
Кадровий склад кафедри історії України 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 

(найменуванн

я 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 

Ільницький 

Василь Іванович 

Завідувач 

кафедри 

Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

університет імені 

Івана Франка, 2007 р. 

Педагогіка і методика 

середньої освіти. 

Історія; 

Вчитель історії та 

правознавства 

загальноосвітньої 

школи другого та 

третього ступенів. 

Ужгородський 

національний 

університет, 2017 р. 

Туризм; 

Туризмознавець 

Доктор історичних 

наук, 07.00.01  

історія України, 

тема дисертації 

“Карпатський край 

ОУН в 

українському 

визвольному русі 

(1945 – 1954)” 

(диплом – 

ДК № 006061; 13 

грудня 2016 р., 

виданий рішенням 

атестаційної 

колегії 

Міністерства 

освіти і науки 

України). 

 

Професор кафедри 

історії України 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка 

(атестат – АП 
№ 001371; 

виданий 16 грудня 
2019 р. рішенням 

атестаційної колегії 
Міністерства освіти 

і науки України) 

 

Василенко В’ячеслав 

Миколайович, кандидат 

історичних наук за 

спеціальністю 07.00.06 – 

історіографія, джерелознавство 

та спеціальні історичні 

дисципліни, тема: “Архівно-

кримінальні справи як джерело 

вивчення репресій 

більшовицького режиму проти 

учасників повстанського руху за 

відновлення УНР”, захист 

відбувся 5 липня 2019 р. 

(рішення Атестаційної колегії 

від 15 жовтня 2019 р., диплом – 

ДК № 053970) 

 

Автор понад 260 наукових та 

навчально-методичних праць, 

серед яких – 5 монографій (3 у 

співавторстві), 8 розділів у 

колективній монографії, 5 

збірники документів і 

матеріалів, 23 навчально-

методичні посібники, а також 

189 статей (з них – 27 статтей у 

виданнях, що індексуються у 

Scopus, Web of Science 

(Emerging Sources Citation Index) 

та 94 статті у наукових фахових 

виданнях України, 24 

навчально-методичні праці, 2 

автореферати і 1 мапа. 

 

За останні п’ять років – 120 

наукових та навчально-

методичних праць (з них – 27 

статтей у виданнях, що 

індексуються у Scopus, Web of 

Science (Emerging Sources 

Київський 

національний 

університет імені 

Тараса 

Шевченка, 

кафедра 

новітньої історії 

України; 

сертифікат 

№ 056/320 від 

07.05.2018 р. 

тема: “Україна в 

1940 – 1950-х 

рр.”; 

дата – 02–

30.04.2018 р., 

4,5 кредитів (135 

год.) 

 

Державна вища 

професійна 

школа імені 

Вітелона в 

Лєгніці 

(Республіка 

Польща, 

Європейський 

Союз), сертифікат 

№ 691-19-94-675;  

тема: “Польські 

та українські 

землі у контексті 

Другої світової 

війни”; дата – 

18.01 – 18.02.2019 

р. 

3,6 кредитів (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; 

Діяльність старшинської школи УПА імені полк. Є. 

Коновальця на Коломийщині (із особистих зізнаннь Федора 

Стефановича-“Кропиви”). Східноєвропейський історичний 

вісник / [головний редактор В. Ільницький]. Дрогобич: 

Посвіт, 2018. Вип. 6. C. 163 – 181. (Index Copernicus 

International, Web of Science (Emerging Sources Citation 

Index) (cпівавтор – Пантюк М., авторська участь – 9 с.) 

Spotting and liquidation of ukrainian, polish and jewish 

organizations in Drohobych by soviet repressive units (1940). 

Східноєвропейський історичний вісник / [головний 

редактор В. Ільницький]. Дрогобич: Видавничий дім 

“Гельветика”, 2018. Вип. 7. С. 120 – 150. (Index Copernicus 

International, Web of Science (Emerging Sources Citation 

Index) 

Reprisals of the soviet administration against families of 

insurgents in Karpatskyi krai of the OUN (1945 – 1954). 

Східноєвропейський історичний вісник / [головний 

редактор В. Ільницький]. Дрогобич: Видавничий дім 

“Гельветика”, 2018. Вип. 7. С. 173 – 180. (Index Copernicus 

International, Web of Science (Emerging Sources Citation 

Index) (cпівавтор – Кантор Н., авторська участь – 4 с.) 

Mykhailo Hrushevsky and Nicolae Iorga scholars' struggle 

over the national history. Codrul Cosminului. XXIV. 2018. № 1. 

Pp. 53–64. Scopus, Index Copernicus International  (cпівавтор 

– Тельвак В., авторська участь – 6 с.) 

Operative-tactical devices of the insurgents of Military 

district – 4 “Hoverlia” (1944 – 1949). Східноєвропейський 

історичний вісник / [головний редактор В. Ільницький]. 

Дрогобич: Видавничий дім “Гельветика”, 2018. Вип. 8. С. 

132 – 141. (Index Copernicus International, Web of Science 

(Emerging Sources Citation Index) (cпівавтор –Кантор Н., 

авторська участь – 4 с.) 

The unknown documents to the history of the elections into 

the supreme council of the USSR (on february 10th, 1946). 

Східноєвропейський історичний вісник / [головний 

редактор В. Ільницький]. Дрогобич: Видавничий дім 

“Гельветика”, 2018. Вип. 8. С. 153 – 170. (Index Copernicus 



Citation Index) та 49 статті у 

наукових фахових виданнях 

України) 

1. Ільницький В. 

Особливості облаштування 

побуту в умовах підпілля 

Карпатського краю ОУН (1945 – 

1954) (за матеріалами 

Галузевого державного архіву 

Служби безпеки України) // 

Вісник Національної академії 

керівних кадрів культури і 

мистецтв: Науковий журнал. – 

Київ: Міленіум, 2015. – № 3. – 

С. 34 – 39. (Web of Science 

(Emerging Sources Citation 

Index) 

2. Ільницький В. 

Основні форми співпраці 

українського визвольного руху з 

різними соціальними групами 

населення у Карпатському краї 

ОУН // Східноєвропейський 

історичний вісник / [головний 

редактор В. Ільницький]. – 

Дрогобич: Посвіт, 2017. – Вип. 

2. – С. 64 – 70. (Web of Science 

(Emerging Sources Citation 

Index) 
3. Ilnytskyi V., Batiuk 

T. Policy of the management of 

the OUN’S Carpathian area on the 

starving arrivals from Ukraine’s 

eastern regions (1946 – 1947) // 

Східноєвропейський історичний 

вісник / [головний редактор 

В. Ільницький]. – Дрогобич: 

Посвіт, 2017. – Вип. 2. – С. 58 – 

63. (Web of Science (Emerging 

Sources Citation Index) 

4. Ільницький В. 
Використання радянськими 

International, Web of Science (Emerging Sources Citation 

Index) 

Evolution of peasant land tenure during the Ukrainian 

revolution of 1917–1921. Baltic Journal of Economic Studies. 

2018. Vol. 4. № 3. Pp. 133 – 141. Web of Science (Emerging 

Sources Citation Index) (cпівавтор – Kornovenko S., Telvak V. 

авторська участь – 2 с.) 

Operative investigations of the participants of ukrainian 

liberation movement in romanian people’s republic (1955 – 

1957) by the soviet repressive bodies. Analele Universităii din 

Craiova. Istorie (Annals of the University of Craiova. History). 

Year XXIII, No. 2(34)/2018. November. S. 97 – 108. Scopus, 

Index Copernicus International (cпівавтор – Тельвак В., 

авторська участь – 6 с.) 

Revisiting the functioning of the ukrainian insurgent 

movement in TV 22 “Black Forest” (1945 – 1946). 

Східноєвропейський історичний вісник / [головний 

редактор В. Ільницький]. Дрогобич: Видавничий дім 

“Гельветика”, 2018. Вип. 9. С. 93 – 107. (Index Copernicus 

International, Web of Science (Emerging Sources Citation 

Index) 

Ukrainian-czech economic links: diplomacy, trade, and 

tourism (the beginning of the ХХІ century). Baltic Journal of 

Economic Studies. 2018. Vol. 4. № 4. – Pp. 181 – 187. Web of 

Science (Emerging Sources Citation Index) (cпівавтор – 

Р. Корсак, І. Годя авторська участь – 3 с.) 

Ukraine between Europe and Russia: Mykhailo 

Hrushevsky’s Vision. European journal of transformation 

studies. 2018. Vol. 6. № 2. C. 25 – 43. Web of Science 

(співавтор – Тельвак В. авторська участь – 9 с.) 

Establishment of the soviet administration in the Carpathian 

region through the use of the open forms of punishment (1944 – 

1954). Східноєвропейський історичний вісник / [головний 

редактор В. Ільницький]. Дрогобич: Видавничий дім 

“Гельветика”, 2019. Вип. 10. С. 181 – 192. (Index Copernicus 

International, Web of Science (Emerging Sources Citation 

Index) (співавтор – Кантор Н. авторська участь – 3 с.) 

The activity of the ukrainian theatre in Peremyshl during the 

nazi occupation (1941–1944). Вісник Національної академії 

керівних кадрів культури і мистецтв: Науковий журнал. 

Київ: ІДЕЯ ПРИНТ, 2019. № 1. С. 45 – 50. (Index Copernicus 

International, Web of Science (Emerging Sources Citation 



силовими органами агентурно-

інформаційної мережі у 

боротьбі із підпіллям у 

Карпатському краї ОУН (1945 – 

1954) // Східноєвропейський 

історичний вісник / [головний 

редактор В. Ільницький]. – 

Дрогобич: Посвіт, 2017. – Вип. 

3. – С. 80 – 93. (Web of Science 

(Emerging Sources Citation 

Index) 

5. Ільницький В., 

Галів М. Документ радянських 

органів держбезпеки про 

діяльність осередку нацистської 

СД (служби безпеки) в 

Дрогобичі (1941 – 1944 р.) // 

Східноєвропейський історичний 

вісник / [головний редактор 

В. Ільницький]. – Дрогобич: 

Посвіт, 2017. – Вип. 4. – C. 61 – 

68. (Web of Science (Emerging 

Sources Citation Index) 

6. Ільницький В. 
Підрахунок чисельності 

проведених акцій у 

Карпатському краї ОУН (1945 – 

1954) // Східноєвропейський 

історичний вісник / [головний 

редактор В. Ільницький]. – 

Дрогобич: Посвіт, 2017. – Вип. 

4. – C. 88 – 99. (Web of Science 

(Emerging Sources Citation 

Index) 

7. Ільницький В., 
Галів М. Документи польської 

поліції про громадсько-

політичні погляди українських і 

єврейських учителів 

Дрогобицького повіту (1925) // 

Східноєвропейський історичний 

вісник / [головний редактор 

Index) (співавтор – Галів М. авторська участь – 3 с.) 

Interregional European Integration, Trade And Tourism 

Cooperation Of The Countries Of Eastern And Central Europe 

(On The Example Of Ukraine And The Czech Republic). 

European journal of transformation studies. 2019. Vol. 7. № 1. 

C. 67 – 89. Web of Science (співавтори – Р. Корсак,  I. Січка 

авторська участь – 7 с.) 

The Romanian vector of the activity of the OUN’s 

Carpathian area (the 1940s – beginning of the 1950s): on the 

cooperation of the Ukrainian and Romanian underground. 

Danubius. XXXVI. Galaţi. 2018. Pp. 217 – 234. (Scopus) 

(співавтор – В. Тельвак, авторська участь – 9 с.) 

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); 

Ільницький В. Історія Організації українських 

націоналістів і Української повстанської армії: методичні 

матеріали до семінарських занять [для студентів ЗВО] / 2-ге 

видання. розширене та доповнене // Редакційно-видавничий 

відділ Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка, 2018. − 60 с.  

Ільницький В., Футала В., Тельвак В., Галів М. та ін. 

(всього 6 осіб) Рекомендації органам державної влади, 

місцевого самоврядування щодо реалізації національної 

політики України (на основі результатів науково-дослідної 

роботи “Національна політика іноземних держав на 

західноукраїн-ських землях (перша половина ХХ ст.): 

практика, досвід, уроки для сучасності”) // Дрогобич: 

“Посвіт”, 2018. – 56 с. 

Галик В.М., Ільницький В.І., Огар А.О., Лазорак Б.О. 

