
Кадровий склад кафедри технологічної та професійної освіти згідно з ліцензійними умовами  

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

науково-

педагогічного, 

педагогічного, 

наукового 

працівника 

Наймен

ування 

посади 

Освітня 

кваліфікація 

(найменування 

закладу, який 

закінчив науково-

педагогічний, 

педагогічний, 

науковий 

працівник, рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація 

згідно з 

документом про 

вищу освіту) 

Освітня кваліфікація 

(науковий ступінь, 

шифр і найменування 

наукової спеціальності, 

тема дисертації (серія, 

номер, дата, ким 

виданий диплом), вчене 

звання, за якою 

кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно (серія, 

номер, дата, ким 

виданий атестат) 

Професійна кваліфікація (відомості 

про досвід професійної діяльності 

(заняття) за відповідним фахом 

(спеціальністю, спеціалізацією) із 

зазначенням посади та строку 

роботи на цій посаді (крім 

педагогічної, науково-педагогічної, 

наукової діяльності), керівництво 

(консультування) дисертації на 

здобуття наукового ступеня за 

спеціальністю (прізвище, ім’я, по 

батькові дисертанта, здобутий 

науковий ступінь, спеціальність, 

назва дисертації, рік захисту, серія, 

номер, дата, ким виданий диплом), 

наявність публікацій у наукових 

виданнях, які включені до переліку 

фахових видань України, до 

наукометричних баз, зокрема Scopus, 

Web of Science Core Collection), 

протягом останніх п’яти років) 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації 

(найменування 

закладу, вид 

документа, тема, дата 

видачі і кількість 

навчальних кредитів 

(годин)) 

Досягнення у 

професійній 

діяльності (відповідно 

до пункту 38 

Ліцензійних умов 

провадження 

освітньої діяльності) 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

Гром 

Галина  

Львівна 

Виклад

ач 

кафедр

и 

Львівський 

сільськогоспо-

дарський 

інститут 

1987 

Економіка і орга-

нізація 

сільського 

господарства 

Економіст-

організатор с/г 

– Публікації у періодичних 

наукових виданнях, що включені 

до переліку фахових видань 

України, до наукометричних баз, 

зокрема Scopus,Web of Science 

Core Collection. 

1. Гром Г.Л. Навчальна програма 

«Ткацтво» / Навчальні програми з 

позашкільної освіти. Художньо-

естетичний напрям (декоративно-

ужитковий та образотворчі профілі) 

Стажування: 

Інститут мистецтв 

ДВНЗ 

«Прикарпатський 

національний 

університет імені 

Василя Стефаника», 

кафедра 

декоративно-

прикладного 

мистецтва 

1. Публікації у 

періодичних 

наукових виданнях, 

що включені до 

переліку фахових 

видань України, до 

наукометричних 

баз, зокрема 

Scopus,Web of 

Science Core 

Collection: 



виробництва / За ред. Биковського Т.В., Шкури 

Г.А. – К.: УДЦПО, 2016. – В. 2. 

(Рекомендовано Міністерством 

освіти і науки України (лист від 

08.04.2016 р. № 1/11-4658) 

(програма) 

2. Гром Г.Л. Зміст та методичні 

аспекти проведення занять у гуртку 

«Канзаші» /Г.Л. Гром // Трудова 

підготовка в рідній школі. – 2016. – 

№ 2. – С. 58 – 63. (0,4 др. арк.) 

3. Оршанський Л.В., Нищак І.Д., 

Гром Г.Л. Художньо-трудова 

підготовка майбутніх учителів 

трудового навчання і технологій 

засобами декоративно-ужиткового 

мистецтва й етнодизайну / V 

міжнародна науково-практична 

конференція «Фундаментальні та 

прикладні дослідження: сучасні 

науково-практичні рішення та 

підходи. Міждисциплінарні 

перспективи. Том V / [редактори-

упорядники А.Душний, 

М.Махмудов, М.Стреначікова]. – 

Баку – Банська Бистриця – Ужгород 

– Херсон: Посвіт, 2019. – 616 с. – С. 

234-241. 

4. Галина Гром. Особливості 

формування професійної 

компетентності вчителів трудового 

навчання у процесі вивчення 

традиційного художнього ткацтва/ 

Мистецька освіта: зміст, технології, 

менеджмент : зб. наук. пр. / Арт 

(01.03.2017 р. –

31.03.2017 р.). 

Посвідчення № 01-

15/03/608 від 

26.04.2017. 

3,5 кредити (105 

год.) 

 

Навчання в 

аспірантурі  ДДПІ 

(денна форма, 

спеціальність 015 

Професійна освіта 

наказ про 

зарахуванн № 267 

від 15.08.2019р 

1. Гром Г.Л. 

Навчальна програма 

«Ткацтво» / 

Навчальні програми з 

позашкільної освіти. 

Художньо-

естетичний напрям 

(декоративно-

ужитковий та 

образотворчі профілі) 

/ За ред. Биковського 

Т.В., Шкури Г.А. – 

К.: УДЦПО, 2016. – 

В. 2. (Рекомендовано 

Міністерством освіти 

і науки України (лист 

від 08.04.2016 р. № 

1/11-4658) (програма) 

2. Гром Г.Л. Зміст та 

методичні аспекти 

проведення занять у 

гуртку «Канзаші» 

/Г.Л. Гром // Трудова 

підготовка в рідній 

школі. – 2016. – № 2. 

– С. 58 – 63. (0,4 др. 

арк.) 

3. Оршанський Л.В., 

Нищак І.Д., Гром Г.Л. 

Художньо-трудова 

підготовка майбутніх 

учителів трудового 

навчання і технологій 

засобами 

декоративно-



академія сучасного мистецтва ім. С. 

Далі, Інститут ПТО НАПН України 

; редкол. : В. Ф. Орлов (голова) 

Київ : Вид-во ТОВ «ТОНАР», 2020. 

Вип. 15. 280 с. (Серія: Педагогічні 

науки) – С.148-161 

5. Галина Гром. Формування 

професійної компетентності 

майбутніх учителів трудового 

навчання з художнього ткацтва з 

використанням технологій 

дистанційного навчання/ Молодь і 

ринок №4/190 2021р,  170 с., С.163-

168 

 

ужиткового 

мистецтва й 

етнодизайну / V 

міжнародна науково-

практична 

конференція 

«Фундаментальні та 

прикладні 

дослідження: сучасні 

науково-практичні 

рішення та підходи. 

Міждисциплінарні 

перспективи. Том V / 

[редактори-

упорядники 

А.Душний, 

М.Махмудов, 

М.Стреначікова]. – 

Баку – Банська 

Бистриця – Ужгород 

– Херсон: Посвіт, 

2019. – 616 с. – С. 

234-241. 

4. Галина Гром. 

Особливості 

формування 

професійної 

компетентності 

вчителів трудового 

навчання у процесі 

вивчення 

традиційного 

художнього ткацтва/ 

Мистецька освіта: 

зміст, технології, 



менеджмент : зб. 

наук. пр. / Арт 

академія сучасного 

мистецтва ім. С. Далі, 

Інститут ПТО НАПН 

України ; редкол. : В. 

Ф. Орлов (голова) 

Київ : Вид-во ТОВ 

«ТОНАР», 2020. Вип. 

15. 280 с. (Серія: 

Педагогічні науки) – 

С.148-161 

5. Галина Гром. 

Формування 

професійної 

компетентності 

майбутніх учителів 

трудового навчання з 

художнього ткацтва з 

використанням 

технологій 

дистанційного 

навчання/ Молодь і 

ринок №4/190 2021р,  

170 с., С.163-168 

 

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. Гром Г.Л. 

Технологія ручного 

художнього ткацтва / 

Г.Л. Гром // Золота 

скриня. Українські 

художні ремесла: 

практичний посібник 

/ Упорядник 

Б.М.Терещук. – 

Чернівці. Видавничий 

дім „Букрек”, 2007. – 

176 с.: іл. С. 142 – 

158.  

 

4) наявність 

виданих навчально-

методичних 

посібників/посібникі

в 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. Гром Г. Історія 

костюма: Методичні 

матеріали до 

семінарських занять 

та самостійної роботи 

студентів: навч-

метод. посіб. [для 

студ. інж.-пед. фак.]. 

– / Надія Іванівна 

Кузан, Галина 

Львівна Гром. 

Дрогобич: РВВ 

ДДПУ імені Івана 

Франка. – 2012. – 

150с. 

2.      Гром Г.Л. 

Обладнання 

швейного 

виробництва: 

методичні вказівки з 

організації 

самостійної роботи 



студентів / 

Л.В. Оршанський, 

Гром Г.Л. – 

Дрогобич: РВВ 

ДДПУ імені Івана 

Франка, – 2012. – 58 

с. (Рекомендовано до 

друку вченою радою 

ДДПУ імені Івана 

Франка, протокол 

№ 13 від 22.12.2011 

р.)  

3.      Гром Г.Л. 

Ткацтво: методичні 

рекомендації / 

Г.Л. Гром, 

Л.В. Савка, 

Т.М. Місарош. – 

Дрогобич: Ред. вид. 

від. ДДПУ, 2009. – 63 

с. (Рекомендовано до 

друку вченою радою 

ДДПУ імені Івана 

Франка, протокол № 

7 від 18.06.2009 р.)  

4.      Гром Г.Л. 

Практикум у 

навчальних 

майстернях. Завдання 

для самостійної 

роботи (обслуговуючі 

види праці) : 

[методичний 

посібник] /Надія 

Кузан, Галина 



Ліщинська-Кравець, 

Галина Гром. – 

Дрогобич: РВВ 

ДДПУ імені Івана 

Франка, 2010. – 122 с. 

(Рекомендовано до 

друку вченою радою 

ДДПУ імені Івана 

Франка, протокол 

№ 3 від 18.02.2010 р.)  

 

19) Діяльність за 

спеціальністю у 

формі участі у 

професійних та/або 

громадських 

об’єднаннях: 

– член Національної 

спілки майстрів 

народного мистецтва 

України. 

 

Гущак Жанна 

Михайлівна 

доцент Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

інститут імені 

Івана Франка, 

1993 р.; 

Загальнотехнічні 

дисципліни з 

додатковою 

спеціальністю 

фізика. 

Вчитель 

трудового 

Кандидат педагогічних 

наук зі спеціальності 

13.00.01 – загальна 

педагогіка та історія 

педагогіки. 

Диплом ДК № 002109 

від 22 грудня 2011 р. 

виданий Атестаційною 

колегією. 

Тема кандидатської 

дисертації: 

«Гуманістичні ідеї у 

педагогічній спадщині 

1. Наявність не менше 

5 публікацій у періодичних 

наукових виданнях, що включені 

до переліку фахових видань 

України, до наукометричних баз, 

зокрема Scopus,Web of Science 

Core Collection: 

1. Гущак Ж.М., Гера Т.І. 

Формування готовності студентів до 

організації безпечної 

життєдіяльності: психолого-

педагогічні аспекти. Науковий 

часопис Національного 

Стажування: 

Львівський 

національний 

університет імені 

Івана Франка. 

Кафедра безпеки 

життєдіяльності 

(11.01.2017 р. – 

10.02. 2017 р.). 

Довідка за № 1000-В 

від 09.03. 2017 р. 

 

Навчання  за 

1. Наявність не 

менше 5 публікацій у 

періодичних 

наукових виданнях, 

що включені до 

переліку фахових 

видань України, до 

наукометричних баз, 

зокрема Scopus,Web 

of Science Core 

Collection 

1. Гущак Ж.М., 

Гера Т.І. Формування 



навчання, 

загальнотехнічни

х дисциплін і 

фізики 

І.Я. Франка». 

Доцент кафедри 

машинознавства та 

основ технологій. 

Атестат 

12 ДЦ № 043160 від 

30 червня 2015 р. 

виданий Атестаційною 

колегією 

педагогічного університету імені 

М.П. Драгоманова. Серія 5. 

Педагогічні науки: реалії та 

перспективи. Збірник наукових 

праць. НПУ імені М.П. Драгоманова. 

Випуск 79. Том 1. Київ: 

«Гельветика», 2021. С. 119 –

 123. (фахове видання; Index 

Copernicus International). 

 

2. Гера Т.І., Гущак Ж.М. 

Безпекознавчий та психологічний 

компоненти сучасної побутової 

діяльності особистості. Актуальні 

питання гуманітарних наук: 

Міжвузівський збірник наукових 

праць молодих вчених 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені 

Івана Франка. 2020. Випуск 28. 

Том 4. C. 313 – 318. (фахове видання 

категорії Б; Index Copernicus 

International). 

 

3. Гера Т.І., Гущак Ж.М., 

Фартушок І.М. Організація побуту 

сім’ї: соціальний, безпекознавчий і 

педагогічний аспекти.  Молодь і 

ринок. 2019. № 8 (175). C. 74 – 79 

(фахове видання; Index Copernicus). 

4. Гера Т.І., Гущак Ж.М. Педагогічні 

ризики сучасного освітнього 

процесу та психологічний супровід 

керування ними. Педагогічні науки: 

Збірник наукових праць 

програмою для 

викладачів з 

охорони праці 

вищих навчальних 

закладів: 

Львівський 

державний 

університет безпеки 

життєдіяльності. 

Посвідчення АА 

№ 137/18 від 

16 листопада 2018 р. 

готовності студентів 

до організації 

безпечної 

життєдіяльності: 

психолого-педагогічні 

аспекти. Науковий 

часопис 

Національного 

педагогічного 

університету імені 

М.П. Драгоманова. 

Серія 5. Педагогічні 

науки: реалії та 

перспективи. Збірник 

наукових праць. НПУ 

імені 

М.П. Драгоманова. 

Випуск 79. Том 1. 

Київ: «Гельветика», 

2021. С. 119 –

 123. (фахове видання; 

Index Copernicus 

International). 

2. Гера Т.І., 

Гущак Ж.М. 

Безпекознавчий та 

психологічний 

компоненти сучасної 

побутової діяльності 

особистості. Актуальні 

питання гуманітарних 

наук: Міжвузівський 

збірник наукових 

праць молодих вчених 

Дрогобицького 



Херсонського державного 

університету. Херсон: Видавничий 

дім «Гельветика», 2017. 

Випуск LXXVI. Том 3. C. 116 – 124. 

(фахове видання; Index Copernicus 

International). 

5. Гера Т.І., Гущак Ж.М., 

Фартушок І.М. Формування 

безпечної поведінки віктимних учнів 

із сімей переселенців. Педагогічні 

науки: Збірник наукових праць 

Херсонського державного 

університету. Херсон: Видавничий 

дім «Гельветика», 2017. 

Випуск LXXХ. Том 2. C. 223 – 228. 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка. 2020. 

Випуск 28. Том 4. 

C. 313 – 318. (фахове 

видання категорії Б; 

Index Copernicus 

International). 

3. Гера Т.І., 

Гущак Ж.М., 

Фартушок І.М. 

Організація побуту 

сім’ї: соціальний, 

безпекознавчий і 

педагогічний аспекти.  

Молодь і ринок. 2019. 

№ 8 (175). C. 74 – 79 

(фахове видання; Index 

Copernicus). 

4. Гера Т.І., 

Гущак Ж.М. 

Педагогічні ризики 

сучасного освітнього 

процесу та 

психологічний 

супровід керування 

ними. Педагогічні 

науки: Збірник 

наукових праць 

Херсонського 

державного 

університету. Херсон: 

Видавничий дім 

«Гельветика», 2017. 



Випуск LXXVI. Том 3. 

C. 116 – 124. (фахове 

видання; Index 

Copernicus 

International). 

5. Гера Т.І., 

Гущак Ж.М., 

Фартушок І.М. 

Формування безпечної 

поведінки віктимних 

учнів із сімей 

переселенців. 

Педагогічні науки: 

Збірник наукових 

праць Херсонського 

державного 

університету. Херсон: 

Видавничий дім 

«Гельветика», 2017. 

Випуск LXXХ. Том 2. 

C. 223 – 228. (фахове 

видання; Index 

Copernicus 

International). 

 

4. Наявність 

виданих навчально-

методичних 

посібників / 

посібників для 

самостійної роботи 

здобувачів вищої 

освіти та 

дистанційного 

навчання, 



електронних курсів 

на освітніх 

платформах 

ліцензіатів, 

конспектів 

лекцій/практикумів/

методичних 

вказівок/рекомендаці

й/ робочих програм, 

інших друкованих 

навчально-

методичних праць 

загальною кількістю 

три найменування. 

1. Фартушок І.М., 

Гущак Ж.М.  

Гідравліка: 

рекомендації та 

завдання для 

самостійної роботи 

студентів. 2-е вид., 

випр. і доп. Дрогобич: 

РВВ Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка, 

2019. 62 с. 

2. Фартушок І.М., 

Гущак Ж.М. Охорона 

праці в галузі: курс 

лекцій. Дрогобич: РВВ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 



університету імені 

Івана Франка, 

2018. 160 с. 

3. Фартушок І.М., 

Гущак Ж.М. 

Теоретична механіка: 

збірник задач. 

Дрогобич: РВВ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка, 

2017. 80 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. Гущак Ж.М. 

Навчально-методичні 

аспекти реалізації 

проекту «Мій власний 

стиль» на уроках 

трудового навчання. 

Актуальні проблеми 

сучасної науки: 



Збірник VIII науково-

практичної 

конференції 

викладачів та 

студентів навчально-

наукового інституту 

фізики, математики, 

економіки та 

інноваційних 

технологій. Дрогобич: 

РРВ Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка, 2021. 

С. 233 – 235. 

2. Гущак Ж.М. 

Формування 

безпекознавчої 

компетентності 

майбутніх 

педагогічних 

працівників. 

Теоретичні та 

практичні аспекти 

розвитку сучасної 

педагогіки та 

психології: матеріали 

міжнародної науково-

практичної 

конференції (Львів, 

26–27 червня 2020 

року). Львів: Львівська 

педагогічна спільнота, 

2020.  С. 50 – 52. 



3. Гущак Ж.М., 

Фартушок І.М. 

Сучасні аспекти 

формування 

безпекознавчої 

компетентності 

студентів у закладах 

вищої освіти. 

Техногенно-

екологічна безпека 

України: стан та 

перспективи розвитку: 

Матеріали VІІІ 

Всеукраїнської 

науково-практичної 

Інтернет-конференції 

(12 – 20 листопада 

2018 р.). Ірпінь: 

Видавництво 

Університету 

державної фіскальної 

служби України, 2018. 

С. 350 – 352. 

4. Фартушок І.М., 

Гущак Ж.М. Сучасна 

освіта та 

інформаційно-

комунікаційні 

технології: 

безпекознавчий 

аспект. Сучасна освіта 

та інтеграційні 

процеси: Збірник 

наукових праць 

міжнародної науково-



методичної 

конференції (22 –

 23 листопада 

2017 року). 

Краматорськ: ДГМА, 

2017. С. 206 – 208. 

5. Лобода А.В., 

Гущак Ж.М. Основні 

аспекти використання 

інформаційно-

комунікаційних 

технологій у 

формуванні 

безпекознавчої 

компетентності 

студентів. 

Техногенно-

екологічна безпека 

України: стан та 

перспективи розвитку: 

Матеріали VІІ 

Всеукраїнської 

науково-практичної 

Інтернет-конференції 

(13 – 20 листопада 

2017 р.). Ірпінь: 

Видавництво 

Університету 

державної фіскальної 

служби України, 2017. 

Ч. 1. С. 72 – 75. 

    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 

комітет, журі, 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; 

керівництво 



здобувачем, який 

став призером або 

лауреатом 

міжнародних 

мистецьких 

конкурсів; 

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. 

   Керівництво 

студентами, які 

зайняли призові місця 

на ІІ етапі 

Всеукраїнської 

студентської 

олімпіади з навчальної 

дисципліни «Безпека 

життєдіяльності»:  

1. Дусик Христина Ю

ріївна (диплом 

I ступеня, Львівський 

державний 

університет безпеки 

життєдіяльності, 

2019 р.). 

2. Ковалевич Наталія 

Тарасівна (диплом 

I ступеня, Львівський 

державний 

університет безпеки 

життєдіяльності, 

2018 р.). 

3. Чухрай Юлія Григо

рівна (диплом 

I ступеня, Львівський 

державний 

університет безпеки 

життєдіяльності, 

2017 р.). 



Котик 

Ірина 

Василівна 

 

Доцент 

кафедр

и 

Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

університет імені 

Івана Франка, 

2005, 

Спеціальність: 

ПМСО. Трудове 

навчання. 

Кваліфікація: 

магістр 

педагогічної 

освіти. Викладач 

загальнотехнічни

х дисциплін 

Кандидат 

педагогічних наук,  

13.00.01 – загальна 

педагогіка та історія 

педагогіки, 

Тема дисертації: 

«Науково-

просвітницька 

діяльність та 

педагогічні ідеї 

Едварда Жарського» 

ДК № 006033 від 29 

березня 2012 р. 

видано на підставі 

рішення Атестаційної 

колегії 

Наявність не менше 5 публікацій 

у періодичних наукових 

виданнях, що включені до 

переліку фахових видань 

України, до наукометричних баз, 

зокрема Scopus,Web of Science 

Core Collection: 

1) Кізин І.В. Художньо-трудова 

підготовка в світлі досвіду 

реформаторської педагогіки ХХст.. 

/ І.В. Кізин // Науковий вісник 

Ужгородського національного 

університету: Серія «Педагогіка. 

Соціальна робота». – Ужгород. – 

2014. – № 32. – С. 84–87. (0,25 др. 

арк.) 

2) Кізин І.В. Використання 

концептуальних положень та ідей 

Едварда Жарського у сучасній 

педагогічній практиці / І.В. Кізин // 

Молодь і ринок: Щомісячний 

науково-педагогічний журнал.  – 

Дрогобич: Коло, 2014. – № 11 (118). 

– С. 111–116. (0,38 др. арк.) 

3)  Котик І.В. Теоретико-методичні 

засади інноваційних процесів у 

художньо-трудовій підготовці 

студентів. / І.В. Котик // Наукові 

записки Національного 

педагогічного університету імені 

М.П. Драгоманова  Серія: 

Педагогічні та історичні науки.  –

Київ, 2015. Випуск CXXVII – № 

127. – 281 с. – С. 79 – 86. (0,5 др. 

арк.) 

Стажування: 
Тернопільський 

національний 

педагогічний 

університет імені 

Володимира 

Гнатюка. Кафедра 

сфери 

обслуговування, 

технологій та 

охорони праці 

(16.10.2020 р. – 29.12. 

2020 р.). 

Довідка за № 65-

33/03 від 11.01.2021р.  

