
Кадровий склад кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін згідно з ліцензійними умовами 

Прізвище, ім’я, по 

батькові науково-

педагогічного, 

педагогічного, 

наукового 

працівника 

Наймену

вання 

посади 

Освітня кваліфікація 

(найменування 

закладу, який 

закінчив науково-

педагогічний, 

педагогічний, 

науковий працівник, 

рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно з 

документом про 

вищу освіту) 

Освітня кваліфікація 

(науковий ступінь, шифр і 

найменування наукової 

спеціальності, тема 

дисертації (серія, номер, 

дата, ким виданий диплом), 

вчене звання, за якою 

кафедрою (спеціальністю) 

присвоєно (серія, номер, 

дата, ким виданий атестат) 

Професійна кваліфікація 

(відомості про досвід професійної 

діяльності (заняття) за 

відповідним фахом 

(спеціальністю, спеціалізацією) із 

зазначенням посади та строку 

роботи на цій посаді (крім 

педагогічної, науково-

педагогічної, наукової діяльності), 

керівництво (консультування) 

дисертації на здобуття наукового 

ступеня за спеціальністю 

(прізвище, ім’я, по батькові 

дисертанта, здобутий науковий 

ступінь, спеціальність, назва 

дисертації, рік захисту, серія, 

номер, дата, ким виданий диплом), 

наявність публікацій у наукових 

виданнях, які включені до 

переліку фахових видань України, 

до наукометричних баз, зокрема 

Scopus, Web of Science Core 

Collection), протягом останніх 

п’яти років) 

Відомості про підвищення 

кваліфікації 

(найменування закладу, 

вид документа, тема, дата 

видачі і кількість 

навчальних кредитів 

(годин)) 

Досягнення у професійній діяльності 

(відповідно до пункту 38 Ліцензійних 

умов провадження освітньої діяльності) 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

Петречко Олег 

Михайлович 

завідувач 

кафедри 

Львівський 

державний 

університет імені 

Івана Франка, 1992 р. 

Історія; Історик, 

викладач історії. 

 

Доктор історичних наук 

07.00.02 – Всесвітня історія. 

Тема дисертації: 

«Суспільно-політичний 

розвиток Римської Імперії в 

І – на поч. ІІІ ст. н.е.: від 

«відновленої» Республіки до 

сенатської монархії». 

(ДД №008706 рішенням 

президії ВАК України від 06 

жовтня 2010 р.) 

 

Професор кафедри 

всесвітньої історії (12ПР № 

008421 рішенням 

Маркович Марія Миколаївна, 

кандидат історичних наук, 

07.00.02 – всесвітня історія, 

«Внутрішня політика імператора 

Флавія Клавдія Юліана (361 – 363 

рр. н.е.) у контексті еволюції 

релігійного життя Римської 

імперії», 2018 р., диплом ДК 

№049888, рішення Атестаційної 

комісії від 18 грудня 2018 р.  

1. The attitude of the Roman 

authorities to Christianity during the 

reign of the Severan dynasty // 

Львівський національний 

університет імені Івана 

Франка, кафедра 

археології та спеціальних 

галузей історичної науки.  

01.11.2019  – 13.12.2019 р. 

Тема – історія 

стародавнього світу 

Довідка про проходження 

стажування № 5117-С від 

18.12.2019 р. 

1) наявність не менше п’яти 

публікацій у періодичних наукових 

виданнях, що включені до переліку 

фахових видань України, до 

наукометричних баз, зокрема Scopus, 

Web of Science Core Collection; 

1. The attitude of the Roman authorities 

to Christianity during the reign of the 

Severan dynasty // Проблеми 

гуманітарних наук : збірник наукових 

праць Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана 

Франка. Серія «Історія» / ред. кол. О. 

Петречко (головний редактор) та ін. – 

Дрогобич : Редакційно-видавничий 



Атестаційної колегії 

Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України 

від 25 січня 2013 р.) 

. 

 

Проблеми гуманітарних наук : 

збірник наукових праць 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені 

Івана Франка. Серія «Історія» / 

ред. кол. О. Петречко (головний 

редактор) та ін. – Дрогобич : 

Редакційно-видавничий відділ 

ДДПУ імені Івана Франка, 2017. – 

Випуск 40. – С. 260 – 277. 

2. Релігія як інструмент політики 

Помпея Великого // Древности 

2016–2017 : Харьковский 

историко-археологический 

ежегодник. – 2017. – Вып. 14–15. – 

С. 62 – 69. 

3. Петречко О. Податкова 

політика римського уряду у добу 

принципату // Проблеми 

гуманітарних наук: Збірник 

наукових праць Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана Франка. 

Серія «Історія». – Дрогобич, 2018. 

– Випуск 42. – С. 243 – 256.  

4. Pukhovets, D. & Petrechko, O. 

Libanius’s speech «To Timocrates» 

as a source for the Late Antique 

Theatre claqueurs studies. // 

Східноєвропейський історичний 

вісник / [головний редактор В. 

Ільницький]. – Дрогобич: 

Видавничий дім «Гельветика», 

2019. – Вип. 11. – С. 8–16.  

5. Kazarov, S. & Petrechko, O. 

Philological and historical research 

methods of classical studies // 

Східноєвропейський історичний 

6 кредитів (180 год.) 

 

відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2017. 

– Випуск 40. – С. 260 – 277. 

2. Релігія як інструмент політики 

Помпея Великого // Древности 2016–

2017 : Харьковский историко-

археологический ежегодник. – 2017. – 

Вып. 14–15. – С. 62 – 69. 

3. Петречко О. Податкова політика 

римського уряду у добу принципату // 

Проблеми гуманітарних наук: Збірник 

наукових праць Дрогобицького 

державного педагогічного університету 

імені Івана Франка. Серія «Історія». – 

Дрогобич, 2018. – Випуск 42. – С. 243 – 

256.  

4. Pukhovets, D. & Petrechko, O. 

Libanius’s speech «To Timocrates» as a 

source for the Late Antique Theatre 

claqueurs studies. // Східноєвропейський 

історичний вісник / [головний редактор 

В. Ільницький]. – Дрогобич: 

Видавничий дім «Гельветика», 2019. – 

Вип. 11. – С. 8–16.  

5. Kazarov, S. & Petrechko, O. 

Philological and historical research 

methods of classical studies // 

Східноєвропейський історичний вісник 

/ [головний редактор В. Ільницький]. – 

Дрогобич: Видавничий дім 

«Гельветика», 2019. – Вип. 13. – С. 8–

15. 

6. Петречко, О., & Масненко, В. 

(2021). Початок збройної агресії Росії 

проти України за матеріалами газети 

«Нью-Йорк Таймс» (27 лютого–4 

березня 2014). Проблеми гуманітарних 

наук: збірник наукових праць ДДПУ 

імені Івана Франка. Серія Історія, 

(6/48), 435-453. 

3) наявність виданого підручника чи 

навчального посібника (включаючи 

електронні) або монографії 



вісник / [головний редактор В. 

Ільницький]. – Дрогобич: 

Видавничий дім «Гельветика», 

2019. – Вип. 13. – С. 8–15. 

6. Петречко, О., & Масненко, В. 

(2021). Початок збройної агресії 

Росії проти України за 

матеріалами газети «Нью-Йорк 

Таймс» (27 лютого – 4 березня 

2014). Проблеми гуманітарних 

наук: збірник наукових праць 

ДДПУ імені Івана Франка. Серія 

Історія, (6/48), 435-453. 

(загальним обсягом не менше 5 

авторських аркушів), в тому числі 

видані у співавторстві (обсягом не 

менше 1,5 авторського аркуша на 

кожного співавтора); 

1. Історія Стародавнього Риму : 

підручник. для студ. спец. 014.03 

Середня освіта (Історія) / 

О. М. Петречко ; ДДПУ ім. І. Франка. – 

Дрогобич : Редакційно-видавничий 

відділ Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана 

Франка, 2017. – 576 с. 

 

6) наукове керівництво 

(консультування) здобувача, який 

одержав документ про присудження 

наукового ступеня: 

Кандидата іст. наук: 

1. Маркович Марія Миколаївна 

«Внутрішня політика імператора 

Флавія Клавдія Юліана (361 – 363 рр. 

н.е.) у контексті еволюції релігійного 

життя Римської імперії» 07.00.02 – 

всесвітня історія. Захист відбувся 7 

листопада 2018 р. на засіданні 

спеціалізованої вченої ради Д 

35.051.12 у 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:   

Д 35.051.12 (Львівський національний 

університет імені Івана Франка), 

К 36.053.03 (Дрогобицький державний 

педагогічний університет імені Івана 

Франка). 



Опонування дисертацій:  

Зелінський Андрій Леонідович. 

Еволюція «Птолемеївської монархії як 

суспільно-політичної інституції (кін IV 

– кін. ІІІ ст. до Р.Х.», докт. іст. Наук, 

07.00.02.- Д 26.001.01 КНУ ім. Тараса 

Шевченка (29.03.2021). 

Кащук Олександр Ярославович 

«Монотелітство у Візантії VII століття: 

доктрина, політика та ідеологія влади», 

докт. іст. наук, 07.00.02. – Д 35.051.12 

ЛНУ ім. Івана Франка (25.02.2020) 

Грегуль Аліна Олегівна «Мітрідат VI 

Евпатор та його оточення в античних 

джерелах і рецепціях доби 

середньовіччя і раннього нового часу», 

канд. іст. наук. 07.00.02 – Д. 26.001.01 

КНУ ім. Тараса Шевченка (16.12.2019) 

Гуменний Віктор Леонідович 

«»Римська імперія і Парфія: політичні 

та військові контакти (кінець І ст. до 

н.е. – початок ІІІ ст. н.е.), канд. іст. 

наук, 07.00.02 – Д 35.051.12 ЛНУ ім. 

Івана Франка (26.02.2019) 

Коваль Андрій Павлович «Військово-

політична та суспільна діяльність Гнея 

Помпея Великого», канд іст. наук, 

070002 - Д 26.001.01 КНУ ім. Тараса 

Шевченка (3.02.2017) 

Ніколаєв Микола Ілліч «Просопографія 

політичної та культової еліти Ольвії 

Понтіської V ст. до н.е. - І ст. н.е.», 

докт. іст. наук, 07.00.02- Д 26.235.01 

Інститут історії України НАН України 

(12.01.2017) 

 

8) виконання функцій (повноважень, 

обов’язків) наукового керівника або 

відповідального виконавця наукової 

теми (проекту), або головного 

редактора/члена редакційної 

колегії/експерта (рецензента) 



наукового видання, включеного до 

переліку фахових видань України, або 

іноземного наукового видання, що 

індексується в бібліографічних базах; 
1. Науковий керівник кафедральної 

наукової теми «Актуальні питання 

всесвітньої історії в українській та 

зарубіжній історіографії ХІХ - поч. ХХІ 

ст.» (2017 – 2020 рр.). 

2. Головний редактор серії «Історія» 

збірника наукових праць 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана 

Франка «Проблеми гуманітарних наук» 

(2017 р.); 

3. Рецензент журналу Res Historica 

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-

Skłodowskiej w Lublinie (2019 – 2021 

рр.) 

12) наявність апробаційних та/або 

науково-популярних, та/або 

консультаційних (дорадчих), та/або 

науково-експертних публікацій з 

наукової або професійної тематики 

загальною кількістю не менше п’яти 

публікацій; 

1. 1. Засудження пам’яті у 

Стародавньому Римі та Радянському 

Союзі // Спадщина Івана Франка в 

контексті дослідження проблем історії, 

культури і музеєзнавства від 

найдавніших часів до сучасності: 

матеріали ІІ-го міжнародного з’їзду 

архівістів і хранителів музеїв в 

Нагуєвичах присвяченого 105-м 

роковинам смерті українського 

2. генія, 27 травня 2021 р., Нагуєвичі. -

Дрогобич: Посвіт, 2021. – С. 70 – 72. 

3. 2.  Петречко О. М. Антична культура // 

Велика українська енциклопедія. URL: 

https://vue.gov.ua/Антична 

культура (Оприлюднено: 20.07.2020). 

https://vue.gov.ua/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE_%D0%9E._%D0%9C.


4. 3. Петречко О. М. Античне 

мистецтво // Велика українська 

енциклопедія. URL: 

https://vue.gov.ua/Античне 

мистецтво (Оприлюднено: 29.01.2021)  

5. 4. Ludi Saeculares у добу принципату // 

Проблеми історії та археології України 

: Тези доповідей ХІІ Міжнародної 

наукової конференції, присвяченої 215-

річчю Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна 

(Харків, листопад 2020). – Харків: ТОВ 

«НТМТ», 2020. – С. 38. 

6. 5. Petrechko O. Disunity within the army 

of Spartacus (Відсутність єдності в 

армії Спартака) // Ver Kyiviens. 

Historian and his time. Київ, 2020. – P. 

54 – 55. 

7. 6. Петречко О. Львівський період 

науково-педагогічної діяльності 

С.Я.Лур’є // История античного мира и 

средневековья в університетах 

Украины. К 40-летию кафедры 

истории древнего мира и средних 

веков ХНУ имени В. Н. Каразина. 

Тезисы докладов Международной 

научной конференции (Харьков, 25–26 

октября 2018 г.) — Харьков : ООО 

«НТМТ», 2018. – С. 45 – 48. (0,2 др. 

арк.) 

8. 7. Петречко О. Переслідування 

християн у добу принципату // 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. 30 – 31. (0,2 др. арк.)  

 

14) робота у складі журі ІІ етапу 

https://vue.gov.ua/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE_%D0%9E._%D0%9C.


Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт зі 
спеціальності «Історія та археологія» 

(м. Кропивницький, 11-12 квітня 2018 

р.); 

«Історія та археологія» (м. 

Кропивницький, 10-11 квітня 2019 р.); 

«Історія та археологія» (м. 

Кропивницький, 8−9 квітня 2020 р. 

 

 19) діяльність за спеціальністю 

у формі участі у професійних та/або 

громадських об’єднаннях: член 

Дрогобицького осередку Наукового 

Товариства Т.Шевченка, 

Дрогобицького осередку Українського 

Історичного Товариства ім. М. С. 

Грушевського. 

Біла Світлана 

Ярославівна 

Доцент 

 

Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

інститут імені Івана 

Франка, 1997 р. 

Всесвітня історія та 

практична 

психологія; 

Вчитель всесвітньої 

історії. Практичний 

психолог у закладах 

освіти 

 

 

 

Кандидат історичних наук 

07.00.06 – Історіографія, 

джерелознавство та 

спеціальні історичні 

дисципліни 

Тема дисертації: 

«Унійні процеси в Західних 

єпархіях Київської 

митрополії (остання третина 

ХVІІ – початок ХVІІІ ст.). 

Історіографія проблеми» 

(ДК № 025225 рішення 

президії ВАК України від 16 

вересня 2004 р.) 

 

Доцент кафедри всесвітньої 

історії (02ДЦ № 012595 

рішенням Атестаційної 

колегії МОН України від 15 

червня 2006 р.) 

 

1. Унійні процеси в 

Перемишльській, Львівській та 

Луцькій єпархіях у дослідженнях 

Мирослава Марусина // 

Проблеми гуманітарних наук : 

збірник наукових праць 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені 

Івана Франка. Серія «Історія» / 

ред. кол. О. Петречко (головний 

редактор) та ін. – Дрогобич: 

Редакційно-видавничий відділ 

ДДПУ імені Івана Франка, 2017. 

– Випуск 40. –  С. 4–14. (0,6 др. 

арк.) (Index Copernicus 

International) 

2. Унійні процеси на 

Дрогобиччині в історіографії 

другої половини ХІХ – початку 

ХХ ст. // Дрогобицький 

краєзнавчий збірник / Гол. ред. Л. 

Тимошенко, упоряд. і наук. ред. 

М. Галів, В. Ільницький, В. 

Футала. – Спецвипуск ІІІ. – 

Львівський національний 

університет імені Івана 

Франка, кафедра новітньої 

історії України імені 

Михайла Грушевського 

 

07.11.2016 – 07.12.2016 р. 

 

Довідка про проходження 

стажування № 5568-В від 

12.12.2016 р. 

4,5 кредитів (135 год.) 

 

1) наявність не менше п’яти 

публікацій у періодичних наукових 

виданнях, що включені до переліку 

фахових видань України, до 

наукометричних баз, зокрема Scopus, 

Web of Science Core Collection; 

1. Унійні процеси в 

Перемишльській, Львівській та 

Луцькій єпархіях у дослідженнях 

Мирослава Марусина // Проблеми 

гуманітарних наук : збірник наукових 

праць Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана 

Франка. Серія «Історія» / ред. кол. О. 