Рекомендації органам державної влади, місцевого 

самоврядування щодо реалізації національної політики 

України (на основі результатів науково-дослідної роботи 

“Українсько-польсько-єврейські взаємини у Східній 

Галичині (перша половина ХХ ст.): історичний досвід, 

уроки для сучасності”) Дрогобич: “Посвіт”, 2018. – 44 с. 

Ільницький В., Стецик Ю. Шкільний курс правознавства 

та методика його викладання. Тексти лекцій // Навчально-

методичний посібник. – Дрогобич: Редакційно-видавничий 

відділ Дрогобицького державного педагогічного 



В. Ільницький]. – Дрогобич: 

Посвіт, 2017. – Вип. 5. – C. 88 – 

106. (Web of Science (Emerging 

Sources Citation Index) 

8. Ільницький В. 
Боротьба радянської 

адміністрації проти 

українського визвольного руху 

у Карпатському краї ОУН 

засобами колективізації (1945 – 

1952) // Східноєвропейський 

історичний вісник / [головний 

редактор В. Ільницький]. – 

Дрогобич: Посвіт, 2017. – Вип. 

5. – C. 191 – 198. (Web of 

Science (Emerging Sources 

Citation Index) 

9. Ільницький В., 

Пантюк М. Діяльність 

старшинської школи УПА імені 

полк. Є. Коновальця на 

Коломийщині (із особистих 

зізнаннь Федора Стефановича-

“Кропиви”) // 

Східноєвропейський історичний 

вісник / [головний редактор 

В. Ільницький]. – Дрогобич: 

Посвіт, 2018. – Вип. 6. – C. 163 – 

181. (Web of Science (Emerging 

Sources Citation Index) 

10. Ilnytskyi V. Spotting 

and liquidation of Ukrainian, 

Polish and Jewish organizations in 

Drohobych by soviet repressive 

units (1940) // 

Східноєвропейський історичний 

вісник / [головний редактор 

В. Ільницький]. – Дрогобич: 

Видавничий дім “Гельветика”, 

2018. – Вип. 7. – С. 120 – 150. 

(Web of Science (Emerging 

Sources Citation Index) 

університету імені Івана Франка, 2018. – 232 с. 

4) наявність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти та дистанційного навчання, електронних 

курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ 

робочих програм, інших друкованих навчально-

методичних праць загальною кількістю три 

найменування; 

Ільницький В., Стецик Ю. Шкільний курс правознавства 

та методика його викладання. Плани семінарських занять та 

методичні рекомендації. Навчально-методичний посібник 

для студентів заочної форми навчання // Навчально-

методичний посібник. – Дрогобич: Редакційно-видавничий 

відділ Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка, 2018. – 20 с. 

Ільницький В., Стецик Ю. Шкільний курс правознавства 

та методика його викладання. Плани семінарських занять та 

методичні рекомендації. Навчально-методичний посібник 

для студентів денної форми навчання // Навчально-

методичний посібник. – Дрогобич: Редакційно-видавничий 

відділ Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка, 2018. – 35 с. 

Ільницький В., Стецик Ю. Шкільний курс правознавства 

та методика його викладання. Методичні рекомендації до 

самостійної роботи студентів. Навчально-методичний 

посібник для студентів денної форми навчання // 

Навчально-методичний посібник. – Дрогобич: Редакційно-

видавничий відділ Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка, 2019. – 35 с. 

6) наукове керівництво (консультування) здобувача, 

який одержав документ про присудження наукового 

ступеня; 

Василенко В. М. Архівно-кримінальні справи як 

джерело вивчення репресій більшовицького режиму проти 

учасників повстанського руху за відновлення УНР (рішення 

Атестаційної колегії від 15 жовтня 2019 р., диплом – ДК № 

053970) 

Антонюк Я. М. Діяльність спеціальних підрозділів 

українських 

націоналістичних організацій (1921 – 1991) (рішення 

Атестаційної колегії від 15 жовтня 2021 р., диплом – ДК № 



11. Ilnytskyi V., Kantor 

N. Reprisals of the Soviet 

administration against families of 

insurgents in Karpatskyi krai of 

the OUN (1945 – 1954) // 

Східноєвропейський історичний 

вісник / [головний редактор 

В. Ільницький]. – Дрогобич: 

Видавничий дім “Гельветика”, 

2018. – Вип. 7. – С. 173 – 180. 

(Web of Science (Emerging 

Sources Citation Index) 

12. Ilnytskyi V., Telvak 

V. Mykhailo Hrushevsky and 

Nicolae Iorga scholars' struggle 

over the national history // “Codrul 

Cosminului”. – XXIV. – 2018. – 

№ 1. – Pp. 53–64. (Scopus) 

13. Ilnytskyi V., Kantor 

N. Operative-tactical devices of 

the insurgents of Military district – 

4 “Hoverlia” (1944 – 1949) // 

Східноєвропейський історичний 

вісник / [головний редактор 

В. Ільницький]. – Дрогобич: 

Видавничий дім “Гельветика”, 

2018. – Вип. 8. – С. 132 – 141. 

(Web of Science (Emerging 

Sources Citation Index) 

14. Ilnytskyi V. The 

unknown documents to the history 

of the elections into the supreme 

council of the USSR (on February 

10th, 1946) // 

Східноєвропейський історичний 

вісник / [головний редактор 

В. Ільницький]. – Дрогобич: 

Видавничий дім “Гельветика”, 

2018. – Вип. 8. – С. 153 – 170. 

(Web of Science (Emerging 

Sources Citation Index) 

15. Kornovenko S., 

053970) 

7) участь в атестації наукових кадрів як офіційного 

опонента або члена постійної спеціалізованої вченої 

ради, або члена не менше трьох разових спеціалізованих 

вчених рад; 

Росіцький П. С. Українська народна самооборона в 

дистрикті “Галичина” у 1943 році. Захист відбувся 

15.11.2018 р.  

Соловей В. О. Діяльність підпілля ОУН на центрально-

східному Поділлі (1941–1953). Захист відбувся 29.11.2018 р.  

Туранський М.О. Інформаційно-психологічне 

забезпечення операції з анексії Криму Російською 

Федерацією: історичні передумови та практична реалізація. 

Захист відбувся 24 вересня 2020 р. 

Беспека В. Ю. Пропаганда США на СРСР в період 

Холодної війни (1946-1991 рр.): американський погляд. 

Захист відбувся 8 жовтня 2020 р. 

Данилюк І. В. Миротворча дипломатія Святого Престолу 

в Латинській Америці (2005-2013 рр.). Захист відбувся 23 

грудня 2020 р. 

Морей Т. В. Історико-правові виміри становлення та 

розвитку наукових основ системи медичної допомоги 

населенню Київської губернії (кінець ХVІІІ – початок 60-х 

рр. ХІХ ст.). Захист відбувся 28 січня 2021 р. о 12.00. 

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради К 36.053.03 

Дрогобицького державного педагогічного університету 

імені Івана Франка (за спеціальністю 07.00.06 

“Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні 

дисципліни”). 

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; 

Керівник наукового проекту (2017 – 2018) 
“Національна політика іноземних держав на 
західноукраїнських землях (перша половина ХХ ст.): 
практика, досвід, уроки для сучасності” № Ф77/80-2017 від 
31.08.2017 р. Державний реєстраційний номер 
0117U003608.  
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V. Operative investigations of the 

participants of Ukrainian libe-
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Analele Universităii din Craiova. 

Istorie (Annals of the University 

of Craiova. History). – 2018. – 

Anul. XXIII. – № 34 (2). – 

November. – S. 97 – 108. 
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17. Ilnytskyi V. 

Revisiting the functioning of the 
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1946) // Східноєвропейський 

історичний вісник / [головний 

редактор В. Ільницький]. – 

Дрогобич: Видавничий дім 
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Index) 

18. Korsak R., Ilnytskyi 
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and tourism (the beginning of the 
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4. – № 4. – Pp. 181 – 187. (Web 

of Science (Emerging Sources 

Citation Index) 

19. Ilnytskyi V., Telvak 

Відповідальний виконавець наукового проекту: 
“Українсько-польсько-єврейські взаємини у Східній Галичині 
(перша половина ХХ ст.): історичний досвід, уроки для 
сучасності” (09.2017 – 09.2019). Державний реєстраційний 
номер 0117U007141. 

Керівник дослідницького гранту Канадського 

інституту українознавчих досліджень (КІУС) на тему: 

“Джерела до історії радянських репресій на 

західноукраїнських землях (1944 – 1953) у Галузевому 

державному архіві Служби безпеки України: 

археографічний аналіз” (2019 – 2020 рр.). 

Виконавець науково-пошукового проекту 

Українського інституту національної пам’яті “Українські 

жертви українсько-польського конфлікту в роки Другої 

світової війни” (2018 р.). 

Керівник наукового дослідження “Репресії 

радянського тоталітарного режиму на західних землях 

України (1939 – 1953): причини, наслідки, політика пам’яті” 

(грант Президента України для підтримки наукових 

досліджень молодих учених на 2019 рік). Державний 

реєстраційний номер 0119U103140. 

Виконавець наукового дослідження “Українські та 

польські інтелектуали в другій половині ХІХ – першій 

третині ХХ ст.: співпраця, конфлікти, досвід для 

сьогодення” (грант Президента України докторам наук для 

здійснення наукових досліджень на 2019 рік). 

Керівник наукового проекту “Політика пам’яті в 
Україні щодо радянських репресій у західних областях (1939 
– 1953 рр.): досвід і шляхи удосконалення” (2020 – 2022). 
Державний реєстраційний номер 0120U101333. 
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роки (1944 – 1953)” (2021 – 2023). Державний реєстраційний 
номер 0121U107833. 

Головний редактор фахового збірника 

“Східноєвропейський історичний вісник”. Член редакційної 

колегії фахових видань “Український селянин”, 



V. Ukraine between Europe and 

Russia: Mykhailo Hrushevsky’s 

Vision // European journal of 

transformation studies. – 2018. – 

Vol. 6. – № 2. – C. 25 – 43. (Web 

of Science (Emerging Sources 

Citation Index) 

20. Ilnytskyi V., Telvak 

V. The Romanian vector of the 

activity of the OUN’s Carpathian 
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N. Establishment of the soviet 

administration in the Carpathian 
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історичний вісник / [головний 

редактор В. Ільницький]. – 

Дрогобич: Видавничий дім 
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European Integration, Trade And 
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Vol. 7. – № 1. – C. 67 – 89. (Web 

of Science (Emerging Sources 
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“Дрогобицький краєзнавчий збірник”, “Проблеми 

гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка. 

Серія “Історія”. 

9) робота у складі експертної ради з питань 

проведення експертизи дисертацій МОН або у складі 

галузевої експертної ради як експерта Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти, або у 

складі Акредитаційної комісії, або міжгалузевої 

експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, 

або трьох експертних комісій МОН/зазначеного 

Агентства, або Науково-методичної ради/науково-

методичних комісій (підкомісій) з вищої або фахової 

передвищої освіти МОН, наукових/науково-

методичних/експертних рад органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування, або у складі комісій 

Державної служби якості освіти із здійснення планових 

(позапланових) заходів державного нагляду (контролю); 

Член секції “Безпекове суспільство: захист свободи, 

національної безпеки та культурної спадщини України та її 

громадян” експертної Ради конкурсу проектів молодих 

учених Міністерства освіти і науки. Член Наукової ради 

МОН (секція 20 “Соціально-історичні науки”). 

У 2020 р. обраний до складу експертної групи із 

проведення оцінювання ефективності діяльності ЗВО в 

частині провадження ними наукової (науково-технічної) 

діяльності за науковим напрямом “Гуманітарні науки та 

мистецтво” (3 напрям). 

10) участь у міжнародних наукових та/або освітніх 

проектах, залучення до міжнародної експертизи, 

наявність звання “суддя міжнародної категорії”; 
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популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або 

науково-експертних публікацій з наукової або 

професійної тематики загальною кількістю не менше 

п’яти публікацій; 
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Історія; 

Історик, викладач 
історії та 

суспільствознавства 
 

Львівський 
національний 

університет імені 
Івана Франка, 

2005 р. 

