


Дрогобицький державний педагогічний університет 
імені Івана Франка

КАФЕДРА ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 
ДРОГОБИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО 
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА: 
ДО 25�річчя СТВОРЕННЯ

Дрогобич
2018



УДК 94(477.83) (07)
          І 48

Рекомендовано до друку вченою радою
Дрогобицького державного педагогічного університету 
імені Івана Франка (протокол № 17 від 20.12.2018 р.)

Рецензенти:
Петречко О.М. ‒ доктор історичних наук, професор, завідувач 

кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін 
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 
Франка;
Бодак В.А. ‒ доктор філософських наук, професор, завідувач ка-

федри філософії імені професора Валерія Григоровича Скотного 
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 
Франка.

Відповідальний за випуск:
Ільницький В.І. ‒ доктор історичних наук, доцент, завідувач ка-

федри історії України Дрогобицького державного педагогічного уні-
верситету імені Івана Франка.

І 48
Ільницький В.І., Футала В.П., Батюк Т.В., Галів М.Д., Ла-

зурко Л.М., Попп Р.П., Медвідь О.В., Стецик Ю.О. 
Кафедра історії України Дрогобицького державного пе-

дагогічного університету імені Івана Франка: до 25-річчя ство-
рення. ‒ Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрого-
бицького державного педагогічного університету імені Івана 
Франка, 2018. ‒ 144 с.

Науково-популярне видання присвячене минулому та сьогоденню 
кафедри історії України Дрогобицького державного педагогічного уні-
верситету імені Івана Франка. 

У ньому подано короткий історичний огляд розвитку кафедри, біо-
графічні довідки про усіх працівників (викладачів і лаборантів) структур-
ного підрозділу. Крім того, збірник містить фотодокументи та світлини, 
які ілюструють найцікавіші моменти історії кафедри. 

Видання призначається викладачам, студентам, учителям, краєзнав-
цям, усім, хто цікавиться історією факультету та університету.

Автори-упорядники висловлюють щиру подяку працівникам архіву та 
редакційно-видавничого відділу Дрогобицького державного педагогічного універ-
ситету імені Івана Франка за допомогу у пошуку матеріалів та підготовці до 
друку цього видання.



3

МИНУЛЕ Й СЬОГОДЕННЯ 
КАФЕДРИ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 

Діяльність кафедри історії України бере свій початок 
від вересня 1993 р. Саме тоді кафедра історії Дрогобицько-
го державного педагогічного інституту (з 1998 р. ‒ універ-
ситету) імені Івана Франка була поділена на дві ‒ кафедру 
загальної історії історичного факультету і загальноінститут-
ську кафедру історії України та політології. У вересні 1996 р. 
остання була підпорядкована деканату історичного факуль-
тету. До серпня 1999 р. завідувачем кафедри був кандидат 
історичних наук, доцент Володимир Батюк, який стояв без-
посередньо біля витоків історичного факультету. За період 
його керівництва розпочався активний процес формування 
кадрового потенціалу кафедри та визначення її наукових 
пріоритетів. Восени 1992 р. В. Батюк пройшов стажування 
в Українському вільному університеті (Мюнхен), що суттє-
во вплинуло на його методологічну переорієнтацію. На-
ступного року він опублікував в Українському історичному 
журналі статтю “Українська державність напередодні та в 
роки визвольної війни 1648 – 1654 рр. у працях дослідників 
із західної діаспори”. Ця публікація була однією з перших у 
сучасній українській історіографії Національно-визвольної 
війни під проводом Б. Хмельницького, а тому отримала ви-
соку оцінку фахівців. Крім того, В. Батюк належав до кола 
істориків, які почали розробляти франкознавчу проблема-
тику. Так, у другому випуску “Дрогобицького краєзнавчого 
збірника” (1997) опублікована його наукова розвідка “При-
чини та наслідки Хмельниччини в оцінці Івана Франка”. На 
жаль, передчасна смерть обірвала творчі задуми і плани 
вченого. 

«Опорою» кафедри був кандидат історичних наук, 
доцент Михайло Савчин. Він також належить до “бать-
ків-засновників” історичного факультету. Протягом 1992 – 
2005 рр. очолював факультет, зокрема займався складанням 
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навчальних планів, створенням і зміцненням навчально-ма-
теріальної бази, формуванням професорсько-викладацько-
го складу, викладав навчальні курси “Основи народознав-
ства”, “Допоміжні історичні дисципліни”, “Новітня істо-
рія України”. Після проголошення незалежності України 
Михайло Семенович твердо став на позиції українства, у 
такому самому дусі він виховував і студентів. Після себе за-
лишив розроблений ним навчальний курс “Концепція на-
ціональної революції ОУН”. 