Петречко (головний редактор) та ін. – 

Дрогобич: Редакційно-видавничий 

відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2017. 

– Випуск 40. –  С. 4–14. (0,6 др. арк.) 

(Index Copernicus International) 

2. Унійні процеси на Дрогобиччині в 

історіографії другої половини ХІХ – 

початку ХХ ст. // Дрогобицький 

краєзнавчий збірник / Гол. ред. Л. 

Тимошенко, упоряд. і наук. ред. М. 



Дрогобич : Посвіт, 2017. – С. 99 – 

106. 

3. Історико-краєзнавчі погляди 

Стефана Коваліва у працях 

українських гуманітаріїв часу 

незалежної України // 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. 11–22 / 0,5 др. арк. 

(співавтор – В. Драган)  (авторська 

частка – 5 с., 0,25 др. арк.) (Index 

Copernicus International) 

4. Етнополітичні інтереси Речі 

Посполитої та поширення унії у 

західних єпархіях Київської 

митрополії у польській 

історіографії міжвоєнного періоду 

// Дрогобицький краєзнавчий 

збірник / Ред. кол. Л.Тимошенко 

(голов. ред.), Л. Войтович, Г. 

Гмітерек та ін. – Випуск ХХІ. – 

Дрогобич: Посвіт, 2019. – С. 310–

316.(0,5 др. арк.) 

5. Реформаторська діяльність 

Єпископа Йосифа Шумлянського 

та поширення унії у Львівській 

єпархії у трактуванні Петра 

Вавженюка // Проблеми 

гуманітарних наук: збірник 

наукових праць Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана Франка. 

Серія Історія / ред. кол. Василь 

Ільницький (головний редактор) 

та ін. Дрогобич : Редакційно-

Галів, В. Ільницький, В. Футала. – 

Спецвипуск ІІІ. – Дрогобич : Посвіт, 

2017. – С. 99 – 106. 

3. Історико-краєзнавчі погляди 

Стефана Коваліва у працях українських 

гуманітаріїв часу незалежної України // 

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. 11–22 / 0,5 др. арк. (співавтор – В. 

Драган)  (авторська частка – 5 с., 0,25 

др. арк.) (Index Copernicus International) 

4. Етнополітичні інтереси Речі 

Посполитої та поширення унії у 

західних єпархіях Київської митрополії 

у польській історіографії міжвоєнного 

періоду // Дрогобицький краєзнавчий 

збірник / Ред. кол. Л.Тимошенко (голов. 

ред.), Л. Войтович, Г. Гмітерек та ін. – 

Випуск ХХІ. – Дрогобич: Посвіт, 2019. 

– С. 310–316.(0,5 др. арк.) 

5. Реформаторська діяльність 

Єпископа Йосифа Шумлянського та 

поширення унії у Львівській єпархії у 

трактуванні Петра Вавженюка // 

Проблеми гуманітарних наук: збірник 

наукових праць Дрогобицького 

державного педагогічного університету 

імені Івана Франка. Серія Історія / ред. 

кол. Василь Ільницький (головний 

редактор) та ін. Дрогобич : Редакційно-

видавничий відділ ДДПУ імені Івана 

Франка. Випуск 3/45 (2020). С. 293-304. 

(0,5 др. арк.) (Index Copernicus 

International) 

6. Методичні засади реалізації 

політики пам’яті при вивченні новітньої 



видавничий відділ ДДПУ імені 

Івана Франка. Випуск 3/45 (2020). 

С. 293-304. (0,5 др. арк.) (Index 

Copernicus International) 

6. Методичні засади реалізації 

політики пам’яті при вивченні 

новітньої історії // Проблеми 

гуманітарних наук: збірник 

наукових праць Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана Франка. 

Серія Історія, 2020. Випуск 4/46. - 

С. 401-422. (співавтор – 

І.Лозинська, авторська участь 0,25 

др. арк.) 

7. Bila S., Kolpakov V. 

Instructional documents for the 

School Council in Krakow (1876): 

Source Description // 

Східноєвропейський історичний 

вісник / [головний редактор В. 

Ільницький]. – Дрогобич: 

Видавничий дім «Гельветика», 

2020. – Вип. 16. – С. 71–84. (0,6 

др. арк., авт. участь – 0,3 др. 

арк.). (Web of Science) 

 

історії // Проблеми гуманітарних наук: 

збірник наукових праць Дрогобицького 

державного педагогічного університету 

імені Івана Франка. Серія Історія, 2020. 

Випуск 4/46. - С. 401-422. (співавтор – 

І.Лозинська, авторська участь 0,25 др. 

арк.) 

7. Bila S., Kolpakov V. Instructional 

documents for the School Council in 

Krakow (1876): Source Description // 

Східноєвропейський історичний 

вісник / [головний редактор В. 

Ільницький]. – Дрогобич: Видавничий 

дім «Гельветика», 2020. – Вип. 16. – С. 

71–84. (0,6 др. арк., авт. участь – 0,3 

др. арк.). (Web of Science) 

4) наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників для 

самостійної роботи здобувачів вищої 

освіти та дистанційного навчання, 

електронних курсів на освітніх 

платформах ліцензіатів, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій/ робочих 

програм, інших друкованих навчально-

методичних праць загальною 

кількістю три найменування: 

1. Шкільний курс історії та методика 

його викладання : методичні 

рекомендації до семінарських занять / 

Світлана Ярославівна Біла, Василь 

Ігорович Менько. – Дрогобич : 

Редакційно-видавничий відділ 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана 

Франка, 2017. – 106 с. (співавтор – 

Менько В. І., авторська участь – 53 с.) 

2. Методика навчання історії у 

старшій школі : методичні рекомендації 

до семінарських занять / Світлана 

Ярославівна Біла, Володимир Іванович 

Драган. – Дрогобич : Редакційно-



видавничий відділ Дрогобицького 

державного педагогічного університету 

імені Івана Франка, 2018. – 106 с. 

(співавтор – В. Драган, авторська частка 

– 60 с.) 

3. Прийоми опрацювання писемних 

джерел на уроках історії України: 

методичний посібник для учителів 

історії / Світлана Ярославівна Біла, 

Володимир Іванович Драган. – 

Дрогобич: Редакційно-видавничий 

відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2019. 

– 94 с. (співавтор – В. Драган, авторська 

частка – 47 с.) 

4. Роль учителя історії у проведенні 

правоосвітньої та правовиховної роботи 

в закладі загальної середньої освіти : 

методичний посібник [для учителів 

історії та правознавства] / Світлана 

Ярославівна Біла, Володимир Іванович 

Драган. – Дрогобич : Редакційно-

видавничий відділ ДДПУ імені Івана 

Франка, 2020. – 62 с(співавтор – В. 

Драган, авторська участь – 31 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: 

К 36.053.03 (Дрогобицький державний 

педагогічний університет імені Івана 

Франка); 

12) наявність апробаційних 

та/або науково-популярних, та/або 

консультаційних (дорадчих), та/або 

науково-експертних публікацій з 

наукової або професійної тематики 

загальною кількістю не менше п’яти 

публікацій:  
1. Методика використання 

інтелектуально-динамічних ігор на 

уроках історії у старшій школі // 



Збірник наукових праць студентів 

історичного факультету / За ред. проф. 

Леоніда Тимошенка, доц. Володимира 

Галика. – Дрогобич: Видавничий 

відділ Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана 

Франка, 2018. – Випуск VІІІ. – С. 321–

332. (0,5 др. арк.) (співавтор – О. 

Гривняк, авторська частка – 0,2 др. 

арк.) 

2. Передумови та основні 

результати Самбірського унійного 

з’їзду 1691 р. // 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. 159 – 

168.  

3. Проблема використання 

художніх творів при навчанні історії 

у науковій та методичній літературі 

ХХ століття // Збірник наукових 

праць студентів історичного 

факультету / За ред. проф. 

Л.Тимошенка, доц. В.Галика. – 

Дрогобич : Редакційно-видавничий 

відділ Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені 

Івана Франка, 2019. – Випуск. ІХ. С. 

305 – 325.  (співавтор – І.Негура,  

авторська участь – 13 с.) 

4. Брейн-ринг як одна з 

нетрадиційних форм навчання при 

вивченні історії рідного краю // 

Збірник наукових праць студентів 

історичного факультету / За ред. 

проф. Л.Тимошенка, доц. В.Галика. – 

Дрогобич: Редакційно-видавничий 



відділ Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені 

Івана Франка, 2019. – Випуск. ІХ. – С. 

295 – 304. (0,4 др. арк.) (співавтор – 

Калька Н., авторська участь – 5 с.) 

5. Методика використання 

дидактичних ігор, зокрема брейн-

рингу при вивченні історії рідного 

краю // Збірник наукових праць 

студентів історичного факультету / За 

ред. проф. Л.Тимошенка, доц. 

В.Галика. – Дрогобич : Редакційно-

видавничий відділ Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана Франка, 

2020. – Випуск. Х. – С.222-229. (0,4 

др. арк.) (співавтор – Байкенич А., 

Лецик Р., авторська участь – 0,2 др. 

арк.) 

6. Характерні риси та види 

мультимедійних презентацій у 

науковій літературі // Збірник 

наукових праць студентів 

історичного факультету / За ред. 

проф. Л.Тимошенка, доц. В.Галика. – 

Дрогобич : Редакційно-видавничий 

відділ Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені 

Івана Франка, 2020. – Випуск. Х. – 

С.230-239. (0,4 др. арк.) (співавтор – 

Блажко П., Калька Н., авторська 

участь – 0,2 др. арк.) 

7. Наукові дидактичні 

дослідження про теоретико-

методичні засади вивчення видатних 

історичних діячів  на краєзнавчих 

факультативах // Збірник наукових 

праць студентів історичного 

факультету / За ред. проф. 

Л.Тимошенка, доц. В.Галика. – 

Дрогобич : Редакційно-видавничий 

відділ Дрогобицького державного 



педагогічного університету імені 

Івана Франка, 2020. – Випуск. Х. – 

С.240-250. (0,4 др. арк.) (співавтор – 

Місяйло М., авторська участь – 0,2 

др. арк.) 

8. Історичні теоретичні знання: 

основні види та їх характеристика // 

Збірник наукових праць студентів 

історичного факультету / За ред. 

проф. Л.Тимошенка, доц. В.Галика. – 

Дрогобич : Редакційно-видавничий 

відділ Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені 

Івана Франка, 2020. – Випуск. Х. – 

С.251-259. (0,4 др. арк.) (співавтор – 

Фульмес М., авторська участь – 0,2 

др. арк.) 

9. Методичні засади створення 

музеїв у закладах освіти // Спадщина 

Івана Франка в контексті дослідження 

проблем історії, культури і 

музеєзнавства від найдавніших часів 

до сучасності: матеріали ІІ-го 

міжнародного з’їзду архівістів і 

хранителів музеїв в Нагуєвичах 

присвяченого 105-м роковинам 

смерті українського генія, 27 травня 

2021 р., Нагуєвичі / Ред. кол. Б. 

Лазорак (голов. ред.), П. Гриценко, Л. 

Тимошенко, О. Петречко, В. 

Александрович та ін. – Нагуєвичі-

Дрогобич: Посвіт, 2021. – С. 27-28. 

19) діяльність за спеціальністю 

у формі участі у професійних та/або 

громадських об’єднаннях: член 

Дрогобицького осередку Наукового 

Товариства Т.Шевченка, 

Дрогобицького осередку Українського 

Історичного Товариства ім. М. С. 

Грушевського. 

Галик Володимир Доцент   

 

Дрогобицький 

державний 

Кандидат історичних наук 

07. 00. 01 – Історія України 
Наявність публікацій у 

періодичних наукових виданнях, 

Комунальний заклад 

Львівської обласної ради 
1) наявність не менше п’яти 

публікацій у періодичних наукових 



Миколайович педагогічний 

університет імені 

Івана Франка, 

2001 р. 

Педагогіка і 

методика середньої 

освіти. Історія; 

Учитель 

історії та 

українознавства 

 

Тема дисертації: «Галицьке 

Підгір’я в 

громадсько-політичній та 

науковій діяльності 

Івана Франка» 

(ДК № 057598 Рішення 

президії Вищої атестаційної 

комісії України від  

10 лютого 2010 р.  

(протокол №40-06/1) 

 

Доцент 

кафедри всесвітньої історії 

(12ДЦ № 033090 Рішення 

Атестаційної колегії 

Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України 

від 30 листопада 2012 р. 

(протокол №7/02-Д) 

 

. 

 

що включені до переліку фахових 

видань України: 

1. Дрогобицький архітектор та 

редактор «Gazety 

Naddniestrzańskiej» Едмунд Леон 

Остоя Солецький – сучасник і 

приятель Івана Франка (до історії 

взаємин й співробітництва) // 

Дрогобицький краєзнавчий 

збірник / Гол. ред. Л. Тимошенко, 

упоряд. і наук. ред. М. Галів, 

В. Ільницький, В. Футала. – 

Спецвипуск ІІІ. – Дрогобич: 

Посвіт, 2017. – С. 68 – 82.  

2. «Iwan Franko. Szkicy z 

literatury»: перший том 

кількатомного видання численної 

польськомовної спадщини Івана 

Франка // Дрогобицький 

краєзнавчий збірник / Гол. ред. 

Л. Тимошенко, упоряд. і наук. ред. 

М. Галів, В. Ільницький, 

В. Футала. – Спецвипуск ІІІ. – 

Дрогобич: Посвіт, 2017. – С. 432 – 

437.  

3. Учитель Івана Франка о. Іван-

Юліан Німилович: маловідомі 

факти до біографії // 

Дрогобицький краєзнавчий 

збірник / Ред. кол. Л. Тимошенко 

(голов. ред.), В. Александрович, 

Л. Винар, Л. Войтович та ін. – 

Вип. ХІХ – XХ. – Дрогобич: Коло, 

2017. – С. 263 – 271.  

4. Галик В. М. Дрогобицькі 

місця у житті і творчій спадщині 

Івана Франка: спроба 

хронологічно-локальної 

дескрипції  // Галичина. Науковий 

і культурно-просвітній 

краєзнавчий часопис. – Івано-

Франківськ: Прикарпатський 

«Адміністрація 

державного історико-

культурного заповідника 

«Нагуєвичі» 

15. 10.2029 р. – 

29. 11. 2019 р. 

Тема – вивчення фондів 

музею комунального 

закладу Львівської 

обласної ради 

«Адміністрація 

державного історико-

культурного заповідника 

«Нагуєвичі» 

 

Довідка про проходження 

стажування від 

19 листопада 2019 р. 

6 кредитів (110 год.) 

виданнях, що включені до переліку 

фахових видань України, до 

наукометричних баз, зокрема Scopus, 

Web of Science Core Collection; 

- включені до переліку фахових видань 

України: 

1. Дрогобицький архітектор та редактор 

«Gazety Naddniestrzańskiej» Едмунд 

Леон Остоя Солецький – сучасник і 

приятель Івана Франка (до історії 

взаємин й співробітництва) // 

Дрогобицький краєзнавчий збірник / 

Гол. ред. Л. Тимошенко, упоряд. і наук. 

ред. М. Галів, В. Ільницький, В. Футала. 

– Спецвипуск ІІІ. – Дрогобич: Посвіт, 

2017. – С. 68 – 82.  

2. «Iwan Franko. Szkicy z literatury»: 

перший том кількатомного видання 

численної польськомовної спадщини 

Івана Франка // Дрогобицький 

краєзнавчий збірник / Гол. ред. 

Л. Тимошенко, упоряд. і наук. ред. 

М. Галів, В. Ільницький, В. Футала. – 

Спецвипуск ІІІ. – Дрогобич: Посвіт, 

2017. – С. 432 – 437.  

3. Учитель Івана Франка о. Іван-Юліан 

Німилович: маловідомі факти до 

біографії // Дрогобицький краєзнавчий 

збірник / Ред. кол. Л. Тимошенко 

(голов. ред.), В. Александрович, 

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

– XХ. – Дрогобич: Коло, 2017. – С. 263 

– 271.  

4. Галик В. М. Дрогобицькі місця у 

житті і творчій спадщині Івана Франка: 

спроба хронологічно-локальної 

дескрипції  // Галичина. Науковий і 

культурно-просвітній краєзнавчий 

часопис. – Івано-Франківськ: 

Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника, 

2017. Ч. 29-30. – С. 267 – 284. 



національний університет імені 

Василя Стефаника, 2017. Ч. 29-30. 

– С. 267 – 284. 

5. Галик В. Зв՚язки Івана Франка 
із польськомовним середовищем 

Дрогобича в останній чверті ХІХ – 

на початку ХХ ст.: на матеріалах 

епістолярної спадщини 

українського вченого // 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. 23 – 34. 

