

Універсіаді, 

чемпіонаті світу, 

Європи, 

Європейських іграх, 

етапах Кубка світу 

та Європи, 



чемпіонаті України; 

виконання 

обов’язків тренера, 

помічника тренера 

національної збірної 

команди України з 

видів спорту; 

виконання 

обов’язків 

головного 

секретаря, 

головного судді, 

судді міжнародних 

та всеукраїнських 

змагань; 

керівництво 

спортивною 

делегацією; робота 

у складі 

організаційного 

комітету, 

суддівського 

корпусу; 

1. Робота у складі 

організаційного 

комітету Шостого 

міжнародного науково-

практичного семінару 

"Естетичне виховання 

дітей та молоді: 

синергія та освіти" 

(Дрогобич, 30-31 

жовтня 2020 р.) 

Ластовецька Доцент Львівська Доцент кафедри 1) наявність не менше п’яти Стажування у 1) наявність не 



Любомира 

Василівна 

кафедри 

методик

и 

музичн

ого 

вихован

ки та 

диригув

анння 

державна 

консерваторія ім. 

М. Лисенка, 1978. 

Спеціальність: 

хорове 

диригування. 

Кваліфікація: 

диригент хору, 

викладач хорових 

дисциплін. 

методики музичного 

виховання та 

диригування 

12ДЦ №017048 

від 19 квітня 2007р. 

атестаційна колегія 

Міністерства освіти і 

науки 

 

 

публікацій у періодичних 
наукових виданнях, що включені 
до переліку фахових видань 
України, до наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web of Science 
Core Collection; 

1. Ластовецька Л.  Психологічні 
передумови концертної діяльності 
хорового диригента / Л. Ластовецька 
// Молодь і ринок: Щомісячний 
науково-педагогічний журнал. – 
2016. − №7 (138). – С. 94 – 97. 

2. Ластовецька Л. Тенденції 
розвитку італійської опери початку 
ХХ століття /  
Л. Ластовецька // Молодь і ринок: 
щомісячний науково-педагогічний 
журнал. – Дрогобич, 2017. – 
Травень, № 5 (148). – С. 135-139.  

3. Ластовецька Л. Хоровий цикл 
Миколи Ластовецького «Мелодії 
смутку і надій» на слова Лесі 
Українки // Українська музика. 
Щоквартальник. – Львів, 2018. – 
Вип. 1 (27). – С. 59 – 68. 

4. Ластовецька Л.В. Жанрово-
стильова парадигма кантати «Пісня 
про Чорновола» Миколи 
Ластовецького // Українська 
культура: минуле, сучасне, шляхи 
розвитку / упоряд. і наук. ред. В.Г. 
Виткалов. – Рівне: РДГУ, 2018. – 
Вип. 28. – С. 268 – 274. 

5. Ластовецька-Соланська З. М., 
Ластовецька Л. В. Українські 

Львівській 

національній музичній 

академії ім. 

М.Лисенка, кафедра 

хорового та оперно-

симфонічного 

диригування з  

18.03.2019-18.04.2019 

Довідка №126 від 

18.04.2019р. 

4.5 кредити ЄКТС  

(135 год) 

 

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. Ластовецька Л.  
Психологічні 
передумови 
концертної 
діяльності хорового 
диригента / Л. 
Ластовецька // 
Молодь і ринок: 
Щомісячний 
науково-
педагогічний 
журнал. – 2016. − №7 
(138). – С. 94 – 97. 

2. Ластовецька Л. 
Тенденції розвитку 
італійської опери 
початку ХХ століття 
/  
Л. Ластовецька // 
Молодь і ринок: 
щомісячний науково-
педагогічний 
журнал. – Дрогобич, 
2017. – Травень, № 5 
(148). – С. 135-139.  



жниварські пісні у фокусі 
зацікавлень дослідників та 
композиторів // Вісник КНУКіМ. 
Серія «Мистецтвознавство». Вип. 
41. – Київ, 2019. – С. 120–126. (Index 
Copernicus International). 

6. З. Ластовецька-Соланська, С. 

Соланський, Л. Ластовецька 
Утілення образу Короля Данила 
Романовича в українському 
мистецтві // Актуальні питання 
гуманітарних наук: міжвузівський 
збірник наукових праць молодих 
вчених Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені 
Івана Франка. – Дрогобич: 
Видавничий дім «Гельветика», 2021. 
– Випуск 35. Том 3. – С. 11-18. 

 

3. Ластовецька Л. 
Хоровий цикл 
Миколи 
Ластовецького 
«Мелодії смутку і 
надій» на слова Лесі 
Українки // 
Українська музика. 
Щоквартальник. – 
Львів, 2018. – Вип. 1 
(27). – С. 59 – 68. 

4. Ластовецька Л.В. 
Жанрово-стильова 
парадигма кантати 
«Пісня про 
Чорновола» Миколи 
Ластовецького // 
Українська культура: 
минуле, сучасне, 
шляхи розвитку / 
упоряд. і наук. ред. 
В.Г. Виткалов. – 
Рівне: РДГУ, 2018. – 
Вип. 28. – С. 268 – 
274. 

5. Ластовецька-
Соланська З. М., 
Ластовецька Л. В. 
Українські 
жниварські пісні у 
фокусі зацікавлень 
дослідників та 
композиторів // 
Вісник КНУКіМ. 
Серія 
«Мистецтвознавств



о». Вип. 41. – Київ, 
2019. – С. 120–126. 
(Index Copernicus 
International). 

6. З. Ластовецька-

Соланська, С. 
Соланський, Л. 
Ластовецька 
Утілення образу 
Короля Данила 
Романовича в 
українському 
мистецтві // 
Актуальні питання 
гуманітарних наук: 
міжвузівський 
збірник наукових 
праць молодих 
вчених 
Дрогобицького 
державного 
педагогічного 
університету імені 
Івана Франка. – 
Дрогобич: 
Видавничий дім 
«Гельветика», 2021. – 
Випуск 35. Том 3. – 
С. 11-18. 