6 кредитів (180 год.) 

Тема:  Виявлення та 

обґрунтування 

педагогічних 

можливостей 

використання 

інформаційно-

комунікаційних 

технологій в процесі 

професійної 

підготовки учителів 

технологій. 

1. Наявність не 

менше 5 публікацій 

у періодичних 

наукових виданнях, 

що включені до 

переліку фахових 

видань України, до 

наукометричних 

баз, зокрема 

Scopus,Web of 

Science Core 

Collection: 

1) Кізин І.В. 

Художньо-трудова 

підготовка в світлі 

досвіду 

реформаторської 

педагогіки ХХст.. / 

І.В. Кізин // Науковий 

вісник 

Ужгородського 

національного 

університету: Серія 

«Педагогіка. 

Соціальна робота». – 

Ужгород. – 2014. – № 

32. – С. 84–87. (0,25 

др. арк.) 

2) Кізин І.В. 

Використання 

концептуальних 

положень та ідей 

Едварда Жарського у 

сучасній педагогічній 

практиці / І.В. Кізин 



4)  Котик І.В. Структурно-змістова 

модель процесу фахової підготовки 

майбутніх вчителів трудового 

навчання / І. В. Котик // Наукові 

записки Тернопільського 

національного педагогічного 

університету імені Володимира 

Гнатюка. Серія: педагогіка 2'2016. – 

№ 1. – 317 с. 103 – 107. – С. 102–107 

(0,5 др. арк.). 

5)  Оршанський Л.В., Котик І.В. 

Europeanvaluesaslandmarksforukraini

anstudents. Людинознавчі студії: зб. 

наук. праць Дрогобицького 

державного педуніверситету ім. 

Івана Франка. Серія «Педагогіка»; 

ред. кол. М. Чепіль (головний 

редактор) та ін. Дрогобич: РВВ 

ДДПУ. 2018. Вип. № 6/38. С. 255-

266. 

6) Оршанський Л.В., Котик І.В. 

Проблеми та завдання 

випереджувальної професійної 

підготовки майбутніх дизайнерів у 

мистецьких закладах вищої освіти. 

Наукові записки ВДПУ ім. Михайла 

Коцюбинського. Серія: Педагогіка і 

психологія. 2020. № 63. С. 144-148. 

(Авт. част. 0,5; 2,5 с. / 0,125 др. арк) 

 

 

// Молодь і ринок: 

Щомісячний науково-

педагогічний журнал.  

– Дрогобич: Коло, 

2014. – № 11 (118). – 

С. 111–116. (0,38 др. 

арк.) 

3)  Котик І.В. 

Теоретико-методичні 

засади інноваційних 

процесів у художньо-

трудовій підготовці 

студентів. / І.В. Котик 

// Наукові записки 

Національного 

педагогічного 

університету імені 

М.П. Драгоманова  

Серія: Педагогічні та 

історичні науки.  –

Київ, 2015. Випуск 

CXXVII – № 127. – 

281 с. – С. 79 – 86. 

(0,5 др. арк.) 

4)  Котик І.В. 

Структурно-змістова 

модель процесу 

фахової підготовки 

майбутніх вчителів 

трудового навчання 

/ І. В. Котик // 

Наукові записки 

Тернопільського 

національного 

педагогічного 



університету імені 

Володимира 

Гнатюка. Серія: 

педагогіка 2'2016. – 

№ 1. – 317 с. 103 – 

107. – С. 102–107 (0,5 

др. арк.). 

5)  Оршанський Л.В., 

Котик І.В. 

Europeanvaluesasland

marksforukrainianstud

ents. Людинознавчі 

студії: зб. наук. праць 

Дрогобицького 

державного 

педуніверситету ім. 

Івана Франка. Серія 

«Педагогіка»; ред. 

кол. М. Чепіль 

(головний редактор) 

та ін. Дрогобич: РВВ 

ДДПУ. 2018. Вип. 

№ 6/38. С. 255-266. 

 

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.  Кізин І. Науково-

просвітницька 

діяльність та 

педагогічні ідеї 

Едварда Жарського : 

[монографія] / Кізин 

І. – Дрогобич : 

Редакційно-

видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені  

Івана Франка. – 2013. 

– 162 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) Котик І.В. 

Герменевтично-

інтерпретаційний 

метод у підготовці 

майбутніх учителів 

трудового навчання та 

технологій / І.В.Котик 

// Актуальні проблеми 

сучасної науки: збір-

ник тез четвертої 

наук.-практ. конф. 

викладачів та студен-

тів ін-ту фізики, мате-

матики, економіки та 

інноваційних техноло-

гій / За ред. П. Скот-

ного. – Дрогобич : 

РВВ ДДПУ ім. І. 

Франка, 2017. – 436 с. 

– С. 223 – 225 (0,2 др. 

арк.). 

2) Котик І.В. 

Освітньо-виховний 

потенціал уроків 

технологій в сучасній 

старшій школі. 

Актуальні проблеми 

сучасної науки : зб. 

VІІ міжнародної 

наук.-практ. конф. 

викладачів та студ. 

навчально-наукового 

інституту фізики, 

математики, 

економіки та 



інноваційних 

технологій / за ред. 

М.Б.Паласевича, 

П.В.Скотного.  

Дрогобич : РВВ 

ДДПУ ім. І. Франка, 

2020. С. 254-257. 

(Авт. част 1,0; 4 с. / 

0,25 др. арк.). 

3) Котик І.В., 

Богович В.В.  Навчан

ня технологій в 

сучасній українській 

школі: проблеми та 

шляхи їх вирішення. 

Актуальні проблеми 

сучасної науки : зб. 

VІІІ міжнародної 

наук.-практ. конф. 

викладачів та студ. 

навчально-наукового 

інституту фізики, 

математики, 

економіки та 

інноваційних 

технологій / за ред. 

М.Б.Паласевича, 

П.В.Скотного. 

Дрогобич : РВВ 

ДДПУ ім. І. Франка, 

2021. С. 243-247. 

4) Котик І.В., 

Савка А.М.  Формува

ння життєво 

необхідних 



компетентностей у 

старшокласників на 

уроках 

обслуговуючої праці. 

Актуальні проблеми 

сучасної науки : зб. 

VІІІ міжнародної 

наук.-практ. конф. 

викладачів та студ. 

навчально-наукового 

інституту фізики, 

математики, 

економіки та 

інноваційних 

технологій / за ред. 

М.Б.Паласевича, 

П.В.Скотного. 

Дрогобич : РВВ 

ДДПУ ім. І. Франка, 

2021. С. 247-251. 

5) Оршанський Л.В., 

Котик І.В. Проблеми 

та завдання 

випереджувальної 

професійної 

підготовки майбутніх 

дизайнерів у 

мистецьких закладах 

вищої освіти. Наукові 

записки ВДПУ ім. 

Михайла 

Коцюбинського. 

Серія: Педагогіка і 

психологія. 2020. № 

63. С. 144-148. (Авт. 



част. 0,5; 2,5 с. / 0,125 

др. арк.) 

 

19. Участь у 

професійних 

об’єднаннях за 

спеціальністю: 

– член Спілки 

«Всеукраїнська 

асоціація наукових і 

практичних 

працівників 

технологічної 

освіти»; 

Кузан  

Надія 

Іванівна 

доцент Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

інститут 

 ім. І. Я. Франка, 

1990 р.; 

 

Загальнотехнічні  

дисципліни і 

фізика. 

Вчитель 

загальнотех-

нічних дисциплін 

і фізики. 

 

кандидат педагогічних 

наук (13.00.01 – теорія 

та історія педагогіки) 

Тема дисертації: 

«Виховання підлітків 

на традиціях  

народного 

декоративною-

прикладного 

мистецтва Західної 

України»  

ДК № 001801 від  

11 липня 1998 р., Вища 

атестаційна комісія 

України 

Доцент кафедри 

декоративною-

ужиткового мистецтва 

та основ дизайну. ДЦ 

№005588 від 17 

жовтня 2002 р.,  

Професійна кваліфікація 

(відомості про досвід професійної 

діяльності (заняття) за 

відповідним фахом (спеціальністю, 

спеціалізацією) із зазначенням 

посади та строку роботи на цій 

посаді: 

 1)Заступник декана інженерно-

педагогічного факультету з наукової 

роботи та міжнародних зв’язків 

2002-2011рр. 

 2).Керівник творчої лабораторії 

«Мистецька Бойківщина» з 2013 р. 

 

Наявність не менше 5 публікацій у 

періодичних наукових виданнях, 

що включені до переліку фахових 

видань України, до 

наукометричних баз, зокрема 

Scopus,Web of Science Core 

Collection: 

Національний 

педагогічний 

університет імені М. 

П. Драгоманова. 

Кафедра 

позашкільної освіти 

(17.05.2017 р. – 17.06. 

2017 р.). 

Довідка за  № 210 від 

23.06.2017р. 

 

The International 

Historical 

Biographical Institute 

(Dubai ¬ - New York 

– Rome – Jerusalem - 

Beijing) Міжнародна 

програма підвищення 

кваліфікації 

керівників закладів 

освіти, педагогічних 

1. Наявність не менше 

5 публікацій у 

періодичних наукових 

виданнях, що 

включені до переліку 

фахових видань 

України, до 

наукометричних баз, 

зокрема Scopus,Web of 

Science Core 

Collection. 

    

1)    Кузан Н.І. 

Декоративне 

мистецтво як засіб 

художньо-естетичного 

виховання учнів. 

Молодь і ринок 

№6(173). 2019. С. 130-

137  (фахове видання 

категорії Б). 



Атестаційна колегія 

 

Заслужений майстер 

народної творчості 

України  ПЗ № 011035 

від 9 листопада 

2015р. №632/2015 

Указ президента 

 

1.) Кузан Н.І. Декоративне 

мистецтво як засіб художньо-

естетичного виховання учнів. 

Молодь і ринок №6(173). 2019. С. 

130-137  (фахове видання категорії  

 

та науково-

педагогічних 

працівників “Разом із 

Визначними 

Лідерами Сучасності: 

Цінності, Досвід, 

Знання, 

Компетентності і 

Технології для 

Формування 

Успішної 

Особистості та 

Трансформації 

Оточуючого Світу“. 

(10 червня - 10 липня 

2021 року) 

Міжнародний 

сертифікат 

№134/липень 15,2021 

4 кредити (120 год., з 

них 15 год. 

інклюзивної 

освіти/0,5 кредиту) 

та присвоєння 

кваліфікації 

Міжнародний 

Вчитель/Викладач  

  

   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). 

 

   4. Наявність виданих 

навчально-методичних 

посібників / 

посібників для 

самостійної роботи 

здобувачів вищої 

освіти та 

дистанційного 

навчання, електронних 

курсів на освітніх 

платформах 

ліцензіатів, конспектів 

лекцій/практикумів/ме

тодичних 

вказівок/рекомендацій

/ робочих програм, 

інших друкованих 

навчально-методичних 

праць загальною 

кількістю три 



найменування. 

  1. Робочі 

програми: 

 а) «Основи 

ергономіки» для 

бакалаврів та магістрів 

спеціальності 014 

Середня освіта 

(Трудове навчання та 

технології). 

 б) «Технологія 

побутової діяльності 

та 

самообслуговування»,  

для бакалаврів та 

магістрів 

спеціальності 014 

Середня освіта 

(Трудове навчання та 

технології). 

 в)«Народні художні 

промисли» для 

бакалаврів 

спеціальності 014 

Середня освіта 

(Українська мова і 

літератури); 

«Матеріалознавство 

швейного 

виробництва». 

  

 6. Наукове 

керівництво 

(консультування) 

здобувача, який 



одержав документ про 

присудження 

наукового ступеня 

  

 7. Участь в атестації 

наукових кадрів як 

офіційного опонента 

або члена постійної 

спеціалізованої вченої 

ради, або члена не 

менше трьох разових 

спеціалізованих 

вчених рад. 

    

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).Відповідальний 



виконавець теми: 

Формування 

інформаційно-

комунікаційного 

освітнього середовища 

в процесі професійної 

підготовки майбутніх 

учителів технологій та 

викладачів 

практичного навчання   

 

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)Кузан Н.І. 

Діяльність 

дрогобицької школи 

народної вишивки у 

відродженні традицій 

вишивального 

мистецтва 

Бойківщини. 

Актуальні проблеми 

технологічної, 

професійної освіти, 

культурології та 



дизайну  / збірник 

матеріалів Всеукр. 

Наук.-практ. конф. ; за 

ред. проф. В.П. 

Титаренко.  Полтава : 

ПНПУ імені В.Г. 

Короленка, 2018. 

С.354–360(6 с. / 0,375 

др. арк.). 

 2). Кузан Н.І. Роль 

творчої лабораторії  

Мистецька 

Бойківщина у 

дослідженні та 

популяризації 

бойківської вишивки.  

Гуцульщина – ХХІ 

сторіччя: проблеми та 

перспективи 

збереження гірської 

природи та етнічної 

культури в 

гуцульському регіоні 

Українських Карпат в 

умовах глобалізації / 

збірник матеріалів 

наук.-практ. конф. 

Яремче, 2018. С.55-57. 

 3.)Кузан Н.І. 

Особливості 

використання 

віртуального музею 

для дослідження 

українського 

народного костюма. 



Актуальні проблеми 

сучасної науки / 

збірник шостої наук.-

практ. конференції 

викладачів та 

студентів ННІФМЕІТ ; 

за ред. М.Б. 

Паласевича, П.В. 

Скотного. Дрогобич: 

РВВ ДДПУ, 2019. 

С.365-367 

   4).Кузан Н.І. 

Збереження і 

популяризація творчої 

спадщини майстра 

народної вишивки 

Мирослави Кот. 

Народне мистецтво 

Бойківщини: історія та 

сучасніст. (до 164-ї 

річниці від дня 

народження Івана 

Франка, до 87-ї 

річниці від дня 

народження 

заслуженого майстра 

народної творчості 

України Мирослави 

Кот):збірник 

матеріалів ІІ 

Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції; ред. рада 

: Оршанський Л.В., 

Кузан Н.І. та ін. 



Дрогобич: РВВ ДДПУ, 

2020. С. 57-60.  

  5).Кузан Н.І.  

Популяризація 

народної вишивки 

Дрогобиччини – 

інтерактивний підхід. 

Актуальні проблеми 

сучасної 

науки./збірник VIІІ 

міжнародної наук.- 

практ. конференції 

викладачів та 

студентів ННІФМЕІТ ; 

за ред. М, Паласевича, 

П. Скотного. 

Дрогобич: РВВ ДДПУ, 

2021. С.251-253. 

  

   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 

комітет, журі, 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; 

керівництво 

здобувачем, який став 

призером або 

лауреатом 

міжнародних 

мистецьких конкурсів; 

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) Підготовка 

студентки 

Заваринської Ірини до 

участі у ХІІ 

Міжнародному 

дитячо-юнацькому  

фестивалі “Смарагдові 

витоки – 2019”. 

(диплом за ІІІ місце) 

2) Підготовка 

студенток Вергун М., 

Гавриш Т. До участі у 

міжнародному 

конкурсі “Мій рідний 

край 2018-2019”  (І 



місце у номінації 

“Історія мого роду”). 

3)Студентка Т. 

Перетятко прийняла 

участь в онлайн 

конкурсі творчих 

робіт «Youth Art» 

організований Вищою 

технічною управління 

та адміністрації в 

Ополє, її творчі 

роботи у техніці 

валяння відзначені 

журі як кращі в 

номінації етнодизайн  

та hand-made та 

нагородженні 

дипломом 

 

  19. Діяльність за 

спеціальністю у формі 

участі у професійних 

та/або громадських 

об’єднаннях. 

    

   1) Член Спілки 

майстрів народного 

мистецтва України  з 

1990 року(Членський 

квиток № 108); 

   2) Член професійної 

Спілки «Всеукраїнська 

асоціація наукових і 

практичних 

працівників 



технологічної освіти» 

з 2008 року. 

Ліщинська-

Кравець 

Галина  

Львівна 

Старш

ий 

виклад

ач 

кафедр

и 

Дрогобицький 

державний 

педагогічний  

інститут імені 

Франка, 1991 

Математика 

Вчитель матема-

тики, 

інформатики і 

обчислювальної 

техніки 

– 1. Наявність не менше 5 публікацій 

у періодичних наукових виданнях, 

що включені до переліку фахових 

видань України, до наукометричних 

баз, зокрема Scopus,Web of Science 

Core Collection. 

    

1. Ліщинська-Кравець Г.Л. Технологія виготовлення декоративних виробів з 

бісеру та леліток в процесі трудової підготовки школярів / Г.Л. Ліщинська-

Кравець, Г.М. Мельник // Трудова підготовка в рідній школі. – 2017. – № 2. – 

С. 35 – 40. (0,5 др. арк.) [авт. – 0,25 др. арк.].  

2. Ліщинська-Кравець Г.Л.Рясування як прийом формотворення та 

декорування у бойківському народному вбранні.Народне мистецтво 

Бойківщини: історія та сучасність: зб. матеріалів Всеукраїнської науково-

практичної конференції з міжнародною участю до 85-ї річниці від дня 

народження заслуженного майстра народної творчості України Мирослави 

Кот / ред. рада: Оршанський Л.В., Кузан Н.І. та ін. Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. 

І. Франка, 2018. С. 82-85. (4 с. /0,25 др. арк.). 

3. Ліщинська-Кравець Г.Л. Вивчення прийомів формотворення народного 

вбрання брижуванням на заняттях з технологічного практикуму. Актуальні 

проблеми сучасної науки: збірник VІ Міжнародної науково-практичної 

конференції викладачів та студентів навчально-наукового інституту фізики, 

математики, економіки та інноваційних технологій / за ред. М.Б.Паласевича, 

П.В.Скотного. Дрогобич : РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2019. С. 395-397 

(авт. част. 1,0) 

4. Розвиток інтелектуальної активності студентів у процесі вивчення вишивки 

/ Г.Мельник, Г.Ліщинська-Кравець // Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської 

науково-практичної заочної конференції «Дизайн-освіта майбутніх фахівців: 

теорія і практика» [Електронний ресурс] – 2017. – № 2. – С. 71-83 – Режим 

доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/(0,82 др. арк.) [авт. – 0,41 др. арк.]. 

Стажування: 

Тернопільський 

національний 

педагогічний 

університет імені 

Володимира 

Гнатюка.  

Кафедра сфери 

обслуговування, 

технологій та 

охорони праці 

(16.03.2020 р. – 

29.04. 2020 р.). 

Довідка за № 255-33 

від 30.05. 2020 р. 

6 кредитів (180 год.) 

Тема: Вивчення 

стану і перспективи 

розвитку підготовки 

фахівців у галузі 

технологічної освіти 

в контексті 

використання 

інтерактивних 

методів навчання 

1. Наявність не 

менше 5 публікацій у 

періодичних 

наукових виданнях, 

що включені до 

переліку фахових 

видань України, до 

наукометричних баз, 

зокрема Scopus,Web 

of Science Core 

Collection. 

    

1. Ліщинська-Кравець Г.Л. Технологія виготовлення декоративних виробів з 

бісеру та леліток в процесі трудової підготовки школярів / Г.Л. Ліщинська-

Кравець, Г.М. Мельник // Трудова підготовка в рідній школі. – 2017. – № 2. – 

С. 35 – 40. (0,5 др. арк.) [авт. – 0,25 др. арк.].  

2. Ліщинська-Кравець Г.Л.Рясування як прийом формотворення та 

декорування у бойківському народному вбранні.Народне мистецтво 

Бойківщини: історія та сучасність: зб. матеріалів Всеукраїнської науково-

практичної конференції з міжнародною участю до 85-ї річниці від дня 

народження заслуженного майстра народної творчості України Мирослави 

Кот / ред. рада: Оршанський Л.В., Кузан Н.І. та ін. Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. 

І. Франка, 2018. С. 82-85. (4 с. /0,25 др. арк.). 

3. Ліщинська-Кравець Г.Л. Вивчення прийомів формотворення народного 

вбрання брижуванням на заняттях з технологічного практикуму. Актуальні 

проблеми сучасної науки: збірник VІ Міжнародної науково-практичної 

конференції викладачів та студентів навчально-наукового інституту фізики, 

математики, економіки та інноваційних технологій / за ред. М.Б.Паласевича, 

П.В.Скотного. Дрогобич : РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2019. С. 395-397 

(авт. част. 1,0) 

4. Розвиток інтелектуальної активності студентів у процесі вивчення вишивки 



5. Ліщинська-Кравець Г.Л. 

Методичні особливості вивчення 

обробки харчових продуктів 

майбутніми учителями технологій. 

Актуальні проблеми сучасної науки 

: зб. VІІ міжнародної наук.-практ. 

конф. викладачів та студ. 

навчально-наукового інституту 

фізики, математики, економіки та 

інноваційних технологій / за ред. 

М.Б.Паласевича, П.В.Скотного. 

Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. 

І. Франка, 2020. С. 266-268. (Авт. 

част. 1,0; 3 с. / 0,19 др. арк.). 

 

6. Ліщинська-Кравець Г.Л. 

Особливості конструкції та 

декорування народної бойківської 

сорочки. Народне мистецтво 

Бойківщини: історія та сучасність 

(до 164-ї річниці від дня 

народження Івана Франка, до 87-ї 

річниці від дня народження 

заслуженого майстра народної 

творчості України Мирослави Кот): 

збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської 

науково-практичної конференції / 

ред. рада : Оршанський Л.В., Кузан 

Н.І. та ін. Дрогобич: РВВ ДДПУ, 

2020. С. 60-63. (Авт. част. 1,0; 4 с. / 

0,25 др. арк.). 

 

7. Ліщинська-Кравець Г.Л. 

Розвиток творчої активності 

майбутніх учителів технологій як 

/ Г.Мельник, Г.Ліщинська-Кравець // Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської 

науково-практичної заочної конференції «Дизайн-освіта майбутніх фахівців: 

теорія і практика» [Електронний ресурс] – 2017. – № 2. – С. 71-83 – Режим 

доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/(0,82 др. арк.) [авт. – 0,41 др. арк.]. 

5. Ліщинська-Кравець 

Г.Л. Методичні 

особливості вивчення 

обробки харчових 

продуктів 

майбутніми 

учителями 

технологій. 

Актуальні проблеми 

сучасної науки : зб. 

VІІ міжнародної 

наук.-практ. конф. 

викладачів та студ. 

навчально-наукового 

інституту фізики, 

математики, 

економіки та 

інноваційних 

технологій / за ред. 

М.Б.Паласевича, 

П.В.Скотного. 