6. Галик В., Педич В. Борислав 

та його інтелектуальне 

середовище у житті  і творчих 

зацікавленнях Івана Франка 

(вибрані аспекти) // Проблеми 

гуманітарних наук : збірник 

наукових праць Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана Франка. 

Серія Історія / ред. кол. Василь 

Ільницький (головний редактор) 

та ін. – Дрогобич : Редакційно-

видавничий відділ ДДПУ імені 

Івана Франка, 2019. – Випуск 1/43. 

–  С. 107-122. 
 

- включені до наукометричних 

баз, зокрема Scopus, Web of 

Science Core Collection: 

1. Вшанування пам’яті Івана 

Франка у Дрогобичі за останні сто 

років (1916 – 2016 рр.): короткий 

огляд знакових подій // 

Східноєвропейський історичний 

5. Зв՚’язки Івана Франка із 
польськомовним середовищем 

Дрогобича в останній чверті ХІХ – на 

початку ХХ ст.: на матеріалах 

епістолярної спадщини українського 

вченого // 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. 23 – 34. 

6. Галик В., Педич В. Борислав та його 

інтелектуальне середовище у житті  і 

творчих зацікавленнях Івана Франка 

(вибрані аспекти) // Проблеми 

гуманітарних наук : збірник наукових 

праць Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана 

Франка. Серія Історія / ред. кол. Василь 

Ільницький (головний редактор) та ін. – 

Дрогобич : Редакційно-видавничий 

відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2019. 

– Випуск 1/43. –  С. 107-122. 
 

- включені до наукометричних баз, 

зокрема Scopus, Web of Science Core 

Collection: 

1. Вшанування пам’яті Івана Франка у 

Дрогобичі за останні сто років (1916 – 

2016 рр.): короткий огляд знакових 

подій // Східноєвропейський історичний 

вісник / [головний редактор 

В. Ільницький]. – Дрогобич : Посвіт, 

2017. – Вип. 2. – С. 31 – 49. (Cite Factor, 

Directory of Research Journals Indexing, 

Journal Index, Polish Scholarly 

Bibliography, Research Bible, Scientific 

Indexing Services)  

2. Дрогобич та його околиці в 

художньо-літературній спадщині Івана 



вісник / [головний редактор 

В. Ільницький]. – Дрогобич : 

Посвіт, 2017. – Вип. 2. – С. 31 – 

49. (Cite Factor, Directory of 

Research Journals Indexing, Journal 

Index, Polish Scholarly 

Bibliography, Research Bible, 

Scientific Indexing Services)  

2. Дрогобич та його околиці в 

художньо-літературній спадщині 

Івана Франка // 

Східноєвропейський історичний 

вісник / [головний редактор 

В. Ільницький]. – Дрогобич: 

Посвіт, 2017. – Вип. 3. – С. 22 – 

30. (Cite Factor, Directory of 

Research Journals Indexing, Journal 

Index, Polish Scholarly 

Bibliography, Research Bible, 

Scientific Indexing Services)  

3. Листи до Івана Франка із 

поштових скриньок Дрогобича, 

Трускавця і Борислава як джерело 

до вивчення життя та 

багатогранної діяльності вченого 

// Східноєвропейський історичний 

вісник / [головний редактор 

В. Ільницький]. – Дрогобич : 

Посвіт, 2017. – Спеціальний 

випуск. – С. 98 – 108. (Cite Factor, 

Directory of Research Journals 

Indexing, Journal Index, Polish 

Scholarly Bibliography, Research 

Bible, Scientific Indexing Services)  

 

Франка // Східноєвропейський 

історичний вісник / [головний редактор 

В. Ільницький]. – Дрогобич: Посвіт, 

2017. – Вип. 3. – С. 22 – 30. (Cite Factor, 

Directory of Research Journals Indexing, 

Journal Index, Polish Scholarly 

Bibliography, Research Bible, Scientific 

Indexing Services)  

3. Листи до Івана Франка із поштових 

скриньок Дрогобича, Трускавця і 

Борислава як джерело до вивчення 

життя та багатогранної діяльності 

вченого // Східноєвропейський 

історичний вісник / [головний редактор 

В. Ільницький]. – Дрогобич : Посвіт, 

2017. – Спеціальний випуск. – С. 98 – 

108. (Cite Factor, Directory of Research 

Journals Indexing, Journal Index, Polish 

Scholarly Bibliography, Research Bible, 

Scientific Indexing Services)  

 

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); 

    Монографії: 

1. Дрогобич Туристичний [довідник] / 

Упорядкування, передмова та коментарі 

Володимира Галика. – Дрогобич: Коло, 

2017. – 32 с. іл. (8 д.а.) 

2. Галик В. М. Дрогобич у житті та 

творчій спадщині Івана 

Франка : альбом-путівник. – Дрогобич: 

Видавництво ТзОВ «Трек-ЛТД», 2017. – 

 379 с., іл. + вкладка. (23,7 д.а.) 

    Колективні монографії: 

1. Українсько-польсько-єврейські 

взаємини у Східній Галичині (перша 



половина ХХ ст.): вибрані питання. 

Відповідальний редактор – Володимир 

Галик. – Дрогобич: Посвіт, 2018. – 

320 с. (20 д.а.) (колективна 

монографія) (авторська частка 1,75 

д.а.) 

2. Halyk V. M. The Resorts of Croatia in 

the life and multifaceted activities of Ivan 

Franko // Challenges of study, 

conservation and interpretation of 

historical and cultural heritage : collective 

monograph / V. M. Halyk, H. Z. 

Hrytsenko, V. I. Ilnytskyi, M. D. Haliv, 

etc. – Lviv-Toruń: Liha-Pres, 2019. – S. 1-

27. (1,82 др. арк.) (розділ монографії у 

країнах ОЕСР (SENSES) 
 

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 проекту молодих 

учених «Українсько-польсько-єврейські 

взаємини у Східній Галичині (перша 

половина ХХ ст.): історичний досвід, 

уроки для сучасності», що фінансується 

за рахунок коштів загального фонду 

державного бюджету. ID:95861 

29.08.2017 (176-1). 

     Головний редактор «Збірника 

наукових праць студентів історичного 

факультету» (Вип. І – Х, 2011 – 2020 

рр.). 

     Член редакційної колегії наукових 

видань: «Дрогобицький краєзнавчий 

збірник», «Проблеми гуманітарних наук 

: збірник наукових праць 



Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана 

Франка. Серія Історія», «Zaporizhzhia 

Historical Review» включених до 

переліку наукових фахових видань 

України. 

 

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. Галик В. Співпраця Івана Франка із 
віденьським часописом «Die Zeit»: на 

матеріалах епістолярної спадщини  //  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. 69 – 78. 

2. Галик В. М. Один штрих до історії 

українсько-єврейських взаємин у 

Дрогобицькому повіті на початку ХХ 

ст. (за матеріалами листування Ізидора 

Ляутербаха з Іваном Франком (1902–

1904 рр.) // 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. 47 – 49. 

3. Галик В. М. Іван Франко – 

популяризатор українського з-поміж 



населення Східної Галичини на початку 

ХХ ст. (на прикладі міста Самбора) // 

Розвиток сучасної освіти і науки: 

результати, проблеми, перспективи / 

[редактори-упорядники: Я. Ґжесяк, 

І. Зимомря, В. Ільницький]. – Конін – 

Ужгород – Дрогобич: Посвіт, 2018. – С. 

11 – 15. 

4. Галик В. М. Дрогобич у 

громадсько-політичній й науковій 

діяльності та творчій спадщині Івана 

Франка // Фортеця: збірник 

заповідника «Тустань». – Л.: Простір-

М, 2018. – Кн. 3. – С. 278 – 305 

5. Галик В. Самбірщина останньої 
чверті ХІХ – поч. ХХ ст. у житті й 

творчих зацікавленнях Івана Франка // 

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. 

169-188.  

6. Галик В. М. Хорватська культурна 

спадщина у творчих зацікавленнях 

Івана Франка // Фундаментальні та 

прикладні дослідження: сучасні 

науково-практичні рішення рішення і 

підходи. Міждисциплінарні 

перспективи. Том V / [редактори-

упорядники А. Душний, М. Махмудов, 

М. Стреначікова]. – Баку – Банська 

Бистриця – Ужгород – Херсон: Посвіт, 

2019. – С. 8-16. 

7. Галик В. М. Польськомовні 

переклади творів Тараса Шевченка 

авторства Едмунда Леона Солецького і 

значення міркувань Івана Франка // 

Садиба Франка: науковий збірник 

заповідника «Нагуєвичі» / Ред. кол. 



Б. Лазорак (голов. ред.), Я. Мельник, М. 

Мозер, П. Гриценко, Л. Тимошенко, 

В. Александрович та ін. – Кн. І. – 

Дрогобич: Посвіт, 2020. – С. 35 – 43. 

8. Галик В. М. Увіковічнення пам’яті 

Івана Франка у міжвоєнній фалеристиці 

// Спадщина Івана Франка в контексті 

дослідження проблем історії, культури і 

музеєзнавства від найдавніших часів до 

сучасності: матеріали ІІ-го 

міжнародного з’їзду архівістів і 

хранителів музеїв в Нагуєвичах 

присвяченого 105-им роковинам смерті 

українського генія, 27 травня 2021 р., 

Нагуєвичі / Ред. кол. Б. Лазорак (голов. 

ред.), П. Гриценко, Л. Тимошенко, О. 

Петречко, В. Александрович та ін. – 

Нагуєвичі-Дрогобич: Посвіт, 2021. – С. 

21-24. 

 

14) керівництво студентом, який 

зайняв призове місце на I або II етапі 

Всеукраїнської студентської 

олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт), або 

робота у складі організаційного 

комітету / журі Всеукраїнської 

студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт), або 

керівництво постійно діючим 

студентським науковим гуртком / 

проблемною групою; керівництво 

студентом, який став призером або 

лауреатом Міжнародних, 

Всеукраїнських мистецьких конкурсів, 

фестивалів та проектів, робота у 

складі організаційного комітету або у 

складі журі міжнародних, 

всеукраїнських мистецьких конкурсів, 

інших культурно-мистецьких 

проектів (для забезпечення 



провадження освітньої діяльності на 

третьому (освітньо-творчому) рівні); 

керівництво здобувачем, який став 

призером або лауреатом міжнародних 

мистецьких конкурсів, фестивалів, 

віднесених до Європейської або 

Всесвітньої (Світової) асоціації 

мистецьких конкурсів, фестивалів, 

робота у складі організаційного 

комітету або у складі журі 

зазначених мистецьких конкурсів, 

фестивалів); керівництво студентом, 

який брав участь в Олімпійських, 

Паралімпійських іграх, Всесвітній та 

Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті 

світу, Європи, Європейських іграх, 

етапах Кубка світу та Європи, 

чемпіонаті України; виконання 

обов’язків тренера, помічника 

тренера національної збірної команди 

України з видів спорту; виконання 

обов’язків головного секретаря, 

головного судді, судді міжнародних та 

всеукраїнських змагань; керівництво 

спортивною делегацією; робота у 

складі організаційного комітету, 

суддівського корпусу; 

     Керівництво студентом, який зайняв 

призове місце у ІІ турі Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт 

із спеціальності «Історія та археологія» 

– Звіринська А.-Т. (м. Кропивницький, 

2018 р.) 
 

19) діяльність за спеціальністю у 

формі участі у професійних та/або 

громадських об’єднаннях; 

Член Дрогобицького осередку 

Наукового Товариства Т.Шевченка, 

Дрогобицького осередку Українського 

Історичного Товариства ім. М. С. 

Грушевського. 



Горбачик Оксана 

Олександрівна 

Доцент  Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

університет імені 

Івана Франка,  

2000 р. 

Педагогіка і методика 

середньої освіти. 

Історія. 

Українознавство; 

Вчитель історії та 

українознавства 

 

Кандидат історичних наук 

07.00.01 – Історія України 

Тема дисертації: 

«Громадсько-політична та 

наукова діяльність Матвія 

Стахіва (1895-1978)». 

(ДК №020465 рішенням 

Атестаційної колегії 

Міністерство освіти і науки 

України  03 квітня 2014 р.) 

 

Доцент кафедри всесвітньої 

історії та спеціальних 

історичних дисциплін 

 (АД № 006646 рішенням 

Атестаційної колегії 

Міністерство освіти і науки 

09 лютого 2021 р.) 

. 

 

1. Огляд сучасної 

української історіографії 

громадсько-політичної діяльності 

М. Стахіва // Переяславський 

літопис: зб. наук. статей. Вип. 10 / 

[ ред. колегія: Коцур В.П. (голов. 

ред.) та ін.]. – Переяслав-

Хмельницький, 2016. – С. 104-108. 

(співавтор – Козій О., авторська 

участь – 2 с.) 

2. Громадсько-політична та 

наукова діяльність М. Стахіва: 

джерелознавчий огляд // 

Східноєвропейський історичний 

вісник / [головний редактор В. 

Ільницький]. – Дрогобич: Посвіт, 

2017. – Вип. 4. –  С. 55 – 60. (Web 

of Science) (співавтор – Козій О., 

авторська участь – 3 с.)  

3. Культурно-просвітня та 

політична праця М. Стахіва у 

1919-1924 рр. // 

Східноєвропейський історичний 

вісник / [головний редактор В. 

Ільницький]. – Дрогобич: Посвіт, 

2018. – Спеціальний випуск 3. –  

С. 50 – 56. (співавтор – Козій О., 

авторська участь – 3 с.) 

4. Manor estates in Podillia in 

the period of socio-economic 

changes in the Russian empire in the 

first half of the XIX century. 

Східноєвропейський історичний 

вісник [East European Historical 

Bulletin]. – 2018. Вип. 9. – С. 8–15.                           

(Web of Science) (співавтор – 

Козій О., авторська участь – 4 с.) 

5.      5.  Stakhiv’s political activity in 

researches by the representatives of 

Ukrainians abroad and contemporary 

domestic historians // 

Східноєвропейський історичний 

1. Львівський 

національний університеті 

імені Івана Франка, 

кафедра нової та новітньої 

історії зарубіжних країн 

11.11.2019 – 26.12.2019 

Тема – українсько-

китайські відносини у 

другій половині ХХ – на 

початку ХХІ ст.  

 

Довідка про проходження 

стажування № 388-С від 

30.01.2020 р. 

6 кредитів (180 год.) 

 

2.Куявський університет 

м. Влоцлавека (Республіка 

Польща, Європейський 

Союз) на тему: «Problems 

and process of reforming 

education in the field of 

historical sciences in 

Ukraine and EU countries» 

13 .07.2020 –  

21.08. 2020 

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. Огляд сучасної української 

історіографії громадсько-політичної 

діяльності М. Стахіва // Переяславський 

літопис: зб. наук. статей. Вип. 10 / [ ред. 

колегія: Коцур В.П. (голов. ред.) та ін.]. 

– Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 

104-108. (співавтор – Козій О., 

авторська участь – 2 с.) 

2. Громадсько-політична та 

наукова діяльність М. Стахіва: 

джерелознавчий огляд // 

Східноєвропейський історичний вісник 

/ [головний редактор В. Ільницький]. – 

Дрогобич: Посвіт, 2017. – Вип. 4. –  С. 

55 – 60. (Web of Science) (співавтор – 

Козій О., авторська участь – 3 с.)  

3. Культурно-просвітня та 

політична праця М. Стахіва у 1919-1924 

рр. // Східноєвропейський історичний 

вісник / [головний редактор В. 

Ільницький]. – Дрогобич: Посвіт, 2018. 

– Спеціальний випуск 3. –  С. 50 – 56. 

(співавтор – Козій О., авторська участь 

– 3 с.) 

4. Manor estates in Podillia in the 

period of socio-economic changes in the 

Russian empire in the first half of the XIX 

century. Східноєвропейський 

історичний вісник [East European 

Historical Bulletin]. – 2018. Вип. 9. – С. 

8–15.                           (Web of Science) 

(співавтор – Козій О., авторська участь 

– 4 с.) 

5.      5.  Stakhiv’s political activity in 

researches by the representatives of 

Ukrainians abroad and contemporary 



вісник / [головний редактор В. 

Ільницький]. – Дрогобич: 

Видавничий дім  «Гельветика», 

2018. – Вип. 7. –  С. 97 – 103. (Web 

of Science) (співавтор – Козій О., 

авторська участь – 4 с.) 

6. Громадсько-політична 

діяльність Матвія Стахіва в 

еміграції у 1949–1978 рр. 

Проблеми гуманітарних наук: 

збірник наукових праць ДДПУ 

імені Івана Франка. – 2020. Вип. 