Правознавство; 

Юрист 

Кандидат 
історичних наук 

 
07.00.01 – Історія 

України  
 

Тема дисертації:  
«Інтелігенція 

західних областей 
України у 
суспільно-

політичному житті 
(вересень 1939 – 
червень 1941 рр.)» 

 
Доцент кафедри 
історії України. 

 

Characteristic features of civil 

proceedings in Poland in the 

interwar period // Часопис 

Київського університету права. 

2016. – Вип. 2016/1. – С. 48 – 52. 

(Index Copernicus International). 

«Education in context of the 

european integration process» // 

“Гілея: науковий вісник”. – К.: 

ВІР УАН, 2017. – Випуск 117 

(№2). – С. 62 – 63. (0,3 др.арк.). 

«Socjalno-materialny stan 

fachowych grup inteligencji na 

zachоdnich obwodach Ukrainy 

1939 – 1941 latach»» // “Гілея: 

науковий вісник”. – К.: ВІР 

УАН, 2017. – Випуск 123 (№8). 

– С. 45 – 50. (0,8 др.арк.). * 

*Google Scholar; EBSCO 

Publishing, Inc. (USA); SIS 

(Scientific Indexing Services) 

(USA); EBSCO InfoBase Index 

(Індия). 

Правно-державна концепція 

історії України Михайла 

Грушевського // Гілея: 

Науковий вісник. – К.: ВІР 

УАН, 2018. – Випуск 131 (№4). 

– С. 14– 17. (фахове видання) 

(Google Scholar; EBSCO 

Publishing, Inc. (USA); SIS 

(Scientific Indexing Services) 

(USA); EBSCO InfoBase Index 

(Індия) (0,5 др.арк.). 

Ukrainskie Szkolnictwo Galicji: 

przez pryzmat swiatopogladowego 

wymiaru chrzescijanskich 

spolecznikow (koniec ХІХ – 

poczatek ХХ w.) Casopise 

Historia Eccleasiastica Rocnik. X., 

Львівський 

національний 

університеті 

імені Івана 

Франка 

Кафедра 

новітньої історії 

України 

01.04.2015 – 

30.04.2015 

Довідка № 10870 

В від 30.04.2015 

 

Університет 

Жешувський 

(Польща) 

Інститут 

соціологічно-

історичний 

01.10.2016 – 

30.11.2016 

 

Інститут 

українознавства 

ім. 

І. Крип’якевича 

НАН України 

(м. Львів), 

відділ новітньої 

історії 

26.12.2016 – 

27.02.2017 

Довідка № 141/70 

від 27.02.2017 

 

Університет 

Ягеллонський в 

Кракові 

(Польща), 

кафедра історії 

 

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних 

наукових виданнях, що включені до переліку фахових 

видань України, до наукових баз, зокрема Scopus, Web of 

Science Core Collection: 

1. «Socjalno-materialny stan fachowych grup inteligencji na 

zachоdnich obwodach Ukrainy 1939 – 1941 latach»» // “Гілея: 

науковий вісник”. – К.: ВІР УАН, (Google Scholar; EBSCO 

Publishing, Inc. (USA); SIS (Scientific Indexing Services) 

(USA). 2017. – Випуск 123 (№8). – С. 45 – 50. (0,8 др.арк.). 

2. «Нормативно-правові акти регулювання 

національного шкільництва Надсяння, Лемківщини, 

Холмщини у міжвоєнній Польщі». Матеріали міжнародної 

науково - практичної конференції «Inovacne vyskum v oblasti 

sociologie, psychologie a politologie» 10-11 березня 2017. – С. 

20-27. 

3. Правно-державна концепція історії України Михайла 

Грушевського // Гілея: Науковий вісник. – К.: ВІР УАН, 

(Google Scholar; EBSCO Publishing, Inc. (USA); SIS 

(Scientific Indexing Services) (USA); EBSCO Info Base Index 

(Індия) (0,5 др.арк.). 2018. – Випуск 131 (№4). – С. 14– 17. 

(фахове видання) 

4. The jewish guestion in the acivity of the Ukrainian 

christia socials in Galicia (the end of the 19 th – the beginning of 

the 20 th cen.) // Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 

2018. – S. 55 – 62. (у співавторстві – Andriy Klish, авторська 

участь – 0,4 др. арк.). 

5. Трудова міграція українців у Польщу: Історіографія 

проблеми // Наукові записки ТНПУ ім. В.Гнатюка. Серія: 

Історія. – Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В.Гнатюка, 

2018. – Вип. 1. – Ч. 2. – С. 180– 184. (у співавторстві – 

Барбара Скочинська - Прокопович, авторська участь – 0,7 

др. арк.). 

6. Ukrainskie Szkolnictwo Galicji: przez pryzmat 

swiatopogladowego wymiaru chrzescijanskich spolecznikow 

(koniec ХІХ – poczatek ХХ w.) Casopise Historia 

Eccleasiastica Rocnik. X., с – 1/2019. – ISSN 1338-4341. 

Scopus, Index Copernicus International (співавтори – Andriy 

Klish, Iwan Zulyak авторська участь – 2019, S. 75-90 – 0,5 др. 

арк.). 



с – 1/2019. – ISSN 1338-4341. 

Scopus, Index Copernicus 

International (співавтори – 

Andriy Klish, Iwan Zulyak 

авторська участь – S. 75-90 – 0,5 

др.арк.) 

«Історія та розвиток діяльності 

Союзу Українських адвокатів у 

Львові (1923-1933)» // “Гілея: 

Науковий вісник”. – К.: ВІР 

УАН, 2020. – Випуск 157. (№6-

9) Ч.1 Історичні науки. – С. 74 – 

76. (0,5 др.арк.). (фахове 

видання) (GoogleScholar; 

EBSCOPublishing, Inc.(USA); 

SIS (Scientific Indexing Services) 

(USA); EBSCO InfoBase Index 

(Індія). PDF (співавтор - 

Береський Я.) 

Антін Гапяк – управитель 

маєтку «Просвіти»в Угерцях 

Винявських (1 квітня 1920 р. – 

31 березня 1932 р.) // Archwum 

panstwowe w Rzeszowie Polskie 

Towarzystwo historyczne oddzial 

w Rzeszowie. Prace historyczno-

archiwalne T. XXXII. Rzeszow, 

2020, s. 101-115. (0,8 др.арк.). 

(фахове видання) PDF 

(співавтори - Зуляк І., Кліш А.) 

Antyradziecka działalność 

żydowskich wspólnot religijnych 

w Ukraińskiej SRR (1945 – 1950) 

. Casopise Historia Eccleasiastica 

Rocnik. XI., с – 2/2020. – ISSN 

1338-4341. Scopus, Index 

Copernicus International 

(співавтори – Andriy Klish, Iwan 

Zulyak авторська участь – S. 

256-270 – 0,5 др.арк.) 

Становлення вищої освіти в 

Галичині: особливості, 

адміністрації і 

адміністративної 

думки. 

 

31.03.2017 – 

31.05.2017 

Інститут 

міжнародних 

відносин,  

державної вищої 

технічно-

економічної 

школи ім. св. 

Броніслава 

Маркевича в 

Ярославі 

(Польща) 

05.05.2021 – 

04.06.2021 

4 кредитів (120 

год.) 

 

7. «Створення професійних учительських організацій в 

Галичині наприкінці ХІХ – початку ХХ століття» // “Гілея: 

Науковий вісник”. – К.: ВІР УАН, 2019. – Випуск 147 (№8) 

Ч.1 Історичні науки. – С. 75 – 78. (0,4 др.арк.). 

8. «Історія та розвиток діяльності Союзу Українських 

адвокатів у Львові (1923-1933)» // “Гілея: Науковий вісник”. 

– К.: ВІР УАН, – Випуск 157. (№6-9) Ч.1 Історичні науки.  

(Google Scholar; EBSCOPublishing, Inc.(USA); SIS 

(ScientificI ndexing Services) (USA); EBSCO InfoBase Index 

(Індія). PDF (співавтор – Береський Я.). 2020 – С. 74 – 76. 

(0,5 др. арк.). 

9. Антін Гапяк – управитель маєтку «Просвіти» 

вУгерцях Винявських (1 квітня 1920 р. – 31 березня 1932 р.) 

// Archwum panstwowe w Rzeszowie Polskie Towarzystwo 

historyczne oddzial w Rzeszowie. Prace historyczno-archiwalne 

T. XXXII. Rzeszow, 2020, s. 101-115. (0,8 др. арк.). 

(співавтори - Зуляк І., Кліш А.). 

10. Antyradziecka działalność żydowskich wspólnot 

religijnych w Ukraińskiej SRR (1945 – 1950) . Casopise 

Historia Eccleasiastica Rocnik. XI., с – 2/2020. – ISSN 1338-

4341. Scopus, Index Copernicus International (співавтори – 

Andriy Klish, Iwan Zulyak авторська участь – S. 256-270 – 0,5 

др. арк.). 

4) наявність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти та дистанційного навчання, електронних 

курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ 

робочих програм, інших друкованих навчально-

методичних праць загальною кількістю три 

найменування; 

1. Геополітична роль України та Польщі в Європі на 

сучасному етапі. Тексти лекцій  для підготовки фахівців 

другого (магістерського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 8.02030201 Iсторiя (з доповненням). – 

Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка, 

2017. – 244 с. 

2. Prawo ukraińskie : teksty, źródła, tłumaczenia : 

podręcznik naukowo-dydaktyczny dla studentów prawa, 

administracji i nauk społecznych / Barbara Skoczyńska-

Prokopowicz, Ivanna Luchakivska Uniwersytet Rzeszowski. 



тенденції, напрями (кінець ХІХ 

– початок ХХ ст.) // Наукові 

записки ТНПУ ім. В.Гнатюка. 

Серія: Історія. – Тернопіль: 

Видавництво ТНПУ ім. 

В.Гнатюка, 2017. – Вип. 1. – Ч. 

2. – С. 116 – 121.  

Socjalno-materialny stan 

fachowych grup inteligencji na 

zachjdnich obwodach Ukrainy 

1939 – 1941 latach // Гілея: 

науковий вісник. – К., 2017. – 

Випуск 123 (№8). – С. 45 – 50. 

«Нормативно-правові акти 

регулювання національного 

шкільництва Надсяння, 

Лемківщини, Холмщини у 

міжвоєнній Польщі». Матеріали 

міжнародної науково - 

практичної конференції 

«Inovacne vyskum v oblasti 

sociologie, psychologie a 

politologie» 10-11 березня 2017. 

Education in context of the 

european integration process // 

Гілея: науковий вісник. – К., 

2017. – Випуск 117 (№2). – С. 62 

– 63  

Правно–державна концепція 

історії України Михайла 

Грушевського // Гілея: науковий 

вісник. – К., 2018. – Випуск 131 

(№4). – С. 14 – 17.  

The jewish guestion in the acivity 

of the Ukrainian christia socials in 

Galicia (the end of the 19 th – the 

beginning of the 20 th cen.) // 

Wydawnictwo Uniwersytetu 

Rzeszowskiego, 2018. – S. 55 – 

62. (у співавторстві – Andriy 

Klish, авторська участь – 0,4 

др.арк.). 

Wydawnictwo. Wydawca Rzeszów : Wydawnictwo 

Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017 - 147 s. 

3. Історія української державності. Робоча навчальна 

програма. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ 

Дрогобицького державного педагогічного університету 

імені Івана Франка, 2021. – 16 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 наукових фахових видань України, 

або іноземного наукового видання, що індексується в 

бібліографічних базах: 

1. Член редколегії наукового видання включених до 

переліку науково - фахових «Наукові записки 

Тернопільського національного університету імені 

Володимира Гнатюка. Серія:Історія. 2019. 

2. Член наукової ради збірника «Charity, philanthropy and 

social work» Державної вищої технічно-економічної школи 

імені Б. Маркевіча в Ярославі (Польща) 2020. 

3. Член наукової ради збірника «Prace historyczno-

archiwalne» T.XXXII. Archiwum Panstwowe w Rzeszowe  

.2020. 

4. Рецензент наукового видання наукової монографії : 

"Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka" 

tom 1. Redakcja naukowa - Aleksandra Kuzior.Wydawnictwo 

Politechniki Śląskiej  ( Polska ) 2021.180 s. 

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у 

професійних та/або громадських об’єднаннях; 

1. Член Наукового Товариства імені Тараса Шевченка 

(Дрогобицький осередок) (2007 р.). 