3) наявність 
виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 



монографії 
(загальним обсягом 
не менше  
5 авторських 
аркушів), в тому 
числі видані у 
співавторстві 
(обсягом не менше 
1,5 авторського 
аркуша на кожного 
співавтора); 

1. Ластовецька Л., 
Ластовецький М. 
Contra spem spero! 
(жіночі хори без 
супроводу): 
навчальний посібник 
/ Любомира 
Ластовецька, 
Микола 
Ластовецький // – 
Дрогобич: Посвіт, 
2018. – 136 с. 

2. Л.Ластовецька 

Микола 

Ластовецький. 

Кантата 

«Повернення 

Дрогобича» для 

солістів, хору та 

симфонічного 

оркестру на слова Ф. 

Малицького, Р. 

Пастуха, М. 



Ластовецького: 

Начальний посібник / 

Упорядник 

Л. Ластовецька. – 

Дрогобич: Посвіт, 

2020. – 36 с.  

3. Л.Ластовецька. 
Микола 
Ластовецький. 
«Поетика». Мішані 
хори без супроводу 
на слова Максима 
Рильського: 
Начальний посібник / 
Редактор-упорядник 
Л. Ластовецька. – 
Дрогобич: Посвіт, 
2020. – 108 с. 

4) наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібник
ів для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів 
на освітніх 
платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів
/методичних 
вказівок/рекоменда



цій/ робочих 
програм, інших 
друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною 
кількістю три 
найменування; 

1. Ластовецька Л. 
Мелодії смутку і 
надій (цикл п’єс для 
жіночого хору без 
супроводу): 
навчально-
методичний посібник 
/ Любомира 
Ластовецька. – 
Дрогобич: Посвіт, 
2016. – 76 с.  

2. Ластвецька Л.В. 
Микола 
Ластовецький. 
Жниварські пісні. 
Зошит 2. (для 
жіночого хору без 
супроводу): 
навчально-
методичний посібник 
/ Редактор-
упорядник 
Л. Ластовецька. – 
Дрогобич: Посвіт, 
2019. – 140 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; 

1. Ластовецька Л. 
Розвиток навичок 
інтонування у 
студентів-
хормейстерів Хорове 
мистецтво України 
та його подвижники: 
матеріали V 
Міжнародної 
науково-практичної 
інтернет-конференції 
(м. Дрогобич, 20 – 21 
жовтня 2016 року) / 
редкол.  
І. Л. Бермес, В. В. 
Полюга. – Дрогобич: 
Редакційно-
видавничий відділ 
Дрогобицького 
державного 
педагогічного 
університету імені 
Івана Франка, 2016. – 
282 с. [Електронний 
ресурс]. – Режим 
доступу: 



http://ddpu.drohobych.
net/?page_id=5182.  
С. 246 – 254. 

2. Ластовецька Л. 
Домінанти 
життєтворчості 
Миколи Колесси // 
Мистецька культура: 
історія, теорія, 
методологія / тези 
доповідей 
Міжнародної 
наукової конференції 
– Львів, 25 листопада 
2016 р. – С. 89 – 91. 

3. Ластовецька Л. 

Постулати 

педагогічної 

діяльності Миколи 

Леонтовича /  

Л. Ластовецька // 

Мистецька культура: 

історія, теорія, 

педагогіка, 

методологія. 

Міжнародна наукова 

конференція, Львів, 

24 листопада 2017 р. 

– С. 109 – 111.  

4. Ластовецька Л. 

Специфіка хорових 

творів сучасних 

галицьких 

http://ddpu.drohobych.net/?page_id=5182
http://ddpu.drohobych.net/?page_id=5182


композиторів /  

Л. Ластовецька // 

Хорове мистецтво 

України та його 

подвижники: 

матеріали VІ 

Міжнародної 

науково-практичної 

інтернет-конференції  

(м. Дрогобич, 19 – 20 

жовтня 2017  року) / 

Редкол.: І. Бермес, В. 

Полюга. – Дрогобич: 

Видавництво ДДПУ 

ім.  

І. Франка, 2017. – С. 

286 – 294.  

5. Ластовецька Л. 
Хорові твори 
Миколи 
Ластовецького на 
слова Лесі Українки /  
Л. Ластовецька // 
Музична Україніка 
(композитори 
України у парадигмі 
світової музичної 
культури: збірник 
матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (ДМК 
ім. В. Барвінського, 



15 лютого 2018 р. м. 
Дрогобич), 2018. – С. 
51 – 53. 

6. Ластвецька Л.В. 
Диригентсько-
професійна 
діяльність в 
музичному просторі 
сьогодення // 
Матеріали VІІ 
Міжнародної 
науково-практичної 
Інтернет-конференції 
«Хорове мистецтво 
України та його 
подвижники» (м. 
Дрогобич, 19 жовтня 
2018) / редкол. 
І.Л. Бермес, 
В.В. Полюга. – 
Дрогобич, 2018. – С. 
377 – 384. 

7. Ластовецька Л. 
Хорові твори 
Миколи 
Ластовецького на 
слова Лесі Українки 
// «Музична 
Україніка 
(композитори 
України у парадигмі 
світової музичної 
культури)»: збірник 
тез Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції, 15 



лютого 2018 р.,  
м. Дрогобич; ред.-
упоряд. О. Сеник. – 
Львів: Растр-7, 2018. 
– С. 51 – 53. 

8. Ластвецька Л.В. 
Жанр обробки 
народної пісні у 
творчості Миколи 
Леонтовича // 
Мистецька культура: 
історія, теорія, 
методологія: Тези 
доповідей 
Всеукраїнської 
наукової конференції 
(Львів, 30 листопада 
2018 р.) / ред.-упор. 
В. Пасічник. – Львів, 
2018. – С. 83 – 86. 