3/45 Історія. – С. 204–217. 

(співавтор – Козій О., авторська 

участь – 7 с.) 

 

domestic historians // 

Східноєвропейський історичний вісник 

/ [головний редактор В. Ільницький]. – 

Дрогобич: Видавничий дім  

«Гельветика», 2018. – Вип. 7. –  С. 97 – 

103. (Web of Science) (співавтор – Козій 

О., авторська участь – 4 с.) 

6. Громадсько-політична 

діяльність Матвія Стахіва в еміграції у 

1949–1978 рр. Проблеми гуманітарних 

наук: збірник наукових праць ДДПУ 

імені Івана Франка. – 2020. Вип. 3/45 

Історія. – С. 204–217. (співавтор – Козій 

О., авторська участь – 7 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. Козій О.І., Горбачик О.О. 

Центральна Азія і Кавказ у ХХ – на 

початку ХХІ ст. Робоча програма 

навчальної дисципліни. – Дрогобич: 

редакційно–видавничий відділ 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана 

Франка, 2021. – 20 с. (1,25 др. арк.) 

2. Нова історія країн Азії і Африки. 

Методичні матеріали до самостійної 

роботи студентів : навчально-

методичний посібник. – Дрогобич: 

Редакційно-видавничий відділ ДДПУ 

імені Івана Франка, 2017. – 60 с. 

(співавтор – Козій О.І., авторська участь 

– 30 с.) 

3. Центральна Азія і Кавказ у ХХ – 



на початку ХХІ століття: методичні 

матеріали до семінарських занять / 

Олександр Іванович Козій, Оксана 

Олександрівна Горбачик. – Дрогобич: 

Видавничий відділ Дрогобицького 

державного педагогічного університету 

імені Івана Франка, 2018. – 40  с. 

(співавтор – Козій О., авторська участь 

– 20 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 журналу 

«Літопис Волині» (Наукове фахове 

видання Волинського національного 

університету імені Лесі Українки) 

12) 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. Формування суспільно-

політичних поглядів Мохандаса Ганді. 

Суть ґандизму // Збірник наукових 

праць студентів історичного факультету 

/ За ред. проф. Л.Тимошенка, доц. В. 

Галика. – Дрогобич, 2017. – Вип. VІІ. – 

С. 195-205.  (співавтор – Василів С., 

авторська участь – 5 с.) 

2. Громадсько-політична 

діяльність М. Стахіва у працях 

науковців міжвоєнного періоду, 

дослідженнях радянських істориків та 



представників українського зарубіжжя 

// 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. 163 – 169. (співавтор 

– Козій О.І., авторська участь – 4 с.) 

3. Торговельно-економічне 

співробітництво України та Китаю 

наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. // 

Збірник наукових праць студентів 

історичного факультету / За ред. проф. 

Л. Тимошенка, доц. В. Галика. – 

Дрогобич: Редакційно-видавничий 

відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2018. 

– Вип. VIII. – С. 300–309. (співавтор – 

Суховерська С., авторська участь – 5 с.) 

4. Виникнення та діяльність руху 

«Братів-мусульман» в Єгипті у першій 

половині ХХ століття // Збірник 

наукових праць студентів історичного 

факультету / За ред. проф. 

Л. Тимошенка, доц. В. Галика. – 

Дрогобич: Редакційно-видавничий 

відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2019. 

– Вип. ІХ. – С. 182–195. (співавтор – 

Хівріч Д., авторська участь – 5 с.) 

5. Передумови японської 

експансії в Північно-Східному Китаї 

(Маньчжурії) у 1931 році // Збірник 

наукових праць студентів історичного 

факультету / За ред. проф. 

Л. Тимошенка, доц. В. Галика. – 

Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ 

імені Івана Франка, 2020.  – Вип. Х. – С. 

181–190. (співавтор – Суховерська С., 

авторська участь – 5 с.) 

19) 19) діяльність за спеціальністю у 

формі участі у професійних та/або 



громадських об’єднаннях; 

член Дрогобицького осередку 

Наукового Товариства Т.Шевченка, 

Дрогобицького осередку Українського 

Історичного Товариства ім. М. С. 

Грушевського; 

20) досвід практичної роботи за 

спеціальністю не менше п’яти років 

(крім педагогічної, науково-

педагогічної, наукової діяльності). 

старший лаборант кафедри всесвітньої 

історії (з 2004 по 2017 р.). 

Гриценко 

Галина Зеновіївна 

доцент  Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

університет імені 

Івана Франка,  

2008 р. 

Педагогіка і методика 

середньої освіти. 

Історія; Магістр 

педагогічної освіти, 

викладач історії 

 

 

Кандидат історичних наук 

07.00.02 – Всесвітня історія 

 

Тема дисертації: 

«Білорусько-українські 

культурні зв’язки другої 

половини ХІХ – початку 

XX ст.» 

(ДК № 015383 

МОН України 04 липня 

2013 р.) 

 

Доцент 

кафедри всесвітньої історії 

та спеціальних історичних 

дисциплін 

 (АД № 005796 рішенням 

Атестаційної колегії МОН 

України 26 листопада 2020 

р.) 

. 
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the period of socio-economic 

changes in the Russian empire in the 

first half of the XIX century. 

Східноєвропейський історичний 

вісник [East European Historical 

Bulletin]. – 2018. Вип. 9. – С. 8–15.                           

(Web of Science) (співавтор – 

Горбачик О., авторська участь – 4 

с.) 

5.      5.  Stakhiv’s political activity in 

researches by the representatives of 

Ukrainians abroad and contemporary 

domestic historians // 

Східноєвропейський історичний 

вісник / [головний редактор В. 

Ільницький]. – Дрогобич: 

Видавничий дім  «Гельветика», 

2018. – Вип. 7. –  С. 97 – 103. (Web 

of Science) (співавтор – Горбачик 

О., авторська участь – 4 с.) 

6. Громадсько-політична 

діяльність Матвія Стахіва в 

еміграції у 1949–1978 рр. 

Проблеми гуманітарних наук: 

збірник наукових праць ДДПУ 

імені Івана Франка. – 2020. Вип. 

3/45 Історія. – С. 204–217. 

(співавтор – Горбачик О., 

авторська участь – 7 с.) 

 

Горбачик О., авторська участь – 3 с.)  

3. Культурно-просвітня та 

політична праця М. Стахіва у 1919-1924 

рр. // Східноєвропейський історичний 

вісник / [головний редактор В. 

Ільницький]. – Дрогобич: Посвіт, 2018. 

– Спеціальний випуск 3. –  С. 50 – 56. 

(співавтор – Горбачик О., авторська 

участь – 3 с.) 

4. Manor estates in Podillia in the 

period of socio-economic changes in the 

Russian empire in the first half of the XIX 

century. Східноєвропейський 

історичний вісник [East European 

Historical Bulletin]. – 2018. Вип. 9. – С. 

8–15.                           (Web of Science) 

(співавтор – Горбачик О., авторська 

участь – 4 с.) 

5.      5.  Stakhiv’s political activity in 

researches by the representatives of 

Ukrainians abroad and contemporary 

domestic historians // 

Східноєвропейський історичний вісник 

/ [головний редактор В. Ільницький]. – 

Дрогобич: Видавничий дім  

«Гельветика», 2018. – Вип. 7. –  С. 97 – 

103. (Web of Science) (співавтор – 

Горбачик О., авторська участь – 4 с.) 

6. Громадсько-політична 

діяльність Матвія Стахіва в еміграції у 

1949–1978 рр. Проблеми гуманітарних 

наук: збірник наукових праць ДДПУ 

імені Івана Франка. – 2020. Вип. 3/45 

Історія. – С. 204–217. (співавтор – 

Горбачик О., авторська участь – 7 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. Козій О.І., Горбачик О.О. 

Центральна Азія і Кавказ у ХХ – на 

початку ХХІ ст. Робоча програма 

навчальної дисципліни. – Дрогобич: 

редакційно-видавничий відділ 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана 

Франка, 2021. – 20 с. (1,25 др. арк.) 

2. Нова історія країн Азії і Африки. 

Методичні матеріали до самостійної 

роботи студентів : навчально-

методичний посібник. – Дрогобич: 

Редакційно-видавничий відділ ДДПУ 

імені Івана Франка, 2017. – 60 с. 

(співавтор – Горбачик О., авторська 

участь – 30 с.) 

3. Центральна Азія і Кавказ у ХХ – 

на початку ХХІ століття: методичні 

матеріали до семінарських занять / 

Олександр Іванович Козій, Оксана 

Олександрівна Горбачик. – Дрогобич: 

Видавничий відділ Дрогобицького 

державного педагогічного університету 

імені Івана Франка, 2018. – 40  с. 

(співавтор – Горбачик О., авторська 

участь – 20 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 наукового 

фахового видання Запорізького 



національного університету 

«Zaporizhzhia Historical Review». 

13) 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. Українсько-туркменські 

стосунки на рубежі ХХ – ХХІ століття // 

Збірник наукових праць студентів 

історичного факультету / За ред. проф. 

Л.Тимошенка, доц. В.Галика. – 

Дрогобич, 2017. – Випуск. VІI. – С. 300 

– 309. (співавтор – Ільницький І., 

авторська участь – 6 с.) 

2. Витоки вірмено-

азербайджанського Нагірно-

Карабахського конфлікту // Збірник 

наукових праць студентів історичного 

факультету / За ред. проф. 

Л.Тимошенка, доц. В.Галика. – 

Дрогобич, 2017. – Випуск. VІІ. – С. 267 

– 277. (співавтор – Кобза М., авторська 

участь – 6 с.) 

3. Огляд зарубіжних досліджень з 

історії колоніального періоду  Кореї 

(1910-1945 рр. // Збірник наукових 

праць студентів історичного факультету 

/ За ред. проф. Л.Тимошенка, доц. 

В.Галика. – Дрогобич, 2017. – Випуск. 

VІІ. – С. 240 – 251. (співавтор – Півовар 

В., авторська участь – 6 с.) 

4. Курдське питання в Турецькій 

республіці наприкінці ХХ- на початку 

ХХІ століття // Збірник наукових праць 

студентів історичного факультету / За 

ред. проф. Л.Тимошенка, доц. В.Галика. 

– Дрогобич, 2017. – Випуск. VІІ. – С. 

310 – 320. (0,4 др. арк.) (співавтор – 

Пуравець А., авторська участь – 6 с.) 



5. Громадсько-політична 

діяльність М. Стахіва у працях 

науковців міжвоєнного періоду, 

дослідженнях радянських істориків та 

представників українського зарубіжжя 

// 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. 163 – 169. (співавтор – 

Горбачик О., авторська участь – 3 с.) 

6. Передумови «Культурної 

революції» в Китаї // Збірник наукових 

праць студентів історичного факультету 

/ За ред. проф. Л.Тимошенка, доц. 

В.Галика. – Дрогобич, 2020. – Випуск. 

Х. – С. 171 – 180. (співавтор – Гранд М., 

авторська участь – 6 с.) 

 

20) 19) діяльність за спеціальністю у 

формі участі у професійних та/або 

громадських об’єднаннях; 

член Дрогобицького осередку 

Наукового Товариства Т.Шевченка, 

Дрогобицького осередку Українського 

Історичного Товариства ім. М. С. 

Грушевського 

Лозинська Ірина 

Григорівна 

Доцент  Львівський 

державний 

університет імені 

Івана Франка, 1992 р. 

Історія; Історик, 

викладач історії. 

 

Кандидат історичних наук 

 

20.00.22 – Військова історія 

 

Тема дисертації: «Російські 

генерал-губернаторства у 

Галичині в період Першої 

світової війни» 

(ДК №063766 

ВАК України 22 грудня 

2010 р.) 

 

Vitalii Telvak, Iryna Lozynska, 

Roman Nowacki. Ukrainian 

historical science in the Second 

Polish Republic: institutional 

aspect // Східноєвропейський 

історичний вісник / [головний 

редактор В. Ільницький]. – 

Дрогобич: Видавничий дім 

«Гельветика», 2020. – Вип. 16. – 

С. 176-183. (8 с., 0,5 д.а., авт. 

участь – 0,2 д.а.). (Web of 

Science)  

Львівський національний 

університет імені Івана 

Франка, кафедра  

новітньої історії України 

імені Михайла 

Грушевського. 

02.10.2019 р. – 

31.10.2019 р. 

 

Тема - Східна Галичина в 

період Першої світової 

війни 

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.Ukrainian historical science in the 

Second Polish Republic: institutional 

aspect // Східноєвропейський 

історичний вісник / [головний 

редактор В. Ільницький]. – Дрогобич: 

Видавничий дім «Гельветика», 2020. – 



Доцент кафедри всесвітньої 

історії (12ДЦ № 040802 

Рішенням Атестаційної 

колегії МОН України 22 

грудня 2014 р.) 

. 

 

Теоретико-методичні засади 

вивчення історії повсякдення 

Дрогобиччини(1944‒1953 рр.) у 

старшій школі // Проблеми 

гуманітарних наук: збірник 

наукових праць Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана Франка. 

Серія Історія, 2020. - Дрогобич: 

Видавничий дім «Гельветика», 

2021. Випуск 7/49. - С.13 - 53. 

(співавтори – С.Біла, Л. Вовк, 

авторська участь 0,55 друк. арк.) 

3.Організація російського 

цивільного управління у Галичині 

(серпень – вересень 1914 року) // 

Східноєвропейський історичний 

вісник. – Дрогобич: Посвіт, 2017. 

– Вип. 2. – С. 21 – 31. (0, 4 друк. 

арк.) 

4. Українські історичні інституції 

у міжвоєнній Польщі: спроба 

узагальнення. // Наукові записки 

Вінницького державного 

педагогічного університету імені 

Михайла Коцюбинського. - Серія: 

Історія. - Вип. 36. - Збірник 

наукових праць / За заг. ред. проф. 

О. А. Мельничука. – Вінниця: 

ТОВ «ТВОРИ», 2021. – С.104 - 

112.(співавтор – В.Тельвак, 

авторська участь 0,2 друк. арк. ) 

5. .Методичні засади реалізації 

політики пам’яті при вивченні 

новітньої історії // Проблеми 

гуманітарних наук: збірник 

наукових праць Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана Франка. 

Серія Історія, 2020. Випуск 4/46. 

- С. 401-422. (співавтор – С.Біла, 

авторська участь 0,25 друк. арк. ) 

 

Довідка № 4280-С від 

13.11.2019 р 

6 кредитів (180 год.) 

 

Вип. 16. – С. 176-183. (співавтори - 

Vitalii Telvak, Roman Nowackiс., авт. 

участь – 0,2 д.а.). (Web of Science)  

2. Теоретико-методичні засади 

вивчення історії повсякдення 

Дрогобиччини(1944‒1953 рр.) у старшій 

школі // Проблеми гуманітарних наук: 

збірник наукових праць Дрогобицького 

державного педагогічного університету 

імені Івана Франка. Серія Історія, 2020. 

- Дрогобич: Видавничий дім 

«Гельветика», 2021. Випуск 7/49. - С.13 

- 53. (співавтори – С.Біла, Л. Вовк, 

авторська участь 0,55 друк. арк.) 

3.Організація російського цивільного 

управління у Галичині (серпень – 

вересень 1914 року) // 

Східноєвропейський історичний вісник. 

– Дрогобич: Посвіт, 2017. – Вип. 2. – С. 

21 – 31. (0, 4 друк. арк.) 

4. Українські історичні інституції у 

міжвоєнній Польщі: спроба 

узагальнення. // Наукові записки 

Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла 

Коцюбинського. - Серія: Історія. - Вип. 

36. - Збірник наукових праць / За заг. 

ред. проф. О. А. Мельничука. – 

Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2021. – С.104 - 

112.(співавтор – В.Тельвак, авторська 

участь 0,2 друк. арк. ) 

5. .Методичні засади реалізації політики 

пам’яті при вивченні новітньої історії // 

Проблеми гуманітарних наук: збірник 

наукових праць Дрогобицького 

державного педагогічного університету 

імені Івана Франка. Серія Історія, 2020. 

Випуск 4/46. - С. 401-422. (співавтор – 

С.Біла, авторська участь 0,25 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. Історія слов’янських народів (ХІХ 

– поч. ХХ ст.). Робоча програма 

навчальної дисципліни. – Дрогобич: 

Редакційно-видавничий відділ 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана 

Франка, 2021.  – 28 с. (1,75 др. арк.) 

2. Перша світова війна і Східна 

Галичина. Конспект лекцій. – Дрогобич: 

Редакційно-видавничий відділ ДДПУ 

імені Івана Франка, 2017. – 96 с. 