2. Член Towarzystwa Historiograficznego Instytut Historij 

(Rzeszow, Polska) (2018 р.). 

3. Член методичного об’єднання вчителів історії, географії , 

правознавства  та громадянської освіти  ВОМС Мостиської 

міської ради Львівської області. ( Протокол №1 від 

08.09.2020 ) 

4. Член Польського Історичного Товариства Жешівського 

Університету з 16 червня 2016 р.  



Трудова міграція українців у 

Польщу: Історіографія 

проблеми // Наукові записки 

ТНПУ ім. В.Гнатюка. Серія: 

Історія. – Тернопіль: 

Видавництво ТНПУ ім. 

В.Гнатюка, 2018. – Вип. 1. – Ч. 

2. – С. 180– 184. (фахове 

видання) (Google Scholar) (у 

співавторстві – Барбара 

Скочинська-Прокопович, 

авторська участь – 0,7 др. арк.). 

«Створення професійних 

учительських організацій в 

Галичині наприкінці ХІХ – 

початку ХХ століття» // “Гілея: 

Науковий вісник”. – К.: ВІР 

УАН, 2019. – Випуск 147 (№8) 

Ч.1 Історичні науки. – С. 75 – 

78. (0,4 др.арк.). (фахове 

видання) (Google Scholar; 

EBSCO Publishing, Inc. (USA); 

SIS (Scientific Indexing Services) 

(USA); EBSCO InfoBase Index 

(Індія). 

Prawo ukrainskie Teksty – zrodla 

–   tlumaczenia. Podrecznik 

naukowo-dydaktyczny dla 

studentow prawa, administracji i 

nauk spolecznych, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Rzeszowskiego, 

Rzeszow, 2015. – 148 s. 

(Співавтор – Skoczynska-

Prokopowicz B., авторська 

участь – 70 с.). 

Геополітична роль України та 

Польщі в Європі на сучасному 

етапі. Тексти лекцій  для 

підготовки фахівців другого 

(магістерського) рівня вищої 

освіти за спеціальністю 

8.02030201 Iсторiя (з 



доповненням). – Дрогобич: 

Редакційно-видавничий відділ 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету 

імені Івана Франка,  2017. – 244 

с. 

Педагогічна практика: 

методичні матеріали до 

прходження:  навчально-

методичний посібник [для 

студентів ОКР “Спеціаліст” 

спеціальності 7.02030201 

“Історія”] – Дрогобич: 

Редакційно-видавничий відділ 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету 

імені Івана Франка,  2014. – 128 

с. (авторська участь –  64 с.). 

Геополітична роль України та 

Польщі в Європі на сучасному 

етапі: тексти лекцій. – 

Дрогобич : Редакційно-

видавничий відділ 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету 

імені Івана Франка, 2016. – 

132 с.  

Історія української державності: 

методичні матеріали до 

семінарських занять. – 

Дрогобич: Редакційно-

видавничий відділ 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету 

імені Івана Франка,  2017. – 36 с.  

(співавтори Батюк Т., 

Ільницький В., Галів М.- 

авторська участ – 8 с.) 

Батюк Тарас 

Володимирович 

доцент  

кафедри 

історії 

Львівський 

державний 

університет імені 

Івана Франка, 1993 р. 

Кандидат 

історичних наук 

20.02.22 – 

Військова історія. 

Myron Korduba ’s cooperation 

with the newspaper "Dilo"/ T. 

Batiuk Східноєвропейський 

історичний вісник / [головний 

Центр 

дослідження 

українсько-

польських 

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; 



України 

 

Історія; Історик, 

викладач історії. 

 

Тема дисертації: 

«Збройні сили 

України в  

протистоянні 

турецько-

татарській 

експансії у другій 

половині XVI – на 

початку XVII». 

(ДК №023023 ВАК 

України 14 квітня 

2004р.) 

 

Доцент кафедри 

історії України 

(12ДЦ № 023402 

рішенням 

Атестаційної 

колегії 9 листопада 

2010 р.) 

 

редактор В. Ільницький]. 

Дрогобич: Видавничий дім 

“Гельветика”,  2018.  Вип. 7.  С. 

40-45. (Index Copernicus 

International, Web of Science 

(Emerging Sources Citation Index 

Journalism of Myron Кorduba 

on pages of «Hromadska dumka». 

Східноєвропейський історичний 

вісник / [головний редактор В. 

Ільницький].  Дрогобич: 

Видавничий дім “Гельветика”, 

2019.  Вип. 10.  С. 118 – 128. 

(Index Copernicus International, 

Web of Science (Emerging 

Sources Citation Index) 

(cпівавтор – Зимомря І., 

авторська участь – 5 с.) 

 Myron Korduba as a 

popularizer of  historical  

knowledge  (Bukovina  period) 

Східноєвропейський історичний 

вісник / [головний редактор В. 

Ільницький].  Дрогобич: 

Видавничий дім “Гельветика”, 

2019.  Спеціальний 

випуск:матеріали конференції.  

С. 62-70.  (Index Copernicus 

International, Web of Science 

(Emerging Sources Citation Index) 

(cпівавтор – Поліщук Ю., 

авторська участь – 3 с.) 

 

відносин 

Інституту 

українознавства 

ім. І. 

Крип’якевича 

НАН України, з 

01 березня до 21 

квітня 2021 року 

Тема – Вивчення 

джерел до історії 

повсякденного 

життя населення 

західних земель 

України (1921 – 

1953) 

Довідка про 

проходження 

стажування № 

141/3 від 

13.04.2021 р. 

6 кредитів (180 

год.) 

 

1.На захисті національних інтересів: публіцистика 

Мирона Кордуби у міжвоєнний час. Дрогобицький 

краєзнавчий збірник ДДПУ імені Івана Франка. – Дрогобич, 

Посвіт, 2017. – С. 249 – 256. (фахове видання) 

2.«Не гасіть світла» освітня політика Другої Речі 
Посполитої в публіцистиці Мирона Кордуби 

Східноєвропейський історичний вісник / [головний 

редактор В. Ільницький]. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – Вип. 5. 

– С. 80 – 93. Web of Science 

3.Myron Korduba ’s cooperation with the newspaper "Dilo"/ 

T. Batiuk Східноєвропейський історичний вісник / 

[головний редактор В. Ільницький]. Дрогобич: Видавничий 

дім “Гельветика”,  2018.  Вип. 7.  С. 40-45. Web of Science  

4.Journalism of Myron Кorduba on pages of «Hromadska 

dumka». Східноєвропейський історичний вісник / [головний 

редактор В. Ільницький].  Дрогобич: Видавничий дім 

“Гельветика”, 2019.  Вип. 10.  С. 118 – 128.Web of Science 

(cпівавтор – Зимомря І., авторська участь – 5 с.) 

5. Myron Korduba as a popularizer of  historical  knowledge  

(Bukovina  period) Східноєвропейський історичний вісник / 

[головний редактор В. Ільницький].  Дрогобич: Видавничий 

дім “Гельветика”, 2019.  Спеціальний випуск:матеріали 

конференції.  С. 62-70.  Web of Science (cпівавтор – Поліщук 

Ю., авторська участь – 3 с.) 

 

4) наявність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти та дистанційного навчання, електронних 

курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ 

робочих програм, інших друкованих навчально-

методичних праць загальною кількістю три 

найменування; 

1. української державності: методичні матеріали до 

семінарських занять. Навчально-методичний посібник – 

Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка, 

2017. – 36 с. Рекомендовано до друку вченою радою 

університету (у співавторстві, авторська участь – 9 с.).  

2. Історія української державності. Робоча програма 

навчальної дисципліни. – Дрогобич: Редакційно-видавничий 

відділ Дрогобицького державного педагогічного 

http://eehb.dspu.edu.ua/article/view/184410
http://eehb.dspu.edu.ua/article/view/184410
http://eehb.dspu.edu.ua/article/view/184410
http://eehb.dspu.edu.ua/article/view/184410
http://eehb.dspu.edu.ua/article/view/184410


університету імені Івана Франка, 2021. – 18 с.  

3. Історія України (до сер. XVI ст.). Робоча навчальна 

програма. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ 

Дрогобицького державного педагогічного університету 

імені Івана Франка, 2021. – 16 с. 

 

8) виконання функцій (повноважень, обов’язків) 

наукового керівника або відповідального виконавця 

наукової теми (проекту), або головного редактора/члена 

редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового 

видання, включеного до переліку фахових видань 

України, або іноземного наукового видання, що 

індексується в бібліографічних базах; 

Член редакційної колегії фахового видання “Проблеми 

гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка. 

Серія “Історія”. 

 

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.Збройні сили Кримського ханства наприкінці XVІ – на 

початку XVІІ ст./ Матеріали конференції 10 листопада 2017 

р., м. Дрогобич / За наук. ред. професора Олега Петречка, 

доцента Володимира Галика. – Дрогобич: Видавництво 

ТзОВ «Трек-ЛТД», 2017. – С. 48-51.  

2.Проблема українського університету в осмисленні 

Мирона Кордуби / Фундаментальні та прикладні 

дослідження: сучасні науково-практичні 

рішення і підходи: збірник матеріалів ІІІ-ї Міжнародної 

науково-практичної конференції / [редактори-упорядники 

А. Душний, М. Махмудов, В. Ільницький, І. Зимомря]. 

– Баку – Ужгород – Дрогобич: Посвіт, 2017. С. 25-27. 

3. Застосування привселюдних покарань радянськими 

репресивно-каральними органами у боротьбі із українським 

визвольним рухом (1944–1953). Репресії радянського 

тоталітарного режиму на західних землях України (1939–

1953): причини і наслідки, політика пам’яті : монографія / за 

редакцією Василя Ільницького, Миколи Литвина та Миколи 

Галіва. – Дрогобич; Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 



2019. ‒ С. 144-158. (авторська участь – 14 с.) 

4.  Боротьба радянських репресивно-каральних органів 

проти підрозділів Тактичного відтинку 22 «Чорний Ліс» 

(1946–1947) // Україна: культурна спадщина, національна 

свідомість, державність / гол. ред. Ігор Соляр; НАН 

України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. 

Львів, 2020. Вип. 33. С. 111 – 136. (cпівавтор – Ільницький 

В., авторська участь – 12 с.) 

5. Повсякденне життя у Дрогобицькому учительському 
інституті: новий документ до історії (1946–1949). Проблеми 

гуманітарних наук: збірник наукових праць ДДПУ імені 

Івана Франка. Серія Історія 6/48 (2021). С.342-364. 

(cпівавтори – Ільницький В., Кантор Н., авторська участь – 

7 с.) 

 

 

Галів Микола 

Дмитрович 
Декан 

історично

го 

факульте

ту 

 

Профе-

сор 

кафедри 

історії 

України 

Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

університеті імені 

Івана Франка, 2001 р.  

Педагогіка і методика 

середньої освіти. 

Історія.  

Вчитель історії та 

народознавства. 

 

Доктор 

педагогічних наук 

13.00.01 – загальна 

педагогіка та 

історія педагогіки 

Тема дисертації: 

«Розвиток 

епістемологічних 

засад українського 

історико-

педагогічного 

наративу (середин

а XIX - кінець XX 

століття)» 

(ДД №009372,  

Атестаційна 

колегія МОН 

України,  

16 грудня 2019 р.) 

 

Доцент 

кафедри нової і 

новітньої історії 

України  

(12ДЦ № 026272, 

Атестаційна 

1. Село Літиня на 

Дрогобиччині в умовах воєнних 

знищень кінця XV – XVIІІ ст. // 

Східноєвропейський історичний 

вісник. – 2017. – Вип. 2. – С. 5 – 

15. (Web of Science (Emerging 

Sources Citation Index) 

2. Духовенство в селі Літиня 

на Дрогобиччині (друга 

половина XVII – XVIII ст.): 

генеалогічний нарис // 

Східноєвропейський історичний 

вісник. – 2017. – Вип. 3. – С. 23 

– 29. (Web of Science (Emerging 

Sources Citation Index) 

3. Документ радянських 

органів держбезпеки про 

діяльність осередку нацистської 

СД (служби безпеки) в 

Дрогобичі (1941 – 1944 рр.) // 

Східноєвропейський історичний 

вісник. – 2017. – Випуск 4. – С. 