Дрогобич : РВВ 

ДДПУ ім. І. Франка, 

2020. С. 266-268. 

(Авт. част. 1,0; 3 с. / 

0,19 др. арк.). 

 

6. Ліщинська-Кравець 

Г.Л. Особливості 

конструкції та 



складової їх педагогічної 

майстерності. Актуальні проблеми 

сучасної науки : зб. VІІІ 

міжнародної наук.-практ. конф. 

викладачів та студ. навчально-

наукового інституту фізики, 

математики, економіки та 

інноваційних технологій / за ред. 

М.Б.Паласевича, П.В.Скотного. 

Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. 

І. Франка, 2021. С. 260-263. 

 

 

декорування народної 

бойківської сорочки. 

Народне мистецтво 

Бойківщини: історія 

та сучасність (до 164-

ї річниці від дня 

народження Івана 

Франка, до 87-ї 

річниці від дня 

народження 

заслуженого майстра 

народної творчості 

України Мирослави 

Кот): збірник 

матеріалів ІІ 

Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції / ред. 

рада : Оршанський 

Л.В., Кузан Н.І. та ін. 

Дрогобич: РВВ 

ДДПУ, 2020. С. 60-

63. (Авт. част. 1,0; 4 

с. / 0,25 др. арк.). 

 

7. Ліщинська-Кравець 

Г.Л. Розвиток творчої 

активності майбутніх 

учителів технологій 

як складової їх 

педагогічної 

майстерності. 

Актуальні проблеми 

сучасної науки : зб. 

VІІІ міжнародної 



наук.-практ. конф. 

викладачів та студ. 

навчально-наукового 

інституту фізики, 

математики, 

економіки та 

інноваційних 

технологій / за ред. 

М.Б.Паласевича, 

П.В.Скотного. 

Дрогобич : РВВ 

ДДПУ ім. І. Франка, 

2021. С. 260-263. 

 

    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. Оршанський Л.В. 

Художня обробка 

матеріалів: 

орнаментика і 

технологія: 



навчальний посібник 

[для студентів і 

педагогів] / 

Леонід Оршанський, 

Микола Курач, 

Галина Ліщинська-

Кравець, Марія 

Олексюк; за заг. ред. 

проф. 

Л. Оршанського. – 

Тернопіль: ТзОВ 

„Терно-граф”, 2013. – 

296 с.: іл. МОН 

України 

(Рекомендовано до 

друку МОН України, 

лист № 4 від 

19.04.2012 р.) 

 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. 

 

1. Кузан Н., Ліщинська-Кравець Г. Практикум з художньої обробки 

матеріалів : Методичні матеріали до самостійної роботи студентів: навч.-

метод. посіб. [для студ. інженерно-пед. фак.]. – / Надія Іванівна Кузан, Галина 

Львівна Ліщинська-Кравець. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка. –  

2012. – 112 с. 

2. Ліщинська-Кравець Г.Л. Практикум з художньої обробки матеріалів: 

бісерне рукоділля: навч.-метод. посіб. [для студ. інженерно-педагогічного 

факультету] / Н.І. Кузан, Г.Л. Ліщинська-Кравець. – Дрогобич: РВВ ДДПУ 

імені Івана Франка. – 2012. – 62 с. (Рекомендовано до друку вченою радою 

ДДПУ імені Івана Франка, протокол № 4 від 19.04.2012 р.) 

3. Ліщинська-Кравець Г.Л. Технологія приготування їжі: завдання для 

самостійної роботи: навч.-метод. пос. [для студентів інженерно-педагогічного 

факультету] / Г.Л. Ліщинська-Кравець. – Дрогобич: РВВ ДДПУ, 2011.– 48 с. 

(Рекомендовано до друку вченою радою ДДПУ імені Івана Франка, протокол 

№ 7 від 29.06.2011 р.) 

   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 

комітет, журі, 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; 

керівництво 

здобувачем, який став 

призером або 

лауреатом 

міжнародних 

мистецьких 

конкурсів; 

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). Студентка 

Дубів Юлія (диплом 

ІІІ ступеня) ІІ етапу 

Всеукраїнської 

студентської 

олімпіади з предмету 



«Основи охорони 

праці» у Луцькому 

національному 

технічному 

університеті (травень 

2019 р.). 

  19. Діяльність за 

спеціальністю у 

формі участі у 

професійних та/або 

громадських 

об’єднаннях. 

   1) Член 

Національної Спілки 

Майстрів народного 

мистецтва України 

   2) Член Спілки 

дизайнерів України 

(відділення «Дизайн-

освіта») з 2014 року; 

   3) Член професійної 

Спілки 

«Всеукраїнська 

асоціація наукових і 

практичних 

працівників 

технологічної освіти» 

з 2008 року. 

Матвісів 

Ярослав 

Ярославович 

Старш

ий 

виклад

ач 

Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

інститут імені 

Кандидат 

педагогічних наук 

13.00.02 – теорія та 

методика навчання 

Наявність не менше 5 публікацій у 

періодичних наукових виданнях, що 

включені до переліку фахових 

видань України, до наукометричних 

Стажування:  

Київський 

національний 

педагогічний 

1) Наявність не 

менше 5 публікацій у 

періодичних 

наукових виданнях, 



кафедр

и 

І.Я.Франка, 1989 

Загальнотехнічні 

дисципліни і 

праця 

Вчитель 

загально-

технічних 

дисциплін 

технологій 

Тема: «Формування 

економічних понять в 

учнів основної школи 

на уроках трудового 

навчання». 

ДК № 003256 від 29 

березня 2012 р. 

видано на підставі 

рішення Атестаційної 

колегії 

баз, зокрема Scopus,Web of Science 

Core Collection: 

1. Матвісів Я.Я. Графічна 

підготовка майбутніх учителів 

трудового навчання і технологій у 

сучасній системі вищої педагогічної 

освіти / Я.Я.Матвісів  // Молодь і 

ринок. – № 1 (132), 2016. – С. 48 – 

53. (0,4 др. арк.)  

2. Матвісів Я.Я. Концептуальні 

засади формування у студентів 

конструкторсько-технологічного 

знання / Л.В. Оршанський, 

Я.Я.Матвісів  // Науковий вісник 

Кременецької обласної гуманітарно-

педагогічної академії ім. Тараса 

Шевченка. Серія: Педагогіка / За заг. 

ред. Ломаковича А.М., Бенери В.Є. – 

Кременець: ВЦ КОГПА ім. Тараса 

Шевченка, 2015. – Вип. 5. – С. 110 –

 116. (0,5 др. арк.) [авт. – 0,25 др. 

арк.]. 

3. Матвісів Я.Я. Проблема 

креативності: сутність, типізація, 

особливості та чинники формування 

/ Л. В. Оршанський, Матвісів Я.Я. // 

Науковий часопис НПУ імені 

М.П.Драгоманова. – Серія № 5. 

Педагогічні науки: реалії та 

перспективи : зб. наук. праць. – К. : 

Вид-во НПУ імені 

М.П.Драгоманова, 2015. – Вип. 51. – 

університет імені 

М.П. Драгоманова. 

Кафедра теорії та 

методики 

технологічної освіти, 

креслення 

та комп’ютерної 

графіки 

(01.02.2021 р. - 

16.03.2021 р.) 

Довідка за № 33  від 

17.03.2021 р.  

6 кредитів (180 год.) 

Тема: Проектування 

інформаційно-

комунікаційних 

технологій 

освітнього 

середовища при 

підготовці майбутніх 

учителів технологій 

що включені до 

переліку фахових 

видань України, до 

наукометричних баз, 

зокрема Scopus,Web 

of Science Core 

Collection: 

1. Матвісів Я.Я. 

Графічна підготовка 

майбутніх учителів 

трудового навчання і 

технологій у сучасній 

системі вищої 

педагогічної освіти / 

Я.Я.Матвісів 

 // Молодь і ринок. – 

№ 1 (132), 2016. – С. 

48 – 53. (0,4 др. арк.)  

2. Матвісів Я.Я. 

Концептуальні засади 

формування у 

студентів 

конструкторсько-

технологічного знання 

/ Л.В. Оршанський, 

Я.Я.Матвісів 

 // Науковий вісник 

Кременецької обласної 

гуманітарно-

педагогічної академії 

ім. Тараса Шевченка. 

Серія: Педагогіка / За 

заг. ред. Ломаковича 

А.М., Бенери В.Є. – 



С. 210 – 216. (0,22 др. арк.). 

4. Матвісів Я.Я. Самостійне 

пізнання як основа формування 

економічних понять школярів на 

уроках трудового навчання / 

Ярослав Матвісів // Трудова 

підготовка в закладах освіти. – 2011. 

–  № 4. – С. 8 – 13. 

5. Матвісів Я.Я. Дидактичні засоби 

формування економічних понять в 

учнів основної школи на уроках 

трудового навчання / 

Ярослав Матвісів // Наукові записки 

Тернопільського державного 

педагогічного університету. Серія: 

Педагогіка. – Тернопіль, 2011. – № 3. 

– С. 76 – 82. 

6. Оршанський Л.В., Матвісів Я.Я. 

Особливості інтеграції змісту 

навчання в системі професійно-

технічної освіти. Вісник Глухівського 

національного педагогічного 

університету імені Олександра 

Довженка: зб. наук. праць. Серія 

«Педагогічні науки» / ред. кол. 

О.І. Курок (головний редактор) та ін. 

Глухів: ГНПУ, 2017. Вип. 3 (35). 

С. 112-120. (3 с. / 0,187 др. арк.) 

(Journal Impact Factor, Advanced 

Science, SiteFactor, Scientific 

Indexing Services, ResearchBib, 

Google Scholar, PBN, Index 

Кременець: ВЦ 

КОГПА ім. Тараса 

Шевченка, 2015. – 

Вип. 5. – С. 110 – 116. 

(0,5 др. арк.) [авт. – 

0,25 др. арк.]. 

3. Матвісів Я.Я. 

Проблема 

креативності: сутність, 

типізація, особливості 

та чинники 

формування 

/ Л. В. Оршанський, 

Матвісів Я.Я. // 

Науковий часопис 

НПУ імені 

М.П.Драгоманова. – 

Серія № 5. Педагогічні 

науки: реалії та 

перспективи : зб. наук. 

праць. – К. : Вид-во 

НПУ імені 

М.П.Драгоманова, 

2015. – Вип. 51. – С. 

210 – 216. (0,22 др. 

арк.). 

4. Матвісів Я.Я. 

Самостійне пізнання 

як основа формування 

економічних понять 

школярів на уроках 

трудового навчання / 

Ярослав Матвісів // 

Трудова підготовка в 



Copernicus); 

7. Orshanski L., Nyshchak I., Pantiuk 

T., Milyaeva V., Matvisiv Ja. 

Іntegration of general technical 

knowledge in professional teaching of 

technology teachers. Society. 

Integration. Education: proceedings of 

the International Scientific Conference 

(Rezekne, may 22
th

 – 23
th

 2020). 

Rezekne: Rezekne Academy of 

Technologies, 2020. Vol. II: Higher 

Education. P. 171-181. (Web of 

Science) 

8. Оршанський Л., Нищак І., 

Матвісів Я. Сутність і структура 

самостійної творчої діяльності 

студентів. Молодь і ринок. 2021. 

№ 4 (190). С. 10-15. (Index 

Copernicus International, CiteFactor, 

Google Scholar). 

 

закладах освіти. – 

2011. –  № 4. – С. 8 –

 13. 

5. Матвісів Я.Я. 

Дидактичні засоби 

формування 

економічних понять в 

учнів основної школи 

на уроках трудового 

навчання / 

Ярослав Матвісів // 

Наукові записки 

Тернопільського 

державного 

педагогічного 

університету. Серія: 

Педагогіка. – 

Тернопіль, 2011. – № 

3. – С. 76 – 82. 

6. Оршанський Л.В., 

Матвісів Я.Я. 
Особливості інтеграції 

змісту навчання в 

системі професійно-

технічної освіти. 

Вісник Глухівського 

національного 

педагогічного 

університету імені 

Олександра 

Довженка: зб. наук. 

праць. Серія 

«Педагогічні науки» / 

ред. кол. О.І. Курок 



(головний редактор) та 

ін. Глухів: ГНПУ, 

2017. Вип. 3 (35). 

С. 112-120. (3 с. / 0,187 

др. арк.) (Journal 

Impact Factor, 

Advanced Science, 

SiteFactor, Scientific 

Indexing Services, 

ResearchBib, Google 

Scholar, PBN, Index 

Copernicus); 

7. Orshanski L., 

Nyshchak I., Pantiuk T., 

Milyaeva V., Matvisiv 

Ja. Іntegration of 

general technical 

knowledge in 

professional teaching of 

technology teachers. 

Society. Integration. 

Education: proceedings 

of the International 

Scientific Conference 

(Rezekne, may 22
th

 – 

23
th

 2020). Rezekne: 

Rezekne Academy of 

Technologies, 2020. 

Vol. II: Higher 

Education. P. 171-181. 

(Web of Science) 

8. Оршанський Л., 

Нищак І., Матвісів Я. 

Сутність і структура 



самостійної творчої 

діяльності студентів. 

Молодь і ринок. 2021. 

№ 4 (190). С. 10-15. 

(Index Copernicus 

International, 

CiteFactor, 

Google Scholar). 

4) Наявність виданих 

навчально-

методичних 

посібників/посібникі

в для самостійної 

роботи здобувачів 

вищої освіти та 

дистанційного 

навчання, 

електронних курсів 

на освітніх 

платформах 

ліцензіатів, 

конспектів 

лекцій/практикумів/

методичних 

вказівок/рекомендаці

й/ робочих програм, 

інших друкованих 

навчально-

методичних праць 

загальною кількістю 

три найменування: 

1. Матвісів Я.Я. 

Інженерна та 

комп’ютерна графіка. 



Завдання для 

самостійної роботи : 

навч.-метод. посібник 

[для студентів 

напряму підготовки 

„Професійна освіта”] / 

Ярослав Матвісів, Іван 

Нищак. – Дрогобич : 

РВВ ДДПУ імені 

Івана Франка. – 2012. 

– 98 с. (Рекомендовано 

до друку вченою радою 

ДДПУ імені Івана 

Франка, протокол № 4 

від 19.04.2012 р.) 

2. Матвісів Я.Я. 
Економічна освіта у 

процесі трудової 

підготовки учнів 

загальноосвітньої 

школи : навч.-метод. 

посіб. [для студ. вищ. 

навч. закл.] / 

Ярослав Матвісів. – 

Дрогобич : РВВ ДДПУ 

імені Івана Франка. – 

2008. – 95 с. 

(Рекомендовано до 

друку вченою радою 

ДДПУ імені Івана 

Франка, протокол № 6 

від 17.06.2008 р.) 

3. Матвісів Я.Я., 

Оршанський Л.В. 



Побутові електричні 

прилади: навчальний 

посібник для студентів 

педагогічних закладів 

освіти. – Дрогобич: 

НВЦ «Каменяр», 2004. 

– 76 с. 

19) діяльність за 

спеціальністю у 

формі участі у 

професійних та/або 

громадських 

об’єднаннях: 

– член Спілки 

«Всеукраїнська 

асоціація наукових і 

практичних 

працівників 

технологічної освіти»; 

Мельник 

Галина 

Миколаївна 

 

Доцент 

кафедри 

техноло

гічної 

та 

професі

йної 

освіти 

Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

інститут імені 

Івана Франка, 

1992, 

Загальнотехнічні 

дисципліни і 

праця, 

Вчитель 

трудового 

навчання і 

загальнотехніч-

них дисциплін 

Кандидат педагогічних 

наук  

13.00.02 – теорія і 

методика трудового 

навчання.  

Тема кандидатської 

дисертації: 

«Формування базових 

професійних якостей в 

учнів профільних 

класів на заняттях з 

народних художніх 

ремесел» 

ДК № 025582 від 13 

Публікації у наукових виданнях, які 

включені до переліку фахових 

видань України, до наукометричних 

баз, зокрема Scopus, 

WebofScienceCoreCollection), 

протягом останніх п’яти років) 

 

1)  Г.М. Мельник Г.Л. Ліщинська-

Кравець Технологія виготовлення 

декоративних виробів з бісеру та 

леліток в процесі трудової 

підготовки школярі. Трудова 

підготовка в рідній школі.  2017.  

№ 2.  С. 35 – 40.  

Стажування: 

Тернопільський 

національний 

педагогічний 

університет імені 

Володимира 

Гнатюка. Кафедра 

сфери 

обслуговування, 

технологій та 

охорони праці . 

(17.02.2020 р. – 

01.04.2020 р.). 

Тема стажування: 

   4. Наявність 

виданих навчально-

методичних 

посібників / 

посібників для 

самостійної роботи 

здобувачів вищої 

освіти та 

дистанційного 

навчання, 

електронних курсів 

на освітніх 

платформах 

ліцензіатів, 



Диплом УВ 

№887011 від 1 

липня 1992р 

жовтня 2004 р. , Вища 

атестаційна комісія 

України 

Доцент кафедри 

декоративно-

ужиткового мистецтва 

та основ дизайну 

12ДЦ № 017409 від 21 

червня 2007 р. 

Атестаційна колегія 

  

2) Г.Мельник, Г.Ліщинська-

Кравець. Розвиток 

інтелектуальної активності 

студентів у процесі вивчення 

вишивки. Дизайн-освіта 

майбутніх фахівців: теорія і 

практика : матеріали ІІ Всеукр. 

наук.-практ. заочної конф. 

Полтава : ПНПУ імені В. Г. 

Короленка, 2017. С. 71-83. 

URL:http://dspace.pnpu.edu.ua/hand

le/123456789/7833 

 

«Використання 

інноваційних 

технологій навчання 

у процесі підготовки 

фахівців у галузі 

технологічної та 

професійної освіти» 

Довідка за № 254-33 

від 29.05.2020 р. 

6 кредитів (180 год.) 

конспектів 

лекцій/практикумів/м

етодичних 

вказівок/рекомендаці

й/ робочих програм, 

інших друкованих 

навчально-

методичних праць 

загальною кількістю 

три найменування. 

  

  1) Оршанський Л., 

Мельник Г. Методичні 

рекомендації до 

виконання курсової 

роботи з методики 

навчання технологій: 

навч.-метод. посібник 

Дрогобич : РВВ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка, 2016. – 

50 с.  

  2) Мельник Г. 

Дидактичні основи 

професійної освіти : 

навч.-метод. посібник 

Дрогобич : РВВ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 



Івана Франка, 2016. – 

164 с.  

  3)  Оршанський Л.В., 

Мельник Г.М. 

Педагогічна практика: 

програма та методичні 

рекомендації: навч.-

метод. посіб. 

Дрогобич :  РВВ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка, 2017. 28 

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) Мельник Г.М. 

Використання 

мультимедійних 

презентацій у 

навчальному процесі 

// Актуальні 



проблеми сучасної 

науки: збірник тез 

четвертої наук.-практ. 

конф. викладачів та 

студентів ін-ту 

фізики, математики, 

економіки та 

інноваційних 

технологій / За ред. 

П. Скотного. – 

Дрогобич : РВВ 

ДДПУ ім. І. Франка, 

2017. – С. 228 – 230. 

2) Мельник Г.М. 

Використання веб-

квесту для розвитку 

пізнавальної 

активності студентів 

//Актуальні проблеми 

сучасної науки : зб. 

тез п’ятої наук.-практ. 

конф. викладачів та 

студ. навчально-

наукового інституту 

фізики, математики, 

економіки та 

інноваційних 

технологій / за заг. 

ред. П. Скотного. – 

Дрогобич : РВВ 

ДДПУ ім. І. Франка, 

2018. – С. 273–276. 

3) Мельник Г.М. 

Використання 

майстер-класів у 



процесі підготовки 

майбутніх учителів 

технологій // 

Актуальні проблеми 

сучасної науки : зб. 

VІ міжнародної наук.-

практ. конф. 

викладачів та студ. 

навчально-наукового 

інституту фізики, 

математики, 

економіки та 

інноваційних 

технологій / за ред. 

М.Б.Паласевича, 

П.В.Скотного.. – 

Дрогобич : РВВ 

ДДПУ ім. І. Франка, 

2019. – С. 417–420. 

4) Мельник Г.М. 

Навчання в грі як 

педагогічна 

технологія підготовки 

вчителів трудового 

навчання // Актуальні 

проблеми сучасної 

науки : зб. VІІ 

міжнародної наук.-

практ. конф. 

викладачів та студ. 

навчально-наукового 

інституту фізики, 

математики, 

економіки та 

інноваційних 



технологій / за ред. 

М.Б.Паласевича, 

П.В.Скотного.  

Дрогобич : РВВ 

ДДПУ ім. І. Франка, 

2020.  С.284-286.  

5. Мельник Г.М. 

Використання 

можливостей 

навчальної співпраці 

в малих групах у 

підготовці студентів 

// Актуальні 

проблеми сучасної 

науки : зб. VІІІ 

міжнародної наук.-

практ. конф. 

викладачів та студ. 

навчально-наукового 

інституту фізики, 

математики, 

економіки та 

інноваційних 

технологій / за ред. 

М.Б.Паласевича, 

П.В.Скотного. – 

Дрогобич : РВВ 

ДДПУ ім. І. Франка, 

2021. – С.271-273. 

 

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 

комітет, журі, 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; 

керівництво 

здобувачем, який став 

призером або 

лауреатом 

міжнародних 

мистецьких конкурсів; 



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) Здійснювала 

керівництво постійно 

діючою студентською 

проблемною групою з 

підготовки до 



Всеукраїнської 

студентської 

олімпіади з 

«Технологічної 

освіти». 

2) Готувала студентів 

до ІІ туру студентської 

олімпіади з 

«Технологічної 

освіти»: 

– за зайняте 2 місце у 

Всеукраїнській 

студентській олімпіаді 

зі спеціальності 

«Технологічна освіта» 

дипломом ІІ ступеня 

нагороджена Луцик 

Світлана (2016); 

3) Готувала студентів 

до ІІ туру студентської 

олімпіади з 

«Технологічної 

освіти»: 

– за зайняте 2 місце у 

Всеукраїнській 

студентській олімпіаді 

зі спеціальності 

«Технологічна освіта» 

дипломом ІІ ступеня 

нагороджена 

Криштанович Марія 

(2017) 



4) Керувала 

підготовкою наукової 

роботи на тему 

«Методичні аспекти 

навчання школярів 

технології 

виготовлення 

українських 

традиційних жіночих 

головних уборів»  

студентки Шумило 

Ганни на 

Всеукраїнський 

конкурс студентських 

наукових робіт з 

природничих, 

технічних і 

гуманітарних наук, яка 

зайняла ІІІ місце (3-4 

квітня 2019 р.).  