3. Перша світова війна і Східна 

Галичина: методичні матеріали до 

семінарських занять / І.Г. Лозинська. – 

Дрогобич: Видавничий відділ 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана 

Франка, 2018. - 19 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 журналу 

«Літопис Волині» (Наукове фахове 

видання Волинського національного 

університету імені Лесі Українки). 

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.Polityka rusyfikacji w Galicji w okresie 

administracji Georgija Bobryńskiego // Na 

Pograniczach Kultur i Narodów. - 2019. - 

Tom XI / Redakcja naukowa: Piotr 

Frączek, Jolanta Katarzyna Karolczuk – S. 

187 – 198.  

2.Rosyjska polityka okupacyjna w Galicji 

w latach 1916-1917: aspekt ekonomiczny 

//Na Pograniczach. Dyłematy spoleczne  i 

kulturowe pogranicza. Seria:Na 

Pograniczach Kultur i Narodów. – 2020. - 

Tom XIІІ / Redakcja naukowa: Piotr 

Frączek, Jolanta Katarzyna Karolczuk – S. 

191 – 187. (0,8 др. арк.) 

3. Реформування внутрішньої 

політики за правління Павла І // Збірник 

наукових праць студентів історичного 

факультету / За ред. проф. Леоніда 

Тимошенка, доц. Володимира Галика. – 

Дрогобич: Видавничий відділ 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана 

Франка, 2017. – Випуск VII. – С. 180 – 

194. (0,5 др. арк.) (співавтор – 

Моздрикова Х., авторська участь – 7 с., 

0,25 др. арк.) 

4. Балканський конфлікт 1912 – 1913 

рр.: огляд історіографії // Збірник 
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Skhidnoievropeiskyi istorychnyi 

visnyk [East European Historical 

Bulletin], 18, 8–15. (Web of Science) 

 

w Dawniej 

Rzeczypospolitej. 

Badaniaporównawcze” 

 

6). 

4. Смуток І., Смуток Л. Документи до 

історії Самбірської економії  у 

перемишльських гродських і земських 

актах // Дрогобицький краєзнавчий 

збірник. – 2019. – Вип. ХХІ. – С. 441-

448. (0,4 др. арк. / 0,2 др. арк.) 

5. Smutоk, I., Lyseyko, Ya., Smutok, L. 

(2020). The will of the Zhytomyr steward 

Ivan Komarnytski (1760) // Проблеми 

гуманітарних наук: збірник наукових 

праць Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана 

Франка. Серія Історія, Вип. 3/45. – С. 

13‒22. (0,4 др. арк. / 0,1 др. арк.) 
6. Smutok, I. & Donenko, V. (2021). The 

Ancient Rzeczpospolita highest judicial 

bodies in the justice system of the royal 

estates (on the example of the Sambir 

economy of the XVIth – XVIIIth 

centuries). Skhidnoievropeiskyi 

istorychnyi visnyk [East European 

Historical Bulletin], 18, 8–15. (Web of 

Science) 

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. Cмуток і. Руська шляхта 

Перемишльської землі (XIV – XVIII 

ст.). Родоводи. – Т. 1. – Львів: Простір-

М, 2019. – 634 с. 

2. Cмуток І. Руська шляхта 

Перемишльської землі (XIV – XVIII 

ст.). Родоводи. – Т. 2. – Львів: Простір-

М, 2019. – 591 с. 

3. Cмуток І. Руська шляхта 

Перемишльської землі (XIV – XVIII 



ст.). Родоводи. – Т. 3. – Львів: Простір-

М, 2020. – 628 с. 

4.Cмуток І. Руська шляхта 

Перемишльської землі (XIV – XVIII 

ст.). Родоводи. – Т. 4. – Львів: Простір-

М, 2022. – 800 с. 

5. Матеріали до генеалогії шляхти 

Галичини. – Дрогобич, 2020. – Т. 2, ч. 1. 

Легітимації (доповнення). Сертифікати 

шляхет-ства (А – К). – 453 с. (співавтор 

– Л. Смуток, авт. частка – 228 с.) 

6. Матеріали до генеалогії шляхти 

Галичини. – Дрогобич, 2020. – Т. 2, ч. 2. 

Сертифікати шляхетства (Л – Я). – 409 

с. (співавтор – Л. Смуток, авт. частка – 

204 с.) 

 

5) захист дисертації на здобуття 

наукового ступеня; 

Доктора історичних наук, 2017 р. 

 

7) участь  в  атестації  наукових  

кадрів  як  офіційного  опонента  або  

члена  постійної спеціалізованої 

вченої ради, або члена не менше трьох 

разових спеціалізованих вчених рад; 

Опонування дисертації Ониськів 

Марти Іванівни «Королівські 

універсали як джерело для 

дослідження історії Руського 

воєводства останньої третини XVII 

ст.”. Захист відбувся 31.10.2019 

 

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 НДР «Дрогобицько-

Самбірсько-Стрийське Підгір’я у ХV – 

ХІХ ст.: історія світських та релігійних 

еліт, формування ранньомодерних 

ідентичностей та урбаністичної 

культури» 

14) керівництво студентською 

проблемною групою з підготовки до 

Всеукраїнської студентської 

олімпіади з історії; 

 

19) діяльність за спеціальністю у 

формі участі у професійних та/або 

громадських об’єднаннях: член 

Українського геральдичного 

товариства, Дрогобицького осередку 

Наукового Товариства Т.Шевченка, 

Дрогобицького осередку Українського 

Історичного Товариства ім. М. С. 

Грушевського; 

Тельвак Віталій 

Васильович 

Професор  Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

університет імені 

Івана Франка,  

1997 р. 

Всесвітня історія та 

практична 

психологія; Вчитель 

всесвітньої історії, 

практичний психолог 

у закладах освіти 

Доктор історичних наук.  

07.00.06 – історіографія, 

джерелознавство та 

спеціальні історичні 

дисципліни 

Тема дисертації: «Рецепція 

творчої спадщини Михайла 

Грушевського в історичній 

думці кінця ХІХ – 30-х років 

ХХ століття» 

(ДД №007213 ВАК України 

28 квітня 2009 р.) 

Професор кафедри давньої 

історії України та 

спеціальних історичних  

(12ПР № 006610 рішенням 

Атестаційної колегії МОН 

України 20 січня 2011 р.) 

1. Лазурко Лідія Миколаївна. 

Дисертація на здобуття наукового 

ступеня доктора історичних наук 

на тему «Польська історична 

періодика у Східній Галичині XIX 

– поч. XX ст.: типологія, ідеологія, 

проблематика», спеціальність 

07.00.06 – історіографія, 

джерелознавство та спеціальні 

історичні дисципліни, Черкаський 

національний університет імені 

Богдана Хмельницького, 25 

листопада 2020 р. (Диплом ДД № 

010740, рішення Атестаційної 

колегії МОН України від 09 

лютого 2021 р.) 

 

наявність публікацій у наукових 

виданнях, які включені до 

переліку фахових видань України, 

до наукометричних баз, зокрема 

Лодзинський університет 

(Республіка Польща), 

кафедра історії 

історіографії 

01.10.2018 – 31.10.2018 

Тема – історія 

історіографії 

 

Довідка про проходження 

стажування № WF-H/64-

2/18/19 від 31.10.2018 р. 

4,5 кредити (135 год.) 

1) наявність не менше п’яти 

публікацій у періодичних наукових 

виданнях, що включені до переліку 

фахових видань України, до 

наукометричних баз, зокрема Scopus, 

Web of Science Core Collection: 

1. Михайло Грушевський та 

польсько-український конфлікт у 

Львівському університеті: спроба 

реконструкції // Східноєвропейський 

історичний вісник / [головний редактор 

В. Ільницький]. – Дрогобич: Посвіт, 

2017. – Вип. 4. – С. 32 – 43. (Web of 

Science Core Collection) 

2. Mykhailo Hrushevsky and Nicolae 

Iorga: scholars' struggle over the national 

history // Codrul Cosminului. – Vol. 

XXIV. – 2018. – No. 1. – P. 53 – 64. 

(Scopus) (співавтор - Ільницький В., 

авторська участь – 6 с.) 

3. Operative investigations of the 



Scopus, Web of Science Core 

Collection) протягом останніх 

п’яти років) 

1. Михайло Грушевський та 

польсько-український конфлікт у 

Львівському університеті: спроба 

реконструкції // 

Східноєвропейський історичний 

вісник / [головний редактор 

В. Ільницький]. – Дрогобич: 

Посвіт, 2017. – Вип. 4. – С. 32 – 

43. (Web of Science Core Collection) 

2. Mykhailo Hrushevsky and 

Nicolae Iorga: scholars' struggle over 

the national history // Codrul 

Cosminului. – Vol. XXIV. – 2018. – 

No. 1. – P. 53 – 64. (Scopus) 

(співавтор - Ільницький В., 

авторська участь – 6 с.) 

3. Operative investigations of 

the participants of Ukrainian 

liberation movement in Romanian 

People’s Republic (1955-1957) by 

the soviet repressive bodies // 

Analele Universităńii din Craiova. 

Istorie, Anul XXIII – Nr. 2 (34). - 

2018. – P. 97-108. (Scopus) 

(співавтор – В. Ільницький, 

авторська участь – 6 с.). 

4. 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. - Galaţi, 

2018. - XXXVI. Issue: 1. - Pp. 217-

234. (Scopus) (співавтор – 

В. Ільницький, авторська участь – 

7 с.). 

5. Ukraine between Europe and 

Russia: Mykhailo Hrushevsky's 

vision // European Journal of 

participants of Ukrainian liberation 

movement in Romanian People’s Republic 

(1955-1957) by the soviet repressive 

bodies // Analele Universităńii din 

Craiova. Istorie, Anul XXIII – Nr. 2 (34). - 

2018. – P. 97-108. (Scopus) (співавтор – 

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

4. 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. - 

Galaţi, 2018. - XXXVI. Issue: 1. - Pp. 217-

234. (Scopus) (співавтор – 

В. Ільницький, авторська участь – 7 с.). 

5. Ukraine between Europe and 

Russia: Mykhailo Hrushevsky's vision // 

European Journal of Transformation 

Studies. – 2018. – Vol. 6. – N. 2. – P. 25-

43. (Web of Science Core Collection) 

(співавтор – В. Ільницький, авторська 

участь – 9 с.). 

6. «Страшенно важно зберігти в се 

время люте живий партійний осередок»: 

листи Михайла Грушевського з 

бібліотеки Національного інституту ім. 

Оссолінських // Український історичний 

журнал. – 2019. – № 3. – С. 166-182. 

(Web of Science Core Collection) 

(співавтор – В. П. Тельвак, авторська 

участь – 8 с.). 

7. Mykhailo Hrushevsky in Czech 

historiography (the first third of the 20th 

century) // Codrul Cosminului. – Vol. 

XXV. – 2019. – No. 2. – P. 265-286. 

(Scopus) (співавтор – В. П. Тельвак, 

авторська участь – 10 с.). 

8. Епістолярій у фондах бібліотеки 

Національного інституту ім. 

Оссолінських у Вроцлаві як джерело до 

вивчення польсько-українських взаємин 

// Український історичний журнал. – 



Transformation Studies. – 2018. – 

Vol. 6. – N. 2. – P. 25-43. (Web of 

Science Core Collection) (співавтор 

– В. Ільницький, авторська участь 

– 9 с.). 

6. «Страшенно важно зберігти 

в се время люте живий партійний 

осередок»: листи Михайла 

Грушевського з бібліотеки 

Національного інституту ім. 

Оссолінських // Український 

історичний журнал. – 2019. – № 3. 

– С. 166-182. (Web of Science Core 

Collection) (співавтор – 

В. П. Тельвак, авторська участь – 

8 с.). 

7. Mykhailo Hrushevsky in 

Czech historiography (the first third 

of the 20th century) // Codrul 

Cosminului. – Vol. XXV. – 2019. – 

No. 2. – P. 265-286. (Scopus) 

(співавтор – В. П. Тельвак, 

авторська участь – 10 с.). 

8. Епістолярій у фондах 

бібліотеки Національного 

інституту ім. Оссолінських у 

Вроцлаві як джерело до вивчення 

польсько-українських взаємин // 

Український історичний журнал. – 

2020. – № 3. – С. 176-188. (Web of 

Science Core Collection) (співавтор 

– В. П. Тельвак, авторська участь 

– 6 с.). 

9. Грушевський-історик у 

полемічному просторі Центрально-

Східної Європи зламу століть: 

наукове, громадське, приватне // 

Scriptorium nostrum. Електронний 

історичний журнал. – Херсон, 

2017. – Вип. 2 (8). – С. 65 – 90. 

(співавтор – Тельвак В. П., 

авторська участь – 13 с.) 

2020. – № 3. – С. 176-188. (Web of 

Science Core Collection) (співавтор – 

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

9. Грушевський-історик у полемічному 

просторі Центрально-Східної Європи 

зламу століть: наукове, громадське, 

приватне // Scriptorium nostrum. 

Електронний історичний журнал. – 

Херсон, 2017. – Вип. 2 (8). – С. 65 – 90. 

(співавтор – Тельвак В. П., авторська 

участь – 13 с.) 

10. Листи Отто Гетча до Михайла 

Грушевського // Архіви України: 

Науково-практичний журнал. – Київ, 

2018. – № 2–3 (313–314). – C. 212–226. 

(співавтор - Радченко О., авторська 

участь - 10 с.) 

11. Ukrainian historiography in the mirror 

of polish journalism (Mykhailo 

Hrushevsky contra Francishek Ravita-

Gavronsky) // Східноєвропейський 

історичний вісник / [головний редактор 

В. Ільницький]. – Дрогобич: Посвіт, 

2018. – Вип. 7. – С. 46–53. (співавтор – 

Тельвак В. П., авторська участь – 4 с.) 

12. Михайло Грушевський в 

історіографічній спадщині Мирона 

Кордуби // 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. 118-142. 

(співавтор – В. П. Тельвак, авторська 

участь – 12 с.). 

13. M. Hrushevsky’s publications for 

peasants in historiographical perception at 

the beginning of XX century // 

Український селянин. Збірник наукових 



10. Листи Отто Гетча до Михайла 

Грушевського // Архіви України: 

Науково-практичний журнал. – 

Київ, 2018. – № 2–3 (313–314). – 

C. 212–226. (співавтор - Радченко 

О., авторська участь - 10 с.) 

11. Ukrainian historiography in the 

mirror of polish journalism 

(Mykhailo Hrushevsky contra 

Francishek Ravita-Gavronsky) // 

Східноєвропейський історичний 

вісник / [головний редактор В. 

Ільницький]. – Дрогобич: Посвіт, 

2018. – Вип. 7. – С. 46–53. 

(співавтор – Тельвак В. П., 

авторська участь – 4 с.) 

12. Михайло Грушевський в 

історіографічній спадщині 

Мирона Кордуби // 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. 118-142. 

(співавтор – В. П. Тельвак, 

авторська участь – 12 с.). 

13. M. Hrushevsky’s publications 

for peasants in historiographical 

perception at the beginning of XX 

century // Український селянин. 

Збірник наукових праць. – 2019. – 

Випуск 21. – С. 124-129. 

(співавтор – О. М. Владига, 

авторська участь – 3 с.). 

14. Листи Михайла 

Грушевського до Михайла 

Сперанського // Український 

праць. – 2019. – Випуск 21. – С. 124-129. 

(співавтор – О. М. Владига, авторська 

участь – 3 с.). 

14. Листи Михайла Грушевського до 

Михайла Сперанського // Український 

археографічний щорічник. Нова серія. – 

К., 2018. – Випуск 21/22. – С. 787-798. 

15. Mykhailo Hrushevsky in reflection 

of Czech historiography at the end of XIX 

– beginning of XX century // Проблеми 

гуманітарних наук : збірник наукових 

праць Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана 

Франка. Серія Історія / ред. кол. Василь 

Ільницький (головний редактор) та ін. – 

Дрогобич : Редакційно-видавничий 

відділ ДДПУ імені Івана Франка. – 

Випуск 1/43 (2019). – С.82-106. 

(співавтор – В. П. Тельвак, авторська 

участь – 12 с.). 

16. Етнічна історія східних слов’ян у 

дзеркалі сучасної історіографії 

(Івангородський К. В. Етнічна історія 

східних слов’ян у сучасній історіографії 

(український, білоруський і російський 

дискурси). – Черкаси: Вид. Ю. 

Чабаненко, 2018. – 422 с.) // Наукові 

записки Вінницького державного 

педагогічного університету імені 

Михайла Коцюбинського. Серія: 

Історія. Вип. 31. Збірник наукових 

праць / За заг. ред. проф. О.А. 