9. Ластвецька Л.В. 
Образно – 
семантичні засади 
хорового твору 
«Дійсно» Богдани 
Фроляк // Мистецька 
культура: історія, 
теорія,методологія: 
тези доповідей VII 
Міжнар.наук.конф. 
(Львів, 30 вересня 
2019 р.) / НАН 
України, ЛННБ 
України ім. В. 
Стефаника, Ін-т 
досліджень 



бібліотечних 
мистецьких ресурсів; 
ред-упоряд.: О. 
Осадця, Л. 
Купчинська; відп. 
ред. Л. Сніцарчук. 
Львів, 2019. – С. 104 
– 106. 

10. Ластовецька Л. 
В. Хорова творчість 
Миколи 
Ластовецького // У 
діалозі з музикою: 
Зб. матеріалів І 
Міжнародної 
науково-практичної 
конференції, 
Ужгород (30 квітня – 
1 травня 2020 р.) –  
Ужгород: Вид-во 
«Карпати», 2020. – С. 
100-102. 

11. Ластовецька Л. 
В. Хорова франкіана 
Миколи 
Ластовецього // 
Мистецька культура: 
історія, 
теорія,методологія: 
тези доповідей VІII 
Міжнар.наук.конф. 
(Львів, 20 листопада 
2020 р.) / НАН 
України, ЛННБ 
України ім. В. 
Стефаника, Ін-т 



досліджень 
бібліотечних 
мистецьких ресурсів; 
ред-упоряд.: О. 
Осадця, Л. 
Купчинська; відп. 
ред. Л. Сніцарчук. 
Львів, 2020. – С. 87 – 
89. 
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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. Добуш Ю., Турянський П.  
Вокально-хорова творчість 
галицьких композиторів для дітей 
кінця ХІХ – поч. ХХ ст.: 
педагогічний аспект / Ю. Добуш, П. 
Турянський // Молодь і ринок: 
Щомісячний науково-педагогічний 
журнал. – 2016. − №1 (132). – С. 127 
– 132. 

2. Добуш Ю. Вокально-хорова 
підготовка школярів: особливості, 
інноваційні підходи  / Ю. Добуш // 
Молодь і ринок: щомісячний 
науково-педагогічний журнал. 
Дрогобич, 2017. − № 2 (145). – С. 
126 – 130. 

3. Добуш Ю. Творчі досягнення 

дитячих хорових колективів 

Львівщини періоду Незалежності 

Стажування у 

Львівській 

національній музичній 

академії ім. 

М.Лисенка, кафедра 

хорового та оперно-

симфонічного 

диригування з  

15.02.2021-29.03.2021 

Довідка №209 від 

19.04.2021р. 

6 кредитів ЄКТС  

(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. Добуш Ю., 
Турянський П.  
Вокально-хорова 
творчість галицьких 
композиторів для 
дітей кінця ХІХ – 
поч. ХХ ст.: 
педагогічний аспект / 
Ю. Добуш, П. 
Турянський // 
Молодь і ринок: 
Щомісячний 
науково-
педагогічний 
журнал. – 2016. − №1 



України / Ю. Добуш // Музичне 

мистецтво ХХІ століття – історія, 

теорія, практика: збірник наукових 

праць інституту музичного 

мистецтва Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана Франка. – 

Дрогобич – Кельце – Каунас – 

Алмати: Посвіт, 2018. – Вип. 4. – С. 

51 – 59.  

4. Добуш Ю.В. Теоретичні умови 
аналізу репертуарного ресурсу 
дитячого хорового виконавства в 
його історичній ретроспективі (на 
матеріалі кантати для дітей 
«Сонячне коло» Л. В. Дичко) // 
Проблеми взаємодії мистецтва, 
педагогіки та теорії і практики 
освіти: зб. наук. ст. Вип. 53 / Харків. 
нац. ун-т мистецтв імені І. П. 
Котляревського:   ред..-упоряд. Л. В. 
Русакова; ред.. Ю. П. Величко, Я. О. 
Сердюк. Харків: ХНУМ, 2019. – С. 
21 – 38. 

 

(132). – С. 127 – 132. 

2. Добуш Ю. 
Вокально-хорова 
підготовка школярів: 
особливості, 
інноваційні підходи  
/ Ю. Добуш // 
Молодь і ринок: 
щомісячний науково-
педагогічний 
журнал. Дрогобич, 
2017. − № 2 (145). – 
С. 126 – 130. 

3. Добуш Ю. Творчі 

досягнення дитячих 

хорових колективів 

Львівщини періоду 

Незалежності 

України / Ю. Добуш 

// Музичне мистецтво 

ХХІ століття – 

історія, теорія, 

практика: збірник 

наукових праць 

інституту музичного 

мистецтва 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка. – 

Дрогобич – Кельце – 

Каунас – Алмати: 



Посвіт, 2018. – Вип. 

4. – С. 51 – 59.  

4. Добуш Ю.В. 
Теоретичні умови 
аналізу 
репертуарного 
ресурсу дитячого 
хорового 
виконавства в його 
історичній 
ретроспективі (на 
матеріалі кантати для 
дітей «Сонячне 
коло» Л. В. Дичко) // 
Проблеми взаємодії 
мистецтва, 
педагогіки та теорії і 
практики освіти: зб. 
наук. ст. Вип. 53 / 
Харків. нац. ун-т 
мистецтв імені І. П. 
Котляревського:   
ред..-упоряд. Л. В. 
Русакова; ред.. Ю. П. 
Величко, Я. О. 
Сердюк. Харків: 
ХНУМ, 2019. – С. 21 
– 38. 

3) наявність 
виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 



(загальним обсягом 
не менше  
5 авторських 
аркушів), в тому 
числі видані у 
співавторстві 
(обсягом не менше 
1,5 авторського 
аркуша на кожного 
співавтора); 

1. П.Гушоватий, 
З.Гнатів, Ю.Добуш 
Хоровий репертуар 
для самостійної 
роботи студентів. 
Твори для жіночого 
хору: Навчальний 
посібник (для 
самостійної роботи) з 
навчальної 
дисципліни 
«Хоровий клас і 
практикум роботи з 
хором» (для 
студентів ЗВО) / 
ред.-упор 
П.Гушоватий, 
З.Гнатів, Ю.Добуш. – 
Дрогобич: 
Редакційно-
видавничий відділ 
Дрогобицького 
державного 
педагогічного 
університету імені 
Івана Франка, 2020. – 
120с.   



4) наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібник
ів для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів 
на освітніх 
платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів
/методичних 
вказівок/рекоменда
цій/ робочих 
програм, інших 
друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною 
кількістю три 
найменування; 

1. Добуш Ю. 
Хоровий клас і 
практикум роботи з 
хором (однорідний 
жіночий хор): 
навчально-
методичний посібник 
/ Юрій Добуш. – 
Дрогобич: 
Видавничй відділ 
Дрогобицького 



державного 
педагогічного 
університету імені 
Івана Франка, 2016. – 
46 с.  

2. Добуш Ю. 
Хоровий клас і 
практикум роботи з 
хором (мішаний 
хор): навчально-
методичний посібник 
/ Юрій Добуш // 
Дрогобич: 
Редакційно-
видавничий відділ 
Дрогобицького 
державного 
педагогічного 
університету імені 
Івана Франка, 2017. – 
36 с.  

3. Добуш Ю. 
Хоровий клас і 
практикум роботи з 
хором (мішаний 
хор): навчально-
методичний посібник 
Випуск ІІ / Юрій 
Добуш // Редакційно-
видавничий відділ 
Дрогобицького 
державного 
педагогічного 
університету імені 
Івана франка. – 
Дрогобич, 2018. – 52 



с. 

4. Гушоватий П.В., 
Добуш Ю.В. 
Лемківські народні 
пісні в обробці 
А.Кос-
Анатольського. 
Навчально-
методичний посібник 
/ П.Гушоватий, 
Ю.Добуш. – 
Дрогобич: 
Редакційно-
видавничий відділ 
Дрогобицького 
державного 
педагогічного 
університету ім. 
І.Франка, 2019. – 58 
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; 

1. Добуш Ю. 
Наково-дослідницька 



робота вчителя 
музичного мистецтва 
в загальноосвітній 
школі / Ю. Добуш // 
Проблеми музичної 
освіти учнівської 
молоді: історія та 
сучасність збірник 
матеріалів Другого 
Міжнародного 
науково-практичного 
семінару. – 
Дрогобич, 2017. – С. 
352 – 358. 

2. Добуш Ю. 
Міжпредметні 
зв’язки в працях та 
педагогічній 
діяльності 
українських 
педагогів-музикантів  
/ Ю. Добуш // 
Проблеми музичної 
освіти учнівської 
молоді: історія та 
сучасність: матеріали 
Третього 
Міжнародного 
науково-практичного 
семінару. – 
Дрогобич. – 2018. – 
С. 76 – 83. 

3. Добуш Ю.В. 

Розвиток ідей 

музично-естетичного 

виховання в історії 



європейської 

педагогіки // Хорове 

мистецтво України 

та його подвижники: 

матеріали VІІ 

Міжнародної 

наукової інтернет-

конференції  (м. 

Дрогобич, 19 жовтня 

2018 року) / Редкол.: 

І. Бермес, В. Полюга. 

– Дрогобич: РВВ 

ДДПУ ім. І. Франка, 

2018. – С. 257 – 265.  

4. Добуш Ю. 
Методична 
підготовка вчителів 
музичного мистецтва 
загальноосвітньої 
школи  / Ю. Добуш // 
Проблеми музичної 
освіти учнівської 
молоді: історія та 
сучасність: збірник 
матеріалів 
Четвертого 
Міжнародного 
науково-практичного 
семінару. – 
Дрогобич, 2018. – С. 
186 – 192. 

Василик 

Дзвенислава 

Миколаївна 

старши

й 

виклада

ч 

кафедри 

Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

інститут ім. 

І.Франка, 1998. 

 1) наявність не менше п’яти 
публікацій у періодичних 
наукових виданнях, що включені 
до переліку фахових видань 

стажування у 

Львівській 

національній музичній 

академії ім. 

1) наявність не 
менше п’яти 
публікацій у 
періодичних 



методик

и 

музичн

ого 

вихован

ки та 

диригув

ання 

Спеціальність: 

музичне 

виховання і 

народознавство 

Кваліфікація: 

вчитель музики, 

етики, естетики і 

народознавства. 

України, до наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web of Science 
Core Collection; 
1.Василик Д. Поезія Івана Франка в 

інтерпретації Миколи 

Ластовецького: до питання 

музичного націоналізму / Д. Василик 

// Молодь і ринок: Щомісячний 

науково-педагогічний журнал. – 

2016. – №7 (138) – С. 134-137.  

2.Василик Д. Кантата «Каменярі» 

Романа Паньківа / Д. Василик // 

Молодь і ринок: Щомісячний 

науково-педагогічний журнал. – 

2016. – №8 (139) – С. 119 – 123. 

3.Василик Д. Богдана Фільц і 

товариство «Просвіта» м. Самбора / 

Д. Василик // Молодь і ринок: 

щомісячний науково-педагогічний 

журнал. – 2016. – №9 (140) – С. 114 – 

118.   

4.Василик Д. Суспільно-креативна 

роль музики в творчості Осипа 

Маковея / Д. Василик // Молодь і 

ринок: Щомісячний науково-

педагогічний журнал. – 2017. – №2 

(145) – С. 148 – 151.  

5.Василик Д. Інтерпретація поезій 

Олександра Олеся та Олега Ольжича  

у творчості Богдани Фільц: 

суспільно-креативний аспект / Д. 

Василик // Молодь і ринок: 

Щомісячний науково-педагогічний 

журнал. – 2018. –  №6 (161) – С. 119 

– 123.  
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наукових виданнях, 
що включені до 
переліку фахових 
видань України, до 
наукометричних 
баз, зокрема Scopus, 
Web of Science Core 
Collection; 

1.Василик Д. Поезія 

Івана Франка в 

інтерпретації 

Миколи 

Ластовецького: до 

питання музичного 

націоналізму / Д. 