  19. Діяльність за 

спеціальністю у формі 

участі у професійних 

та/або громадських 

об’єднаннях. 

    1) Член 

Національної спілки 

майстрів народного 

мистецтва України з 

1993 року; 

   2) Член професійної 

Спілки «Всеукраїнська 

асоціація наукових і 



практичних 

працівників 

технологічної освіти» 

з 2008 року. 

Нищак Іван 

Дмитрович 

професо

р 

1) Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

університет імені 

Івана Франка, 

2002р., ПМСО. 

Трудове навчання 

(технічна праця) 

та основи 

інформатики.Вчи

тель трудового 

навчання 

(технічна праця), 

креслення, 

безпеки 

життєдіяльності 

та основ 

інформатики 

 

2) Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

університет імені 

Івана Франка, 

2003р., ПМСО. 

Трудове навчання. 

Магістр 

педагогічної 

освіти. Викладач 

загальнотехнічних 

 

Доктор педагогічних 

наук, 

13.00.02 – теорія та 

методика навчання 

(технічні дисципліни), 

«Методична система 

навчання інженерно-

графічних дисциплін 

майбутніх учителів 

технологій» 

 (ДД № 006486 від 

27квітня 2017 р., 

Національний 

педагогічний 

університет імені М.П. 

Драгоманова),  

Професор кафедри 

технологічної та 

професійної освіти 

(АП №002705 від 

15квітня 2021 р., 

Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

університет імені Івана 

Франка) 

Професійна кваліфікація 

(відомості про досвід професійної 

діяльності (заняття) за 

відповідним фахом 

(спеціальністю, спеціалізацією) із 

зазначенням посади та строку 

роботи на цій посаді (крім 

педагогічної, науково-

педагогічної, наукової діяльності): 

1. Заступник директора з навчаль-

но-виховної роботи інституту 

фізики, математики, економіки та 

інноваційних технологій 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені 

Івана Франка (2015 – 2018 рр.) 

2. Член науково-методичної ради 

Дрогобицького державного педаго-

гічного університету імені Івана 

Франка (з 2011 року). 

3. Член вченої ради навчально-

наукового інституту фізики, 

математики, економіки та інновацій-

них технологій Дрогобицького дер-

жавного педагогічного університету 

імені Івана Франка (з 2013 року). 

 

Наявність публікацій у 

наукових виданнях, які включені 

до переліку фахових видань 

Державна вища 

професійна школа 

імені Вітелона в 

Легніці (Польща, 

Європейський Союз).  

Факультет технічних 

та економічних наук 

(15.10.2018 р. – 02.11. 

2018 р.). 

Документ про 

стажування – 

сертифікат від 

2.11.2018 р. 

Тема: «Nowoczesne 

technjologie 

informacyjne w 

procesie 

edukacyjnym» (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. Nyshchak I., 

Buchkivska G., 

Greskova V., Kurach 

M., Martynets L., 

Nosovets N. Didactic 

opportunities of 

information and 

communication 

technologies in graphic 

training of future 

technology teachers // 

BRAIN. Broad 

Research in Artificial 

Intelligence and 

Neuroscience, 2020, 

Volume 11, Issue 2, 

P. 104–123. Режим 

доступу: 



дисциплін. України, до наукометричних баз, 

зокрема Scopus, Web of Science 

Core Collection), протягом 

останніх п’яти років:  

1. Nyshchak I., Buchkivska G., 

Greskova V., Kurach M., Martynets L., 

Nosovets N. Didactic opportunities of 

information and communication 

technologies in graphic training of 

future technology teachers // BRAIN. 

Broad Research in Artificial 

Intelligence and Neuroscience, 2020, 

Volume 11, Issue 2, P. 104–123. 

Режим доступу: 

https://www.lumenpublishing.com/jour

nals/index.php/brain/article/view/2970 

(Web of Science (ESCI)); 
2. Нищак І.Д. Використання 

електронного навчально-

методичного комплексу з креслення 

в процесі графічної підготовки 

майбутніх учителів трудового 

навчання // Інформаційні технології 

і засоби навчання, 2020, Том 78, 

№ 4. С. 75–89. Режим доступу: 

https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itl

t/article/view/2801 (Web of Science 

(ESCI)). 
 

https://www.lumenpubl

ishing.com/journals/ind

ex.php/brain/article/vie

w/2970 (Web of 

Science (ESCI)); 
2. Нищак І.Д. 

Використання 

електронного 

навчально-

методичного 

комплексу з 

креслення в процесі 

графічної підготовки 

майбутніх учителів 

трудового навчання // 

Інформаційні 

технології і засоби 

навчання, 2020, Том 

78, № 4. С. 75–89. 

Режим доступу: 

https://journal.iitta.gov.

ua/index.php/itlt/article/

view/2801(WebofScien

ce(ESCI). 

3. Нищак І.Д., 

Курач М.С.Методика 

навчання інженерно-

графічних дисциплін 

майбутніх учителів 

технологій засобами 

комп’ютерної техніки 

(на прикладі 

геометричного і 

проекційного 

креслення) // Молодь і 

https://www.lumenpublishing.com/journals/index.php/brain/article/view/2970
https://www.lumenpublishing.com/journals/index.php/brain/article/view/2970
https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2801
https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2801
https://www.lumenpublishing.com/journals/index.php/brain/article/view/2970
https://www.lumenpublishing.com/journals/index.php/brain/article/view/2970
https://www.lumenpublishing.com/journals/index.php/brain/article/view/2970
https://www.lumenpublishing.com/journals/index.php/brain/article/view/2970
https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2801
https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2801
https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2801


ринок: щомісячний 

науково-педагогічний 

журнал. 2017. № 4 

(147). С. 26 –

 31(фахове видання). 

4. Нищак І.Д., 

Курач М.С. 

Особливості навчання 

майбутніх учителів 

технологій 

художньому 

проектуванню 

засобами комп’ю-

терної графіки // 

Науковий вісник 

Кременецької 

обласної гум.-пед. 

академії ім. Тараса 

Шевченка. Серія: 

Педагогіка. – 

Кременець : ВЦ 

КОГПА ім. Тараса 

Шевченка, 2017. – 

Вип. 8. – С. 33 – 41 

(фахове видання). 
5. Нищак І.Д., 

Шпильовий Ю. 

Навчання майбутніх 

учителів технологій 

систем 

автоматизованого 

проектування: 

інформатично-дидак-

тичний аспект // 

Науковий часопис 



національного 

педагогічного універ-

ситет ім. М.П. Драго-

манова. Серія №5. 

Педагогічні науки: 

реалії та перспективи: 

зб. наук. праць. К.: 

Вид-во НПУ ім. 

М.П. Драгоманова, 

2017. Вип. 57. С. 121 –

 128 (фахове 

видання). 

6. Нищак І.Д., 

Гавриш Т.І., Улич А.І. 

Розвиток 

просторового 

мислення учнів на 

уроках креслення 

засобами цифрових 

технологій // Молодь і 

ринок: щомісячний 

науково-педагогічний 

журнал. 2020. № 6–7 

(185–186). С. 16–20 

(фахове видання 

категорії «Б»). 

7. Нищак І.Д., 

Юрків М.П. 

Активізація 

навчально-

пізнавальної 

діяльності учнів на 

уроках трудового 

навчання засобами 

інформаційно-



комунікаційних 

технологій // Молодь і 

ринок: щомісячний 

науково-педагогічний 

журнал. 2021. № 1 

(187).  

С. 32–37 (фахове 

видання категорії 

«Б»). 

 

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.Оршанський Л.В., 

Нищак І.Д. 
Магістерська робота у 

педагогічних закладах 

вищої освіти : навч.-

метод. посіб. 

Дрогобич: РВВ ДДПУ  

ім. І.Франка, 2017.55 

с. Рекомендовано до 



друку вченою радою 

ун-ту (протокол № 19 

від 23.11.2017 р.). 

2. Нищак І.Д. 

Системи автоматизо-

ваного проектування. 

Практичні роботи : 

навч.-метод. посіб. 

Дрогобич: РВВ ДДПУ 

ім. Івана Франка, 

2019. 141 с. 

Рекомендовано до 

друку вченою радою 

ун-ту (протокол № 17 

від 20.12.2018 р.). 

 

4) наявність 

виданих навчально-

методичних 

посібників/посібникі

в для самостійної 

роботи здобувачів 

вищої освіти та 

дистанційного 

навчання, 

електронних курсів 

на освітніх 

платформах 

ліцензіатів, 

конспектів 

лекцій/практикумів/

методичних 

вказівок/рекомендаці

й/ робочих програм, 

інших друкованих 



навчально-

методичних праць 

загальною кількістю 

три найменування: 

1. Павловський 

Ю.В., Лужецький 

В.С., Нищак І.Д. 

Безпека життєді-

яльності та основи 

охорони праці: тексти 

лекцій : навч. 

посібник для 

здобувачів закладів 

професійно-технічної 

та вищої освіти. 

Дрогобич:  

Швидкодрук, 2021. 

296 с. 

2. Оршанський Л.В., 

Терещук А.І., Нищак 

І.Д. Комп’ютерна 

графіка. 8-9 клас : 

Навчальна програма 

для закладів загальної 

середньої освіти з 

поглибленим 

вивченням предметів 

технічного 

(інженерного) циклу. 

Рекомендовано МОН 

України (Лист 

№22.1/12-Г-720 від 

03.07.2019 р.). 

3. Нищак І.Д. 

ЕНМК «Графіка» : 



педагогічний 

програмний засіб 

[Електронний ресурс]. 

Дрогобич: РВВ ДДПУ 

ім. І.Франка, 2016.1 

електрон. опт. диск 

(DVD). Систем. ви-

моги: 1,0 Gb; DVD -

ROM; ОС Windows; 

Internet Explorer. 

Назва з контейнера. 

Рекомендовано до 

використання у 

навчальному процесі 

вченою радою ун-ту 

(протокол № 8від 

29.06.2016 р.). 

 

5) захист дисертації 

на здобуття 

наукового ступеня: 

Захист дисертації на 

здобуття наукового 

ступеня доктора 

педагогічних наук – 

01березня 2017 року в 

спеціалізованій вченій 

раді Д 26.053.19 

Національного 

педагогічного 

університету імені 

М.П. Драгоманова за 

спеціальністю 

13.00.02 – теорія та 

методика навчання 



(технічні дисципліни) 

(диплом – ДД № 

006486). 

 

7) участь  в  

атестації  наукових  

кадрів  як  

офіційного  опонента  

або  члена  постійної 

спеціалізованої 

вченої ради, або 

члена не менше 

трьох разових 

спеціалізованих 

вчених рад: 

офіційний опонент 

кандидатських 

дисертацій: 

1. Соловйова О.В. 

Технологія навчання 

геометрографічних 

дисциплін майбутніх 

інженерів 

залізничного 

транспорту в процесі 

фахової підготовки» : 

дис. … канд. пед. 

наук: 13.00.02 / 

Соловйова Олена 

Володимирівна. – К., 

2017. – 247 с. (Захист 

відбувся 10.10.2017 р. 

на засіданні 

спеціалізованої вченої 

ради Д 26.053.19 у 



Нацiональному 

педагогічному 

унiверситетi iменi 

М.П. Драгоманова). 

 

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.Нищак 

І.Особливості 

використання 

комп’ютерної графіки 

у трудовій підготовці 

школярів // Актуальні 

проблеми сучасної 

науки: збірник тез IV 

наук.-практ. конф. 

викл. та студ. ННІ 

ФМЕІТ / За ред. 

П. Скотного. Дрого-

бич: РВВ ДДПУім. І. 

Франка, 2017. С. 220 – 

222. 

2.Нищак І. Реалізації 

завдань трудової 

підготовки школярів 



засобами інформацій-

но-комунікаційних 

технологій (психо-

лого-педагогічний 

аспект) // Актуальні 

проблеми сучасної 

науки: зб. тез VI 

міжнар. наук.-практ. 

конф. викл. та студ. 

ННІ ФМЕІТ / За ред. 

М.Б. Паласевича, 

П.В. Скотного. 

Дрогобич: РВВ ДДПУ 

ім. І. Франка, 2019.С. 

422 – 425. 

3.Нищак І., 

Дидактичні мож-

ливості електронного 

підручника у процесі 

професійної 

підготовки майбутніх 

учителів трудового 

навчання // Актуальні 

проблеми сучасної 

науки: зб. тез VIІ 

міжнар. наук.-практ. 

конф. викл. та студ. 

ННІ ФМЕІТ / За ред. 

М.Б. Паласевича, 

П.В. Скотного.  

Дрогобич: РВВ ДДПУ 

ім. І. Франка, 2020.С. 

296 – 299. 

4. Оршанський 

Леонід Володимиро-



вич – Учений, 

Педагог, Особистість: 

бібліографічний 

покажчик / Упоряд. 

І.Д. Нищак, 

Ю.В. Павловський, 

І.В. Котик. Дрогобич: 

РВВ ДДПУ імені Івана 

Франка, 2021. 294 с. 

5. Нищак І., Улич А. 

Інтерпретація та 

шкалювання 

результатів тестування 

рівня графічної 

підготовки студентів // 

Актуальні проблеми 

сучасної науки: зб. тез 

VIІІ міжнар. наук.-

практ. конф. викл. та 

студ. ННІ ФМЕІТ / За 

ред. М.Б. Паласевича, 

П.В. Скотного. 

Дрогобич: РВВ ДДПУ 

ім. І. Франка, 2021. С. 

287 – 289. 

6. Нищак І., Луців І. 

Методика розрахунку 

вагових коефіцієнтів 

тестових завдань та 

максимальної 

кількості балів за 

тестування (на 

прикладі 

педагогічного тесту 

для діагностування 



рівня графічної 

підготовки студентів) 

// Актуальні проблеми 

сучасної науки: зб. тез 

VIІІ міжнар. наук.-

практ. конф. викл. та 

студ. ННІ ФМЕІТ / За 

ред. М.Б. Паласевича, 

П.В. Скотного. 

Дрогобич: РВВ ДДПУ 

ім. І. Франка, 2021. С. 

284 – 286. 

 

14) керівництво 

студентами, які 

зайняли призові 

місця на I етапі 

Всеукраїнського 

конкурсу 

студентських 

наукових робіт зі 

спеціальності 

«Технологічна 

освіта. 014 Середня 

освіта (Трудове 

навчання та 

технології)»: 

1. Юрків М.П. Тема 

роботи: «Активізація 

навчально-

пізнавальної 

діяльності учнів на 

уроках трудового 

навчання засобами 

інформаційно-



комунікаційних 

технологій» (1-е 

місце, 2020 р.). 

2. Гавриш Т.І. Тема 

роботи: «Розвиток 

просторового 

мислення учнів на 

уроках креслення 

засобами цифрових 

технологій» (2-е 

місце, 2020 р.). 

 

19) діяльність за 

спеціальністю у 

формі участі у 

професійних та/або 

громадських 

об’єднаннях: 

1. Член 

Всеукраїнської 

асоціації наукових і 

практичних 

працівників 

технологічної освіти 

(з 2011 р.). 

 

20) досвід практичної 

роботи за 

спеціальністю не 

менше п’яти років 

(крім педагогічної, 

науково-

педагогічної, 

наукової діяльності): 

1. Заступник 



директора з навчаль-

но-виховної роботи 

інституту фізики, 

математики, 

економіки та 

інноваційних 

технологій 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка (2015 – 

2018 рр.) 

2. Член науково-

методичної ради 

Дрогобицького 

державного педаго-

гічного університету 

імені Івана Франка (з 

2011 року). 

3. Член вченої ради 

навчально-наукового 

інституту фізики, 

математики, 

економіки та 

інноваційних 

технологій 

Дрогобицького дер-

жавного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка (з 2013 

року). 

Оршанський 

Леонід 

Завідув

ач 

Дрогобицький 

державний 

Доктор педагогічних 

наук  
Професійна кваліфікація 

(відомості про досвід професійної 

Полтавський 

національний 

1. Наявність не 

менше 5 публікацій у 



Володими-

рович 

кафедри 

техноло

гічної 

та 

професі

йної 

освіти 

педагогічний 

інститут імені 

Івана Франка, 

1984, 

Загальнотехнічні 

дисципліни і 

праця, 

Вчитель загально 

технічних 

дисциплін 

13.00.04 – теорія та 

методика професійної 

освіти.  

Тема докторської: 

«Теоретико-методичні 

засади художньо-

трудової підготовки 

майбутніх учителів 

трудового навчання» 

ДД № 007925 від 16 

грудня 2009 р. , на 

підставі рішення Вищої 

атестаційної комісії 

України. 

Професор кафедри 

методики трудового і 

професійного навчання 

та декоративно-

ужиткового мистецтва 

12ПР № 006522 від 20 

січня 2011 р. 

видано на підставі 

рішення Атестаційної 

колегії. 

діяльності (заняття) за 

відповідним фахом 

(спеціальністю, спеціалізацією) із 

зазначенням посади та строку 

роботи на цій посаді (крім 

педагогічної, науково-

педагогічної, наукової діяльності): 

1. Завідувач кафедри методики та 

історії народних художніх 

промислів Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана Франка 

(1995 – 2000 рр.) 

2. Завідувач кафедри декоратив-

но-ужиткового мистецтва та основ 

дизайну Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені 

Івана Франка (2000 – 2009 рр.) 

3. Завідувач кафедри методики 

трудового і професійного навчання 

та декоративно-ужиткового мис-

тецтва Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені 

Івана Франка (2009 – 2017 рр.) 

4. Завідувач кафедри 

технологічної та професійної освіти 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені 

Івана Франка (з 2017 р.) 

 

Керівництво (консультування) 

дисертації на здобуття наукового 

ступеня: 

1) Нищак Іван Дмитрович, доктор 

педагогічних наук, спеціальність 

педагогічний 

університет імені 

В.Г.Короленка. 

Кафедра теорії і 

методики 

технологічної освіти 

(12.11.2018 р. – 

12.12. 2018 р.). 

Довідка за 

№ 105/01-60/22 від 

12.12. 2018 р. 

4,5 кредити (135 год.) 

періодичних 

наукових виданнях, 

що включені до 

переліку фахових 

видань України, до 

наукометричних баз, 

зокрема Scopus,Web 

of Science Core 

Collection. 

    

1)  Orshanskyi L., 

Krasnopolskyi V., 

Fednova I., 

Novalska T., Ivantsiv 

O. Interactive teaching 

methods as a change in 

the purpose of modern 

education. Systematic 

Reviews in Pharmacy. 

2020. 

11(10), с. 549-555 

(Scopus); 

2) Оршанський Л., 

Маркова Л. 

Реалізація 

компетентнісного 

підходу у процесі 

підготовки майбутніх 

фахівців інженерно-

технічного профілю. 

Молодь і ринок. 2020 

№ 3/4 (182/183). 

С. 12-16. (фахове 

видання категорії Б). 

3) Оршанський Л.В.,  

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57219950646&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57219471039&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57219947819&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57217115750&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57219946782&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57219946782&zone=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85096221912&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Interactive+Teaching+Methods+as+a+Change+in+the+Purpose+of+Modern+Education&st2=&sid=861beb44c946fb6842a2813f5616d5ac&sot=b&sdt=b&sl=90&s=TITLE-ABS-KEY%28Interactive+Teaching+Methods+as+a+Change+in+the+Purpose+of+Modern+Education%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85096221912&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Interactive+Teaching+Methods+as+a+Change+in+the+Purpose+of+Modern+Education&st2=&sid=861beb44c946fb6842a2813f5616d5ac&sot=b&sdt=b&sl=90&s=TITLE-ABS-KEY%28Interactive+Teaching+Methods+as+a+Change+in+the+Purpose+of+Modern+Education%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85096221912&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Interactive+Teaching+Methods+as+a+Change+in+the+Purpose+of+Modern+Education&st2=&sid=861beb44c946fb6842a2813f5616d5ac&sot=b&sdt=b&sl=90&s=TITLE-ABS-KEY%28Interactive+Teaching+Methods+as+a+Change+in+the+Purpose+of+Modern+Education%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85096221912&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Interactive+Teaching+Methods+as+a+Change+in+the+Purpose+of+Modern+Education&st2=&sid=861beb44c946fb6842a2813f5616d5ac&sot=b&sdt=b&sl=90&s=TITLE-ABS-KEY%28Interactive+Teaching+Methods+as+a+Change+in+the+Purpose+of+Modern+Education%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/sourceid/19700201140?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/19700201140?origin=resultslist


13.00.02 – теорія та методика 

навчання (технічні дисципліни). 

Тема роботи: «Методична система 

навчання інженерно-графічних 

дисциплін майбутніх учителів 

технологій», 2017 р. 

 

2) Марко Марина Михайлівна, 

кандидат педагогічних наук,  

спеціальність 13.00.04 – теорія і 

методика професійної освіти. 

Тема роботи: «Формування 

готовності майбутніх учителів 

початкових класів до застосування 

навчально-ігрових технологій у 

професійній діяльності», 2018 р. 

 

3) Овчаренко Лілія Романівна, 

доктор філософії з галузі знань 01 

Освіта / Педагогіка за спеціальністю 

011 «Освітні, педагогічні науки». 

Тема роботи: «Іншомовна підготовка  

майбутніх учителів нефілологічних 

спеціальностей у закладах вищої 

освіти України (друга половина ХХ 

– початок ХХІ століття)», 2021 р. 

 

Публікації у наукових виданнях, 

які включені до переліку фахових 

видань України, до 

наукометричних баз, зокрема 

Scopus, Web of Science Core 

Collection: 

1)  Orshanskyi L., Krasnopolskyi V., 

Fednova I., Novalska T., Ivantsiv O. 

Котик І.В. Проблеми 

та завдання 

випереджувальної 

професійної 

підготовки майбутніх 

дизайнерів 

у мистецьких 

закладах вищої 

освіти. Наукові 

записки Вінницького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Михайла 

Коцюбинського. 

Серія: Педагогіка і 

психологія. 2020. 

№63. С. 144–148 

(фахове видання 

категорії Б). 

4)  Оршанський Л.В. 

Сучасні вимоги й 

особливості 

професійної 

підготовки майбутніх 

дизайнерів у закладах 

вищої освіти. 

Мистецька ocвiтa: 

змiст, технології, 

менеджмент: зб. наук. 

праць / редкол. 

В.Ф. Орлов (голова). 

Київ: Вид-во ТОВ 

«Тонар», 2020. Вип. 