Мельничука. – Вінниця: ТОВ 

«ТВОРИ», 2020. – С. 141-146. 

(співавтор – О. М. Владига, авторська 

участь – 3 с.). 

17. Новинка української кордубіани 

(Рецензія на монографію: Поліщук 

Ю.А. Мирон Кордуба як історіограф, 

археограф і джерелознавець / Ю.А. 

Поліщук. ‒ Черкаси : Вид. Ю. 

Чабаненко, 2019. ‒ 274 с.) // Проблеми 



археографічний щорічник. Нова 

серія. – К., 2018. – Випуск 21/22. – 

С. 787-798. 

15. Mykhailo Hrushevsky in 

reflection of Czech historiography at 

the end of XIX – beginning of XX 

century // Проблеми гуманітарних 

наук : збірник наукових праць 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені 

Івана Франка. Серія Історія / ред. 

кол. Василь Ільницький (головний 

редактор) та ін. – Дрогобич : 

Редакційно-видавничий відділ 

ДДПУ імені Івана Франка. – 

Випуск 1/43 (2019). – С.82-106. 

(співавтор – В. П. Тельвак, 

авторська участь – 12 с.). 

16. Етнічна історія східних 

слов’ян у дзеркалі сучасної 

історіографії (Івангородський К. 

В. Етнічна історія східних слов’ян 

у сучасній історіографії 

(український, білоруський і 

російський дискурси). – Черкаси: 

Вид. Ю. Чабаненко, 2018. – 422 с.) 

// Наукові записки Вінницького 

державного педагогічного 

університету імені Михайла 

Коцюбинського. Серія: Історія. 

Вип. 31. Збірник наукових праць / 

За заг. ред. проф. О.А. 

Мельничука. – Вінниця: ТОВ 

«ТВОРИ», 2020. – С. 141-146. 

(співавтор – О. М. Владига, 

авторська участь – 3 с.). 

17. Новинка української 

кордубіани (Рецензія на 

монографію: Поліщук Ю.А. 

Мирон Кордуба як історіограф, 

археограф і джерелознавець / 

Ю.А. Поліщук. ‒ Черкаси : Вид. 

гуманітарних наук : збірник наукових 

праць Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана 

Франка. Серія Історія / ред. кол. Василь 

Ільницький (головний редактор) та ін. 

Дрогобич : Редакційно-видавничий 

відділ ДДПУ імені Івана Франка. 

Випуск 3/45 (2020). С. 353-359. 

(співавтор – Б. М. Янишин, авторська 

участь – 4 с.). 

18. Mykhailo Hrushevsky’s editorial 

projects for peasants: ideology, topics, 

perception // Український селянин. 

Збірник наукових праць. – 2020. – 

Випуск 23. – С. 78-81. (співавтор – 

С. А. Журавльов, авторська участь – 3 

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): 

1. Михайло Грушевський: 

біографічний нарис. - К. : Либідь, 2017. 

– 576 с., іл. (співавтор – Пиріг Р. Я., 

авторська участь – 400 с.). 

2. Postać Mychajła Hruszewskiego 

w ówczesnej „kulturze śmiechu”: problem 

metodologiczny i praktyka 

historiograficzna // Biografistyka we 

współczesnych badaniach historycznych. 

Teoria i praktyka / pod redakcją Jolanty 

Kolbuszewskiej i Rafała Stobieckiego. – 

Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu 

Łódzkiego, 2017. – S. 131 – 148. (розділ 

колективної монографії, авторська 

частка – 18 с.). 

3. Михайло Грушевський у 

дзеркалі польської історіографії другої 



Ю. Чабаненко, 2019. ‒ 274 с.) // 

Проблеми гуманітарних наук : 

збірник наукових праць 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені 

Івана Франка. Серія Історія / ред. 

кол. Василь Ільницький (головний 

редактор) та ін. Дрогобич : 

Редакційно-видавничий відділ 

ДДПУ імені Івана Франка. Випуск 

3/45 (2020). С. 353-359. (співавтор 

– Б. М. Янишин, авторська участь 

– 4 с.). 

18. Mykhailo Hrushevsky’s 

editorial projects for peasants: 

ideology, topics, perception // 

Український селянин. Збірник 

наукових праць. – 2020. – Випуск 

23. – С. 78-81. (співавтор – 

С. А. Журавльов, авторська участь 

– 3 с.). 

половини ХХ – початку ХХІ ст. // 

Національний пантеон як простір 

самоідентифікації: випадок України, 

Польщі та Білорусі / Керів. автор. кол. 

та редактор В.В. Масненко. – Черкаси: 

ФОП Гордієнко Є. І. , 2018. – C. 72-98. 

(розділ колективної монографії, 

авторська частка – 27 с.). 

4. Степан Томашівський – професор 

Яґеллонського університету // 

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. 73-90. 

(розділ колективної монографії, 

авторська частка – 17 с.). 

5. Проблематика польсько-

українських взаємин у колі наукових 

зацікавлень львівської історичної школи 

Михайла Грушевського // 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. 253-342. (розділ колективної 

монографії, авторська частка – 40 с.). 

6) наукове керівництво 

(консультування) здобувача, який 

одержав документ про присудження 

наукового ступеня: 

1. Лазурко Лідія Миколаївна. 

Дисертація на здобуття наукового 

ступеня доктора історичних наук на 

тему «Польська історична періодика у 

Східній Галичині XIX – поч. XX ст.: 

типологія, ідеологія, проблематика», 

спеціальність 07.00.06 – історіографія, 

джерелознавство та спеціальні історичні 



дисципліни, Черкаський національний 

університет імені 

Богдана Хмельницького, 25 листопада 

2020 р. 

7) участь  в  атестації  наукових  

кадрів  як  офіційного  опонента  або  

члена  постійної спеціалізованої 

вченої ради, або члена не менше трьох 

разових спеціалізованих вчених рад 
Д 73.053.01 (Черкаський національний 

університет імені Богдана 

Хмельницького), К 36.053.03 

(Дрогобицький державний педагогічний 

університет імені Івана Франка) 

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 «Українська та польська 

історіографія ХІХ – початку ХХІ 

століття: взаємовпливи, інституції, 

персоналії, концепції». 

Член редакційної колегії наукових 

видань: «Проблем гуманітарних наук», 

«Східноєвропейський історичний 

вісник», «Український селянин», "Teoria 

a Historia" (Познань, Польща), "Rocznik 

Historii Prasy Polskiej" (Краків, Польща), 

"Rocznik Chelmski" (Краків, Польща). 

10) участь у міжнародних наукових 

проектах: 

Учасник міжнародного проекту 

«Galicja 1772–1918». 

Учасник міжнародного проекту «е-



АРХІВ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО»  

 

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. Творчість Михайла Грушевського 

революційної доби: тексти і контексти // 

Революція, державність, нація: Україна 

на шляху самоствердження (1917-1921 

рр.): Матеріали Міжнародної наукової 

конференції. Київ, 1-2 червня 2017 р. – 

Київ;Чернігів: Сіверський центр 

післядипломної освіти, 2017. – C. 155-

169. 

2. Рецензія: Взаємне листування 

Михайла Грушевського та Мирона 

Кордуби / Упорядник, автор вступних 

розділів і наукового коментаря Олег 

Купчинський. – Львів, 2016. – 422 с. 

(Українознавча наукова бібліотека 

НТШ. Число 43) // Вісник НТШ. – 

Львів, 2017. – Число 58. Осінь-зима. – 

С. 107-108. 

3. Міське самоврядування крізь призму 

регіонального розвитку: [рецензія на 

монографію] Черемісін О. В. Міське 

самоврядування на Півдні України в 

1795-1917 рр.: монографія. – Херсон: 

«Олді-плюс», 2017. – 582 с. // 

Література та культура Полісся. Історія 

та культура: загальноукраїнський та 

провінційний вимір / Відп. ред. і 

упоряд. Г. В. Самойленко. – Ніжин: 

НДУ ім.. М. Гоголя, 2017. – Вип. 86. – 

С. 361-365. 

4. Михайло Грушевський та 

скандинавська славістика / Mykhaylo 

Hrushevskyi and Scandinavian Slavic 



Studies  // Слов’янський світ Олафа 

Брока: Матеріали доповідей семінарів 

до 150-річчя від дня народження 

О. Брока. – К.-Осло, 2018. – С. 199-223. 

5. Грушевський Михайло Сергійович // 

Західно-Українська Народна Республіка 

1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя 

утворення Західно-Української 

Народної Республіки. Т. 1: А–Ж. - 

Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 

2018. - С. 427-432. 

14) робота у складі журі 

Всеукраїнської студентської 

олімпіади: голова журі ІІ етапу 

Всеукраїнської студентської олімпіади 

зі спеціальності «Історія» (Херсон, 10-

13 квітня 2017 р.); член журі VIІ 

Всеукраїнського студентського турніру 

з історії (Київ, 06-08 листопада 2018 р.). 

19) діяльність за спеціальністю у 

формі участі у професійних та/або 

громадських об’єднаннях: Член 

Наукового Товариства ім. Шевченка 

(Дрогобицький осередок), Українського 

Історичного Товариства (Дрогобицький 

осередок), Інституту Центрально-

Східної Європи (Дрогобицький 

осередок), Член Холмського 

історичного товариства (РП), Член 

Міжнародного історіографічного 

товариства (РП) 

Тимошенко 

Леонід 

Володимирович 

Професор   

 

Київський ордена 

Леніна державний 

університет ім. Т.Г. 

Шевченка, 

1983 р. Історія. 

Історик, викладач 

історії та 

суспільствознавства 

Доктор історичних наук 

07.00.02 – Всесвітня історія. 

Тема дисертації: «Руська 

релігійна культура Вільна. 

Осередки. Література та 

книжність (XVI – перша 

третина XVII ст.)». 

(Атестаційна колегія МОН 

України 29 червня 2021 р., 

Наказ МОНУ 29.06.2021 р.,  

№ 735) 

Волощенко С.А. Устав церковний 

єрусалимський XV-XVII ст.: 

кодикологічне дослідження 

кириличних списків, збережених в 

Україні. Дисертація на здобуття 

наукового ступеня кандидата 

історичних наук. Київ, 

Спеціальність 07.00.06 

історіографія, джерелознавство та 

спеціальні історичні дисципліни: 

Інститут української археографії 

Львівське відділення 

Інституту української 

археографії та 

джерелознавства ім. М.С. 

Грушевського НАН 

України 

01.112018 – 30.11.2018 р. 

Тема – підготовка 

монографії з історії 

Берестейської унії 

 

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. Організаційна структура Київської 

митрополії в другій половині XVI ст.: 

становище та функціонування 

інституцій // ДКЗ. – Вип. ХІХ-ХХ. – 

Дрогобич, 2017. – С. 149-187;  



 

Професор кафедри 

всесвітньої історії (ПР № 

002962 рішенням 

Атестаційної колегії МОН 

України 17 лютого 2005 р., 

протокол 1/21 - П) 

. 

 

та джерелознавства ім. М.С. 

Грушевського НАН України. 24 

вересня 2020 р. Атестаційна 

колегія МОНУ 26 листопада 2020 

р. Наказ МОНУ 26.11.2020 р., № 

157 

 

 

Публікації в фахових виданнях 

України: 

Організаційна структура Київської 

митрополії в другій половині XVI 

ст.: становище та функціонування 

інституцій // ДКЗ. – Вип. ХІХ-ХХ. 

– Дрогобич, 2017. – С. 149-187;  

Книга протоколів дрогобицького 

кравецького цеху (XVI – початок 

ХІХ ст.) // ДКЗ. – Спецвипуск ІІІ. 

– Дрогобич, 2017. – С. 21-30;  

Історія давнього Трускавця (XV – 

початок ХІХ ст.): підсумки і 

перспективи дослідження // 

Східноєвропейский історичний 

вісник / Гол. ред. В. Ільницький. – 

Спеціальний випуск 3. – 

Дрогобич, 2017. – С. 6-18;  

Сакралізація міст Перемишльської 

і Холмської єпархій унаслідок 

поширення топоса Богоспасаємого 

града (XVI – перша половина 

XVII ст.) // ДКЗ. – Вип. ХХІ. – 

Дрогобич, 2019. – С. 221-230;  

Полемічний твір Бенедикта 

Гербеста «Wypisanie drogi» (1566) 

та відповідь на нього 

православних // ДКЗ. – Вип. ХХІ. 

– Дрогобич, 2019. – С. 388-410. 

 

 

Довідка про проходження 

стажування № 05/11 від 

30 листопада 2018 р. 

4,5 кредити (135 год.) 

 

2. Книга протоколів дрогобицького 

кравецького цеху (XVI – початок ХІХ 

ст.) // ДКЗ. – Спецвипуск ІІІ. – 

Дрогобич, 2017. – С. 21-30;  

3. Історія давнього Трускавця (XV – 

початок ХІХ ст.): підсумки і 

перспективи дослідження // 

Східноєвропейский історичний вісник / 

Гол. ред. В. Ільницький. – Спеціальний 

випуск 3. – Дрогобич, 2017. – С. 6-18;  

4. Сакралізація міст Перемишльської і 

Холмської єпархій унаслідок 

поширення топоса Богоспасаємого 

града (XVI – перша половина XVII ст.) 

// ДКЗ. – Вип. ХХІ. – Дрогобич, 2019. – 

С. 221-230;  

5. Полемічний твір Бенедикта Гербеста 

«Wypisanie drogi» (1566) та відповідь на 

нього православних // ДКЗ. – Вип. ХХІ. 

– Дрогобич, 2019. – С. 388-410. 

5) Захист докторської дисертації:  
«Руська релігійна культура Вільна. 

Осередки. Література та книжність (XVI 

– перша третина XVII ст.)». Київ, 2021. 

07.00.02 – Всесвітня історія. Інститут 

української археографії та 

джерелознавства ім. М.С. Грушевського 

МОН України (Атестаційна колегія 

МОН України 29 червня 2021 р., Наказ 

МОНУ 29.06.2021 р.,  № 735) 

6) наукове керівництво 

(консультування) здобувача, який 

одержав документ про присудження 

наукового ступеня: 

Волощенко С.А. Устав церковний 

єрусалимський XV-XVII ст.: 

кодикологічне дослідження кириличних 

списків, збережених в Україні. 

Дисертація на здобуття наукового 

ступеня кандидата історичних наук. 

Київ, Спеціальність 07.00.06 

історіографія, джерелознавство та 



спеціальні історичні дисципліни: 

Інститут української археографії та 

джерелознавства ім. М.С. Грушевського 

НАН України. 24 вересня 2020 р. 

Атестаційна колегія МОНУ 26 

листопада 2020 р. Наказ МОНУ 

26.11.2020 р., № 157 

7) участь  в  атестації  наукових  

кадрів  як  офіційного  опонента  або  

члена  постійної спеціалізованої вченої 

ради, або члена не менше трьох 

разових спеціалізованих вчених рад:   

Бочковська В.Г. Почаївський духовний 

осередок в історії і культурі 

українського народу XVIII – 30-х років 

ХІХ ст. Дисертація на здобуття 

наукового ступеня кандидата 

історичних наук. Спеціальність 07.00.01 

історія України, Київ: КНУ імені Тараса 

Шевченка, 24 червня 2019 р.;  

Заторський Н.З. «Послання Мисаїла до 

папи Сикста IV» 1476 року: 

реконструкція архетипу. Дисертація на 

здобуття наукового ступеня кандидата 

історичних наук. Спеціальність 07.00.06 

історіографія, джерелознавство та 

спеціальні історичні дисципліни, Київ: 

Інститут української археографії та 

джерелознавства ім. М.С. Грушевського 

НАН України. 19 грудня 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 фахового видання 

України «Дрогобицький краєзнавчий 



збірник» (до 12 березня 2020 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.Альбом документів та зображальних 

джерел бориславця Станіслава Рахвала 

(1914-1921) // Культурна спадщина 

нафтової столиці Передкарпаття. 

Матеріали науково-практичної 

конференції. 24-25 квітня 2017, 

Борислав-Східниця. – Львів: НВФ 

«Карти і Атласи», 2017. – С. 36-38; 

2. Книга-реєстр поляків – жертв 

більшовицького режиму, видана 1942 р. 

у Дрогобичі // Альманах бібліофілів / 

Упорядник Євген Пшеничний. – Книга 

друга. – Дрогобич: Коло, 2017. – С. 141-

151; 

3. Статути дрогобицьких братств XVI 

ст. // Літопис Бойківщини.  – 2018. – Ч. 

1/94 (105). – С. 96-103;  

4. До виходу в світ «Зібраних творів і 

матеріалів о. Михайла Зубрицького // 

Літопис Бойківщини. – 2019. – Ч. 2 / 97 

(108). – ЗСА-Канада-Україна, 2019. – С. 