Василик // Молодь і 

ринок: Щомісячний 

науково-

педагогічний 

журнал. – 2016. – №7 

(138) – С. 134-137.  

2.Василик Д. 

Кантата «Каменярі» 

Романа Паньківа / Д. 

Василик // Молодь і 

ринок: Щомісячний 

науково-

педагогічний 

журнал. – 2016. – №8 

(139) – С. 119 – 123. 

3.Василик Д. 

Богдана Фільц і 

товариство 

«Просвіта» м. 

Самбора / Д. Василик 

// Молодь і ринок: 



6.Василик Д. Хорові твори Миколи 

Ластовецького на слова Лесі 

Українки: особливості прочитання / 

Д. Василик // Молодь і ринок: 

Щомісячний науково-педагогічний 

журнал. – 2018. –  №7(162) – С. 117 – 

120.  

7.Василик Д. Фольклористична 

діяльність Антіна Княжинського / Д. 

Василик // Молодь і ринок: 

Щомісячний науково-педагогічний 

журнал. – 2018. –  №10 (165) – С. 119 

– 124.  

8.Василик Д. Педагогічна діяльність 

Антіна Княжинського / Д. Василик // 

Молодь і ринок: Щомісячний 

науково-педагогічний журнал. – 

2018. –  №12 (167) – С. 127-131.  

9.Василик Д. Інтонаційні 

особливості прочитання поезій Лесі 

Українки в хорових творах М. 

Ластовецького / Д. Василик // 

Молодь і ринок: Щомісячний 

науково-педагогічний журнал. – 

2019. –  №8(175) – С. 120 – 123.  

 

щомісячний науково-

педагогічний 

журнал. – 2016. – №9 

(140) – С. 114 – 118.   

4.Василик Д. 
Суспільно-креативна 

роль музики в 

творчості Осипа 

Маковея / Д. Василик 

// Молодь і ринок: 

Щомісячний 

науково-

педагогічний 

журнал. – 2017. – №2 

(145) – С. 148 – 151.  

5.Василик Д. 
Інтерпретація поезій 

Олександра Олеся та 

Олега Ольжича  у 

творчості Богдани 

Фільц: суспільно-

креативний аспект / 

Д. Василик // Молодь 

і ринок: Щомісячний 

науково-

педагогічний 

журнал. – 2018. –  

№6 (161) – С. 119 – 

123.  

6.Василик Д. Хорові 

твори Миколи 

Ластовецького на 

слова Лесі Українки: 

особливості 

прочитання / Д. 



Василик // Молодь і 

ринок: Щомісячний 

науково-

педагогічний 

журнал. – 2018. –  

№7(162) – С. 117 – 

120.  

7.Василик Д. 
Фольклористична 

діяльність Антіна 

Княжинського / Д. 

Василик // Молодь і 

ринок: Щомісячний 

науково-

педагогічний 

журнал. – 2018. –  

№10 (165) – С. 119 – 

124.  

8.Василик Д. 
Педагогічна 

діяльність Антіна 

Княжинського / Д. 

Василик // Молодь і 

ринок: Щомісячний 

науково-

педагогічний 

журнал. – 2018. –  

№12 (167) – С. 127-

131.  

9.Василик Д. 
Інтонаційні 

особливості 

прочитання поезій 

Лесі Українки в 

хорових творах М. 



Ластовецького / Д. 

Василик // Молодь і 

ринок: Щомісячний 

науково-

педагогічний 

журнал. – 2019. –  

№8(175) – С. 120 – 

123.  

3) наявність 
виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом 
не менше  
5 авторських 
аркушів), в тому 
числі видані у 
співавторстві 
(обсягом не менше 
1,5 авторського 
аркуша на кожного 
співавтора); 
 

1.Василик Д. Фільц 

Богдана. «Золота 

колиска». Цикл 

солоспівів на вірші 

Ліни Костенко / 

Олександра 

Німилович, 

Дзвенислава 

Василик. – Дрогобич: 



Посвіт, 2016. – 40 с.  

2.Василик Д. 

Шкільник Богдан 

«Гаївки» / 

Дзвенислава 

Василик. – Дрогобич: 

Видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного 

Педагогічного 

університету імені 

Івана Франка, 2016 – 

132 с.  

3.Василик Д. Роман 

Паньків. Каменярі. 

Кантата для 

мішаного хору, 

солістів і фортепіано. 

Слова Івана Франка / 

Дзвенислава 

Василик. – Дрогобич: 

Посвіт, 2016. – 28 с.  

4. Василик Д. 

Шкільник Б. Літургія 

Івана Золотоустого / 

Д. Василик, Б. 

Шкільник – 

Дрогобич: Посвіт, 

2016. – 95 с.  

5. Василик Д.  Фільц 

Б. Шукай краси, 



добра шукай: 

солоспіви та хорові 

твори на слова Івана 

Франка / О. 

Німилович, Д. 

Василик. – Дрогобич: 

Посвіт, 2016. – 136 с.  

6. Василик Д. Твори 

українських 

композиторів для 

жіночого хору без 

супроводу / Д. 

Василик. –  

Дрогобич: Посвіт, 

2017. – 80 с.  

7. Василик Д. Наш 

хор: твори для 

дитячого хору. 

Випуск 3 / Д. 

Василик.  – 

Дрогобич: Посвіт, 

2017. – 56 с.  

8. Василик Д. 

Вавричин О. Срібні 

хвилі Дністра. Твори 

для ансамблю 

бандуристів / Д. 

Василик. – Дрогобич: 



Посвіт, 2017. – 44 с. 

9. Василик Д. 

Словник-довідник з 

диригування. 

Видання друге, 

доповнене / 

Дзвенислава 

Василик. – Дрогобич, 

Посвіт, 2018. – 120 с.  

10. Василик Д. 

Твори для чоловічого 

хору / Дзвенислава 

Василик. – Дрогобич, 

Посвіт, 2018. – 48 с. 