15. С. 43-56. (фахове 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57219950646&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57219471039&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57219947819&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57217115750&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57219946782&zone=


Interactive teaching methods as a 

change in the purpose of modern 

education. Systematic Reviews in 

Pharmacy. 2020. 

11(10), с. 549-555 (Scopus); 

2) Оршанський Л., Маркова Л. 

Реалізація компетентнісного 

підходу у процесі підготовки 

майбутніх фахівців інженерно-

технічного профілю. Молодь і 

ринок. 2020 № 3/4 (182/183). С. 12-

16. (фахове видання категорії Б). 

3) Оршанський Л.В.,  Котик І.В. 

Проблеми та завдання 

випереджувальної професійної 

підготовки майбутніх дизайнерів 

у мистецьких закладах вищої 

освіти. Наукові записки 

Вінницького державного 

педагогічного університету імені 

Михайла Коцюбинського. Серія: 

Педагогіка і психологія. 2020. №63. 

С. 144–148 (фахове видання 

категорії Б). 

4)  Оршанський Л.В. Сучасні 

вимоги й особливості професійної 

підготовки майбутніх дизайнерів у 

закладах вищої освіти. Мистецька 

ocвiтa: змiст, технології, 

менеджмент: зб. наук. праць / 

редкол. В.Ф. Орлов (голова). Київ: 

Вид-во ТОВ «Тонар», 2020. Вип. 

15. С. 43-56. (фахове видання 

категорії Б). 

5) Оршанський Л.В., Овчаренко 

видання категорії Б). 

5) Оршанський Л.В., 

Овчаренко Л.Р. 

Педагогічні умови 

активізації 

професійно 

орієнтованої 

іншомовної 

підготовки майбутніх 

учителів 

нефілологічних 

спеціальностей. 

Наукові записки : зб. 

наук. статей / упор. Л. 

Л. Мака-ренко. Київ : 

Вид-во НПУ імені М. 

П. Драгоманова, 

2019. Випуск 

СXХХХV (145). 

С. 128-137. (фахове 

видання категорії Б). 

 

    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 

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85096221912&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Interactive+Teaching+Methods+as+a+Change+in+the+Purpose+of+Modern+Education&st2=&sid=861beb44c946fb6842a2813f5616d5ac&sot=b&sdt=b&sl=90&s=TITLE-ABS-KEY%28Interactive+Teaching+Methods+as+a+Change+in+the+Purpose+of+Modern+Education%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85096221912&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Interactive+Teaching+Methods+as+a+Change+in+the+Purpose+of+Modern+Education&st2=&sid=861beb44c946fb6842a2813f5616d5ac&sot=b&sdt=b&sl=90&s=TITLE-ABS-KEY%28Interactive+Teaching+Methods+as+a+Change+in+the+Purpose+of+Modern+Education%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85096221912&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Interactive+Teaching+Methods+as+a+Change+in+the+Purpose+of+Modern+Education&st2=&sid=861beb44c946fb6842a2813f5616d5ac&sot=b&sdt=b&sl=90&s=TITLE-ABS-KEY%28Interactive+Teaching+Methods+as+a+Change+in+the+Purpose+of+Modern+Education%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/sourceid/19700201140?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/19700201140?origin=resultslist


Л.Р. Педагогічні умови активізації 

професійно орієнтованої 

іншомовної підготовки майбутніх 

учителів нефілологічних 

спеціальностей. Наукові записки : 

зб. наук. статей / упор. Л. Л. Мака-

ренко. Київ : Вид-во НПУ імені М. 

П. Драгоманова, 2019. Випуск 

СXХХХV (145). С. 128-137. (фахове 

видання категорії Б). 

 

1,5 авторського 

аркуша на кожного 

співавтора). 

 

Монографії: 

   1) Orshanskyi L. 

University education in 

the context of 

economic developm 

ent of the region and its 

integration into the 

european education 

and science space. 

Development priorities 

of pedagogical 

sciences in the XXI 

century: сollective 

monograph / А. О. 

Bessarab, M. D. 

Diachenko, Jan 

Grzesiak, O. I. 

Ivanytsky, etc. Lviv-

Toruń : Liha-Pres, 

2019. 244 s. (аut. 

S. 215 – 243). URL: 

http://catalog.liha-

pres.eu/index.php/liha-

pres/catalog/view/10/9

1/218-1. 

   2) Orshanskyi L. 

Рreservation of a 

higher education 

institution as a 

prerequisite of socio-

economic development 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57219950646&zone=
http://catalog.liha-pres.eu/index.php/liha-pres/catalog/view/10/91/218-1
http://catalog.liha-pres.eu/index.php/liha-pres/catalog/view/10/91/218-1
http://catalog.liha-pres.eu/index.php/liha-pres/catalog/view/10/91/218-1
http://catalog.liha-pres.eu/index.php/liha-pres/catalog/view/10/91/218-1
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57219950646&zone=


in the region. 

Methodological culture 

of an educator: history 

and modernity : 

сollective monograph  

//  O. V.  Kvas,  

O.V. Nevmerzhytska,  

M. V. Pahuta,  

I.O. Stashevska, etc. 

Lviv-Toruń : Liha-

Pres, 2019. 148 s. (аut. 

S. 72 – 99). URL: 

http://catalog.liha-

pres.eu/index.php/liha-

pres/catalog/view/36/4

07/912-1. 

   3) Orshanskyi L. 

Рreconditions and 

priority directions of 

the reform of the 

system in national 

higher education. 

Рedagogical science in 

the xxi century: state 

and development 

trends: сollective 

monograph  / Jan  

Grzesiak,  

M. V. Pahuta,  

I. O. Stashevska,  

L. O. Sushchenko, etc. 

Lviv-Toruń : Liha-

Pres, 2019. 140 s. (аut. 

S. 49 – 70). URL: 

http://catalog.liha-

http://catalog.liha-pres.eu/index.php/liha-pres/catalog/view/36/407/912-1
http://catalog.liha-pres.eu/index.php/liha-pres/catalog/view/36/407/912-1
http://catalog.liha-pres.eu/index.php/liha-pres/catalog/view/36/407/912-1
http://catalog.liha-pres.eu/index.php/liha-pres/catalog/view/36/407/912-1
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57219950646&zone=


pres.eu/index.php/liha-

pres/catalog/view/34/3

98/900-1 

  

   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. 

    

   1) Оршанський 

Л.В., Нищак І.Д. 

Магістерська робота 

у педагогічних 

закладах вищої 

освіти: метод. посіб. 



[для студентів спец. 

014 Середня освіта 

(трудове навчання та 

технології)]. 

Дрогобич : РВВ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка, 2017. 

56 с. 

   2) Оршанський 

Л.В., Ясеницький 

В.Є. , Мікульський 

П.К.  Основи 

технології обробки 

деревини: навч. посіб.  

Дрогобич: : РВВ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка, 2017. 

192 с. 

   3)  Оршанський 

Л.В., Мельник Г.М. 

Педагогічна 

практика: програма 

та методичні 

рекомендації: навч.-

метод. посіб. 

Дрогобич :  РВВ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 



університету імені 

Івана Франка, 2017. 

28 с. 

 

  6. Наукове 

керівництво 

(консультування) 

здобувача, який 

одержав документ 

про присудження 

наукового ступеня 

  

   Захист на здобуття 

наукового ступеня 

доктора філософії зі 

спеціальності 011 – 

освітні, педагогічні 

науки Овчаренко Л.Р. 

на тему «Іншомовна 

підготовка майбутніх 

учителів 

нефілологічних 

спеціальностей у 

закладах вищої освіти 

України (друга 

половина ХХ – 

початок ХХІ 

століття)» (разова 

спец. рада у ДДПУ, 

08.04.2021 р.) 

 

   7. Участь в атестації 

наукових кадрів як 

офіційного опонента 

або члена постійної 



спеціалізованої 

вченої ради, або 

члена не менше трьох 

разових 

спеціалізованих 

вчених рад. 

   1) Член 

спеціалізованої 

вченої ради Д 

36.053.01 за 

спеціальністю 

13.00.01 «Загальна 

педагогіка та історія 

педагогіки» у ДДПУ. 

2) Участь в атестації 

наукових кадрів як 

офіційного опонента: 

доктора наук – 10, 

кандидата наук 

(доктора філософії) – 

11 

 

8. Виконання функцій 

(повноважень, 

обов’язків) наукового 

керівника або 

відповідального 

виконавця наукової 

теми (проекту), або 

головного 

редактора/члена 

редакційної 

колегії/експерта 

(рецензента) 

наукового видання, 

http://dspu.edu.ua/science/spec-rady/general-padagogics/
http://dspu.edu.ua/science/spec-rady/general-padagogics/
http://dspu.edu.ua/science/spec-rady/general-padagogics/
http://dspu.edu.ua/science/spec-rady/general-padagogics/
http://dspu.edu.ua/science/spec-rady/general-padagogics/
http://dspu.edu.ua/science/spec-rady/general-padagogics/


включеного до 

переліку фахових 

видань України, або 

іноземного наукового 

видання, що 

індексується в 

бібліографічних 

базах. 

 

    1) Науковий 

керівник наукової 

теми: «Теоретико-

методичні засади 

підготовки майбутніх 

фахівців у галузі 

технологічної та 

професійної освіти до 

інноваційної 

педагогічної 

діяльності» на період 

2020-2024 рр. 

(державний 

реєстраційний номер: 

0120U101056); 

    2) Член 

редакційної фахового 

журналу «Трудова 

підготовка в рідній 

школі» (Київ) та 

періодичних фахових 

збірників наукових 

праць категорії Б: 

«Людинознавчі 

студії: педагогіка 

(Дрогобич), 



«Актуальні питання 

гуманітарних наук» 

(Дрогобич). 

 

   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 

комітет, журі, 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; 

керівництво 

здобувачем, який став 

призером або 

лауреатом 

міжнародних 

мистецьких 

конкурсів; 

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 

журі Всеукраїнського 

конкурсу 

студентських 

наукових робіт зі 

спеціальності 014 

Середня освіта 

(Трудове навчання та 

технології):  2018–

2020 рр. – Глухів, 

2021 р. – 

Кропивницький. 

 

  19. Діяльність за 

спеціальністю у 

формі участі у 

професійних та/або 

громадських 

об’єднаннях. 

    

   1) Член Спілки 

дизайнерів України 

(відділення «Дизайн-

освіта») з 2014 року; 

   2) Член професійної 



Спілки «Всеукраїнська 

асоціація наукових і 

практичних 

працівників 

технологічної освіти» 

з 2008 року. 

Павловський 

Юрій 

Вікторович 

 Доцент 

кафедри 

Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

інститут ім. 

І.Я.Франка, 

1999 р.; 

 

ПМСО. 

Математика і 

фізика. 

Вчитель 

математики, 

фізики, 

астрономії та 

безпеки 

життєдіяльності. 

Кандидат фізико-

математичних наук  

01.04.07 – фізика 

твердого тіла.  

Тема докторської: 

«Вплив термічних 

дефектів на магнітні 

властивості 

монокристалічного та 

ниткоподібного 

кремнію» 

ДК № 043240 від 8 

листопада 2007 р. , 

Вища атестаційна 

комісія України 

Доцент кафедри 

машинознавства та 

матеріалознавства 

12ДЦ № 027031 від 20 

січня 2011 р. 

Атестаційна колегія 

МОН України 

1. A.A. Druzhinin, I.P. Ostrovskii, 

Yu.M. Khoverko, K. Rogacki, P.G. 

Litovchenko, N.T. Pavlovska, Yu.V. 

Pavlovskyy, Yu.O. Ugrin. Magnetic 

susceptibility and magnetoresistance 

of neutron-irradiated doped Si 

whiskers. Original Research Article. 

Journal of Magnetism and Magnetic 

Materials. 2015. Vol. 393, N 1. P. 

310-315. (Scopus) 

2. I.S. Virt, Yu.V. Pavlovskyy, 

R.V. Gamernyk, Yu.P. Gnatenko. 

Optical and nonlinear optical 

properties of thin ZnMnO films / 

Proceedings of the International 

Conference on Advanced 

Optoelectronics and Lasers, CAOL. 

Odessa, Ukraine, 12-15, September, 

2016. Р. 101-103. (Scopus) 

3. В.Б. Британ, Ю.В. 

Павловський, Р.М. Пелещак, Ю.О. 

Угрин. Вплив домішок ванадію та 

хлору на магнітну сприйнятливість 

монокристалів Cd0,9Zn0,1Te. Фізика і 

хімія твердого тіла. 2016. Т. 17, 

№2. С. 198-201. (Фахове видання) 

4. Yu.V. Pavlovskyy, G. Luka, I.P. 

Ostrovskyy, N.T. Pavlovska. Structure 

and Magnetic Properties of Si0,97Ge0,03 

Стажування: 

Національний 

університет 

«Львівська 

політехніка», 

кафедра 

напівпровідникової 

електроніки 

(01.11.2017 – 

30.11.2017). Довідка 

№633 від 

01.12.2017. 

 

Навчання за 

програмою для 

викладачів з охорони 

праці вищих 

навчальних закладів, 

Львівський 

державний 

університет безпеки 

життєдіяльності. 

Посвідчення АА 

№139/18 від 16 

листопада 2018 р. 

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. A.A. Druzhinin, 

I.P. Ostrovskii, Yu.M. 

Khoverko, K. Rogacki, 

P.G. Litovchenko, N.T. 

Pavlovska, Yu.V. 

Pavlovskyy, Yu.O. 

Ugrin. Magnetic 

susceptibility and 

magnetoresistance of 

neutron-irradiated 

doped Si whiskers. 

Original Research 

Article. Journal of 

Magnetism and 

Magnetic Materials. 

2015. Vol. 393, N 1. P. 

310-315. (Scopus) 



Whiskers Physics and Chemistry of 

Solid State. 2018. Т. 19, №1. P. 14-20. 

(Фахове видання) 

5. Yu.V. Pavlovskyy, G. Luka, I.P. 

Ostrovskyy, N.T. Pavlovska. Structure 

and Magnetic Properties of Si0,97Ge0,03 

Whiskers. Physics and Chemistry of 

Solid State. 2018. Т. 19, №1. P. 14-20. 

(Стаття у фаховому виданні) 

6. Yu. Pavlovskyy, P. 

Lytovchenko, I. Ostrovskyy, N. 

Pavlovska. Magnetic susceptibility of 

Si0,97Ge0,03 filamentous crystals 

irradiated by protons. Physics and 

chemistry of solid state. 2019. V.20, 

№2. P. 185-189. (Web of Science) 

7. Y. Tur, Y. Pavlovskyi, І. Virt. 

Measurement of thermoelectric 

parameters of thin-film semiconductor 

materials using the Harman method. 

Physics and chemistry of solid state. 

2019. V.20, №3 P. 306-310. (Web of 

Science) 

8. Тур Ю.В., Павловський Ю.В., 

Вірт І.С. Дослідження кристалічної 

структури і морфології поверхні 

тонких плівок PbTe та 

PbTe<Bi2Te3>. Хімія, фізика та 

технологія поверхні. 2020. Т. 11, № 

2. С. 281-287. 

DOI: https://doi.org/10.15407/hftp11.

02.281 (Стаття у фаховому 

виданні) 

9. Konoreva O., Olikh Ya., 

Litovchenko P., Pavlovskyy Yu., 

2. I.S. Virt, Yu.V. 

Pavlovskyy, R.V. 

Gamernyk, Yu.P. 

Gnatenko. Optical and 

nonlinear optical 

properties of thin 

ZnMnO films / 

Proceedings of the 

International 

Conference on 

Advanced 

Optoelectronics and 

Lasers, CAOL. Odessa, 

Ukraine, 12-15, 

September, 2016. Р. 

101-103. (Scopus) 

3. В.Б. Британ, 

Ю.В. Павловський, 

Р.М. Пелещак, Ю.О. 

Угрин. Вплив 

домішок ванадію та 

хлору на магнітну 

сприйнятливість 

монокристалів 

Cd0,9Zn0,1Te. Фізика і 

хімія твердого тіла. 

2016. Т. 17, №2. С. 

198-201. (Фахове 

видання) 

4. Yu.V. 

Pavlovskyy, G. Luka, 

I.P. Ostrovskyy, N.T. 

Pavlovska. Structure 

and Magnetic 

Properties of 

https://doi.org/10.15407/hftp11.02.281
https://doi.org/10.15407/hftp11.02.281


Radkevych O., Tartachnyk V., 

Shlapatska V., Zavada M., Potera P. 

Electrophysical characteristics of 

GaAs1-xPx LEDs irradiated by 2 МeV 

electrons. Semiconductor physics, 

quantum electronics and 

optoelectronics. 2020. Vol. 23, N2. Р. 

201-207. 

DOI: 10.15407/spqeo23.02.201 

(Scopus) 

10. Yu.V. Pavlovskyy, О.V. Berbets, 

P.G. Litovchenko. Influence of growth 

impurities on thermal defect formation 

in monocrystalline silicon. Physics and 

chemistry of solid state. 2021. V. 22. 

No 3, in press (Web of Science, Scopus) 

Si0,97Ge0,03 Whiskers 

Physics and Chemistry 

of Solid State. 2018. Т. 

19, №1. P. 14-20. 

(Фахове видання) 

5. Yu.V. 

Pavlovskyy, G. Luka, 

I.P. Ostrovskyy, N.T. 

Pavlovska. Structure 

and Magnetic 

Properties of 

Si0,97Ge0,03 Whiskers. 

Physics and Chemistry 

of Solid State. 2018. Т. 

19, №1. P. 14-20. 

(Стаття у фаховому 

виданні) 

6. Yu. Pavlovskyy, 

P. Lytovchenko, I. 

Ostrovskyy, N. 

Pavlovska. Magnetic 

susceptibility of 

Si0,97Ge0,03 filamentous 

crystals irradiated by 

protons. Physics and 

chemistry of solid 

state. 2019. V.20, №2. 

P. 185-189. (Web of 

Science) 

7. Y. Tur, Y. 

Pavlovskyi, І. Virt. 

Measurement of 

thermoelectric 

parameters of thin-film 

semiconductor 

http://journal-spqeo.org.ua/n1_2020/n1_2020_contents.htm
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.15407%2Fspqeo23.02.201


materials using the 

Harman method. 

Physics and chemistry 

of solid state. 2019. 

V.20, №3 P. 306-310. 

(Web of Science) 

8. Тур Ю.В., 

Павловський Ю.В., 
Вірт І.С. Дослідження 

кристалічної 

структури і 

морфології поверхні 

тонких плівок PbTe 

та PbTe<Bi2Te3>. 

Хімія, фізика та 

технологія поверхні. 

2020. Т. 11, № 2. С. 

281-287. 

DOI: https://doi.org/10.

15407/hftp11.02.281 

(Стаття у фаховому 

виданні) 

9. Konoreva O., 

Olikh Ya., 

Litovchenko P., 

Pavlovskyy Yu., 

Radkevych O., 

Tartachnyk V., 

Shlapatska V., Zavada 

M., Potera P. 

Electrophysical 

characteristics of 

GaAs1-xPx LEDs 

irradiated by 2 МeV 

electrons. 

https://doi.org/10.15407/hftp11.02.281
https://doi.org/10.15407/hftp11.02.281


Semiconductor physics, 

quantum electronics 

and optoelectronics. 

2020. Vol. 23, N2. Р. 

201-207. 

DOI: 10.15407/spqeo2

3.02.201 (Scopus) 

10. Yu.V. Pavlovskyy, 

О.V. Berbets, P.G. 

Litovchenko. Influence 

of growth impurities on 

thermal defect 

formation in 

monocrystalline silicon. 

Physics and chemistry 

of solid state. 2021. V. 

22. No 3, in press (Web 

of Science, Scopus) 

 

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) 

http://journal-spqeo.org.ua/n1_2020/n1_2020_contents.htm
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.15407%2Fspqeo23.02.201
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.15407%2Fspqeo23.02.201


1. Павловський 

Ю.В. Основи 

теплотехніки та 

гідравліки: тексти 

лекцій для студентів 

заочної форми 

навчання. Дрогобич: 

Видавничий відділ 

ДДПУ імені Івана 

Франка, 2015. 88 с. 

2. Павловський 

Ю.В. Основи 

теплотехніки та 

гідравліки: тексти 

лекцій для студентів 

денної форми 

навчання. Дрогобич: 

Видавничий відділ 

ДДПУ імені Івана 

Франка, 2017. 246 с. 

3. Безпека 

життєдіяльності та 

основи охорони праці: 

тексти лекцій. 

Навчальний посібник 

для здобувачів 

закладів професійно-

технічної та вищої 

освіти. Укладачі: 

Ю.В. Павловський, 

В.С. Лужецький, І.Д. 

Нищак. Львів: НВВ 

НМЦ ПТО у 

Львівській області 

МОН України. 2021. 



296 с. 

 

4) наявність виданих 

навчально-

методичних 

посібників/посібникі

в для самостійної 

роботи здобувачів 

вищої освіти та 

дистанційного 

навчання, 

електронних курсів 

на освітніх 

платформах 

ліцензіатів, 

конспектів 

лекцій/практикумів/

методичних 

вказівок/рекомендаці

й/ робочих програм, 

інших друкованих 

навчально-

методичних праць 

загальною кількістю 

три найменування 

1. Павловський 

Ю.В. Теплотехніка: 

методичні 

рекомендації до 

практичних занять 

[для студентів 

спеціальності 015 

Професійна освіта 

(Транспорт)]. Навч.-

мет. посібник / Ю.В. 



Павловський. 

Дрогобич: РВВ ДДПУ 

ім. І. Франка, 2018. – 

144 с. 

2. Павловський 

Ю.В., Лендєл В.В. 

Електротехніка та 

електроніка: 

розрахунок 

електричних кіл 

постійного струму 

[навчально-

методичний посібник 

для самостійної 

роботи студентів]. 

Дрогобич: РВВ ДДПУ 

ім. І. Франка, 2019. 

135 с. 

3. Павловський 

Ю.В. Електротехніка 

та електроніка: 

розрахунок 

електричних кіл 

змінного струму 

[навчально-

методичний посібник 

для самостійної 

роботи студентів]. 

Дрогобич: РВВ ДДПУ 

ім. І. Франка, 2020. 

132 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. Відповідальний 

виконавець наукових 

тем:  

1) «Розробка 

плівкових технологій 

створення 

функціональних та 

конструкційних 

матеріалів» на період 

2016-2020 рр.; 

2) «Матеріалознавчі 

та конструкторсько-

технологічні шляхи 

підвищення 

експлуатаційних 

показників 



машинобудівної та 

приладобудівної 

продукції в галузях 

промисловості» на 

2021-2022 рр. 