Упродовж 1996 – 2003 рр. викладачем кафедри був Во-
лодимир Козак (у 1964 – 1973 рр. ‒ директором Кульчицької 
восьмирічної школи, а в 1973 – 1992 рр. ‒ директором Дро-
гобицького краєзнавчого музею). Як досвідченому педагогу 
і поширювачу історичних знань йому було доручено викла-
дати навчальні курси з археології, історичного краєзнавства 
та музеєзнавства. Саме В. Козак започаткував проведення 
археологічних експедицій студентів історичного факульте-
ту, причому декілька з них відбулося під керівництвом зна-
ного в Україні археолога Ігоря Свєшнікова. 

Із вересня 1999 р. кафедру історії України і політології 
очолив кандидат історичних наук, доцент Василь Футала. 
Колектив кафедри, як і попередніми роками, продовжував 
оновлюватися. Після успішного завершення навчання в ас-
пірантурі Львівського національного університету імені Іва-
на Франка та захисту кандидатської дисертації на тему “Ін-
телігенція західних областей України у суспільно-політич-
ному житті (вересень 1939 ‒ червень 1941 рр.)” (2000 р.) ряди 
викладацького колективу поповнила Іванна Лучаківська. 
Протягом 1999/2000 н.р. на кафедрі працював кандидат іс-
торичних наук, доцент Володимир Ягніщак. На початку 
2000 р. на кафедрі налічувалося 17 викладачів, з них 9 кан-
дидатів наук. Історичні дисципліни викладали М. Савчин, 
В. Ожубко, В. Футала, М. Сеньків, В. Ягніщак, В. Козак, І. Лу-
чаківська, Р. Попп, О. Медвідь, Т. Батюк, С. Біла та Г. Па-
насюк. Викладання політології забезпечували Т. Романів, 
П. Фещенко, Т. Козак, С. Щудло та Н. Гаврилів. У другій по-
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ловині 1990-х рр. на кафедрі працювали також Василь Гав-
рилик, Іван Думинець та інші. 

На початку вересня 2002 р. відбулася реорганізація ка-
федри ‒ з неї виділилася як окрема структура факультету 
кафедра політології, соціології і правознавства (завідувач ‒ 
Світлана Щудло). Відтак, за першою залишилася її почат-
кова назва ‒ кафедра історії України. За рік до цієї події на 
викладацьку стежку (за сумісництвом) ступила лаборант 
кафедри Оксана Зелена, яка 2002 р. стала викладачем кафе-
дри, очолюваної С. Щудло. Саме тоді викладачем кафедри 
історії України стала Вікторія Тельвак, а через рік тут за су-
місництвом почали працювати Микола Галів та Катерина 
Шевців. У зв’язку з черговою зміною структури факультету 
на початку вересня 2007 р. кафедра історії України була пе-
рейменована на кафедру нової та новітньої історії України, 
керівником якої надалі залишався доцент В. Футала. 

Для завідувача кафедри пріоритетними стали такі на-
прями роботи, як підвищення фахового рівня викладачів 
та конференційна діяльність. З 1997 до 2000 р. в аспірантурі 
Львівського національного університету імені Івана Франка 
навчалася Руслана Попп. У листопаді 2003 р. вона успішно 
захистила кандидатську дисертацію на тему “Інтелігенція 
Львова в 1944 – 1953 рр. (історико-соціологічний аспект)”. 
Саме тоді захистила кандидатську дисертацію й Оксана 
Медвідь. Тема її дослідження ‒ “Військово-політична діяль-
ність Дмитра Палієва”. Оксана Василівна також навчалася в 
аспірантурі Львівського університету. Аспірантом Дніпропе-
тровського (Дніпровського) національного університету був 
Тарас Батюк. У тому самому році він захистив кандидатську 
дисертацію на тему “Збройні сили України в протистоян-
ні турецько-татарській експансії у другій половині ХVІ ‒ на 
початку ХVІІ ст.”. У жовтні 2007 р. успішно захистив канди-
датську дисертацію з історії педагогіки М. Галів. Отже, у цей 
час усі штатні викладачі кафедри мали науковий ступінь. За 
підсумками роботи за 2008/2009 н.р., кафедра нової та новіт-
ньої історії України посіла перше місце в університеті (тоді 
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основним показником у визначенні рейтингу кафедр була 
якість науково-педагогічного потенціалу). 

Восени 2009 р. був обраний за конкурсом на посаду ви-
кладача кафедри Василь Ільницький, який тоді навчався в 
аспірантурі Дрогобицького педуніверситету. Після захисту 
у червні 2010 р. кандидатської дисертації на тему “Дрого-
бицька округа ОУН: структура і діяльність (1945 – 1952)” ка-
федра стала його основним місцем роботи.