11. Василик Д. Наш 

хор: твори для 

дитячого хору.  

Випуск 4 / 

Дзвенислава 

Василик. – Дрогобич, 

Посвіт, 2018. – 48 с. 

12. Василик Д. 

Богдан Шкільник. 

Чин вінчання / 

Дзвенислава Василик 

// – Дрогобич: 

Посвіт, 2018.– 56 с.  



13. Василик Д. 

Німилович О. 

Богдана Фільц. 

Велети розкутого 

духу: солоспіви для 

голосу в супроводі 

фортепіано. – 

Дрогобич: Посвіт, 

2017. – 56 с.  

14. Василик Д. 

Шкільник Богдан. 

Достигає жито. Пісні 

Української 

Повстанської Армії 

для мішаного хору / 

Дзвенислава Василик 

// – Дрогобич, Посвіт, 

2018.– 44 с.  

15. Василик Д. 

Ксенія Квітнева 

«Рідній вчительці»: 

твори для дітей. – 

Дрогобич, Посвіт, 

2018. – 40 с.  

16.Василик Д. Олег 

Підківка. Співає 

«Дністер». Ми – 

українці: твори для 

мішаного хору. Кн. 3. 



– Дрогобич, Посвіт, 

2018. – 80 с.  

17.Василик Д., 

Німилович О. Фільц 

Б. Вибрані твори для 

скрипки і фортепіано. 

– Дрогобич, Посвіт, 

2018. – 44 с.  

18. Василик Д. 

Підківка Олег. Співає 

«Дністер»: Рокотали 

гриміли бандури: 

твори для мішаного 

хору. – Кн. 4. – 

Дрогобич: Посвіт, 

2019. – 76 с.  

19.Василик Д. 

Підківка Любомира. 

Дорога до Бога: 

твори для бандури. – 

Дрогобич: Посвіт, 

2019. – 40 с. 

20.Василик Д. 

Підківка Олег. Співає 

«Дністер»: Наша 

дума: твори для 

мішаного хору – 

Дрогобич, Посвіт, 

2019.– 64 с. 



21.Василик Д. 

Хорова традиція села 

Озимина. – 

Дрогобич: Посвіт, 

2019. – 72 с. 

22.Василик Д. 

Богдана Фільц. 

Переливи барв. 20 

солоспівів на вірші 

українських поетів. 

Для голосу і 

фортепіано. 

Редактори-

упорядники О. 

Німилович, Д. 

Василик //Дрогобич, 

Посвіт, 2020. – 108 с. 

23.Василик Д. 

Молитва. Хорові 

твори українських 

композиторів. 

Редактори-

упорядники 

А. Славич, Д. 

Василик //Дрогобич, 

Посвіт, 2020. – 100 с.  

24. Василик Д. Олег 

Підківка. Співає 

«Дністер». Схід і 



Захід – воєдино: 

Твори для мішаного 

хору. – Кн. 6. – 

Дрогобич: Посвіт, 

2021. – 84 с.  

25. Василик Д. Кос-

Анатольський А. 

Фортепіанні твори. 

Навчальний посібник 

/ редактори 

упорядники 

Олександра 

Німилович, 

Дзвенислава 

Василик. Дрогобич: 

Посвіт, 2021. – 128 с.  

26. Василик Д. 

Любомира Підківка. 

Я до тебе, матусю, у 

пісні іду. Твори для 

бандури. – Дрогобич: 

Посвіт, 2021. – 64 с.  

4) наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібник
ів для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 



навчання, 
електронних курсів 
на освітніх 
платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів
/методичних 
вказівок/рекоменда
цій/ робочих 
програм, інших 
друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною 
кількістю три 
найменування; 
1. Робоча програма 

навчальної 

дисципліни «Хорове 

аранжування» для 

підготовки фахівців 

першого 

(бакалаврського) 

рівня вищої освіти. 

Дрогобич, 2019. – 

9 с. 

2. Робоча програма 

навчальної 

дисципліни 

«Хоровий клас і 

практикум роботи з 

хором» для 

підготовки фахівців 

першого 

(бакалаврського) 



рівня вищої освіти 

4р. Дрогобич, 2020. – 

17 с. 

3. Робоча програма 

навчальної 

дисципліни 

«Хорознавство і 

хорове аранжування» 

для підготовки 

фахівців першого 

(бакалаврського) 

рівня вищої освіти. 

Дрогобич, 2021. – 13 

с.  (у співавторстві з 

Дацюком С.Я.) 

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. Василик Д. З 

досвіду організації 

масових свят  / Д. 

Василик  // Нариси з 

історії товариства 

«Просвіта» 



Самбірщини і 

околиць. Частина І / 

Упоряд. О. Сумарук. 

– Дрогобич: Посвіт, 

2016. – С. 194-205 

2. Василик Д. 

Лірична драма 

«Зів’яле листя» Івана 

Франка в 

інтерпретації 

Богдани Фільц: 

особливості 

прочитання  / Д. 

Василик // Хорове 

мистецтво України 

та його подвижники : 

матеріали V 

Міжнародної 

науково-практичної 

інтернет-конференції  

(м. Дрогобич, 20 – 21 

жовтня 2016  року) / 

редкол. І. Л. Бермес, 

В. В. Полюга. – 

Дрогобич : 

Редакційно-

видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка, 2016. – 

С. 179-185 



3. Василик Д.  Осип 

Маковей про музику  

/ Д. Василик // 

Проблеми музичної 

освіти учнівської 

молоді: історія та 

сучасність: матеріали 

Другого 

міжнародного 

науково-практичного 

семінару / Ред.-упор. 

П. Гушоватий, З. 

Гнатів, М. Каралюс.- 

Редакціно-

видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка. – 2017. 

- С. 106-113 

3. Василик Д.  Осип 

Маковей про музику  

/ Д. Василик // 

Проблеми музичної 

освіти учнівської 

молоді: історія та 

сучасність: матеріали 

Другого 

міжнародного 

науково-практичного 

семінару / Ред.-упор. 