 

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. P. Lytovchenko, 

Yu. Pavlovskyy, N. 

Pavlovska, 

I. Ostrovskyy. 

Magnetoresistance 

Si0,97Ge0,03 whiskers 

irradiated by neutrons 

and protons / ІХ 

international school-

conference «Actual 

problems of 

semiconductor physics». 

Abstract book. – 

Drohobych. – 2016. – Р. 

86. 

2. Yu. Pavlovskyy, P. 

Lytovchenko, N. 



Pavlovska. Magnetic 

susceptibility of 

Si0,97Ge0,03 whiskers 

irradiated by protons / 

ІХ international school-

conference «Actual 

problems of 

semiconductor physics». 

Abstract book. – 

Drohobych. – 2016. – Р. 

87 – 88. 

3. Павловський 

Ю.В. Структурні 

властивості 

ниткоподібних 

кристалів Si0,97Ge0,03 / 

Матеріали звітної 

науково-практичної 

конференції ІФМЕІТ.  

2016. C. 92 – 94. 

4. N.T. Pavlovskaya, 

P.G. Litovchenko, 

Yu.O. Ugrin, Yu.V. 

Pavlovskyy, 

I.P. Ostrovskii, K. 

Rogacki. 

Magnetoresistance of 

proton irradiated 

Si0.97Ge0.03 whiskers // 

Modern Electronic 

Materials. 2016. Vol. 2, 

Iss. 3. С. 85-88. 

5. I.S. Virt, Yu.V. 

Pavlovskyy, R.V. 

Gamernyk, Yu.P. 



Gnatenko. Optical and 

nonlinear optical 

properties of thin 

ZnMnO films / 7th 

International 

Conference on 

Advanced 

Optoelectronics and 

Lasers. Odessa, 

Ukraine, 12-15, 

September, 2016. Р. 

101-103. 

6. Yu. Pavlovskyy. 

Magnetic susceptibility 

of ZnMeO (Me = Cr, 

Co) films obtained by 

pulsed laser deposition 

method / Materials of 

International Scientific 

& Technical Conference 

LTLA-2017, June 2017, 

Drohobych Ukraine. 

Р. 92-94. 

7. Yu. Pavlovskyy, P. 

Litovchenko. Мagnetic 

susceptibility features of 

Si0.97Ge0.03 whiskers 

modified by high-

energy irradiation / 

Materials of 

International Scientific 

& Technical Conference 

LTLA-2017, June 2017, 

Drohobych Ukraine. 

Р. 76-78. 



8. Yu.V. Pavlovskyy, 

P.G. Lytovchenko, A.V. 

Lytovchenko. Features 

of magnetic 

susceptibility 

Si0,97Ge0,03 whiskers  

modified of high-energy 

irradiation. Materials X 

international conference 

topical problems of 

semiconductor physics. 

Truskavets, Ukraine 

June 25–28, 2018. P. 

115-117. 

9. Pavlovskyy Yu.V. 

Thermo-induced 

changes in the 

mechanical 

characteristics of 

monocrystalline silicon. 

Materials X 

international conference 

topical problems of 

semiconductor physics. 

– Truskavets, Ukraine 

June 25–28, 2018. – P. 

115-117. 

10. Павловський 

Ю.В. Радіаційна 

стійкість 

ниткоподібних 

кристалів Si-Ge. 

Актуальні проблеми 

сучасної науки: 

Збірник п’ятої 



науково-практичній 

конференції 

викладачів та 

студентів навчально-

наукового ІФМЕІТ / за 

ред. Павла Скотного. 

Дрогобич: РВВ ДДПУ 

ім. І. Франка, 2018. С. 

270-272. 

11. О.В. Конорева, 

П.Г. Литовченко, О.І. 

Радкевич, Ю.В. 

Павловський, 

М.Б. Пінковська, 

І.В. Петренко, В.П. 

Тартачник. Структура 

вольт-амперних 

характеристик 

світлодіодів GaP. XХVІ 

щорічна наукова 

конференція 

Інституту ядерних 

досліджень НАН 

України (Київ, 8-12 

квітня 2019 року): тези 

доповідей. Київ: ІЯД 

НАНУ, 2019. С. 114. 

12. Павловський 

Ю.В., Осередчук І.В. 

Структурні 

властивості 

голкоподібних 

гетероструктур 

Si0,97Ge0,03. Materials of 

the 5
th

 International 



scientific and practical 

conference 

“Perspectives of world 

science and education” 

(January 29-31, 2020) 

CPN Publishing Group, 

Osaka, Japan. 2020. P. 

640-649. 

13. Павловський 

Ю.В. Формування 

культури безпеки 

життєдіяльності 

підростаючого 

покоління. Збірник 

шостої науково-

практичній 

конференції 

викладачів та 

студентів навчально-

наукового ІФМЕІТ / за 

ред. Павла Скотного. 

Дрогобич: РВВ ДДПУ 

ім. І. Франка, 2020. С. 

317-319. 

14. Осередчук І.В., 

Павловський Ю.В. 

Радіаційна стійкість 

природніх 

гетероструктур SiGe. 

Збірник шостої 

науково-практичній 

конференції 

викладачів та 

студентів навчально-

наукового ІФМЕІТ / за 



ред. Павла Скотного. 

Дрогобич: РВВ ДДПУ 

ім. І. Франка, 2020. С. 

304-306. 

15. Pavlovskyy Yu., 

Oseredchuk I. The 

nature of the 

magnetoresistance of 

Si0,95Ge0,05 whiskers 

irradiated with neutrons. 

Theory and practice of 

science: key aspects. 

Rome, Italy. 2021. 

P. 940-946. Proceedings 

of the 1-st International 

Scientific and Practical 

Conference. 

DOI 10.51582/interconf

.19-20.02.2021.093 

16. Павловський 

Ю.В. Вивчення 

безпеки 

життєдіяльності та 

охорони праці у 

вищих навчальних 

закладах. Збірник 

восьмої науково-

практичній 

конференції 

викладачів та 

студентів навчально-

наукового ІФМЕІТ / за 

ред. Павла Скотного. 

Дрогобич: РВВ ДДПУ 

ім. І. Франка, 2021. С. 



293-294. 

 

14). Керівництво 

студентом, який 

зайняв призове місце 

на ІІ етапі 

Всеукраїнської 

студентської 

олімпіади 

1. Студентка Дубів 

Юлія (диплом ІІІ 

ступеня) ІІ етапу 

Всеукраїнської 

студентської 

олімпіади з предмету 

«Основи охорони 

праці» у Луцькому 

національному 

технічному 

університеті (травень 

2019 р.). 

 

19). Діяльність за 

спеціальністю у 

формі участі у 

професійних та/або 

громадських 

об’єднаннях. 

1. Член професійної 

Спілки «Всеукраїнська 

асоціація наукових і 

практичних 

працівників 

технологічної освіти» 

з 2008 року. 



Пагута 

Мирослав 

Вікторович 

доцент Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

університет імені 

Івана Франка, 

2002р., 

Педагогіка і 

методика 

середньої освіти. 

Трудове 

навчання 

(технічна та 

обслуговуюча 

праця),  

Вчитель 

трудового 

навчання 

(технічна і 

обслуговуюча 

праця), 

креслення і 

безпеки 

життєдіяльності 

(ВК№21062382 

від 10.06.2002) 

 

Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

університет імені 

Івана Франка, 

2002р., 

Факультет 

додаткових 

професій, 

кандидат педагогічних 

наук (13.00.02 – теорія 

та методика трудового 

навчання) (2009р) 

Тема кандидатської 

дисертації: «Розвиток 

творчих здібностей 

учнів 5-9 класів 

засобами ергодизайну 

у процесі трудового 

навчання» 

ДК № 055246 від 14 

жовтня 2009 р. 

(протокол № 59.06/4) , 

Вища атестаційна 

комісія України 

 

 

 

Доцент кафедри 

методики трудового і 

професійного навчання 

та декоративно-

ужиткового мистецтва 

12ДЦ № 038379 від 03 

квітня 2014 р. 

Атестаційна колегія 

 

 наявність публікацій у 

наукових виданнях, які включені до 

переліку фахових видань України, до 

наукометричних баз, зокрема Scopus, 

Web of Science Core Collection), 

протягом останніх п’яти років): 

Фахові видання України: 

1. Пагута М.В. Соціалізація та 

професіоналізація особистості в 

контексті компетентністного 

підходу: постановка проблеми. 

Педагогічний альманах : збірник 

наукових праць / редкол. В.В. 

Кузьменко (голова) та ін. – Херсон : 

КВНЗ «Херсонська академія 

неперервної освіти», 2017. – Випуск 

33. – 319 с. – С. 266-272 (фахове 

видання). 

2. Пагута М. Історико-

педагогічні аспекти становлення 

основ професійної освіти в Україніи. 

Проблеми підготовки сучасного 

вчителя : збірник наукових праць 

Уманського державного 

педагогічного університету імені 

Павла Тичини. – Умань: ФОП 

Жовтий О.О., 2017. – Вип. 15. – 431 

с. – С. 389-396. (фахове видання, 

Index Copernicus ). 

Стажування: 

Тернопільський 

національний 

педагогічний 

університет імені 

Володимира 

Гнатюка Кафедра 

сфери 

обслуговування, 

технологiй та 

охорони працi 

(04.03.2019 р. – 

04.04.2019 р.). 

Довідка за № 47-33 

від 09.04. 2019 р. 

4,5 кредити (135 

год.) 

 

1. Наявність не менше 

5 публікацій у 

періодичних 

наукових виданнях, 

що включені до 

переліку фахових 

видань України, до 

наукометричних баз, 

зокрема Scopus,Web 

of Science Core 

Collection. 

    

Scopus: 

1). Samedov M., 

Deryagin A., Sahabiev 

I., Pahuta M., Rebenok 

V., Zakirova N. 

Implementation of 

Digital Educational 

Technologies in the 

Field of Automotive 

Electronics in Higher 

Education Institution. 

International Journal of 

Engineering Research 

and Technology. ISSN 

0974-3154, Volume 13, 

Number 9 (2020). Рp. 

2484-2490 (Scopus) 

2). Lavrentieva O., 

Horbatiuk R., Skripnik 

L., Kuchma O., Penia 

V., Pahuta М. 

Theoretical and 

methodological bases 



Інформатика,  

Вчитель 

інформатики  

(додаток до 

диплома 

ВК№21062382 

від 10.06.2002 

Реєстраційний № 

2002-01  

01.07.2002) 

 

 

Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

університет імені 

Івана Франка, 

2003р., 

Педагогіка і 

методика 

середньої освіти. 

Трудове 

навчання,  

Магістр 

педагогічної 

освіти, викладач 

загально 

технічних 

дисциплін 

(ВК№23466977 

від 1.07.2003) 

 

3. Пагута М. Періодизація 

розвитку вітчизняної професійної 

освіти (ХІХ – початок ХХІ ст.). 

Збірник наукових праць Уманського 

державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини. – 

Умань: ФОП Жовтий О.О., 2017. – 

Вип. 1. – 420 с. – С. 294-302.  

(фахове видання, Index Copernicus ) 

4. Пагута М.В., 

Невмержицька О.В. Самоосвітня 

діяльність майбутніх фахівців в 

умовах інформаційного суспільства. 

Сучасні інформаційні технології та 

інноваційні методики навчання в 

підготовці фахівців: методологія, 

теорія, досвід, проблеми. Вип. 52. – 

Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 

2018. С. 360 – 363.(фахове видання, 

Index Copernicus ). 

5. Пагута М. Професійна 

освіта: до визначення поняття. 

Науковий часопис Національного 

педагогічного університету імені 

М.П. Драгоманова. Серія 5: 

Педагогічні науки: реалії та 

перспективи. К., 2019. Вип. 67. 

С. 205–208.(фахове видання, Index 

Copernicus ). 

of designing the 

educational institution 

information and 

consulting 

environment. Journal 

of Physics: Conference 

Series, 2021, 1840(1), 

doi:10.1088/1742-

6596/1840/1/012060 

https://iopscience.iop.o

rg/article/10.1088/1742

-

6596/1840/1/012060/p

df (Scopus, імпакт 0,7, 

17 процентиль, 4 

квадриль ) 

фахове видання 

категорії Б: 

3). Пагута М.В. 

Розвиток 

професійного 

шкільництва у 

Галичині (друга 

половина ХІХ- 

початок ХХ ст.): 

аксіологічний вимір. 

Інноваційна 

педагогіка. Вип. 14, 

Том 2. Одеса., 2019. 

С.73-77. (фахове 

видання категорії Б). 

4). Pahuta М. Vork as 

an axiological category. 

Людинознавчі студії: 

збірник наукових 

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1840/1/012060/pdf
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1840/1/012060/pdf
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1840/1/012060/pdf
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1840/1/012060/pdf
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1840/1/012060/pdf


6. Пагута М. Розвиток 

професійного шкільництва у 

Галичині (друга половина ХІХ – 

початок ХХ ст.): аксіологічний 

вимір. Інноваційна педагогіка. 2019. 

Вип. 14. Т. 2. С. 73–77.(фахове 

видання, Index Copernicus ). 

7. Pahuta М. Vork as an 

axiological category. Людинознавчі 

студії: збірник наукових праць 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені 

Івана Франка. Серія «Педагогіка» / 

ред. Кол. М.Чепіль (головний 

редактор) та ін. Дрогобич: 

Редакційно-видавничий відділ 

ДДПУ імені Івана Франка. Випуск 

9/41 (2019). 192 с. С. 149-160.(фахове 

видання). 

8. Пагута М.В. Розвиток 

професійного шкільництва Східної 

Галичини у міжвоєнний період: 

аксіологічний підхід. Педагогіка 

формування творчої особистості у 

вищій і загальноосвітній школах: зб. 

наук. пр. /[ А.В.Сущенко (головний 

редактор) та ін.]. Запоріжжя: КПУ, 

2019. Вип. 65. 140 с. Т.1. С. 14-

20.(фахове видання категорії Б, Index 

праць Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка. Серія 

«Педагогіка» / ред. 

Кол. М.Чепіль 

(головний редактор) 

та ін. Дрогобич: 

Редакційно-

видавничий відділ 

ДДПУ імені Івана 

Фіранка. Випуск 9/41 

(2019). 192 с. С. 149-

160. (фахове видання 

категорії Б). 

5). Пагута М.В. 

Розвиток 

професійного 

шкільництва Східної 

Галичини у 

міжвоєнний період: 

аксіологічний підхід. 

Педагогіка 

формування творчої 

особистості у вищій і 

загальноосвітній 

школах: зб. наук. пр. 

/[ А.В.Сущенко 

(головний редактор) 

та ін.]. Запоріжжя: 

КПУ, 2019. Вип. 65. 

140 с. Т.1. С. 14-20. 

(фахове видання 

категорії Б). 



Copernicus). 

9. Пагута М. Промислове 

шкільництво східної Галичини: 

аксіологічні засади змісту освіти 

(друга половина ХІХ ст. – 1918 рр.). 

Психолого-педагогічні проблеми 

сучасної школи. Збірник наукових 

праць. Вип. 1(3), ч. 2, 2020. С. 102-

108.(фахове видання категорії Б, 

Index Copernicus). 

10. Пагута М. Цінності 

виховання у професійному 

шкільництві східної Галичини 

міжвоєнного періоду. Актуальні 

питання гуманітарних наук: 

міжвузівський збірник наукових 

праць молодих вчених 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені 

Івана Франка / [редактори-

упорядники М. Пантюк, А. Душний, 

І. Зимомря]. Дрогобич: Видавничий 

дім «Гельветика», 2020. Вип. 27. Том 

4. 284 с. С. 150-153(фахове видання 

категорії Б, Index Copernicus). 

11. Пагута М. Історико-

педагогічні та аксіологічні аспекти 

розвитку професійної освіти в УСРР 

в 20-х роках ХХ століття. Молодь і 

6). Пагута М. 

Промислове 

шкільництво східної 

Галичини: 

аксіологічні засади 

змісту освіти (друга 

половина ХІХ ст. – 

1918 рр.). Психолого-

педагогічні проблеми 

сучасної школи. 

Збірник наукових 

праць. Вип. 1(3), ч. 2, 

2020. С. 102-108. 

(фахове видання 

категорії Б). 

7). Пагута М. 

Історико-педагогічні 

та аксіологічні 

аспекти розвитку 

професійної освіти в 

УСРР в 20-х роках 

ХХ століття. Молодь і 

ринок №3 (189), 2021. 

С. 112-118. ((фахове 

видання категорії Б) 

8) Пагута М. 

Історико-педагогічні 

та аксіологічні 

аспекти 

функціонування 

професійної освіти в 

УСРР у 30-х роках 

ХХ століття. 

Актуальні питання 

гуманітарних наук: 



ринок №3 (189), 2021. С. 112-118. 

(фахове видання категорії Б, Index 

Copernicus) 

12. Пагута М. Історико-

педагогічні та аксіологічні аспекти 

функціонування професійної освіти 

в УСРР у 30-х роках ХХ століття. 

Актуальні питання гуманітарних 

наук: міжвузівський збірник 

наукових праць молодих вчених 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені 

Івана Франка / [редактори-

упорядники М. Пантюк, А. Душний, 

І. Зимомря]. Дрогобич: Видавничий 

дім «Гельветика», 2021. Вип. 37. Том 

2. 314 с. С. 289-295 (фахове видання 

категорії Б, Index Copernicus) 

Scopus: 

13. Samedov M., Deryagin A., 

Sahabiev I., Pahuta M., Rebenok V., 

Zakirova N. Implementation of Digital 

Educational Technologies in the Field 

of Automotive Electronics in Higher 

Education Institution. International 

Journal of Engineering Research and 

Technology. ISSN 0974-3154, Volume 

13, Number 9 (2020). Рp. 2484-2490 

(Scopus) 

міжвузівський 

збірник наукових 

праць молодих 

вчених 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка / 

[редактори-

упорядники М. 

Пантюк, А. Душний, 

І. Зимомря]. 

Дрогобич: 

Видавничий дім 

«Гельветика», 2021. 

Вип. 37. Том 2. 314 с. 

С. 289-295 (фахове 

видання категорії Б). 

 

    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 



14. Lavrentieva O., Horbatiuk 

R., Skripnik L., Kuchma O., Penia V., 

Pahuta М. Theoretical and 

methodological bases of designing the 

educational institution information and 

consulting environment. Journal of 

Physics: Conference 

Series, 2021, 1840(1), 

doi:10.1088/1742-6596/1840/1/012060 

https://iopscience.iop.org/article/10.108

8/1742-6596/1840/1/012060/pdf 

(Scopus, імпакт 0,7, 17 процентиль, 4 

квадриль )  

 

 

співавтора). 

Монографії: 

1). Pahuta M. V. 

Historical and 

pedagogical analysis of 

the specificity of 

professional education 

development in 

national educational 

space. Development 

priorities of 

pedagogical sciences in 

the XXI century : 

collective monograph / 

А. О. Bessarab, M. D. 

Diachenko, Jan 

Grzesiak, O. I. 

Ivanytsky, etc. Lviv-

Toruń : Liha-Pres, 

2019. 264 p. S. 244-

261 

2). Pahuta M. V. 

Axiological 

establishment of a 

future specialist in the 

process of professional 

education. Pedagogical 

science in the XXI 

century: state and 

development trends : 

collective monograph / 

Jan Grzesiak, M. V. 

Pahuta, I. O. 

Stashevska, L. O. 

Sushchenko. Lviv-

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1840/1/012060/pdf
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1840/1/012060/pdf


Toruń : Liha-Pres, 

2019. 140 p. S. 71-92 

3). Pahuta M. V. 

Professional education 

as a value. 

Methodological culture 

of an educator: history 

and modernity : 

collective monograph / 

O. V. Kvas, O. 

Nevmerzhytska, M. V. 

Pahuta, I. O. 

Stashevska. Lviv-

Toruń : Liha-Pres, 

2019. 148 p. S. 100-

121 

 8. Виконання 

функцій 

(повноважень, 

обов’язків) наукового 

керівника або 

відповідального 

виконавця наукової 

теми (проекту), або 

головного 

редактора/члена 

редакційної 

колегії/експерта 

(рецензента) 

наукового видання, 

включеного до 

переліку фахових 

видань України, або 

іноземного наукового 

видання, що 



індексується в 

бібліографічних 

базах. 

 

  Член редакційної 

колегії наукового 

видання, включеного 

до переліку фахових 

видань України 

(категорія Б) 

1). «Актуальні 

питання гуманітарних 

наук: міжвузівський 

збірник наукових 

праць молодих 

вчених Дрогобицьког

о державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка» 

(м. Дрогобич) (з 2019 

р.) 

2). «Педагогіка 

формування творчої 

особистості у вищій і 

загальноосвітній 

школах: збірник 

наукових праць» 

(м. Запоріжжя) (з 

2019 р.) 

3). Науковий журнал 

«Інноваційна 

педагогіка»  (м. 

Одеса) (2019-2020 

рр.) 



 

   10. Участь у 

міжнародних 

наукових та/або 

освітніх проектах, 

залучення до 

міжнародної 

експертизи, наявність 

звання “суддя 

міжнародної 

категорії” 

 

    Участь у 

міжнародних 

наукових та/або 

освітніх проектах: 

1. Участь у 

міжнародному онлайн 

проекті «Зміни 

педагогічних 

факультетів та 

університетів у ХХІ 

столітті», який 

реалізує Університет 

імені Т.Г. Масарика 

(м. Брно, Чехія) за 

підтримки Чеської 

агенції розвитку (108 

год):  

1.1. “Support of 

Science and Research 

in Higher Education” 

within the framework 

of project 

“Transformation of 



Faculties of Education 

and Pedagogical 

Universities for XXI. 

century”. The project 

was held online, the 

Czech Republic, from 

October 20 till 

December 14, 2020 (40 

hours)  

1.2. “Quality in Higher 

Education” within the 

framework of project 

“Transformation of 

Faculties of Education 

and Pedagogical 

Universities for XXI. 

century” The project 

was held online, the 

Czech Republic, from 

October 22 till 

December 15, 2020 (40 

hours). 

1.3. “Inclusion and 

Internationalization in 

Higher Education” 

within the framework 

of project 

“Transformation of 

Faculties of Education 

and Pedagogical 

Universities for XXI. 

century” The project 

was held online, from 

April 6 till April 29, 

2021 (28 hours). 



2. Участь у 

міжнародному онлайн 

саміті #GIS2021 - 

Global Innovation 

Summit 2021. 