61 – 68. (Web of Science 

(Emerging Sources Citation 

Index) (cпівавтор – Ільницький 

В.І., авторська участь – 4 с.) 

Стажування: 

Інститут 

українознавства 

ім. 

І.Крип’якевича 

НАН України (м. 

Львів) 

Центр 

досліджень 

українсько-

польських 

відносин 

03.05.2017 – 

02.06.2017  

Довідка № 141/60 

від 14.06.2017 р. 

 

Państwowa 

Wyższa Szkoła 

Zawodowa im 

Witelona w 

Legnicy 

20.01.2020 – 

21.02.2020. 

Тема 

стажування: 

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. Polish teachers in Eastern Galicia under the Nazi 

occupation (1941 – 1944) // Східноєвропейський історичний 

вісник. – 2018. – Випуск 9. – С. 72 – 80. (Web of Science 

(Emerging Sources Citation Index) (cпівавтор – Ohar A., 

авторська участь – 4 с.) 

2. The activity of the Ukrainian Theatre in Peremyshl during 

the Nazi occupation (1941 – 1944) // Вісник Національної 

академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2019. – № 1. 

– С. 45 – 50. (Web of Science (ESCI)) (cпівавтор – Ilnytskyi 

V, авторська участь – 2 с.) 

3. The struggle of Soviet repressive and punitive organs 

against former Romanian intelligence and counterintelligence 

structures in Ukraine (1944 – 1951) // Analele Universităţii din 

Craiova. Istorie, Anul XXIV. – 2019. – Nr. 2(36). – S. 103 – 

118. (Scopus) (cпівавтор – Ilnytskyi V, авторська участь – 7 

с.) 

4. The Industrial School for Jewish Girls, Sambir (1925 – 

1939): A Local Institutional Description // Annales Universitatis 

Apulensis. Series Historica. – 1919. – Issue 23/I: Minorities in 

East-Central Europe throughout the Twentieth Century. – P. 119 

– 132. (Scopus)  (cпівавтор – Ilnytskyi V, авторська участь – 

7 с.) 

javascript:void(0)
javascript:void(0)


колегія МОН 

України,  

20 січня 2011 р.) 

 

4. Німецьке початкове 

шкільництво на Дрогобиччині у 

роки нацистської окупації (1941 

– 1944) // Східноєвропейський 

історичний вісник. – 2017. – 

Випуск 4. – С. 69 – 78. (Web of 

Science (Emerging Sources 

Citation Index) (cпівавтор – 

Галів У., авторська участь – 4 

с.) 

5. Етнорелігійний конфлікт у 

школах Борислава 1909 – 1910 

рр.: витоки і наслідки // 

Східноєвропейський історичний 

вісник. – 2017. – Випуск 5. – С. 

46 – 55. (Web of Science 

(Emerging Sources Citation 

Index) (cпівавтор – Хомич Л., 

авторська участь – 4 с.) 

6. Документи польської 

поліції про громадсько-

політичні погляди українських і 

єврейських учителів 

Дрогобицького повіту (1925) // 

Східноєвропейський історичний 

вісник. – 2017. – Випуск 5. – С. 

88 – 106. (Web of Science 

(Emerging Sources Citation 

Index) (cпівавтор – Ільницький 

В., авторська участь – 9 с.) 

7. Радянізація системи 

професійної освіти на 

Дрогобиччині (1939 – 1941) // 

Східноєвропейський історичний 

вісник. – 2017. – Випуск 5. – С. 

145 – 154. (Web of Science 

(Emerging Sources Citation 

Index) (cпівавтор – Дробчак Я., 

авторська участь – 2 с.) 

8. Польські професійні школи 

на Дрогобиччині у роки 

нацистської окупації (1941 – 

“Розвиток 

системи освіти 

дорослих в 

Польщі та 

Україні у 1991 – 

2019 рр.: 

порівняльний 

аналіз” 

(“Rozwój systemu 

edukacji dorosłych 

w Polsce i na 

Ukrainie w latach 

1991 – 2019: 

analiza 

porównawcza”) 

Обсяг – 150 год. 

(5 кредитів 

ЄКТС)  

 

Визнано здобуття 

наукового 

ступеня доктора 

педагогічних 

наук (рішення 

Атестаційної 

колегії МОН 

України від 16 

грудня 2019 р.) 

як підвищення 

кваліфікації в 

обсязі 40 

кредитів ЄКТС 

(наказ № 85 від 

28.02.2020 р. по 

Дрогобицькому 

державному 

педагогічному 

університету 

імені Івана 

Франка) 

 

5. Structure and activities of Romanian intelligence and 

counterintelligence bodies in Transnistria (1941 – 1944) (based 

on SSA SSU) // Analele Universităţii din Craiova. Istorie, Anul 

XXIV. – 2020. – Nr. 1(37). – S. 107 – 124. (Scopus) (cпівавтор 

– Ilnytskyi V, авторська участь – 8 с.) 

 

 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); 

Український історико-педагогічний наратив (середина 

ХІХ – кінець ХХ століття): епістемологічні засади: 

монографія. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ 

Дрогобицького державного педагогічного університету 

імені Івана Франка, 2018. – 616 с. (43,65 друк. арк.) 

 

4) наявність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти та дистанційного навчання, електронних 

курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ 

робочих програм, інших друкованих навчально-

методичних праць загальною кількістю три 

найменування; 

1) Галів М., Батюк Т., 

Ільницький В., Лучаківська І. Історія української 

державності. Методичні матеріали до семінарських занять. 

– Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені 

Івана Франка, 2017. – 36 с. 

2) Галів М. Система освіти в Галичині (ХІХ – перша 

половина ХХ ст.): методичні матеріали до семінарських 

занять. Навчально-методичний посібник. – Дрогобич: 

Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка,  

2018. – 36 с. 

3) Галів М.,  Ільницький В., Футала В., Тельвак В., та ін. 

(всього 6 осіб). Рекомендації органам державної влади, 

місцевого самоврядування щодо реалізації національної 

політики України (на основі результатів науково-дослідної 

роботи “Національна політика іноземних держав на 

західноукраїн-ських землях (перша половина ХХ ст.): 

практика, досвід, уроки для сучасності”). – Дрогобич: 



1944) // Східноєвропейський 

історичний вісник. – 2017. – 

Випуск 5. – С. 169 – 176. (Web 

of Science (Emerging Sources 

Citation Index) (cпівавтор – Огар 

А., авторська участь – 3 с.) 

9. The Statute of the Industrial 

School in Drohobych (1888) as a 

historical source // 

Східноєвропейський історичний 

вісник. – 2018. – Випуск 6. – С. 

70 – 77. (Web of Science 

(Emerging Sources Citation 

Index) (cпівавтор – 

Nevmerzhytska О., авторська 

участь – 4 с.) 

10. The national policies of the 

Russian and Austro-Hungarian 

empires’ in Volhynia and Galicia  

(at the beginning of the ХХ 

century): a comparative  analysis 

// Східноєвропейський 

історичний вісник. – 2018. – 

Випуск 7. – С. 65 – 74. (Web of 

Science (Emerging Sources 

Citation Index) 

11. Public-political views of 

Greek-Catholic priests of 

Drohobych county in mid 1920s 

(according to the materials of the 

Polish Police) // 

Східноєвропейський історичний 

вісник. – 2018. – Випуск 8. – С. 

114 – 123. (Web of Science 

(Emerging Sources Citation 

Index) (cпівавтор – Ohar A., 

авторська участь – 4 с.) 

12. Polish teachers in Eastern 

Galicia under the Nazi occupation 

(1941 – 1944) // 

Східноєвропейський історичний 

вісник. – 2018. – Випуск 9. – С. 

“Посвіт”, 2018. – 56 с. 

 

5) захист дисертації на здобуття наукового ступеня; 

Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора 

педагогічних наук захищено 29 жовтня 2019 р. у 

спеціалізованій вченій раді  Д 36.053.01 Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка 

(за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія 

педагогіки). 

16 грудня 2019 р. Атестаційною колегією МОН України 

присвоєно науковий ступінь доктора педагогічних наук 

(диплом ДД №009372). 

 

7) участь в атестації наукових кадрів як офіційного 

опонента або члена постійної спеціалізованої вченої 

ради, або члена не менше трьох разових спеціалізованих 

вчених рад; 

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 36.053.01 

Дрогобицького державного педагогічного університету 

імені Івана Франка (за спеціальністю 13.00.01 – загальна 

педагогіка та історія педагогіки) (наказ МОН України № 

1428 від 15.11.2019 р.). 

 

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; 

Головний редактор наукового журналу «Молодь і 

ринок» (категорія Б). 

Відповідальний редактор фахового збірника 

“Східноєвропейський історичний вісник” (категорія А).  

Член редакційної колегії фахових видань “Актуальні 

питання гуманітарних наук” (категорія Б). 

 

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; 



72 – 80. (Web of Science 

(Emerging Sources Citation 

Index) (cпівавтор – Ohar A., 

авторська участь – 4 с.) 

13. The activity of the Ukrainian 

Theatre in Peremyshl during the 

Nazi occupation (1941 – 1944) // 

Вісник Національної академії 

керівних кадрів культури і 

мистецтв. – 2019. – № 1. – С. 45 

– 50. (Web of Science (ESCI)) 

(cпівавтор – Ilnytskyi V, 

авторська участь – 2 с.) 

14. The struggle of Soviet 

repressive and punitive organs 

against former Romanian 

intelligence and 

counterintelligence structures in 

Ukraine (1944 – 1951) // Analele 

Universităţii din Craiova. Istorie, 

Anul XXIV. – 2019. – Nr. 2(36). 

– S. 103 – 118. (Scopus) 

(cпівавтор – Ilnytskyi V, 

авторська участь – 7 с.) 

15. The Industrial School for 

Jewish Girls, Sambir (1925 – 

1939): A Local Institutional 

Description // Annales 

Universitatis Apulensis. Series 

Historica. – 1919. – Issue 23/I: 

Minorities in East-Central Europe 

throughout the Twentieth Century. 

– P. 119 – 132. (Scopus)  

(cпівавтор – Ilnytskyi V, 

авторська участь – 7 с.) 

16. Structure and activities of 

Romanian intelligence and 

counterintelligence bodies in 

Transnistria (1941 – 1944) (based 

on SSA SSU) // Analele 

Universităţii din Craiova. Istorie, 

Anul XXIV. – 2020. – Nr. 1(37). 

1. Громадський уряд села Літиня на Дрогобиччині у XVI 

– XVIII ст. // Садиба Франка: науковий збірник заповідника 

«Нагуєвичі». – Дрогобич: Посвіт, 2020. – Кн. I. – С. 315–

326. 

2. Учительська семінарія у Самборі (1892 – 1939): етапи 

діяльності // Літопис Бойківщини. – 2020. – Ч. 1/98(109). – 

С. 50 – 61. (співавтор – Ю. Пашко, авторська участь 6 с.) 

3. Школа на Задвірному передмісті Дрогобича у XVIII – 

першій половині ХХ ст. // Літопис Бойківщини. – 2020. – Ч. 

2/99(110). – С. 64 – 76. 

4. Соціальні погляди українських істориків педагогіки 

середини ХІХ – кінця ХХ ст. у дослідженнях педагогічної 

минувшини // Філософсько-педагогічний і духовно-

поетичний досвід професора Григорія Васяновича: до 75-

річчя від дня народження / упоряд. С. М. Вдович. – Львів: 

ФОП Корпан Б. І., 2020. – С. 272 – 286. 

5. Освітня діяльність СС  Василіянок у Дрогобичі (1920 

– 1939 рр.) // Дрогобицький музичний коледж імені Василя 

Барвінського: проекція з минулого в сучасне: монографія / 

Чумак Ю., Сеник О. – Дрогобич: Посвіт, 2020. – С. 89 – 149. 

 

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у 

професійних та/або громадських об’єднаннях; 

Член Дрогобицького осередку Наукового товариства 

імені Тараса Шевченка. 



– S. 107 – 124. (Scopus) 

(cпівавтор – Ilnytskyi V, 

авторська участь – 8 с.) 

17. Transformations of culture / 

memory poliсy in modern Ukraine 

(review of the monograph: Culture 

of Memory of Modern Ukrainian 

Society: Transformation, 

Decommunization, 

Europeanization: monograph / 

O. Hrytsenko, N. Honcharenko, 

I. Kuznetsova and the others) // 

Східноєвропейський історичний 

вісник. – 2021. – Випуск 19. – С. 