64-73;  

5. Сторінками історії дрогобицької 

ратуші (до 90-річчя спорудження 

сучасної будівлі) // Тріада часу. – Вип. 

2. – Дрогобич: Посвіт, 2019. – С. 4-8;  

6. Незнані сторінки історії братства 

дрогобицької церкви Св. Юрія 

(рукописний каталог членів молодшого 

братства XVIII – XIX ст.) // Садиба 

Франка. Науковий збірник заповідника 

«Нагуєвичі» / Ред. кол. Б. Лазорак 

(голов. ред.), Я. Мельник, М. Мозер, П. 

Гриценко, Л. Тимошенко, В. 



Александрович та ін. – Кн. I. –  

Дрогобич: Посвіт, 2020. – С.  393-408;  

7. Юрій Дрогобич (Котермак) в галереї 

місцевих інтелектуалів // Тріада часу. – 

Випуск 4. – Дрогобич: Посвіт, 2020. – С. 

20-24;  

8.Historia dzwonnicy św. Batłomieja // 

Biuletyn Stowaryzszenia Przyjaciół Ziemi 

Drohobyckiej. – Wrocław, 2020, wrzesień. 

– Nr 27. – S. 50-51.  

19) діяльність за спеціальністю у 

формі участі у професійних та/або 

громадських об’єднаннях: Наукове 

товариство імені Шевченка; Українське 

історичне товариство; Українське 

геральдичне товариство; Інститут 

дослідників Волині;  Науково-

культурологічне товариство 

«Бойківщина»; Міжнародна асоціація 

білорусистів; Міжнародна асоціація 

україністів 

Тимошенко 

Оксана Павлівна 

Доцент  

 

Київський ордена 

Леніна державний 

університет ім. Т.Г. 

Шевченка, 1983 р. 

Історія; Історик, 

викладач історії та 

суспільствознавства. 

 

Кандидат історичних наук 

07.00.01. історія України. 

Тема дисертації: 

«Національне питання в 

програмах та діяльності 

українських партій на 

початку ХХ ст.». 

(ДК №000332 ВАК України 

26 березня 1998 р.) 

 

Доцент кафедри всесвітньої 

історії (ДЦ № 002982 

рішенням Атестаційної 

колегії 18 жовтня 2001 р., 

протокол № 4/11-Д). 

 

Еволюція РУП: від 

автономії до самостійності // 

Проблеми гуманітарних наук : 

збірник наукових праць 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені 

Івана Франка. Серія "Історія" / 

ред. кол. О. Петречко (головний 

редактор) та ін. – Дрогобич : 

Редакційно-видавничий відділ 

ДДПУ імені Івана Франка, 2016. – 

Випуск тридцять восьмий. – С. 50 

– 76. (1,4 др. арк.)  

Українська радикальна 

партія Наддніпрянської України та 

її ідеологічна платформа // 

Проблеми гуманітарних наук : 

збірник наукових праць 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені 

Львівський національний 

університет імені Івана 

Франка, кафедра історії 

Центральної та Східної 

Європи 

13.11.2017 – 13.12.2017 р. 

Довідка про проходження 

стажування № 5522-В від 

18.12.2017 р. 

4,5 кредитів (135 год.) 

 

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. Тимошенко О., Гриценко Г. 

Новітня історія країн Європи та 

Америки: методичні матеріали до 

семінарських занять / Тимошенко 

Оксана Павлівна, Гриценко Галина 

Зеновіївна. – Дрогобич: Редакційно-

видавничий відділ ДДПУ імені Івана 

Франка, 2018. – 172 с. (10, 75 др. арк.). 

2. Тимошенко О. Історія 



Івана Франка. Серія "Історія" / 

ред. кол. В. Галик (головний 

редактор) та ін. – Дрогобич : 

Редакційно-видавничий відділ 

ДДПУ імені Івана Франка, 2018. – 

Випуск сорок другий. – С. 50 – 76. 

(1,4 др. арк.). 

 

слов’янських народів (до кінця XVIII 

ст..) : методичні матеріали для 

семінарських занять : навчально-

методичний посібник [для студентів 

спеціальності 014 Середня освіта 

(Історія) першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти]. Видання друге, 

доповнене / Оксана Павлівна 

Тимошенко. – Дрогобич: Редакційно-

видавничий відділ ДДПУ імені Івана 

Франка, 2019. – 86 с. (5,37 др. арк.). 

3. Проблеми історичного розвитку 

та державності західних слов’ян. 

Робоча програма навчальної 

дисципліни. – Дрогобич: Редакційно-

видавничий відділ Дрогобицького 

державного педагогічного університету 

імені Івана Франка, 2021. – 14 с. (1,05 

др. арк.) 

 12) наявність апробаційних 

та/або науково-популярних, та/або 

консультаційних (дорадчих), та/або 

науково-експертних публікацій з 

наукової або професійної тематики 

загальною кількістю не менше п’яти 

публікацій; 

1. Еволюція РУП: від автономії 

до самостійності // Проблеми 

гуманітарних наук : збірник наукових 

праць Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана 

Франка. Серія "Історія" / ред. кол. О. 

Петречко (головний редактор) та ін. – 

Дрогобич : Редакційно-видавничий 

відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2016. 

– Випуск тридцять восьмий. – С. 50 – 

76. (1,4 др. арк.)  

2. Парламентська діяльність 

УДРП (1905 – 1907 рр.) // 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. 79 – 85. (0,3 др. арк.) 

3. Листівки як одна з форм 

пропаганди РУП серед селян 

Наддніпрянщини // 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. 

46 – 47. 

4. Українська радикальна партія 

Наддніпрянської України та її 

ідеологічна платформа // Проблеми 

гуманітарних наук : збірник наукових 

праць Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана 

Франка. Серія "Історія" / ред. кол. В. 

Галик (головний редактор) та ін. – 

Дрогобич : Редакційно-видавничий 

відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2018. 

– Випуск сорок другий. – С. 50 – 76. (1,4 

др. арк.). 

5. Тимошенко О., Кіт Я. 

Соціально-економічні наслідки 

опричнини Івана Грозного // Збірник 

наукових праць студентів історичного 

факультету / За ред. проф. Леоніда 

Тимошенка, доц. Володимира Галика. – 

Дрогобич: Видавничий відділ 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана 

Франка, 2019. – Випуск ІX. – С. 127 – 

139. (авторська частка – 0,25 др. арк.) 

6. Тимошенко О., Товарницька О. 

Основні функції та повноваження 

Європейської Ради // Збірник наукових 

праць студентів історичного факультету 



/ За ред. проф. Леоніда Тимошенка, доц. 

Володимира Галика. – Дрогобич: 

Видавничий відділ Дрогобицького 

державного педагогічного університету 

імені Івана Франка, 2020. – Випуск X. –  

С. 191-199. (0,5 др. арк.) (авторська 

частка – 0,25 др. арк.) 

7. Вудро Вільсон і недержавні 

народи Росії // Спадщина Івана Франка 

в контексті дослідження проблем 

історії, культури і музеєзнавства від 

найдавніших часів до сучасності: 

матеріали ІІ-го міжнародного з’їзду 

архівістів і хранителів музеїв в 

Нагуєвичах присвяченого 105-м 

роковинам смерті українського генія, 27 

травня 2021 р., Нагуєвичі / Ред. кол. Б. 

Лазорак (голов. ред.), П. Гриценко, Л. 

Тимошенко, О. Петречко, В. 

Александрович та ін. – Нагуєвичі-

Дрогобич: Посвіт, 2021. – С. 80–81. (0,2 

др. арк.) 

19) діяльність за спеціальністю у 

формі участі у професійних та/або 

громадських об’єднаннях: 

член Дрогобицького осередку 

Наукового Товариства Т.Шевченка, 

Дрогобицького осередку Українського 

Історичного Товариства ім. М. С. 

Грушевського. 

Особи, які працюють за сумісництвом 

Тельвак Вікторія 

Петрівна 

Доцент 

кафедри 

всесвітнь

ої історії 

та 

спеціальн

их 

історични

х 

дисциплі

н 

Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

університет імені 

Івана Франка,  

1997 р. 

Всесвітня історія та 

практична 

психологія; Вчитель 

всесвітньої історії, 

практичний психолог 

Кандидат історичних наук.  

07.00.06 – історіографія, 

джерелознавство та 

спеціальні історичні 

дисципліни 

Тема дисертації: «Михайло 

Грушевський як дослідник 

української історіографії» 

(ДК №024105 ВАК України 

9 червня 2004 р.) 

Доцент кафедри всесвітньої 

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) 

1. «Страшенно важно зберігти 

в се время люте живий партійний 

осередок»: листи Михайла 

Грушевського з бібліотеки 

Університет імені Марії 

Кюрі-Склодовської (м. 

Люблін, Республіка 

Польща), кафедра 

історичної дидактики та 

культурної спадщини 

 

01.10.2019 – 31.10.2019 

 

Довідка про проходження 

стажування № WH-H/63-

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. «Страшенно важно зберігти в се 

время люте живий партійний осередок»: 

листи Михайла Грушевського з 

бібліотеки Національного інституту ім. 

Оссолінських // Український історичний 



у закладах освіти історії 

(12ДЦ № 019204 рішенням 

Атестаційної колегії МОН 

України 18 квітня 2008 р.) 

Національного інституту ім. 

Оссолінських // Український 

історичний журнал. – 2019. – № 3. 

– С. 166-182. (Web of Science Core 

Collection) (співавтор – 

В. В. Тельвак, авторська участь – 8 

с.). 

2. Mykhailo Hrushevsky in 

Czech historiography (the first third 

of the 20th century) // Codrul 

Cosminului. – Vol. XXV. – 2019. – 

No. 2. – P. 265-286. (Scopus) 

(співавтор – В. В. Тельвак, 

авторська участь – 10 с.). 

3. Епістолярій у фондах 

бібліотеки Національного 

інституту ім. Оссолінських у 

Вроцлаві як джерело до вивчення 

польсько-українських взаємин // 

Український історичний журнал. – 

2020. – № 3. – С. 176-188. (Web of 

Science Core Collection) (співавтор 

– В. В. Тельвак, авторська участь – 

6 с.). 

4. Грушевський-історик у 

полемічному просторі Центрально-

Східної Європи зламу століть: 

наукове, громадське, приватне // 

Scriptorium nostrum. Електронний 

історичний журнал. – Херсон, 

2017. – Вип. 2 (8). – С. 65 – 90. 

(співавтор – Тельвак В. В., 

авторська участь – 2 с.). 

5. Ukrainian historiography in 

the mirror of polish journalism 

(Mykhailo Hrushevsky contra 

Francishek Ravita-Gavronsky) // 

Східноєвропейський історичний 

вісник / [головний редактор В. 

Ільницький]. – Дрогобич: Посвіт, 

2018. – Вип. 7. – С. 46–53. 

(співавтор – Тельвак В. В., 

9/19/20 від 04.11.2019 р. 

4,5 кредити (135 год.) 

журнал. – 2019. – № 3. – С. 166-182. 

(Web of Science Core Collection) 

(співавтор – В. В. Тельвак, авторська 

участь – 8 с.). 

2. Mykhailo Hrushevsky in Czech 

historiography (the first third of the 20th 

century) // Codrul Cosminului. – Vol. 

XXV. – 2019. – No. 2. – P. 265-286. 

(Scopus) (співавтор – В. В. Тельвак, 

авторська участь – 10 с.). 

3. Епістолярій у фондах бібліотеки 

Національного інституту ім. 

Оссолінських у Вроцлаві як джерело до 

вивчення польсько-українських взаємин 

// Український історичний журнал. – 

2020. – № 3. – С. 176-188. (Web of 

Science Core Collection) (співавтор – 

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

4. Грушевський-історик у 

полемічному просторі Центрально-

Східної Європи зламу століть: наукове, 

громадське, приватне // Scriptorium 

nostrum. Електронний історичний 

журнал. – Херсон, 2017. – Вип. 2 (8). – 

С. 65 – 90. (співавтор – Тельвак В. В., 

авторська участь – 2 с.). 

5. Ukrainian historiography in the 

mirror of polish journalism (Mykhailo 

Hrushevsky contra Francishek Ravita-

Gavronsky) // Східноєвропейський 

історичний вісник / [головний редактор 

В. Ільницький]. – Дрогобич: Посвіт, 

2018. – Вип. 7. – С. 46–53. (співавтор – 

Тельвак В. В., авторська участь – 3 с.). 

6. Михайло Грушевський в 

історіографічній спадщині Мирона 

Кордуби // Проблеми гуманітарних наук 

: збірник наукових праць 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана 

Франка. Серія «Історія» / ред. кол. 

Володимир Галик (головний редактор) 



авторська участь – 3 с.). 

6. Михайло Грушевський в 

історіографічній спадщині 

Мирона Кордуби // 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. 118-142. 

(співавтор – В. В. Тельвак, 

авторська участь – 12 с.). 

7. Mykhailo Hrushevsky in 

reflection of Czech historiography at 

the end of XIX – beginning of XX 

century // Проблеми гуманітарних 

наук : збірник наукових праць 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені 

Івана Франка. Серія Історія / ред. 

кол. Василь Ільницький (головний 

редактор) та ін. – Дрогобич : 

Редакційно-видавничий відділ 

ДДПУ імені Івана Франка. – 

Випуск 1/43 (2019). – С.82-106. 

(співавтор – В. В. Тельвак, 

авторська участь – 12 с.). 

8. «Deadly enemy of the Polish 

people»: images of Mykhailo 

Hrushevsky in Polish journalism // 

Проблеми гуманітарних наук: 

збірник наукових праць 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені 

Івана Франка. Серія Історія. – 

2020. – Вип. 2/45. – С. 79-113. 

9. Культурно-громадська 

діяльність Михайла Грушевського 

та ін. – Дрогобич : Редакційно-

видавничий відділ ДДПУ імені Івана 

Франка, 2018. – Випуск 42. – С. 118-142. 

(співавтор – В. В. Тельвак, авторська 

участь – 12 с.). 

7. Mykhailo Hrushevsky in reflection 

of Czech historiography at the end of XIX 

– beginning of XX century // Проблеми 

гуманітарних наук : збірник наукових 

праць Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана 

Франка. Серія Історія / ред. кол. Василь 

Ільницький (головний редактор) та ін. – 

Дрогобич : Редакційно-видавничий 

відділ ДДПУ імені Івана Франка. – 

Випуск 1/43 (2019). – С.82-106. 

(співавтор – В. В. Тельвак, авторська 

участь – 12 с.). 

8. «Deadly enemy of the Polish 

people»: images of Mykhailo Hrushevsky 

in Polish journalism // Проблеми 

гуманітарних наук: збірник наукових 

праць Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана 

Франка. Серія Історія. – 2020. – Вип. 

2/45. – С. 79-113. 

9. Культурно-громадська діяльність 

Михайла Грушевського кінця ХІХ – 

початку ХХ століття у висвітленні 

польської публіцистики // Наукові 

записки Вінницького державного 

педагогічного університету імені 

Михайла Коцюбинського. Серія: 

Історія. – 2020. – Вип. 43. – С. 83-91. 

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): 



кінця ХІХ – початку ХХ століття у 

висвітленні польської 

публіцистики // Наукові записки 

Вінницького державного 

педагогічного університету імені 

Михайла Коцюбинського. Серія: 

Історія. – 2020. – Вип. 43. – С. 83-

91. 

1. Perception of Mykhailo 

Hrushevsky’s works during interwar 

period // Relevant research of historical 

sciences : collective monograph / V. M. 

Andreyev, R. V. Bey, I. S. Borodai, H. Z. 

Hrytsenko, etc. – Lviv-Toruń : Liha-Pres, 

2019. – Р. 201-219. (розділ колективної 

монографії, авторська частка – 18 с., 1,5 

д.а.). 

2. Польсько-українська 

історіографічна полеміка кінця ХІХ – 

початку ХХ ст.: постаті та ідеї // 

Українсько-польсько-єврейські 

взаємини у Східній Галичині (перша 

половина ХХ ст.): вибрані питання. – 

Дрогобич: Посвіт, 2018. – С. 7-35. 

(розділ колективної монографії, 

авторська частка – 14 с. , 1,5 д.а.). 

3. Образи Михайла Грушевського в 

польській інтелектуальній культурі 

кінця ХІХ – початку ХХІ століття // 

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. 167-252. 

(розділ колективної монографії, 

авторська частка – 40 с., 20 д.а.). 