Streamed live from 

Graz, Austria on May 

18th - 20th, Austria 

 

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). Пагута М.В. До 

питання соціалізації 

та професіоналізації 

особистості в 

контексті 

компетентнісного 

підходу.Osobowość, 

społeczeństwo, 

polityka : Mater. VІ 

Międz. Konf. Nauk.-

Prakt. / Pod red. J. 

Кota. – Część 1. – 

Lublin: WSEI, 2017. – 



223 s. – С.188-190 

(0,18 др. арк.). 

2). Пагута М.В. До 

проблеми 

професіоналізації 

особистості. 

Актуальні проблеми 

сучасної науки: 

збірник тез четвертої 

науково-практичної 

конференції 

викладачів та 

студентів інституту 

фізики, математики, 

економіки та 

інноваційних 

технологій. / за заг. 

ред. П. Скотного. – 

Дрогобич : 

Редакційно-

видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка, 2017. – 

436 с. - С. 231-234 

(0,18 др. арк.).  

3). Пагута М.В. 

Освіта як цінність. 

Формування 

цінностей 

особистості: 

європейський вектор і 

національний 



контекст : збірник 

матеріалів 

міжнародної наук.-

практ. конф., м. 

Дрогобич, 26 – 27 

жовтня 2017 р. / за 

заг. ред. Марії Чепіль. 

– Дрогобич : 

Редакційно-

видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка, 2017. – 

290 с. – С. 191-194 

4). Пагута М. Сучасна 

професійна освіта: 

виклики та завдання. 

Proceedings of the1* 

International 

Symposium on 

Intellectual Economics, 

Management and 

Education, September 

20, 2019. Vilnius 

Gediminas Technical 

University. Vilnius: 

Vilnius Gediminas 

Technical University, 

2019. 396p. С.247-249. 

5). Пагута М.В. 

Ціннісні орієнтації як 

чинник формування 

професійної 



компетентності 

майбутнього фахівця. 

Актуальні проблеми 

сучасної науки : 

Збірник VIІ 

міжнародної науково-

практичної 

конференції 

викладачів та 

студентів навчально-

наукового інституту 

фізики, математики, 

економіки та 

інноваційних 

технологій / За ред. 

М.Б. Паласевича, П.В. 

Скотного. – Дрогобич 

: Редакційно-

видавничий відділ, 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка 2020. – 

462 с. С. 320-323. 

6). Пагута М.В. до 

питання формування 

цінностей особистості 

у процесі їх 

професійної 

підготовки. Актуальні 

проблеми сучасної 

науки : Збірник VIІІ 

міжнародної науково-

практичній 



конференції 

викладачів та 

студентів навчально-

наукового інституту 

фізики, математики, 

економіки та 

інноваційних 

технологій / За ред. 

М.Б. Паласевича, П.В. 

Скотного. – Дрогобич 

: Редакційно-

видавничий відділ, 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка 2021. С. 

295-298. 

7) Пагута М. 

Аксіологічні аспекти 

функціонування 

професійної освіти на 

території Української 

Соціалістичної 

Радянської 

Республіки в 20-роках 

ХХ століття. 

TRAEKTORIÂ 

NAUKI International 

Electronic Scientific 

Journal. Vol. 7, № 4, 

2021. Pp. 7001-7008 

(Slovak Republic, 

Index Copernicus (ICV 

2019 = 100,0))  



8) Пагута М. 

Становлення та 

розвиток трудової 

школи на теренах 

України (друга 

половина ХІХ ст. – 

1919 р.): аксіологічні 

та історико-

педагогічні аспекти. 

TRAEKTORIÂ 

NAUKI International 

Electronic Scientific 

Journal. Vol. 7, № 5, 

2021. Pp. 1001-1013 

(Slovak Republic, 

Index Copernicus (ICV 

2019 = 100,0)) 

 

 

   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 

комітет, журі, 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; 

керівництво 

здобувачем, який став 

призером або 

лауреатом 

міжнародних 

мистецьких 

конкурсів; 

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) Керівництво 

студентом, який 

зайняв призове місце 

на I або ІІ етапі 

Всеукраїнської 

студентської 

олімпіади:    

  - (Пахомов Андрій 

Валерійович призер  

ІІ етапу 

Всеукраїнської 



студентської 

олімпіади зі 

спеціальності 

«Професійна освіта», 

2018 р.,  (диплом ІІІ 

ступеня), м. Харків, 

УІППА, 2018) 

 

   2) Керівництво 

студентом, який 

зайняв призове місце 

на I або ІІ етапі 

Всеукраїнського 

конкурсу 

студентських 

наукових робіт  

   - (Шавало Ірина 

Василівна призер ІІ 

етапу 

Всеукраїнського 

конкурсу 

студентських 

наукових робіт зі 

спеціальності 

«Технологічна 

освіта» 2018 р., 

(диплом ІІІ ступеня), 

м. Глухів, 

Глухівський 

національний 

педагогічний 

університет імені 

Олександра 

Довженка, 2018); 

  - (Пахомов Андрій 



Валерійович призер  

ІІ етапу 

Всеукраїнського 

конкурсу 

студентських 

наукових робіт зі 

спеціальності 

«Професійна освіта», 

2019 р.,  (диплом ІІІ 

ступеня), м. Харків, 

УІППА, 2019) 

  - (Пахомов Андрій 

Валерійович призер  

ІІ етапу 

Всеукраїнського 

конкурсу 

студентських 

наукових робіт зі 

спеціальності 

«Професійна освіта», 

2020 р.,  (диплом ІІІ 

ступеня), м. Харків, 

УІППА, 2020) 

  - Пахомов Андрій 

Валерійович призер І 

етапу (ДДПУ ім.Івана 

Франка), учасник ІІ 

етапу 

Всеукраїнського 

конкурсу 

студентських 

наукових робіт зі 

спеціальності 

«Професійна освіта» 

2021р., м. Харків, 



УІППА, 2021) 

 

   3) Робота у складі 

журі ІІ етапу 

Всеукраїнської 

студентської 

олімпіади зі 

спеціальності 

«Технологічна 

освіта» (м. Умань):  

2015–2019 рр. – 

Умань. 

 

  19. Діяльність за 

спеціальністю у 

формі участі у 

професійних та/або 

громадських 

об’єднаннях. 

   Член професійної 

Спілки 

«Всеукраїнська 

асоціація наукових і 

практичних 

працівників 

технологічної освіти» 

з 2011 року. 

Попович 

Володимир 

Дмитрович 

 

Доцент Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

інститут імені 

Івана Франка, 

1994, Фізика і 

математика, 

Вчитель фізики і 

Кандидат фізико-

математичних наук, 

01.04.07 – фізика 

твердого тіла. 

Тема кандидатської 

дисертації: «Вплив 

легування хлором на 

фізичні властивості 

Публікації: 

1) Ion implantation of CdTe single 

crystals/ Tomasz Wiecek, Volodymir 

Popovich, Mariusz Bester, Marian 

Kuzma // EPJ Web of Conferences. – 

2017. – Vol. 133. – P. 03002-1 – 

03004-5. (Scopus). 

2) Zinc oxide films prepared by spray 

Стажування: 

Інститут фізики 

напівпровідників ім. 

В.Є. Лашкарьова, 

Відділ Фізики і 

технології 

низьковимірних 

систем (21.01.2019 

1. Наявність не 

менше 5 публікацій 

у періодичних 

наукових виданнях, 

що включені до 

переліку фахових 

видань України, до 

наукометричних 



математики монокристалів 

телуриду кадмію, 

вирощених методом 

сублімації» 

ДК № 060886 від 1 

липня 2010 р., Вища 

атестаційна комісія 

України. 

Доцент кафедри 

машинознавствата 

основ технологій. 

12ДЦ № 041512 від 26 

лютого 2015 р., 

Атестаційна колегія 

pyrolysis / Andrzej Maciąg, Piotr 

Sagan, Marian Kuźma, Volodymyr 

Popovych // EPJ Web of Conferences. 

– 2017. – Vol. 133. – P. 03004-1 – 

03004-6. (Scopus). 

3) Ferromagnetic resonance in 

CdTe:Cr single crystals containing 

dopant-related macrodefects / V.D. 

Popovych, M. Kuzma, N. Skop, I. 

Stefaniuk, B. Cieniek // Acta Physica 

Polonica A. – 2017. – Vol. 132. – P. 

34–37. (Scopus, Web of Science). 

4) Heavy doping of CdTe single 

crystals by Cr ion implantation / 

Volodymyr D. Popovych, Roman 

Böttger, Rene Heller, Shengqiang 

Zhou, Mariusz Bester, Bogumil 

Cieniek, Robert Mroczka, Rafal 

Lopucki, Piotr Sagan, Marian Kuzma // 

Nuclear Methods in Physics Research 

B. – 2018. – Vol. 419. – P. 26–31. 

(Scopus, Web of Science) 

5) Ohmic metal / Hg1-xCdxTe (x≈0.3) 

contacts / F. Sizov, Z. Tsybrii, 

M. Apats’ka, N. Dmytruk, 

V. Slipokurov, S. Bunchuk, 

Yu. Bezsmolnyy, V. Popovych, 

M. Wiertel, N. Mikhailov // 

Semiconductor Science and 

Technology. – 2020. – Vol. 35. – p. 

125030-1– 12. (Scopus, Web of 

Science). 

6) EPR spectra of sintered Cd 1 −xCrxTe 

powdered crystals with various Cr 

content / Ireneusz Stefaniuk, Werner 

р. – 21.02. 2019 р.). 

Довідка за 

№ 31207/11-211 від 

26.02. 2019 р. 

4,5 кредити (135 год.) 

баз, зокрема 

Scopus,Web of 

Science Core 

Collection. 

7) Ion implantation 

of CdTe single 

crystals/ Tomasz 

Wiecek, Volodymir 

Popovich, Mariusz 

Bester, Marian Kuzma 

// EPJ Web of 

Conferences. – 2017. – 

Vol. 133. – P. 03002-1 

– 03004-5. (Scopus). 

8) Zinc oxide films 

prepared by spray 

pyrolysis / Andrzej 

Maciąg, Piotr Sagan, 

Marian Kuźma, 

Volodymyr Popovych 

// EPJ Web of 

Conferences. – 2017. – 

Vol. 133. – P. 03004-1 

– 03004-6. (Scopus). 

9) Ferromagnetic 

resonance in CdTe:Cr 

single crystals 

containing dopant-

related macrodefects / 

V.D. Popovych, M. 

Kuzma, N. Skop, I. 

Stefaniuk, B. Cieniek 

// Acta Physica 

Polonica A. – 2017. – 



Obermayr, Volodymyr D. Popovych, 

Bogumił Cieniek, Iwona Rogalska // 

Materials. – 2021. – Vol. 14. – p. 3449-

1– 12. (Scopus, Web of Science). 

 

Vol. 132. – P. 34–37. 

(Scopus, Web of 

Science). 

10) Heavy doping 

of CdTe single crystals 

by Cr ion implantation 

/ Volodymyr D. 

Popovych, Roman 

Böttger, Rene Heller, 

Shengqiang Zhou, 

Mariusz Bester, 

Bogumil Cieniek, 

Robert Mroczka, Rafal 

Lopucki, Piotr Sagan, 

Marian Kuzma // 

Nuclear Methods in 

Physics Research B. – 

2018. – Vol. 419. – P. 

26–31. (Scopus, Web 

of Science) 

11) Ohmic metal / 

Hg1-xCdxTe (x≈0.3) 

contacts / F. Sizov, 

Z. Tsybrii, 

M. Apats’ka, 

N. Dmytruk, 

V. Slipokurov, 

S. Bunchuk, 

Yu. Bezsmolnyy, 

V. Popovych, 

M. Wiertel, 

N. Mikhailov // 

Semiconductor 

Science and 

Technology. – 2020. – 



Vol. 35. – p. 125030-

1– 12. (Scopus, Web 

of Science). 

12) EPR spectra of 

sintered Cd 1 −xCrxTe 

powdered crystals with 

various Cr content / 

Ireneusz Stefaniuk, 

Werner Obermayr, 

Volodymyr D. 

Popovych, Bogumił 

Cieniek, Iwona 

Rogalska // Materials. 

– 2021. – Vol. 14. – p. 

3449-1– 12. (Scopus, 

Web of Science). 

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. 

1) Роман Яким. 

Матеріалознавство та 

технологія 

конструкційних 

матеріалів. 

Лабораторний 

практикум / Роман 

Яким, Володимир 

Попович // 

Видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка. – 2017. 

– 210 с. (посібник) 

2) Попович 

Володимир. 

Взаємозамінність, 

стандартизація та 

технічні вимірювання. 

Методичні матеріали 

для самостійної 

роботи / Володимир 

Попович, Юрій 

Скварок // Видавничий 

відділ Дрогобицького 

державного 

педагогічного 



університету імені 

Івана Франка. – 2018. 

– 44 с. (посібник) 

 

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: 

Відповідальний 

виконавець наукової 

теми (проекту) 

“Архітектоніка 

активних середовищ 

елементів світло-

випромінюючих 

систем: властивості, 

ієрархічна та 

інтерфейсна 



організація” № ДР 

0120U102217, що 

фінансується МОН 

України згідно з 

Тематичним планом 

НДР ДДПУ (2020-

2022 рр.). 

10. Участь у 

міжнародних наукових 

та/або освітніх 

проектах, залучення 

до міжнародної 

експертизи, наявність 

звання “суддя 

міжнародної 

категорії”: 

Міжнародний 

дослідницький проект 

„Heavy doping of CdTe 

single crystals by Cr ion 

implantation” (No. 

16000707-ST) у 

дослідному центрі 

Гельмгольца, Дрезден-

Россендорф 

(Helmholtz-Zentrum 

Dresden-Rossendorf), 

ФРН, 19–22 вересня, 

17–22 листопада 2016 

р. 

15. Керівництво 

школярем, який зайняв 

призове місце III-IV 



етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з 

базових навчальних 

предметів, II-III етапу 

Всеукраїнських 

конкурсів-захистів 

науково-

дослідницьких робіт 

учнів — членів 

Національного центру 

“Мала академія наук 

України”; участь у 

журі III-IV етапу 

Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з 

базових навчальних 

предметів чи II-III 

етапу Всеукраїнських 

конкурсів-захистів 

науково-

дослідницьких робіт 

учнів — членів 

Національного центру 

“Мала академія наук 

України” (крім 

третього (освітньо-

наукового/освітньо-

творчого) рівня): 

Керівництво науково-

дослідницькою 

роботою Шаклеіна 

Олега, учня 9 класу 

ЗОШ № 1 м. 

Дрогобича, на тему 

“Протяжні дефекти 



структури у 

монокристалах”, яка 

здобула ІІ місце на ІІ 

етапі Всеукраїнського 

конкурсу-захисту 

науково-

дослідницьких робіт 

учнів-членів наукових 

товариств, КЗ ЛОР 

“Львівська обласна 

Мала академія наук 

учнівської молоді” у 

2018-2019 

навчальному році. 

Савка Леся 

Василывна 

Доцент 

кафедри 

техноло

гічної 

та 

професі

йної 

освіти, 

майстер 

виробн

ичого 

навчанн

я 

Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

інститут імені 

Івана Франка, 

1988, 

Загальнотехнічні 

дисципліни і 

фізика, 

Вчитель загально 

технічних 

дисциплін і 

фізики 

Кандидат  педагогічних 

наук 

13.00.02 – теорія і 

методика трудового 

навчання 

Тема кандидатської: 

«Методика вивчення 

“Української народної 

вишивки” майбутніми 

вчителями 

обслуговуючої праці» 

ДК № 014813 від 12 

червня 2002 р.  

(протокол № 41-06/6),  

Кандидат педагогічних 

наук зі спеціальності 

теорія і методика 

трудового навчання 

Вища атестаційна 

комісія України 

Стаж науково-педагогічної роботи 

30 років 

Викладання навчальних дисциплін  

“Конструювання та моделювання 

швейних виробів”, “Технологія 

виготовлення швейних виробів”, 

“Проектування швейних виробів”, 

“Моделювання і художнє 

оформлення одягу”, “Спеціальне 

моделювання та макетування одягу” 

Тернопільський 

національний 

педагогічний 

університет імені 

Володимира 

Гнатюка. Кафедра 

сфери 

обслуговування, 

технологій та 

охорони праці 

(05.10.2020 р. – 17.11. 

2020 р.). 

Довідка за № 42-33 

від 20.11. 2020 р. 

6 кредитів (180 год.) 

Тема: Проектування 

інформаційно-

комунікаційних 

технологій 

освітнього 

1. Монографії: 

   1) Савка Л. 

Дидактико-виховні 

аспекти вивчення 

української вишивки 

майбутніми вчителями 

// Pedagogy in modern 

conditions: collective 

monograph / 

Bartienieva I., Nozdrova 

O., – etc.  – 

Іnternational Science 

Group. – Boston : 

Primedia eLaunch, 

2020. 329 р. Available 

at : DOI – 

10.46299/ISG.2020.MO

NO.PED.III . Р.71-81  

URL: https://isg-

konf.com. 

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


 

Доцент кафедри 

декоративно-

ужиткового мистецтва 

та основ дизайну 

12ДЦ № 017410 від 21 

червня 2007 р. 

Атестаційна колегія 

середовища при 

підготовці майбутніх 

учителів технологій 

  

4.  Наявність виданих 

навчально-методичних 

посібників/посібників 

для самостійної 

роботи здобувачів 

вищої освіти та 

дистанційного 

навчання, електронних 

курсів на освітніх 

платформах 

ліцензіатів, конспектів 

лекцій/практикумів/ме

тодичних 

вказівок/рекомендацій

/ робочих програм, 

інших друкованих 

навчально-методичних 

праць загальною 

кількістю три 

найменування 

1) Конструювання та 

технічне моделювання 

комірів:  Матеріали 

для самостійної 

роботи студентів: 

методич-ний посібник. 

Дрогобич: РВВ ДДПУ, 

2017. 100 с. 

 

14. Керівництво 

студентом, який 

зайняв призове місце 

на I або ІІ етапі 

Всеукраїнської 



студентської 

олімпіади 

(Всеукраїнського 

конкурсу 

студентських 

наукових робіт) 

 

Керівництво 

підготовкою студента 

до конкурсу наукових 

праць зі спеціальності 

014.10 Середня освіта 

(Трудове навчання та 

технології): 

ІІІ місце (ІІ етап) 

Вергун Мар’яна 
“Розвиток спеціальних 

здібностей 

старшокласників до 

швейної справи у 

процесі профільного 

навчання”; 

 

19. Діяльність за 

спеціальністю у формі 

участі у професійних 

та/або громадських 

об’єднаннях. 

1) Член Спілки 

майстрів декоративно-

ужиткового мистецтва 

України з 2014 року; 

2) Член професійної 

Спілки «Всеукраїнська 

асоціація наукових і 



практичних 

працівників 

технологічної освіти» 

з 2008 року. 

Скварок  

Юрій 

Юліанович 

Доцент 

кафедри 

техноло

гічної 

та 

професі

йної 

освіти 

Львівський 

політехнічний 

інститут, 1981. 

Інженер-механік 

за спеціальністю 

«Автомобілі і 

трактори». 

Диплом ИВ-1 

№203059, 

виданий 

23.06.1981 р. 

Канд. техн. наук 

(01.02.04 – механіка 

твердого деформівного 

тіла, 05.02.01. – 

матеріалознав-ство в 

машинобудуванні). 

Тема дисертації: 

«Дослідження міцності 

та довговічності 

лобових дискових 

шарошок». 

Диплом КД №045711 

виданий 16.10.1991 р. 

Фізико-механічним 

інститутом імені 

Г.В.Карпенко АН 

УРСР. 

Доцент кафедри 

загальнотехнічних 

дисциплін. Атестат ДЦ 

АР№002411, виданий 

23.11.1995 р. 

Дрогобицьким 

державним 

педагогічним 

інститутом імені Івана 

Франка 

 

Публікації у періодичних 

наукових виданнях, що включені 

до переліку фахових видань 

України, до наукометричних баз, 

зокрема Scopus,Web of Science 

Core Collection. 

    1. Крайник Ю.Л., Зінько Р.В., 

Глобчак М.В., Скварок Ю.Ю. 

Методичні основи оптимізації 

розміщення колісного візка 

цистерни-напівпричепа. Наукові 

нотатки. Міжвузівський збірник (за 

галузями знань «Технічні науки»), 

Випуск 62, Луцьк, 2018. С. 144-147.  

    2. Аналіз методик проектування 

сільськогосподарських машин / 

Р.В. Зінько, М.Л. Шуляк, Ю.Ю. 

Скварок, М.В. Глобчак. Інженерія 

природокористування, 2021, 

№1(19), с. 75 – 85. 

https://doi.org/10.37700/enm. 

 

Хмедьницький 

національний 

університет 

Довідка №77-19 від 

12.12.2019 р. Обсяг 2 

кредити / 60 год. 

Тема стажування: 

«Організація 

самостійної роботи 

студентів з 

дисципліни «Ремонт 

автомобілів». 

 

2. Наявність 1 

патенту на винахід 

або 5 деклараційних 

патентів на винахід 

чи корисну модель, 

включаючи секретні, 

або наявність не 

менше 5 свідоцтв про 

реєстрацію 

авторського права на 

твір 

      

     Чубик Р.В., 

Ярошенко Л.В., 

Скварок Ю.Ю. 

Керований 

симетричний 

дебалансний 

віброзбуджувач. 

Патент на винахід 

№117408 25.07.2018. 

  

 4. Наявність 

виданих навчально-

методичних 

посібників / 

посібників для 

самостійної роботи 

здобувачів вищої 

освіти та 

дистанційного 



навчання, 

електронних курсів 

на освітніх 

платформах 

ліцензіатів, 

конспектів 

лекцій/практикумів/

методичних 

вказівок/рекоменда

цій/ робочих 

програм, інших 

друкованих 

навчально-

методичних праць 

загальною кількістю 

три найменування. 

   1. Скварок Ю.Ю. 

Теорія автомобіля: 

практичні заняття. – 

Видання 2-е 

перероблене, 

доповнене. – 

Дрогобич: 

Редакційно-

видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка, 2021. –  

43 с.; 

   2. Скварок Ю.Ю. 

Розроблення 

технологічних 

документів на 



технологічний 

процес відновлення 

деталі. - Дрогобич: 

Редакційно-

видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка, 2021. –  

49 с. 

   3. Скварок Ю.Ю. 

Технічне 

обслуговування 

автомобіля: 

лабораторний 

практикум. – 

Дрогобич: 

Редакційно-

видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка, 2018. – 

112 с. 