250 – 256. (Web of Science 

(Emerging Sources Citation 

Index) (cпівавтор – Ohar A., 

авторська участь – 4 с.) 

 

Футала Василь 

Петрович 

Профе-

сор  

кафедри  

історії 

України 

 

Львівський 

державний 

університет імені 

Івана Франка, 1977 р. 

Історія; Історик, 

викладач історії. 

 

Доктор історичних 

наук: 07.00.06 – 

історіографія, 

джерелознавство 

та спеціальні 

історичні 

дисципліни.  

Тема дисертації: 

“Суспільно-

політичне життя 

українців у 

міжвоєнній 

Польщі: 

історіографія”. 

(ДД № 000301  

ВАК України 30 

вересня 2011 р.) 

 

Професор кафедри 

нової та новітньої 

історії України 

(12ПР № 009048 

рішенням 

Протягом 2007–2010 рр. 

здійснював керівництво 

науковою роботою аспіранта 

В. І. Ільницького. Кандидатську 

дисертацію “Дрогобицька 

округа ОУН: структура та 

діяльність (1945–1952)” за 

спеціальністю 07.00.01 – історія 

України В. І. Ільницький  

захистив 15.06.2010 р. в 

Інституті українознавства ім. 

І. Крип’якевича НАН України 

(рішення Президії ВАК України 

від 06.10.2010 р.). 

Публікації: 

- Військово-політична 

еміграція Української 

Народної Республіки у 

міжвоєнній Польщі: 

дослідження та 

інтерпретації 

Стажування: 

Львівський 

національний 

університет імені 

Івана Франка, 

кафедра 

новітньої історії 

України імені 

Михайла 

Грушевського,  

05.10. 2020 р. – 

17.11 2020 р. 

Довідка  про 

проходження 

стажування № 

3253-У від 

26.11.2020 р.  

Тема стажування: 

«Проблема 

модернізації та 

підвищення 

якості вищої 

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; 

- Військово-політична еміграція Української 

Народної Республіки у міжвоєнній Польщі: 

дослідження та інтерпретації польських істориків // 

Наукові праці історичного факультету 

Запорізького національного університету. – 

Запоріжжя, 2018. – Вип. 50. – С. 138–143(фахове 

видання). Index Copernicus; 

- Центристський рух Західної України 1920–1930-х 

рр. крізь призму сучасної вітчизняної біографіки // 

Вісник Львівського торговельно-економічного 

університету. – Львів, 2018. – Вип. 15. 

(Гуманітарні науки). – С. 92–103 (фахове видання). 

Google Scholar;  

- Український націоналізм 1920–1930-х рр. на 

порівняльному тлі інших європейських 

націоналізмів: історіографічні оцінки та судження 

// Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових 

праць Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка. Серія Історія, 



Атестаційної 

колегії МОН 

Молоді і Спорту 

України 21 

листопада 2013 р.) 

 

 

польських істориків // 

Наукові праці 

історичного 

факультету 

Запорізького 

національного 

університету. – 

Запоріжжя, 2018. – 

Вип. 50. – С. 138–143 

(фахове видання). 

Index Copernicus; 

- Центристський рух 

Західної України 1920–

1930-х рр. крізь призму 

сучасної вітчизняної 

біографіки // Вісник 

Львівського 

торговельно-

економічного 

університету. – Львів, 

2018. – Вип. 15. 

(Гуманітарні науки). – 

С. 92–103 (фахове 

видання) Google 

Scholar; 

- Український 

націоналізм 1920–

1930-х рр. на 

порівняльному тлі 

інших європейських 

націоналізмів: 

історіографічні оцінки 

та судження // 

Проблеми 

гуманітарних наук: 

збірник наукових 

праць Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка. Серія 

Історія, 2019, 2/44, 38–

історичної освіти 

України у 

контексті 

європейської 

інтеграції».  

6 кредитів (180 

год.) 

 

2019, 2/44, 38–63 (фахове видання). Google Scholar; 

- Українське питання у політичних стратегіях 

польських партійних середовищ  міжвоєнної доби 

ХХ ст.: польське бачення // Східноєвропейський 

історичний вісник. – Дрогобич, 2020. – Вип. 16. – 

С. 239–249 (фахове видання). Web of Science, Index 

Copernicus; 

- Чи була зрада в ОУН? (Історіографічні оцінки 

причин і передумов розколу націоналістичної 

організації у 1940 році) // Новітня доба. – Львів, 

2019. – Вип. 7. С. 75–88 (фахове видання). Google 

Scholar. 

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); 

- Західноукраїнські реалії ХХ ст. у сучасних 

повсякденнознавчих студіях // Повсякденне життя 

населення західних земель України у перші 

повоєнні роки (1944–1953): вибрані питання : 

колективна монографія / відп. ред. В. Ільницький. 

Львів–Торунь : Liha-Pres, 2021. С. 9–31. 

4) наявність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти та дистанційного навчання, електронних 

курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ 

робочих програм, інших друкованих навчально-

методичних праць загальною кількістю три 

найменування; 

- Історія України ХVІ – ХVІІІ ст.  (період пізнього 

Середньовіччя та раннього Нового часу): 

методичні матеріали до семінарських занять. – 

Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ 

Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка, 2018. – 88 с. 

- Національно-визвольний рух на 

західноукраїнських землях у 1920 – 1950-х рр.: 

історіографія проблеми: методичні матеріали до 

семінарських занять. Вид. 2-ге, доповн. і переробл. 

– Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ 



63 (фахове видання). 

Google Scholar; 

- Чи була зрада в ОУН? 

(Історіографічні оцінки 

причин і передумов 

розколу 

націоналістичної 

організації у 1940 році) 

// Новітня доба. – 

Львів, 2019. – Вип. 7. 

С. 75–88 (фахове 

видання). Google 

Scholar. 

Українське питання у 

політичних стратегіях 

польських партійних середовищ  

міжвоєнної доби ХХ ст.: 

польське бачення // 

Східноєвропейський історичний 

вісник. – Дрогобич, 2020. – Вип. 

16. – С. 239–249 (фахове 

видання). Web of Science, Index 

Copernicus 

Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка, 2019. – 38 с. 

- Історія України ХVІ – ХVІІІ ст.: методичні 

матеріали до семінарських занять. Вид. 2-ге, 

доповн. і переробл. – Дрогобич: Редакційно-

видавничий відділ Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка, 

2019. – 40 с. 

7) участь в атестації наукових кадрів як офіційного 

опонента або члена постійної спеціалізованої вченої 

ради, або члена не менше трьох разових спеціалізованих 

вчених рад; 

- заступник голови спеціалізованої вченої ради К 

36.053.03 Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка (за спеціальністю 

07.00.06 “Історіографія, джерелознавство та 

спеціальні історичні дисципліни”) (2017–2021 рр.).  

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; 

- науковий керівник кафедральної наукової теми 

«Трансформаційні процеси у суспільно-

політичному, культурному та 

етнонаціональному житті західних земель 

України (кінець ХVІІІ – ХХ ст.)» (2016 – 2020 

рр.). 

- член редакційної колегії фахових видань 

“Східноєвропейський історичний вісник”, 

“Проблеми гуманітарних наук: збірник 

наукових праць Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка. 

Серія “Історія”, “Наукові записки 

Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка. Серія: 

Історія”. 

- виконання функцій члена редакційної колегії 

іноземного видання,  що індексується в 

бібліографічних базах (“Historia i Świat”, 



гуманістично-природничий ун-т у м. Сєдльце, 

Польша). 

 

Стецик Юрій 

Орестович 

Професор  

кафедри  

історії 

України 

 

Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

університет імені 

Івана Франка, 2000 р. 

Педагогіка і методика 

середньої освіти. 

Історія. Психологія; 

Вчитель історії. 

Практичний психолог 

у закладах освіти  

 

Доктор історичних 

наук 

07.00.01 – історія 

України. 

Тема дисертації:  

«Чернецтво 

Святопокровської 

провінції ЧСВВ 

(1739 – 1783 рр.): 

просопографічне 

дослідження» 

(ДД №009330  

рішенням 

Атестаційної 

колегії МОН 

України 16 грудня 

2019 р.) 

 

Доцент кафедри 

давньої історії 

України та 

спеціальних 

історичних 

дисциплін 

 (12ДЦ № 024024 

рішенням 

Атестаційної 

колегії МОН 

України 09 

листопада 2010 р.) 

. 

 

Zapis darowizny Zachariasza-

Machala Kossowicza jako posag 

na utrzymanie syna-mnicha 

Zakonu Bazylianskiego 

(15.03.1754 r.). 

Східноєвропейський історичний 

вісник / [головний редактор В. 

Ільницький]. Дрогобич: Посвіт, 

2017. Вип. 2. С. 16 – 20. (Web of 

Science (Emerging Sources 

Citation Index) 

Administrative Authority of 

Protohegumens of 

Svyatopokrovska Province (1743 

– 1780 рр.): Historical and Legal 

Aspects. Східноєвропейський 

історичний вісник / [головний 

редактор В. Ільницький]. 

Дрогобич: Видавничий дім 

“Гельветика”, 2019. Вип. 11. С. 

56 – 65. (Web of Science 

(Emerging Sources Citation Index) 

(співавтор – Колпаков В. 

авторська участь – 6 с.) 

The Monks of Dobromyl 

Basilian Monastery of St. 

Onuphrius (1783): A Biographical 

Review. Annales Universitatis 

Apulensis. Series historica. 

Editura Mega, 2019. Vol. 23/II. 

pp. 65 – 92. (Scopus) (співавтори 

– Ільницький В., Боєчко В. 

авторська участь – 14 с.) 

Interview protocol  of  PR.  

Yosafat  Makarevych  Kremenets  

Basilian  Monastery  Hegumen  

(1774). Східноєвропейський 

історичний вісник / [головний 

редактор В. Ільницький]. 

Визнано здобуття 

наукового 

ступеня доктора 

історичних наук 

(рішення 

Атестаційної 

колегії МОН 

України від 16 

грудня 2019 р.) 

як підвищення 

кваліфікації 

обсягом 40 

кредитів (наказ 

№ 85 від 

28.02.2020 р. по 

Дрогобицькому 

державному 

педагогічному 

університету 

імені Івана 

Франка) 

 

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; 

Zapis darowizny Zachariasza-Machala Kossowicza jako 

posag na utrzymanie syna-mnicha Zakonu Bazylianskiego 

(15.03.1754 r.). Східноєвропейський історичний вісник / 

[головний редактор В. Ільницький]. Дрогобич: Посвіт, 2017. 

Вип. 2. С. 16 – 20. (Index Copernicus International, Web of 

Science (Emerging Sources Citation Index) 

Administrative Authority of Protohegumens of 

Svyatopokrovska Province (1743 – 1780 рр.): Historical and 

Legal Aspects. Східноєвропейський історичний вісник / 

[головний редактор В. Ільницький]. Дрогобич: Видавничий 

дім “Гельветика”, 2019. Вип. 11. С. 56 – 65. (Index 

Copernicus International, Web of Science (Emerging Sources 

Citation Index) (співавтор – Колпаков В. авторська участь – 6 

с.) 

The Monks of Dobromyl Basilian Monastery of St. 

Onuphrius (1783): A Biographical Review. Annales 

Universitatis Apulensis. Series historica. Editura Mega, 2019. 

Vol. 23/II. pp. 65 – 92. (Scopus) (співавтори – Ільницький В., 

Боєчко В. авторська участь – 14 с.) 

Interview protocol  of  PR.  Yosafat  Makarevych  

Kremenets  Basilian  Monastery  Hegumen  (1774). 

Східноєвропейський історичний вісник / [головний 

редактор В. Ільницький]. Дрогобич: Видавничий дім 

«Гельветика», 2020. Вип. 14. С. 28 – 35. (Index Copernicus 

International, Web of Science (Emerging Sources Citation 

Index) (співавтор – Вільгушинський М. авторська участь – 5 

с.). 

The royal law of patronage as a mechanism of state 

regulation of the financial and property situation of the Basilian 

monasteries of the Commonwealth. Східноєвропейський 

історичний вісник / [головний редактор В. Ільницький]. 

Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 17. С. 

8 – 14. (Index Copernicus International, Web of Science 

(Emerging Sources Citation Index) (співавтор – Сквірський І. 