П. Гушоватий, З. 

Гнатів, М. Каралюс.- 



Редакціно-

видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка. – 2017. 

- С. 106-113 

5. Василик Д. 

Педагогічна 

діяльність Нестора 

Горницького / Д. 

Василик  // Проблеми 

музичної освіти 

учнівської молоді: 

історія та сучасність: 

матеріали Другого 

міжнародного 

науково-практичного 

семінару / Ред.-упор. 

П. Гушоватий, З. 

Гнатів, М. Каралюс.- 

Редакціно-

видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка. - С. 

106-113 

6. Василик Д. Хорова 

франкіана Богдани 

Фільц  для дітей  / Д. 



Василик // Хорове 

мистецтво України 

та його подвижники : 

матеріали V 

Міжнародної 

науково-практичної 

інтернет-конференції  

(м. Дрогобич, 19 

жовтня 2018  року) / 

редкол. І. Л. Бермес, 

В. В. Полюга. – 

Дрогобич : 

Редакційно-

видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка, 2018. – 

С. 72-79 

7. Василик Д. 

Педагог Антін 

Княжинський у 

спогадах його учнів  / 

Д. Василик  // 

Проблеми музичної 

освіти учнівської 

молоді: історія та 

сучасність: 

матеріалів 

Четвертого 

міжнародного 

науково-практичного 

семінару / Ред.-упор. 



З. Гнатів, М. 

Каралюс.- Дрогобич: 

Редакціно-

видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка, 2018 - 

С. 90-97. 

Пелех 

(Голубінка) 

Христина 

Миронівна 

 

старши

й 

виклада

ч 

кафедри 

методик

и 

музичн

ого 

вихован

ки та 

диригув

ання 

Диплом молодшого 

спеціаліста 

ВК№37107626 від 

22.06.2009 р.  

Дрогобицького 

державного  

музичного училища 

ім. В. Барвінського 

за спеціальністю 

«Музичне 

мистецтво» і 

здобула 

кваліфікацію 

викладач 

фортепіано, 

концертмейстер, 

артист ансамблю, 

керівник 

вокального 

ансамблю народної 

музики.  

Диплом магістра 

ВК № 43699891 від 

30.05.2012 р. 

Закінчила у 2012 р. 

Дрогобицький 

 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. Голубінка Х.М. “Земле моя” Богдани 

Фільц: особливості хорового письма. 

Наукові записки Тернопільського 

національного педагогічного 

університету імені Володимира 

Гнатюка: Серія : Мистецтвознавство. 

Тернопіль: 2016. №2. С. 114−120  

2. Голубінка Х.М. Збірник пісень 

“Сторононько моя” Богдана-Юрія 

Янівського: особливості музичної мови. 

Наукові записки Тернопільського 

національного педагогічного 

університету імені Володимира 

Гнатюка: Серія : Мистецтвознавство. 

Тернопіль : 2017. №1. С. 126–134  

3. Голубінка Х. М. Постать Богдана-

Юрія Янівського у світлі періодичних 

видань. Українська музика : науковий 

1. Підвищення 

кваліфікації 

(стажування) у 

Львівській 

національній музичній 

академії ім. М.В. 

Лисенка на кафедрі 

хорового та оперно-

симфонічного 

диригування з 20 

березня 2017 р. до 21 

квітня 2017 р. (наказ 

№88 від 20.03.2017 р.);  

 

2. Участь у 

Міжнародному 

стажуванні за 

кордоном за 

програмою академічної 

мобільності 

ERASMUS+ Польща, 

м. Жешув, Жешувський 

університет, Музичний 

факультет (19−23 

лютого 2018 р.). Було 

проведено курс лекцій 

(12 год) на тему: 

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. Голубінка Х.М. 
“Земле моя” Богдани 

Фільц: особливості 

хорового письма. 

Наукові записки 

Тернопільського 

національного 

педагогічного 

університету імені 

Володимира Гнатюка: 

Серія : 

Мистецтвознавство. 

Тернопіль: 2016. №2. 

С. 114−120  



державний 

педагогічний 

університет ім. 

Івана Франка і 

отримала повну 

вищу освіту за 

спеціальністю 

«Музичне 

мистецтво» та 

здобула 

кваліфікацію 

магістра музичного 

мистецтва, 

викладача 

музичного 

мистецтва. 

Диплом магістра 

ВК №47613466 від 

30.06.2014 р. 

Закінчила у 2014 

році Львівську 

національну 

музичну академію 

ім. М.В. Лисенка і 

отримала повну 

вищу освіту за 

спеціальністю 

«Музичне 

мистецтво» та 

здобула 

кваліфікацію 

магістр музичного 

мистецтва, 

диригент хору, 

артист хору, 

викладач. Напрям 

підготовки/спеціаль

часопис. Ч. 4 (26). Львів, 2017. С. 71−79  

4. Голубінка Х.М. Vocal Frankiana of 

Bohdan-Yuriy Yanivskyi. Культура і 

сучасність : альманах. К. : Міленіум, 

2018. № 1. С. 243–249. 5. Голубінка 

Х.М. Взаємодія поезії і музики (на 

прикладі вокальних творів Б.-Ю. 

Янівського на вірші Б. Стельмаха). 

Українська культура : минуле, сучасне, 

шляхи розвитку : наук. зб. Вип. 26 / 

упоряд. і наук. ред. В. Г. Виткалов. 

Рівне, 2018. С. 35–40.  

6. Пелех Х.М., Стеблак А.Я. Хорова 

творчість Миколи Дремлюги (на 

прикладі хорового циклу «Пори 

року»). Музичне мистецтво і 

культура.Видавничий дім  

«Гельветика». 2021. 1(32), С. 413-423.  