    

4. Взаємозамінність, 

стандартизація та 

технічні 

вимірювання: 

методичні матеріали 

до самостійної 

роботи. Попович 

В.Д., Скварок Ю.Ю. 



– Дрогобич: 

Редакційно-

видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка, 2018. –  

44 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. Методичні основи 

оптимізації 

розміщення 

колісного візка 

цистерни – 

напівпричепа / Ю.Л. 

Крайник, Р.В. Зінько, 

М.В. Глобчак, Ю.Ю. 

Скварок // V 

Міжнародна науково-

технічна конференція 

«Науково-прикладні 

аспекти 



автомобільної і 

транспортно-

дорожної галузей». 

(29.05-01.06.2018, 

Україна, Луцьк-

Світязь, ЛНТУ). – С. 

12. 

2. Екологічні аспекти 

використання 

багатоланкових 

поїздів / 

О.М.Бадейнов, Р.В. 

Зінько, С.В.Шибанов, 

Ю.Ю. Скварок // V 

Міжнародна науково-

практична 

конференція 

«Сучасні технології 

промислового 

комплексу». (10-15 

вересня 2019 р., 

Україна, Херсон, 

ХНТУ). – С. 153. 

3. Моделювання руху 

військової 

евакуаційної мшини / 

Черевко Ю.М., 

Зінько Р.В., Шибанов 

С.В., Скварок Ю.Ю. 

// Матеріали VI-ої 

Міжнародної 

науково-практичної 

конференції «Сучасні 

технології 

промислового 



комплексу – 2020», 

випуск 6. – Херсон: 

ХНТУ, 2020. – С. 

413-414.  

4. Матеріали 

науково-практичної 

конференції ІФМЕІТ. 

Пахомов А.В., 

Скварок Ю.Ю. 

Вивчення 

програмного 

забезпечення 

діяльності 

автосервісних 

підприємств в 

старшій профільній 

школі за 

спеціалізацією 

«Автосправа. – 

Дрогобич, 2021. - С. 

302. 

5.  Матеріали 

науково-практичної 

конференції ІФМЕІТ. 

Цяпко В.Т., Скварок 

Ю.Ю. Інформаційне 

забезпечення розділу 

«Організація 

автосервісу» 

програми 

технологічного 

профілю навчання за 

спеціалізацією 

«Автосправа. – 

Дрогобич, 2021. - С. 



341. 

 

 

  19. Діяльність за 

спеціальністю у формі 

участі у професійних 

та/або громадських 

об’єднаннях. 

    

      1. Член 

професійної Спілки 

«Всеукраїнська 

асоціація наукових і 

практичних 

працівників 

технологічної освіти» 

з 2008 року. 

      2. Член Союзу 

експертів України 

(посвідчення 

№029/14, видане 

01.06.2009 р.).  

Наявність кваліфікації 

судового експерта з 

правом проведення 

автотоварознавчих 

експертиз за 

спеціальністю 12.2 

«Визначення вартості 

дорожніх 

транспортних 

засобів, розміру 

збитку, завданого 

власнику 

транспортного 



засобу». Свідоцтво 

№955 видане 

22.12.2005 р. 

Міністерством 

юстиції України. 

Яким Роман 

Степанович 

професо

р 

кафедри 

Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

інститут ім. 

І.Я.Франка, 

1994 р.; 

Кваліфікація 

спеціаліст. Праця 

і фізика. 

Вчитель праці і 

фізики 

Доктор технічних наук 

05.05.12 – машини 

нафтової та газової 

промисловості) 

Тема докторської: 

«Науково-прикладні 

засади підвищення 

довговічності 

тришарошкових 

бурових доліт» 

ДД № 001283 від 26 

вересня 2012 р. , 

Атестаційна колегія  

Професор кафедри 

машинознавства та 

основ технологій 

12ПР № 010064  від 22 

грудня 2014 р. 

Атестаційна колегія 

 

Професійна кваліфікація 

01.09.1986 – 30.06.1986 навчання в 

СПТУ-7 м.Борислава, Львівської об. 

(слюсар-складальник МРЕА 

4розряду, диплом з відзнакою 

А№243462) 

03.07.1989 – 07.08.1989 Бориславсь-

кий завод РЕМА, складальний цех, 

слюсар-складальник радіоапаратури 

і приладів по 3 розряду. 

01.09.1989 – 01.07.1994 Дрогобиць-

кий державний педагогічний 

інститут ім. І.Я.Франка 

Загальнотехнічний факультет 

(Кваліфікація спеціаліст. Вчитель 

праці і фізики, диплом КЖ№000935 

від 4 липня 1994р). 

10.03.1994 – 23.12.1997 Модрицька 

основна школа (Дрогобицький р-н., 

Львівської об.), вчитель трудового 

навчання 

23.12.1997 – 22.12.2000 аспірантура 

при Івано-франківському 

державному технічному університеті 

нафти і газу 

01.12.2000 – 02.01.2003 Івано-

франківський державний технічний 

університет нафти і газу асистент 

кафедри фізики 

22.01.2002 захистив дисертацію 

Стажування:  

 Інститут 

післядипломної 

освіти Івано-

Франківського 

національного 

технічного 

університету нафти і 

газу. Кафедра 

механіки машин, 

підвищення 

кваліфікації по 

курсах: «Теорія 

механізмів і 

машин», «Технічна 

механіка», «Деталі 

машин», «Приводи 

машин» (108 год), 

виконав випускну 

роботу з оцінкою 

«відмінно») 

(20.03.2017р. – 

21.04.2017р.) 

Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації 12СПК 

963367 

1. Наявність не 

менше 5 публікацій 

у періодичних 

наукових виданнях, 

що включені до 

переліку фахових 

видань України, до 

наукометричних 

баз, зокрема 

Scopus,Web of 

Science Core 

Collection. 

    

1) Яким Р. С., 

Сліпчук А. М. 

Підвищення якості 

технології 

пресування 

твердосплавних 

породоруйнівних 

зубків у шарошки 

бурових доліт // 

Вісник Націо-

нального 

технічного 

університету 

«ХПІ». Збірник 

наукових праць. 

Серія: Нові рішення 

в сучасних 



«Підвищення довговічності клапана 

бурового насоса» 

12 червня 2002р присуджено 

науковий ступінь кандидата 

технічних наук зі спеціальності 

05.05.12 – машини нафтової та 

газової промисловості (ДК№015051 

від 12 червня 2002р Вища 

атестаційна комісія України) 

02.01.2003 – 29.08.2003 Івано-

франківський державний технічний 

університет нафти і газу доцент 

кафедри фізики 

01.09.2003 – 01.11.2005 Дрогобиць-

кий державний педагогічний 

університет імені Івана Франка, 

викладач кафедри машинознавства 

та охорони праці 

01.11.2005 – 24.12.2008 Дрогобиць-

кий державний педагогічний 

університет імені Івана Франка, 

доцент кафедри машинознавства та 

охорони праці 

21 червня 2007р. присвоєно вчене 

звання доцента кафедри 

машинознавства та охорони праці 

(12ДЦ№017413від 21 червня 2007р.) 

25.12.2008 – 26.12.2011 докторан-

тура при Івано-франківському 

національному технічному 

університеті нафти і газу 

01.01.2009 – 25.12.2011 Дрогобиць-

кий державний педагогічний 

університет імені Івана Франка, 

доцент (0,5ст. за сумісництвом) 

технологіях. – Х.: 

НТУ «ХПІ». 2017. 

№ 7 (1229). C.110 – 

117. (індексується в 

наукометричних 

базах WorldCat, 

Google Scholar, 

Index Copernicus і 

включений у 

довідник 

періодичних видань 

бази даних Ulrich’s 

Periodicals 

Directory (New 

Jersey, USA).) 

2) Сліпчук А. М., 

Яким Р. С. 

Покращення якості 

технології процесу 

запресовування 

зубків у шарошки 

бурових доліт  // 

Високі технології в 

машино будуванні. 

2017. – Випуск 

1(27).  С. 134 – 142. 

3) Сліпчук А. М., 

Яким Р. С.  

Покращення якості 

технології процесу 

запресовування 

зубців у шарошки 

бурових доліт // 

Вісник 

Національного 



кафедри машинознавства та 

матеріалознавства 

19 квітня 2012 р. захистив 

дисертацію «Науково-прикладні 

засади підвищення довговічності 

тришарошкових бурових доліт» 

26 вересня 2012 р. присуджено 

науковий ступінь доктора технічних 

наук зі спеціальності 05.05.12 – 

машини нафтової та газової 

промисловості (ДД № 001283 від 26 

вересня 2012 р. , Атестаційна 

колегія) 

26.12.2011 – 29.03.2013 Дрогобиць-

кий державний педагогічний 

університет імені Івана Франка, 

доцент кафедри машинознавства та 

матеріалознавства 

29.03.2013 – 01.09.2013  Дрогобиць-

кий державний педагогічний 

університет імені Івана Франка, 

професор кафедри машинознавства 

та матеріалознавства 

22 грудня 2014 р. присвоєно вчене 

звання професора кафедри 

машинознавства та основ технологій 

(12ПР № 010064  від 22 грудня 

2014р. Атестаційна колегія) 

01.09.2013 – 2017р. Дрогобицький 

державний педагогічний університет 

імені Івана Франка, професор 

кафедри машинознавства та основ 

технологій 

Від 2017р. Дрогобицький державний 

педагогічний університет імені Івана 

університету 

«Львівська 

політехніка»: 

Оптимізація 

виробничих 

процесів і 

технічний контроль 

у машинобудуванні 

та 

приладобудуванні. 

2017. № 867.  С.69 – 

77. 

4) Сліпчук А. М., 

Яким Р. С. 

Конструкторсько-

технологічне 

забезпечення 

надійності 

з’єднання 

“комбінований 

зубок – шарошка” у 

тришарошкових 

бурових долотах // 

Вісник 

Національного 

університету 

«Львівська 

політехніка»: 

Оптимізація 

виробничих 

процесів і 

технічний контроль 

у машинобудуванні 

та 

приладобудуванні. 



Франка, професор кафедри 

технологічної та професійної освіти 

 

 

 

 

 

наявність публікацій у наукових 

виданнях, які включені до переліку 

фахових видань України, до 

наукометричних баз, зокрема Scopus, 

WebofScienceCoreCollection), 

протягом останніх п’яти років) 

 

1) Яким Р. С., Сліпчук А. М. 

Підвищення якості технології 

пресування твердосплавних 

породоруйнівних зубків у 

шарошки бурових доліт // Вісник 

Національного технічного 

університету «ХПІ». Збірник 

наукових праць. Серія: Нові 

рішення в сучасних технологіях. – 

Х.: НТУ «ХПІ». 2017. № 7 (1229). 

C.110 – 117. (індексується в 

наукометричних базах WorldCat, 

Google Scholar, Index Copernicus і 

включений у довідник періодичних 

видань бази даних Ulrich’s 

Periodicals Directory (New Jersey, 

USA).) 

2) Сліпчук А. М., Яким Р. С. 

Покращення якості технології 

процесу запресовування зубків у 

шарошки бурових доліт  // Високі 

2018.  №891. С. 52 – 

59. 

5) Yakym R. S., 

Petryna D. Yu. 

Increase of durability 

of three-cone rock bit 

cutters // Journal of 

Hydrocarbon Power 

Engineering. 2017, 

Vol. 4, Issue 2 P. 49 

– 53. 

6) Сліпчук А. М., 

Яким Р. С. 

Дослідження 

міцності спряження 

«комбінований 

зубок – шарошка»  

бурових доліт на 

прикладі 3-D 

моделі // Вісник 

Національного 

технічного 

університету 

«ХПІ». Збірник 

наукових праць. 

Серія: Технології в 

машинобудуванні = 

Bulletin of the 

National Technical 

University "KhPI". 

Series: Techniques in 

a machine industry: 

зб. наук. пр. / Нац. 

техн. ун-т «Харків. 

політехн. ін-т». – 



технології в машино будуванні. 

2017. – Випуск 1(27).  С. 134 – 

142. 

3) Сліпчук А. М., Яким Р. С.  

Покращення якості технології 

процесу запресовування зубців у 

шарошки бурових доліт // Вісник 

Національного університету 

«Львівська політехніка»: 

Оптимізація виробничих процесів 

і технічний контроль у 

машинобудуванні та 

приладобудуванні. 2017. № 867.  

С.69 – 77. 

4) Сліпчук А. М., Яким Р. С. 

Конструкторсько-технологічне 

забезпечення надійності 

з’єднання “комбінований зубок – 

шарошка” у тришарошкових 

бурових долотах // Вісник 

Національного університету 

«Львівська політехніка»: 

Оптимізація виробничих процесів 

і технічний контроль у 

машинобудуванні та 

приладобудуванні. 2018.  №891. 

С. 52 – 59. 

5) Yakym R. S., Petryna D. Yu. 

Increase of durability of three-cone 

rock bit cutters // Journal of 

Hydrocarbon Power Engineering. 

2017, Vol. 4, Issue 2 P. 49 – 53. 

6) Сліпчук А. М., Яким Р. С. 

Дослідження міцності спряження 

«комбінований зубок – шарошка»  

Харків.: НТУ 

«ХПІ».  2018. № 34 

(1310). C. 15 – 20.  – 

ISSN 2079-004Х. 

Збірник наукових 

праць включений до 

зовнішніх 

інформаційних 

систем, у тому 

числі в 

наукометричну 

базу даних Index 

Copernicus 

(Польща) і Google 

Scholar; 

зареєстрований у 

світовому каталозі 

періодичних видань 

бази даних Ulrich’s 

Periodicals 

Directory (New 

Jersey, USA). 

7) Яким Р. С., 

Сліпчук А. М. 

Оцінка надійності 

та критерії 

підвищення якості 

вставного 

породоруйнівного 

оснащення 

тришарошкових 

бурових доліт для 

буріння особливо 

міцних порід // 

Вісник Національ-



бурових доліт на прикладі 3-D 

моделі // Вісник Національного 

технічного університету «ХПІ». 

Збірник наукових праць. Серія: 

Технології в машинобудуванні = 

Bulletin of the National Technical 

University "KhPI". Series: 

Techniques in a machine industry: 

зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т 

«Харків. політехн. ін-т». – 

Харків.: НТУ «ХПІ».  2018. № 34 

(1310). C. 15 – 20.  – ISSN 2079-

004Х. Збірник наукових праць 

включений до зовнішніх 

інформаційних систем, у тому 

числі в наукометричну базу даних 

Index Copernicus (Польща) і 

Google Scholar; зареєстрований у 

світовому каталозі періодичних 

видань бази даних Ulrich’s 

Periodicals Directory (New Jersey, 

USA). 

7) Яким Р. С., Сліпчук А. М. 

Оцінка надійності та критерії 

підвищення якості вставного 

породоруйнівного оснащення 

тришарошкових бурових доліт 

для буріння особливо міцних 

порід // Вісник Національного 

технічного університету «ХПІ». 

Збірник наукових праць. Серія: 

Нові рішення в сучасних техноло-

гіях = Bulletin of the National 

Technical University "KhPI". 

Series: New solutions in modern 

ного технічного 

університету 

«ХПІ». Збірник 

наукових праць. 

Серія: Нові рішення 

в сучасних техноло-

гіях = Bulletin of the 

National Technical 

University "KhPI". 

Series: New 

solutions in modern 

technology: зб. наук. 

пр. / Нац. техн. ун-т 

«Харків. політехн. 

ін-т». – Харків.: 

НТУ «ХПІ». – 2019. 

№ 5 (1330). C. 77 – 

85. – doi: 

10.20998/2413-

4295.2019.05.10. – 

ISSN 2079-5459 

(print)/ – ISSN 2413-

4295 (online). 

Збірник наукових 

праць включений до 

зовнішніх 

інформаційних 

систем, у тому 

числі в 

наукометричну 

базу даних Index 

Copernicus 

(Польща) і Google 

Scholar; 

зареєстрований у 



technology: зб. наук. пр. / Нац. 

техн. ун-т «Харків. політехн. ін-

т». – Харків.: НТУ «ХПІ». – 2019. 

№ 5 (1330). C. 77 – 85. – doi: 
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школі. – 2012. – № 6. – 31 – 38. 

5.      Ясеницький В.Є. Коротка 

історія художньої обробки деревини 

в Україні / Л.В. Оршанський, 

В.Є. Ясеницький // Трудова 

підготовка в рідній школі. – 2016. – 

№ 1. – С. 52 – 59 (0,8 др. арк.). 

 

2016. – Вип. 54. – С. 

132 – 137. 

2.      Ясеницький В.Є. 

Дитяча іграшка як 

об’єкт творчої 

продуктивної 

діяльності школярів / 

Л.В.Оршанський, 

В.В.Явір, 

В.Є.Ясеницький // 

Трудова підготовка у 

рідній школі – 2015. – 

№ 3. – С. 9 – 20. 

3.      Ясеницький В.Є. 

Мистецтво 

виготовлення 

бондарного посуду 

(історія, інструменти 

та пристосування) / 

Л.В. Оршанський, 

В.Є. Ясеницький // 

Трудова підготовка в 

сучасній школі. – 

2012. – № 5. – 19 – 25. 

4.      Ясеницький В.Є. 

Технологія 

виготовлення й 

оздоблення 

бондарного посуду / 

Л.В. Оршанський, 

В.Є. Ясеницький // 

Трудова підготовка в 

сучасній школі. – 

2012. – № 6. – 31 – 38. 

5.      Ясеницький В.Є. 



Коротка історія 

художньої обробки 

деревини в Україні 

/ Л.В. Оршанський, 

В.Є. Ясеницький // 

Трудова підготовка в 

рідній школі. – 2016. – 

№ 1. – С. 52 – 59 (0,8 

др. арк.). 

 

    3. Наявність 

виданого підручника 

чи навчального 

посібника (включаючи 

електронні) або 

монографії (загальним 

обсягом не менше 5 

авторських аркушів), в 

тому числі видані у 

співавторстві (обсягом 

не менше 1,5 

авторського аркуша на 

кожного співавтора). 

 

1.      Ясеницький В.Є. 

Деревообробка: 

навчальний посібник 

[для Х-го кл. 

загальноосвітніх 

навчальних закладів] / 

В.Є. Ясеницький, 

Г.Є. Шевченко, 

Г.А. Кондратюк. – К: 

Пед. думка, 2007. – 

348 с.  



2.      Ясеницький В.Є. 

Технологія 

деревообробного 

ремесла: навч. 

посібник 

/ Л.В. Оршанський, 

М.С. Курач, 

В.Ю. Цісарук, 

В.Є. Ясеницький; за 

заг. ред. 

Л.В. Оршанського. – 

Тернопіль: ТзОВ 

„Тернограф”, 2012. – 

500 с.; іл. 

(Рекомендовано 

Міністерством освіти, 

науки, молоді та 

спорту України, № 

1/11-12584 від 

31.07.2012 р). 

3.      Оршанський 

Л.В., Ясеницький В.Є., 

Мікульський П.К. 

Основи технології 

обробки деревини : 

навч. посібник. 

Дрогобич: РВВ ДДПУ, 

2018. 192 с. (48 с. / 3 

др. арк.). 

  

   4. Наявність виданих 

навчально-методичних 

посібників / 

посібників для 

самостійної роботи 



здобувачів вищої 

освіти та 

дистанційного 

навчання, електронних 

курсів на освітніх 

платформах 

ліцензіатів, конспектів 

лекцій/практикумів/ме

тодичних 

вказівок/рекомендацій

/ робочих програм, 

інших друкованих 

навчально-методичних 

праць загальною 

кількістю три 

найменування. 

    

1. Ясеницький В.Є. 

Навчально-

методичний комплекс 

програм дисциплін 

професійно-

практичної 

підготовки фахівців 

першого 

(бакалаврського) рівня 

галузі знань: 0101 

«Педагогічна освіта» 

напряму підготовки: 

6.010103 

«Технологічна 

освіта» : [збірник 

програм] / 

Оршанський Л.В., 

Пагута М.В., Нищак 



І.Д., Мельник Г.М. та 

ін. / За заг. ред. 

Л.В. Оршанського. – 

Дрогобич: РВВ ДДПУ 

імені Івана Франка, 

2014. – 342 с. (20 с. / 

1,25 др. арк.) 

2. Ясеницький В.Є. 

Програми державних 

екзаменів за напрямом 

підготовки 

„Технологічна освіта” 

(ОКР „Бакалавр”, 

спеціальність 6.010103 

„Трудове навчання” та 

ОКР „Спеціаліст”, 

спеціальність 7.010103 

„Трудове навчання”) / 

Уклали: 

Л.В. Оршанський, 

Г.М. Мельник, 

В.В. Моштук, 

М.В. Пагута, 

В.Є. Ясеницький. – 

Дрогобич: РВВ ДДПУ, 

2010. – 110 с. 

     3. Ясеницький В.Є. 

Навчально-

методичний комплекс 

дисциплін 

професійно-

практичної підготовки 

за напрямом 

„Технологічна освіта” 

(технічні види праці): 



метод. посібник / 

Л.В. Оршанський, 

В.В. Моштук, 

І.Д. Нищак та ін. / За 

заг. ред. 

Л.В. Оршанського. – 

Дрогобич: РВВ ДДПУ 

імені Івана Франка, 

2010. – 244 с. 

(Рекомендовано до 

друку вченою радою 

ДДПУ імені Івана 

Франка, протокол № 1 

від 21 січня 2010 р.). 

 

 

   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 

комітет, журі, 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; 

керівництво 

здобувачем, який став 

призером або 

лауреатом 

міжнародних 

мистецьких конкурсів; 

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 

    

– студент Зрайло 

Назар, який зайняв ІІІ 

місце у ІІ етапі 

Всеукраїнської 

студентської 

олімпіади зі 

спеціальності 

«Технологічна освіта» 

(базовий навчальний 

заклад – Уманський 

державний 

педагогічний 

університет імені 

Павла Тичини, м. 

Умань, 2015 р.); 

– студент Курин 

Михайло, який зайняв 

ІІІ місце у ІІ етапі 



 

 

Всеукраїнської 

студентської 

олімпіади зі 

спеціальності 

«Технологічна освіта» 

(Уманський 

державний 

педагогічний 

університет імені 

Павла Тичини, 2019 

р.); 

– керівництво 

постійно діючим 

студентським 

науковою проблемною 

групою; 

 

  19. Діяльність за 

спеціальністю у формі 

участі у професійних 

та/або громадських 

об’єднаннях. 

    

– член спілки 

«Всеукраїнська 

асоціація наукових і 

практичних 

працівників 

технологічної освіти»; 

 

Особи, які працюють за сумісництвом 

       



 

 

 