авторська участь – 5 с. 



Дрогобич: Видавничий дім 

«Гельветика», 2020. Вип. 14. С. 

28 – 35. (Web of Science 

(Emerging Sources Citation Index) 

(співавтор – Вільгушинський М. 

авторська участь – 5 с.). 

The royal law of patronage as a 

mechanism of state regulation of 

the financial and property situation 

of the Basilian monasteries of the 

Commonwealth. 

Східноєвропейський історичний 

вісник / [головний редактор В. 

Ільницький]. Дрогобич: 

Видавничий дім «Гельветика», 

2020. Вип. 17. С. 8 – 14. (Web of 

Science (Emerging Sources 

Citation Index) (співавтор – 

Сквірський І. авторська участь – 

5 с. 

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); 

Навчальний посібник: 

Шкільний курс «Основи правознавства» та методика його 

викладання. Тексти лекцій. – Дрогобич: Редакційно-

видавничий відділ Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 232 

с. 

Авторська монографія:: 

Чернецтво Святопокровської провінції ЧСВВ (1739 – 

1783 рр.): просопографічне дослідження : Монографія. 

Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка, 

2018. 472 с. 

4) наявність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти та дистанційного навчання, електронних 

курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ 

робочих програм, інших друкованих навчально-

методичних праць загальною кількістю три 

найменування; 

Стецик Ю. Методичні рекомендації до написання та 

захисту магістерських робіт з історії. Видання друге змінене 

та доповнене. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ 

Дрогобицького державного педагогічного університету 

імені Івана Франка,  2018. – 80 с. 

Стецик Ю. Василіанські монастирі Речі Посполитої: 

інституційний розвиток, формація чернецтва: методичні 

рекомендації до семінарських занять. Дрогобич: РВВ 

ДДПУ, 2021. 44 с.  

Стецик Ю. Василіанські монастирі Речі Посполитої: 

інституційний розвиток, формація чернецтва. Методичні 

реколмендації до самостійної роботи студентів. Дрогобич: 

РВВ ДДПУ, 2021. 48 с. 

5) захист дисертації на здобуття наукового ступеня; 

Захист дисертації 23 жовтня 2019 р. на здобуття 

наукового ступеня доктора історичних наук у 

спеціалізованій вченій раді Д 35.051.12 при Львівському 



національному університеті імені Івана Франка. 

7) участь в атестації наукових кадрів як офіційного 

опонента або члена постійної спеціалізованої вченої 

ради, або члена не менше трьох разових спеціалізованих 

вчених рад; 

Член постійної спеціалізованої вченої ради К 36.053.03 

Дрогобицького державного педагогічного університету 

імені Івана Франка (за спеціальністю 07.00.06 

“Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні 

дисципліни”). 

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; 

Головний редактор фахового збірника “Проблеми 

гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка. 

Серія “Історія”. Член редакційної колегії фахового видання 

“Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський 

збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана 

Франка”. 

12) наявність апробаційних та/або науково-

популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або 

науково-експертних публікацій з наукової або 

професійної тематики загальною кількістю не менше 

п’яти публікацій; 

Стецик Ю. Насельники Лішнянського василіанського 

монастиря св. пророка Іллі 1740 р.: біографічні нотатки // 

Літопис Бойківщини. – Рік 2018. – Ч.2/95(106). – С. 95 – 100. 

Стецик Ю. Чернецтво Лішнянського василіанського 

монастиря 1747 р.: реконструкція біограм // Літопис 

Бойківщини. – Рік 2019. – Ч.1/96(107). – С. 72 – 74. 

Стецик Ю. Самбірські міщани подвижники 

Василіанського Чину (ХVІІІ ст.): біографічні нотатки // 

Феномен Памва Беринди крізь призму його доби: 

лінгвістичні та історико-культурологічні тлумачення. 

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 



(17-18 жовтня 2018 року, м. Самбір) / Упоряд. та ред.. 

О. Баган, В. Зварич. – Дрогобич: Посвіт, 2019. – С. 189 – 

196. 

Стецик Ю. З історії судових процесів Лаврівського 

монастиря за маєтності у с. Мокряни (XVIII ст.) // Фортеця : 

збірник заповідника «Тустань». – Л. : ПРОСТІР-М, 2020. – 

Кн. 4. – С. 292 – 297.  

Стецик Ю. Аскетичні подвижники Лішнянського 

василіанського монастиря (1768 – 1770 рр.): Біографічні 

нариси // Літопис Бойківщини. – Рік 2020. – Ч.1/98(109). – С. 

44 – 50. 

14) керівництво студентом, який зайняв призове 

місце на I або II етапі Всеукраїнської студентської 

олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт. 

Керівництво науковою працею студента Паньківа 

Богдана Ігоровича (ІП-31Б), який зайняв призове місце 

(диплом ІІ ступеня) на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт зі спеціальності 032 Історія і 

археологія (Переяслав, 14 квітня 2021 р.). 

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у 

професійних та/або громадських об’єднаннях; 

Наукове товариство імені Тараса Шевченка 

(Дрогобицький осередок).  

Медвідь Оксана 

Василівна 
Доцентка

федри 

історії 

України 

 

Львівський 

державний 

університет імені 

Івана Франка, 

1994 р. Історія; 

Історик, викладач 

історії. 

 

Кандидат 

історичних наук 

20.02.22 – 

військова історія. 

Тема дисертації: 

«Військово-

політична 

діяльність Дмитра 

Палієва». 

 

(12ДЦ №017408 

ВАК України  

21 червня 2007 р.) 

 

 

Медвідь О. Науково мемуарні 

публікації Дмитра Паліїва  // 

Східноєвропейський історичний 

вісник. – Дрогобич: Посвіт, 

2018. – Випуск 8. – С. 124 – 131. 

(Index Copernicus International, 

Web of Science (Emerging 

Sources Citation Index). 

 

Інститут 

українознавства 

ім. І. 

Крип'якевича 

Національної 

академії наук 

України, відділ 

новітньої  

Тема – історія 

України історії 

03.05.2017-

02.06.2017 

Довідка №603-

33/03 від 

07.05.2017 

видана 

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. Розвиток кооперативного руху на Дрогобиччині у 

міжвоєнний період. Дрогобицький краєзнавчий збірник. – 

Спецвипуск ІІІ. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – С. 227 – 232.  

Радянські документи про стан Трускавецького курорту 

улітку 1945 року. Східноєвропейський історичний вісник. – 

2017. – Спецвипуск. – С. 162 – 169. (у співавторстві, 

авторська участь – 4 с.)   

2. Посольські виступи Дмитра Палієва у парламенті Другої 

Речі Посполитої Східноєвропейський історичний вісник. – 

Дрогобич: Посвіт, 2017. – Випуск 5. – С. 117 – 122.  

Науково мемуарні публікації Дмитра Паліїва  // 

Східноєвропейський історичний вісник. – Дрогобич: Посвіт, 

2018. – Випуск 8. – С. 124 – 131. 

 3. Участь Дмитра Палієва у Листопадовій національно-



Інститутом 

українознавства 

ім. І. 

Крип'якевича 

Національної 

академії наук 

України 

6 кредитів (180 

год.) 

 

демократичній революції на західноукраїнських землях у 

1918 – 1919 рр. // Розвиток сучасної освіти і науки: 

результати, проблеми, перспективи. Аксіологічні аспекти в 

розвитку науки та освіти / [редактори-упорядники: 

Я.Ґжесяк, І.Зимомря, В.Ільницький]. – Конін – Ужгород – 

Херсон – Кривий Ріг: Посвіт, 2018. – С. 37 – 40.  

4. Організаційна діяльність Дмитра Палієва в роки Другої 

світової війни. Проблеми гуманітарних наук. Збірник 

наукових праць Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка. Серія Історія. Дрогобич; 

Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка. 

Випуск 2/44 (2019). – С. 147 – 160. 

5. Розвиток кредитної кооперації на Дрогобиччині (20-30-ті 

рр. ХХ ст.) Проблеми гуманітарних наук. Збірник наукових 

праць Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка. Серія Історія. Дрогобич; 

Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка. 

Випуск 5/47 (2020). – С. 282 – 293. 

6. Діяльність української споживчої кооперації на 

Дрогобиччині у 20-30-х рр. ХХ ст. Проблеми гуманітарних 

наук. Збірник наукових праць Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка. Серія 

Історія. Дрогобич; Редакційно-видавничий відділ ДДПУ 

імені Івана Франка. Випуск 6/48 (2021). – С. 281 – 292.   
4) наявність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти та дистанційного навчання, електронних 

курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ 

робочих програм, інших друкованих навчально-

методичних праць загальною кількістю три 

найменування; 

1. Історія української державності: методичні матеріали до 

семінарських занять. Навчально-методичний посібник –

 Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка, 

2017. – 36 с. Рекомендовано до друку вченою радою 

університету (у співавторстві, авторська участь – 9 с.). 

(протокол № 8 від 25.05.2017 р.). 

2. Історія України ХІХ – поч. ХХ ст.: методичні матеріали 

до семінарських занять для підготовки фахівців першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти  галузі знань 0203 



Гуманітарні науки напряму підготовки 6.020302 «Історія». – 

Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка, 

2017. – 58 с. Рекомендовано до друку вченою радою ДДПУ 

імені Івана Франка (протокол № 20 від 22.12.2016 р.);  

3. Історія України ХІХ – поч. ХХ ст.: методичні матеріали 

для самостійної роботи  для студентів. – Дрогобич: 

Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 40 с. 

Рекомендовано до друку вченою радою ДДПУ імені Івана 

Франка (протокол № 9 від 21.06.2018 р.) 

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. Дмитро Паліїв про причини поразки національно-

визвольних змагань українців у 1917– 1920 рр. 

Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні 

науково- практичні рішення і підходи: збірник матеріалів 

ІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції / 

[редактори-упорядники А. Душний, М. Махмудов, В. 

Ільницький, І. Зимомря]. – Баку – Ужгород – Дрогобич: 

По світ, 2017.  – С. 40-42.  

2.  Політика Фронту національної єдності напередодні 

Другої світової війни. ІІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Питання всесвітньої історії» / Матеріали 

конференції 10 листопада 2017 р., м. Дрогобич / За наук. 

ред. професора Олега Петречка, доцента Володимира 

Галика. – Дрогобич: Видавництво ТзОВ «Трек-ЛТД», 2017. 

– С. 107 – 111.  

3. Розвиток молочарської кооперації на Дрогобиччині у 

міжвоєнний період. Фундаментальні та прикладні 

дослідження: сучасні науково- практичні рішення і 

підходи: збірник матеріалів ІІІ-ої Міжнародної науково-

практичної конференції / [редактори-упорядники А. 

Душний, М. Махмудов, В. Ільницький, І. Зимомря]. – Баку 

– Ужгород – Дрогобич: По світ, 2017.  – С. 85-86. 

4. Організаційні засади діяльності фронту національної 

єдності (1933 – 1939 рр.) Сучасні тенденції розвитку освіти 

і науки в інтердисциплінарному контексті: Матеріали ІІІ-ї 

Міжнародної науково-практичної конференції, 29–30 



березня 2018 року / [редактори-упорядники: І. Зимомря, В. 

Ільницький, Г. Бурунова, Д. Романюк, А. Сохал]. – 

Ченстохова – Ужгород – Дрогобич: Посвіт, 2018. – С. 115 – 

116. 

5. Участь Дмитра Палієва у Листопадовій національно-

демократичній революції на західноукраїнських землях у 

1918 – 1919 рр. // Розвиток сучасної освіти і науки: 

результати, проблеми, перспективи. Аксіологічні аспекти в 

розвитку науки та освіти / [редактори-упорядники: 

Я.Ґжесяк, І.Зимомря, В.Ільницький]. – Конін – Ужгород – 

Херсон – Кривий Ріг: Посвіт, 2018. – С. 37 – 40.   

 14) керівництво постійно діючим студентською 

/проблемною групою:  
Робота з проблемною групою з підготовки до 

Всеукраїнської студентської олімпіади (2012 – 2020 рр.) 

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у 

професійних та/або громадських об’єднаннях; 
 Наукове товариство імені Тараса Шевченка (Дрогобицький 

осередок) 

 

Лазурко Лідія 

Миколаївна 

Доцент  

 кафедри 

історії 

України 

Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

інститут  імені Івана 

Франка,  

1997 р. 