7. Участь хорового класу в ювілейному 

концерті з нагоди 150-річчя від дня 

народження композитора Дениса 

Січинського (листопад 2015 року, 

афіша) 

 

8. Участь хорового класу  в святковій 

академії з нагоди 85-річчя від дня 

народження заслуженого діяча мистецтв 

України, почесного доктора 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана 

«Диригентсько-хорове 

мистецтво України ХІХ 

початку ХХІ століття» 

(сертифікат); 

 

3. Участь у 

Міжнародному 

інформаційному тижні 

програми ЄС 

ERASMUS+ в Україні 

кластерний семінар 

«Забезпечення якості 

освітніх програм у 

відповідності до 

рекомендацій 

Болонського процесу, 

Європейського 

простору вищої освіти 

та законів України 

«Про освіту», «Про 

вищу освіту» 7 

листопада 2018 р., Київ 

(сертифікат); 

4. Участь у семінарі 

«Шептицький для 

освітян». Український 

католицький 

університет, 7 жовтня 

2020 р.  

( 3год, сертифікат). 

2. Голубінка Х.М. 
Збірник пісень 

“Сторононько моя” 

Богдана-Юрія 

Янівського: 

особливості музичної 

мови. Наукові записки 

Тернопільського 

національного 

педагогічного 

університету імені 

Володимира Гнатюка: 

Серія : 

Мистецтвознавство. 

Тернопіль : 2017. №1. 

С. 126–134  

3. Голубінка Х. М. 

Постать Богдана-Юрія 

Янівського у світлі 

періодичних видань. 

Українська музика : 

науковий часопис. Ч. 4 

(26). Львів, 2017. С. 

71−79  

4. Голубінка Х.М. 
Vocal Frankiana of 

Bohdan-Yuriy 

Yanivskyi. Культура і 

сучасність : альманах. 

К. : Міленіум, 2018. № 

1. С. 243–249. 5. 

Голубінка Х.М. 
Взаємодія поезії і 

музики (на прикладі 

вокальних творів Б.-Ю. 

Янівського на вірші Б. 

Стельмаха). Українська 



ність 8.02020401 

музичне мистецтво. 

Спеціалізація – 

хорове 

диригування. 

 

Франка − Богдани Фільц (22 листопада 

2017 року, афіша) 

 

культура : минуле, 

сучасне, шляхи 

розвитку : наук. зб. 

Вип. 26 / упоряд. і 

наук. ред. В. Г. 

Виткалов. Рівне, 2018. 

С. 35–40.  

6. Пелех Х.М., 

Стеблак А.Я. Хорова 

творчість Миколи 

Дремлюги (на прикладі 

хорового циклу «Пори 

року»). Музичне 

мистецтво і 

культура.Видавничий 

дім  «Гельветика». 

2021. 1(32), С. 413-423. 

 7. Участь хорового 

класу в ювілейному 

концерті з нагоди 150-

річчя від дня 

народження 

композитора Дениса 

Січинського (листопад 

2015 року, афіша) 

 

8. Участь хорового 

класу  в святковій 

академії з нагоди 85-

річчя від дня 

народження 

заслуженого діяча 

мистецтв України, 

почесного доктора 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 



університету імені 

Івана Франка − 

Богдани Фільц (22 

листопада 2017 року, 

афіша) 

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/м

етодичних 

вказівок/рекомендаці

й/ робочих програм, 

інших друкованих 

навчально-

методичних праць 

загальною кількістю 

три найменування; 

Навчально-

методичні 

посібники:  

1.ГолубінкаХ.М. Хо

ровий клас і 

практикум роботи з 

хором / упорядник, 

вступна стаття, 

методичні 



рекомендації 

Христини 

Голубінки. 

Дрогобич: 

Редакційно-

видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка, 2016. 

Част. І. 50 с.  

2. Голубінка Х.М. 
Хоровий клас і 

практикум роботи з 

хором / упорядник, 

вступна стаття, 

методичні 

рекомендації 

Христини 

Голубінки. 

Дрогобич: 

Редакційно-

видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка, 2018. 

Част. ІІ. 76 с.  

Робочі програми у 

співавторстві з проф.  

Бермес І.Л.:  

3. Робочі програми 
навчальної дисципліни 
"Хорове диригування". 
Освітня кваліфікація: 



«Бакалавр середньої 
освіти» (2016-2021 рр.) 

10) участь у 

міжнародних 

наукових та/або 

освітніх проектах, 

залучення до 

міжнародної 

експертизи, наявність 

звання “суддя 

міжнародної 

категорії”: 

1.Участь у 

Міжнародному 

стажуванні за 

кордоном за 

програмою академічної 

мобільності 

ERASMUS+ Польща, 

м. Жешув, 

Жешувський 

університет, Музичний 

факультет (19−23 

лютого 2018 р.). Було 

проведено курс лекцій 

(12 год) на тему: 

«Диригентсько-хорове 

мистецтво України 

ХІХ початку ХХІ 

століття» (сертифікат); 

2. Участь у 

Міжнародному 

інформаційному тижні 

програми ЄС 

ERASMUS+ в Україні 

кластерний семінар 



«Забезпечення якості 

освітніх програм у 

відповідності до 

рекомендацій 

Болонського процесу, 

Європейського 

простору вищої освіти 

та законів України 

«Про освіту», «Про 

вищу освіту» 7 

листопада 2018 р., Київ  

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. Голубінка Х.М. 

Друга Літургія Кирила 

Стеценка: 

виконавський та 

виховний аспекти // 

Науковий потенціал 

2016: зб. Матеріалів 

ХІІ Міжнародної 

наукової інтернет-

конференції 16-18 

березня, 2016 р. Київ, 

2016. С. 113−120  

2. Голубінка Х.М. 

Хоровий твір 



«Прометей» Кирила 

Стеценка: особливості 

прочитання // Хорове 

мистецтво України та 

його подвижники: 

Матеріали V 

Міжнародної науково-

практичної інтернет-

конференції (м. 

Дрогобич, 20-21 

жовтня 2016 року). 

Дрогобич, 2016. С. 

186−191  

3. Голубінка Х. М. 

«Біла айстра любови»  

− дарунок Зеновія 

Лавришина Ірині 

Сеник (до 90-ї річниці 

з дня народження 
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