7) участь  в  атестації  наукових  

кадрів  як  офіційного  опонента  або  

члена  постійної спеціалізованої 

вченої ради, або члена не менше трьох 

разових спеціалізованих вчених рад - 

К 36.053.03 (Дрогобицький державний 

педагогічний університет імені Івана 

Франка) 

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 наукових 

видань: «Актуальні питання 

гуманітарних наук: міжвузівський 

збірник наукових праць молодих вчених 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана 

Франка», «Наукові записки 

Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла 

Коцюбинського. Серія: Історія», 

«Науковий вісник Чернівецького 

національного університету імені Юрія 

Федьковича. 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. Львівська історична школа Михайла 

Грушевського: полоністичний дискурс 

// 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. 14-16. (у 

співавторстві). 

2. Історико-церковна проблематика в 

дослідженнях Івана Кревецького // 

Актуальні питання гуманітарних наук: 

міжвузівський збірник наукових праць 

молодих вчених Дрогобицького 

державного педагогічного університету 



імені Івана Франка / [редактори-

упорядники В. Ільницький, А. Душний, 

І. Зимомря]. – Дрогобич: Посвіт, 2018. – 

Вип. 18. – С. 183-190. (у співавторстві). 

3. Микола Костомаров в 

історіографічній рефлексії Михайла 

Грушевського Історіографічні 

дослідження в Україні: збірник 

наукових праць. Київ: НАН України, 

Інститут історії України, 2018. – Вип. 

28. Доповіді та матеріали Міжнародної 

наукової конференції «Микола 

Костомаров і Україна» (16–17 травня 

2017 р., Київ–Прилуки). – С. 327-339. (у 

співавторстві). 

4. Українські та румунські історики в 

боротьбі за східноєвропейську 

спадщину (Михайло Грушевський 

contra Ніколає Йорга) // Scriptorium 

nostrum. Електронний історичний 

журнал. – Херсон, 2018. – Вип. 1 (11). – 

С. 10-20. (у співавторстві). 

5. Михайло Драгоманов в 

історіографічній рецепції Михайла 

Грушевського // Тридцята наукова сесія 

Осередку Наукового товариства ім. 

Шевченка у Черкасах: Матеріали 

доповідей на засіданнях секцій і комісій 

/ За ред. В.В. Масненка, В.В. Тельвака. 

– Черкаси: Осередок НТШ у Черкасах, 

2020. – С. 53-57. 

19) участь у професійних 

об’єднаннях за спеціальністю: 

Член Наукового Товариства ім. 

Шевченка (Дрогобицький осередок), 

Українського Історичного Товариства 

(Дрогобицький осередок), Член 

Міжнародного історіографічного 

товариства (РП). 
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Львівської обласної ради 

«Адміністрація державного 

Львівський 

національний 

університет імені 

2) наявність не менше п’яти 

публікацій у періодичних наукових 

виданнях, що включені до переліку 



 

 

ої історії 

та 

спеціальн

их 

історични

х 

дисциплі

н  

університет імені 

Івана Франка, 

2006. Історія і 

українознавство. 

Вчитель історії 

 

рішення Атестаційної 

колегії від 17 травня 2012 р.) 

 

Доцент кафедри всесвітньої 

історії та спеціальних 

історичних дисциплін (АД 

№ 005798 рішення 

атестаційної колегії від 26 

листопада 2020 р.) 

 

 

історико-культурного заповідника 

«Нагуєвичі» з 06.06.2017 р. 

Публікації: 

1. Банківська справа Дрогобича у 

1919-1939 рр. та особливості 

ринку капіталовкладень 

національних громад // 

Східноєвропейський історичний 

вісник. – Вип. 2. – Дрогобич : 

Посвіт, 2017. – С. 69-76. (Web of 

Science (ESCI)  
2. «Там би тя Бог простив…»: 

розгадка походження давньої 

чудотворчої ікони Розп’яття 

Христового в Зарваниці та 

інквізиційні протоколи 

опитування свідків щодо зцілення 

мирян (1728, 1742 рр.) // 

Дрогобицький краєзнавчий 

збірник. – Дрогобич: Коло, 2017. – 

Вип. ХІХ-ХХ. – С. 404-422. 

(фахове видання) 
3. За кулісами театральної сцени 

Дрогобича: епізоди з історії 

українських, польських та 

єврейських гастролей у добу Івана 

Франка (1866 – 1914 рр.) // 

Проблеми гуманітарних наук: 

збірник наукових праць ДДПУ ім. 

І. Франка. Серія: Історія / ред.кол. 

Володимир Галик та ін. – 

Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. 

Франка, 2018. – С. 91-120. (фахове 

видання) 
4. Січневе повстання 1863 р. проти 

Російської імперії в історичній 

пам’яті громадян міста Дрогобич 

(1880 – 1939 рр.) // 

Східноєвропейський історичний 

вісник. - 2018. – Вип. 6. – С. 46-62. 

(Web of Science (ESCI) 

Івана Франка, 

кафедра археології та 

спеціальних галузей 

історичної науки 

 

01.10.2019  – 30.10.2019 р. 

 

Довідка про проходження 

стажування № 4151-С від 

05.11.2019 р. 

4,5 кредитів (135 год.) 

 

фахових видань України, до 

наукометричних баз, зокрема Scopus, 

Web of Science Core Collection; 

1. Банківська справа Дрогобича у 1919-

1939 рр. та особливості ринку 

капіталовкладень національних громад 

// Східноєвропейський історичний 

вісник. – Вип. 2. – Дрогобич : Посвіт, 

2017. – С. 69-76. (Web of Science (ESCI)  

2. «Там би тя Бог простив…»: розгадка 

походження давньої чудотворчої ікони 

Розп’яття Христового в Зарваниці та 

інквізиційні протоколи опитування 

свідків щодо зцілення мирян (1728, 

1742 рр.) // Дрогобицький краєзнавчий 

збірник. – Дрогобич: Коло, 2017. – Вип. 

ХІХ-ХХ. – С. 404-422. (фахове 

видання) 
3. За кулісами театральної сцени 

Дрогобича: епізоди з історії 

українських, польських та єврейських 

гастролей у добу Івана Франка (1866 – 

1914 рр.) // Проблеми гуманітарних 

наук: збірник наукових праць ДДПУ ім. 

І. Франка. Серія: Історія / ред.кол. 

Володимир Галик та ін. – Дрогобич: 

РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2018. – С. 91-

120. (фахове видання) 

4. Січневе повстання 1863 р. проти 

Російської імперії в історичній пам’яті 

громадян міста Дрогобич (1880 – 1939 

рр.) // Східноєвропейський історичний 

вісник. - 2018. – Вип. 6. – С. 46-62. 

(Web of Science (ESCI) 
5. «ГОРОЖАНЕ ДРОГОБИЦЬКОЇ 

ЗЕМЛІ ! НАРОДЕ – ДО ЗБРУЇ !»: 

ДОКУМЕНТИ І МАТЕРІАЛИ ДО 

ІСТОРІЇ ЗУНР ДРОГОБИЧЧИНИ У 

1918 – 1919 РР. (ЧАСТИНА І) // ДКЗ. – 

вип. ХХІ. – Дрогобич 2019. – С. 9-123. 

3) наявність виданого 

підручника чи навчального посібника 

http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=2076-8184
http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=2076-8184
http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=2076-8184


5. «ГОРОЖАНЕ ДРОГОБИЦЬКОЇ 

ЗЕМЛІ ! НАРОДЕ – ДО ЗБРУЇ !»: 

ДОКУМЕНТИ І МАТЕРІАЛИ ДО 

ІСТОРІЇ ЗУНР ДРОГОБИЧЧИНИ 

У 1918 – 1919 РР. (ЧАСТИНА І) // 

ДКЗ. – вип. ХХІ. – Дрогобич 2019. 

– С. 9-123. (фахове видання) 

 

 

(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); 

Lazorak B., Skwarek B., Lazorak T. Jan 

Niewiadomski (1840 –1914) – jego rola w 

życiu Drohobycza. – Legnica – 

Nahujowice: Wydawnictwo Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona 

w Legnicy, 2020. – 186 s. (7,4 др. арк., 

авт. частка 7, 2 др. арк.) 

8) участь у міжнародних 

наукових та/або освітніх проектах, 

залучення до міжнародної 

експертизи, наявність звання “суддя 

міжнародної категорії”;  

Член журі Міжнародної ради експертів 

Міжнародної премії Івана Франка 2018, 

2019, 2020 ,2021 років. Див. докладніше 

сертифікати на офіційному сайті премії: 

https://frankoprize.com.ua/index.php/uk/sk

lasty-pozhertvu-2/4-8/ 

9) 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.Філія австро-угорського банку в 

Дрогобичі // Наша спадщина: науково-

популярний журнал. –2018. – № 1(13). – 

С. 41-44. 

2.«Хранителі чудотворних ікон…»: 

спроба реконструкції парафіяльного 

середовища в Зарваниці та «реєстр душ 

1763 р.» // Історія релігій в Україні. 

Науковий щорічник. –Львів: Логос, 

2018. – Вип. 28. – Ч.1. – С. 487-515. 



3.Новий будинок гімназії ім. Франца 

Йосифа І в Дрогобичі (1894 –1896 рр.) – 

фундація вчителя Івана Франка і 

бургомістра Ксенофонта Охримовича // 

Наша спадщина. Науково-популярний 

журнал. – 2018. – Спецвип. 1. – С. 12-

21. (співавтор – Лазорак Т.) 

4.«Коли як «кобзарі» ми топчемося між 

людьми…»: вшанування Тараса 

Шевченка в Дрогобичі у добу Івана 

Франка (1874 – 1914 рр.) // Нагуєвицькі 

читання. –Дрогобич: Посвіт, 2018. – 

Вип. 5. – С. 175-203. 

5.«…vue du rocher d’urycz»: описи 

мандрівок до замку Тустань в Уричі з 

«фарбами і без» (1789 – 1913 рр.) // 

Фортеця: збірник заповідника Тустань. 

–Львів: Простір-М, 2018. – Вип. 3. – С. 

251-277. 

6.Епізоди про діяльність «Ощадної 

каси» серед національних громад 

Дрогобича у кінці ХІХ – на початку ХХ 

ст. // Сучасні тенденції розвитку освіти і 

науки в інтердисциплінарному контенті. 

Матеріали ІIІ-ї Міжнародної науково-

практичної конференції (29–30 березня 

2018 р.). – Ужгород-Дрогобич, 2018. – 

С. 110-113. 

7.Лихоманка за німецькими 

стандартами»: матеріали до історії та 

генеалогії колонії Гассендорф в селі 

Уличне //«Садиба Франка: науковий 

збірник заповідника «Нагуєвичі». –

Дрогобич: Посвіт, 2020. – Кн. I. – С. 

429-496. (співавтор – Лазорак Т.) 

19) діяльність за спеціальністю у 

формі участі у професійних та/або 

громадських об’єднаннях:   
Член Наукового Товариства ім. 

Шевченка (Дрогобицький осередок),  

Член громадської організації 

«Західноукраїнська спілка музеїв» (з 



2018 р.) 

Менько Василь 

Ігорович 

Старший 

викладач 

всесвітнь

ої історії 

та 

спеціальн

их 

історични

х 

дисциплі

н 

Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

університет імені 

Івана Франка, 

Педагогіка і 

методика середньої 

освіти. Історія. 

 

Кандидат історичних наук 

07.00.06 – 

історіографія, 

джерелознавство та 

спеціальні історичні 

дисципліни.  
Тема дисертації: 

«Православні церковні 

братства України в 

історіографії XIX   XXI ст.». 

(ДК № 061776 рішенням 

Атестаційної колегії від 29 

червня 2021 р..) 

 

. 

 

1. Менько В. Церковні 

братства Галичини і Волині 

XVIІ – XVIII ст. в 

дослідженнях о. Антіна 

Петрушевича (на прикладі 

«Сводной Галицко-Русской 

летописи»). 

Східноєвропейський 

історичний вісник. 

Дрогобич : Посвіт, 2018. 

Спеціальний випуск 3. 

С. 14–21. 
2. Менько В. Церковні 

братства Галича в 

інтерпретації істориків. 

Проблеми гуманітарних 

наук : збірник наукових 

праць Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана 

Франка. Дрогобич : 

Редакційно-видавничий 

відділ ДДПУ імені Івана 

Франка. 2020. Випуск 3/45. 

С. 305–314. Серія Історія. 

3. Менько В. Церковні 

братства в громадсько-

політичному та 

етноконфесійному житті 

XVI–XVII ст. у світлі 

української історіографії. 

Наукові записки 

Вінницького державного 

педагогічного університету 

імені Михайла 

Коцюбинського : збірник 

наукових праць / за заг. ред. 

проф. О. А. Мельничука. 

Львівський національний 

університет імені Івана 

Франка, кафедра 

археології та спеціальних 

галузей історичної науки.  

1.11.2018 – 30.11.2018 

Тема – дослідження 

історіографії діяльності 

церковних братств. 

Довідка про 

проходження 

стажування № 5079-В 

від 03.12.2018 р. 

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. Менько В. Церковні братства 

Галичини і Волині XVIІ – 

XVIII ст. в дослідженнях о. 

Антіна Петрушевича (на 

прикладі «Сводной Галицко-

Русской летописи»). 

Східноєвропейський 

історичний вісник. Дрогобич : 

Посвіт, 2018. Спеціальний 

випуск 3. С. 14–21. 

2. Менько В. Церковні братства 

Галича в інтерпретації 

істориків. Проблеми 

гуманітарних наук : збірник 

наукових праць 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету 

імені Івана Франка. Дрогобич : 

Редакційно-видавничий відділ 

ДДПУ імені Івана Франка. 

2020. Випуск 3/45. С. 305–314. 

Серія Історія. 

3. Менько В. Церковні братства 

в громадсько-політичному та 

етноконфесійному житті XVI–

XVII ст. у світлі української 

історіографії. Наукові записки 

Вінницького державного 

педагогічного університету 

імені Михайла Коцюбинського 

: збірник наукових праць / за 

заг. ред. проф. 

О. А. Мельничука. Вінниця : 



Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 

2021. Вип. 35. С. 87–96. 

Серія: Історія. 

4. Менько В. Православні 

братства України в 

історіографії XIX – початку 

XXI ст.: джерелознавчий 

аспект. Проблеми 

гуманітарних наук : 

збірник наукових праць 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету 

імені Івана Франка. 

Дрогобич : Видавничий дім 

«Гельветика». 2021. 

Випуск 6/48. С. 43–64. 

Серія Історія. 

5. Men’ko V. The origin and 

ontogenesis of orthodox 

church brotherhoods in 

Ukraine and Belorussia in the 

works of representatives of 

Russian historical science 

(the 1850s – beginning of the 

XX century). East European 

Historical Bulletin / [chief 

editor VasylIlnytskyi]. 

Drohobych : «Posvit», 2018. 

Issue 7. P. 16–22. 

 

 

 

ТОВ «ТВОРИ», 2021. Вип. 35. 

С. 87–96. Серія: Історія. 

4. Менько В. Православні 

братства України в 

історіографії XIX – початку 

XXI ст.: джерелознавчий 

аспект. Проблеми 

гуманітарних наук : збірник 

наукових праць 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету 

імені Івана Франка. Дрогобич : 

Видавничий дім «Гельветика». 

2021. Випуск 6/48. С. 43–64. 

Серія Історія. 

5. Men’ko V. The origin and 

ontogenesis of orthodox church 

brotherhoods in Ukraine and 

Belorussia in the works of 

representatives of Russian 

historical science (the 1850s – 

beginning of the XX century). 

East European Historical 

Bulletin / [chief editor 

VasylIlnytskyi]. Drohobych : 

«Posvit», 2018. Issue 7. P. 16–

22. 

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. Робоча програма навчальної 

дисципліни «Археологія». 2017. 13 с.      



2. Шкільний курс історії та 

методика його викладання : методичні 

рекомендації до семінарських занять // 

Дрогобич : Редакційно-видавничий 

відділ Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана 

Франка, 2017. 106 с.  

3. Археологічна практика. Навчально-

методичні рекомендації проведення // 

Дрогобич: Редакційно-видавничий 

відділ Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана 

Франка, 2018. 22 с.  

5) захист дисертації на здобуття 

наукового ступеня;  

Дисертація на тему «Православні 

церковні братства України в 

історіографії XIX   XXI ст.» 

За спеціальністю 07.00.06 – 

історіографія, джерелознавство та 

спеціальні історичні дисципліни 

 

 19) діяльність за спеціальністю у 

формі участі у професійних та/або 

громадських об’єднаннях: член 

Дрогобицького осередку Наукового 

Товариства Т.Шевченка, 

Дрогобицького осередку Українського 

Історичного Товариства ім. М. С. 

Грушевського. 

 