Всесвітня історія та 

практична 

психологія; 

Вчитель всесвітньої 

історії. Практичний 

психолог у закладах 

освіти  

 

 

Доктор історичних 

наук 

рішення 

Атестаційної 

колегії від 09 

лютого 2021 р. 

Диплом  

ДД № 010740 

07.00.06 – 

Історіографія, 

джерелознавство 

та спеціальні 

історичні 

дисципліни  

Тема дисертації: 

Часопис Польська 

історична 

періодика у 

Східній Галичині 

1. Lazurko L., Luchenko D. 

(2019) The ancient Poland state 

system in scientific discuscussions 

atthe beginning of the XXth 

century. Skhidnoievropeiskyi 

Istorychnyi Visnyk [East 

European Historical Bulletin]. 12: 

54–63. 

2. Lazurko, L. & Shcherban, 

O. (2020). Historical and 

economic problems on the pages 

of the journal “Kwartalnik 

Historyczny” (1887 – 1918). 

Skhidnoievropeiskyi Istorychnyi 

Visnyk [East European Historical 

Bulletin], 14, 46–53. 

3. Лазурко Л., Ільницький 

В. ІІІ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

"Український визвольний рух 

Львівський 

національний 

університеті 

імені Івана 

Франка 

Кафедра історії 

Центральної та 

Східної Європи 

01.03.2018 – 

30.03.2018 

Довідка № 1471-

В від 

03.04.2018р.  

6 кредитів (180 

год.) 

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних 

наукових виданнях, що включені до переліку фахових 

видань України, до наукометричних баз, зокрема 

Scopus, Web of Science Core Collection; 

1. Lazurko L. Lviv chronicle «Przegląd Аrcheologiczny» 

and the Ukrainian issue. East European Historical Bulletin 

(Східноєвропейський історичний вісник) / [гол. ред. 

В.Ільницький]. Дрогобич: Посвіт, 2018. Спеціальний 

випуск 7. С. 22–30. (0,5 др. арк.) 

2. Lazurko L. Historiographical image of Tadeusz 

Kostiushko on the pages of Lviv's Polish and Ukrainian 

scientific journals during the late XIX – early XX c.. East 

European Historical Bulletin (Східноєвропейський 

історичний вісник) / [гол. ред. В.Ільницький]. Дрогобич: 

Посвіт, 2018. № 9. С. 22–30. (0,5 др. арк.) 

3. Lazurko L., Luchenko D. (2019) The ancient Poland 

state system in scientific discuscussions atthe beginning of the 

XXth century. East European Historical Bulletin. 12: 54–63 

4. Lazurko, L. & Shcherban, O. (2020). Historical and 

economic problems on the pages of the journal “Kwartalnik 



XIX – поч. XX ст.: першої половини ХХ ст.: 

краєзнавчі контексти (до 90-

річчя створення Організації 

українських націоналістів та 

110-річчя від дня народження 

Степана Бандери)". Український 

історичний журнал. 2020. № 2.  

C. 236–239. 

4. Lazurko L., Dikhtiievskyi 

P. (2021). From Ancient times to 

Rzeczpospolita: history of the 

Polish state in the reception of the 

journal “Kwartalnik 

Historyczny”(1887 – 1939). 

Skhidnoievropeiskyi Istorychnyi 

Visnyk [East European Historical 

Bulletin]. 19: 77–86. 

 Historyczny” (1887 – 1918). Skhidnoievropeiskyi Istorychnyi 

Visnyk [East European Historical Bulletin], 14, 46–53. 

5. Лазурко Л. Дисциплінарне становлення історії 

польської культури та шкільництва наприкінці XIX–на 

початку XX ст. (за матеріалами часопису «Kwartalnik 

Historyczny». Symposium historiographicum Czercasiensium 

–Черкаський історіографічний симпозіум / За ред. В. 

Масненка. Черкаси, 2017. Т. ІІ: (Нові сенси історичного 

знання). С.157–174 (1 др. арк) 

6. Лазурко Л. Вихід українців Галичини у публічний 

простір вулиць на початку XIX ст. Східноєвропейський 

історичний вісник / [гол. ред. В.Ільницький]. Дрогобич: 

Посвіт, 2018. Спеціальний випуск 3. С. 204–213.  

7. Лазурко Л. Становлення польських 

криптоісторичних видань у Львові XIX ст. Проблеми 

гуманітарних наук : збірник наукових праць 

Дрогобицького державного педагогічного університету 

імені Івана Франка. Серія «Історія» / ред. кол. Володимир 

Галик (головний редактор) та ін. Дрогобич : Редакційно–

видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2018. 

Випуск 42. С. 121–134. (0,8 др. арк.) 

8. Лазурко Л. М. Львівський часопис «Kwartalnik 

historyczny» як комунікаційна платформа для обговорення 

організаційних трансформацій польської історичної науки 

(1918–1939). Український селянин (Збірник наукових 

праць ЧНУ ім. Б.Хмельницького). Черкаси, 2019 – Випуск 

21. С. 97–101.  

9. Лазурко, Л. (2019). Конструювання «української» 

легенди у біографії Вільгельма фон Габсбурґа. Проблеми 

гуманітарних наук: збірник наукових праць 

Дрогобицького державного педагогічного університету 

імені Івана Франка. Серія Історія, 2/44, 289–304.  

10. Lazurko L. The Cult of the Hero in Ancient Poland in 

the perception of the staff ofthe magazine “Kwartalnik 

Historyczny” (1887–1939).  Вісник Черкаського 

університету.  2019. No 1. С.23-31. 

11. Lazurko, L. & Shcherban, O. (2020). Historical and 

economic problems on the pages of the journal “Kwartalnik 

Historyczny” (1887 – 1918). Skhidnoievropeiskyi Istorychnyi 

Visnyk [East European Historical Bulletin], 14, S. 46–53.  

12. Лазурко Л., Ільницький В. ІІІ Всеукраїнська 

науково-практична конференція "Український визвольний 



рух першої половини ХХ ст.: краєзнавчі контексти (до 90-

річчя створення Організації українських націоналістів та 

110-річчя від дня народження Степана Бандери)". 

Український історичний журнал. 2020. № 2.  C. 236-239. 

 

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. Лазурко Лідія. Польська історична періодика у 

Східній Галичині XIX – поч. XX ст.: типологія, ідеологія, 

проблематика. Черкаси–Дрогобич, 2020.  400 с. (17 ум. др. 

арк.) 

2. Лазурко Л. Дослідження українських вчених на 

сторінках польських історичних часописів Львова XIX ст. 

Українські та польські інтелектуали в другій половині ХІХ 

– першій третині ХХ ст. : співпраця, конфлікти, рецепція 

: колективна монографія / за редакцією Віталія Тельвака. 

Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019. С. 9–34. (1,5 

др. арк.) 

3. Лазурко Л. Співпраця українських вчених з 

Історичним товариством у Львові (1886–1939 рр.).. 

Українські та польські інтелектуали в другій половині ХІХ 

– першій третині ХХ ст. : співпраця, конфлікти, рецепція 

: колективна монографія / за редакцією Віталія Тельвака. 

Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019. С.49–72. 

(1,5 др. арк.) 

5) захист дисертації та здобуття наукового ступеня 

1) Захист докторської дисертації на тему «Польська 

історична періодика у Східній Галичині XIX – поч. XX ст.: 

типологія, ідеологія, проблематика» (Черкаський 

національний університет імені Богдана Хмельницького, 

спеціалізована вчена рада Д 73.053.01, 25 листопада 2020 

р.) 

2) Присвоєння наукового ступеня доктора історичних наук 

(рішення Атестаційної колегії від 09 лютого 2021 р. 

Диплом ДД № 010740) 



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 К 36.053.03 

Дрогобицького державного педагогічного університету 

імені Івана Франка (за спеціальністю 07.00.06 

“Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні 

дисципліни”). 

2. Опонування кандидатської дисертації: В.Р. 

Кочкодан. Преса як джерело вивчення діяльності жіночих 

товариств Галичини (1884 − 1939).  (захищена 26.12.2019 

р.) 

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; 

 Виконавець наукового проєкту: “Українські та польські 

інтелектуали в другій половині ХІХ – першій третині ХХ 

ст.: співпраця, конфлікти, досвід для сьогодення” (грант 

Президента України докторам наук для здійснення 

наукових досліджень на 2019 рік). 

 

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у 

професійних та/або громадських об’єднаннях; 

1. Член Towarzystwa Historiograficznego (Rzeszów,  Polska). 

(з 2012 р.);  

2. Член Наукового товариство імені Тараса Шевченка 

(Дрогобицький осередок). 

Попп 

Руслана 

Петрівна 

 Львівський 

державний 

університет імені 

Івана Франка, 1992 р. 

Історія; Історик, 

викладач історії. 

Кандидат 

історичних наук 

07.00.01 – Історія 

України 

Тема дисертації: 

Інтелігенція 

1. Населення Дрогобича у 30 – 

50-ті рр. ХХ ст.: 

етнодемографічна 

характеристика // 

Східноєвропейський історичний 

вісник / [головний редактор В. 

Ільницький]. – Дрогобич: 

Стажування: 

Львівський 

національний 

університет імені 

Івана Франка, 

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. Населення Дрогобича у 30 – 50-ті рр. ХХ ст.: 

етнодемографічна характеристика // Східноєвропейський 

історичний вісник / [головний редактор В. Ільницький]. – 



 

Львова в 1944-

1953 роках  

(історико-

соціологічний 

аспект) 

(ДК № 022847) 

ВАК України 10  

березня 2004 р.) 

Доцент кафедри 

історії України 

(02 ДЦ № 014089 

рішенням 

Атестаційної 

колегії МОН 

України 21 квітня 

2005 р.). 

 

Посвіт, 2017. – Вип. 5. – С. 155 – 

160. (співавтор – Походжай О., 

авторська участь – 5 с.) (Index 

Copernicus International, Web of 

Science (Emerging Sources 

Citation Index)) 

2. Історичний факультет 

Дрогобицького Державного 

педагогічного університету 

імені Івана Франка у перші 

повоєнні (1944 – 1953) // 

Східноєвропейський історичний 

вісник / [головний редактор В. 

Ільницький]. – Дрогобич: 

Посвіт, 2018. – Вип. 6. – С. 179 – 

189. (Index Copernicus 

International, Web of Science 

(Emerging Sources Citation 

Index). 

3.  Ideological-propaganda policy 

of the soviet system in the Western 

regions of Ukraine in 1944 – 1953 

(according to the materials of 

Drohobych region) // 

Східноєвропейський історичний 

вісник / [головний редактор 

В. Ільницький]. – Дрогобич: 

Видавничий дім “Гельветика”, 

2018. – Вип. 8. – С. 143 – 152. 

(Web of Science (ESCI), Index 

Copernicus).  

4. The activities of the military 

tribunal of the mia troops of 

Drohobych region (1947): 

documentary // 

Східноєвропейський історичний 

вісник / [головний редактор 

В. Ільницький]. – Дрогобич: 

Видавничий дім “Гельветика”, 

2018. – Вип. 9. – С. 119 – 129. 

(фахове видання) (Web of 

Science (ESCI), Index 

кафедра 

новітньої історії 

України імені 

Михайла 

Грушевського 

 

 22.10. 2018 – 22 

11.2018  

Довідка № 

5068-С від 3 

грудня 2018 р. 

видана 

Львівським 

національним 

університетом 

імені Івана 

Франка 

 

Дрогобич: Посвіт, 2017. – Вип. 5. – С. 155 – 160. (співавтор 

– Походжай О., авторська участь – 5 с.) (Index Copernicus 

International, Web of Science (Emerging Sources Citation 

Index)) 

2. Історичний факультет Дрогобицького Державного 

педагогічного університету імені Івана Франка у перші 

повоєнні (1944 – 1953) // Східноєвропейський історичний 

вісник / [головний редактор В. Ільницький]. – Дрогобич: 

Посвіт, 2018. – Вип. 6. – С. 179 – 189. (Index Copernicus 

International, Web of Science (Emerging Sources Citation 

Index). 

3.  Ideological-propaganda policy of the soviet system in the 

Western regions of Ukraine in 1944 – 1953 (according to the 

materials of Drohobych region) // Східноєвропейський 
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