Першим доктором історичних наук на кафедрі став 
Михайло Сеньків, який у квітні 2009 р. захистив дисертацію 
на тему “Колективізація західноукраїнського села 40 ‒ поч. 
50-х рр. ХХ ст.”. Протягом 2009 – 2014 рр. він обіймав посаду 
завідувача кафедри. У вересні 2011 р. докторську дисерта-
цію захистив В. Футала (тема дослідження ‒ “Суспільно-по-
літичне життя українців у міжвоєнній Польщі: історіогра-
фія”). Після виходу М. Сеньківа на пенсію (2014) посада за-
відувача кафедри залишалася вакантною. Упродовж двох 
років обов’язки керівника кафедри виконував кандидат 
педагогічних наук, доцент Микола Галів. У червні 2016 р. 
був обраний за конкурсом на посаду завідувача кафедри 
професор В. Футала. Через рік відбулися чергові структур-
ні зміни на історичному факультеті, які зачепили й кафе-
дру нової та новітньої історії України. З 1 вересня 2017 р. 
їй повернули колишню назву ‒ кафедра історії України. Її 
штат поповнився новими членами ‒ кандидатами історич-
них наук, доцентами Юрієм Стециком і Лідією Лазурко, 
які раніше працювали на кафедрі давньої історії України та 
спеціальних історичних дисциплін. Новим завідувачем ка-
федри було обрано за конкурсом доктора історичних наук, 
доцента Василя Ільницького. 

В. Ільницький захистив докторську дисертацію у вересні 
2016 р. у 31-річному віці (тема дослідження ‒ “Карпатський 
край ОУН в українському визвольному русі (1945 – 1954)”). 
Тобто, тоді він був наймолодшим доктором наук, а також 
і наймолодшим завідувачем кафедри в Дрогобицькому 
педуніверситеті. Як керівник структурного підрозділу фа-
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культету докладає чимало зусиль для впровадження но-
вітніх технологій та процедур атестації й оцінки фаховості 
своїх підлеглих, досягнув значних успіхів у справі інтеграції 
заснованого ним періодичного видання “Східноєвропей-
ський історичний вісник” до міжнародних наукометрич-
них інформаційних систем, підтримує професійне зростан-
ня викладачів, ініціює конференційну діяльність кафедри, 
бере активну участь у розробці проектів наукових робіт 
при грантовій підтримці Міністерства освіти і науки Укра-
їни та Держаного фонду фундаментальних досліджень. 
В. Ільницький є вченим секретарем спеціалізованої вченої 
ради Дрогобицького державного педагогічного університе-
ту імені Івана Франка зі спеціальності 07.00.06 ‒ історіогра-
фія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни (з 
грудня 2017 р.), очолює Раду молодих вчених університету, 
редагує низку фахових видань. Завдяки його старанням від 
вересня 2018 р. кафедра історії України набула статусу ви-
пускової. 

За підсумками роботи 2017/2018 н.р., кафедра історії 
України посіла перше місце в університеті (головними по-
казниками при визначенні рейтингу кафедр були якісний 
склад та наукова робота викладачів). Станом на 1 вересня 
2018 р. на кафедрі працює дев’ять викладачів: два доктори 
наук, професори (В. Ільницький, В. Футала), решта ‒ канди-
дати наук, доценти (Р. Попп, О. Медвідь, М. Галів, І. Лучаків-
ська, Т. Батюк, Ю. Стецик, Л. Лазурко). Діловод кафедри ‒ 
старший лаборант Галина Жгут. (Упродовж 2017/2018 н. р. 
на кафедрі працював за сумісництвом директор державно-
го історико-культурного заповідника “Нагуєвичі”, канди-
дат історичних наук, доцент Богдан Лазорак). На кафедрі 
навчаються шість аспірантів: три ‒ під керівництвом В. Іль-
ницького, два ‒ Р. Попп й один ‒ В. Футали.

У різний час на умовах погодинної оплати праці на ка-
федрі працювали: Любомир Мисів (2002 ‒ 2003), Світлана 
Русин (1999 ‒ 2005), Олеся Сисин (2000 ‒ 2001), Василь То-
мищ (2006 ‒ 2010), Анатолій Черненко (1996).
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Кафедра була і є організатором міжнародних та всеу-
країнський наукових форумів. У 2002 р. колектив кафедри 
організував міжнародну наукову конференцію “Національ-
но-визвольний рух на західноукраїнських землях у 20 ‒ 50-х 
роках ХХ ст.”, присвячену 60-річчю УПА. За підсумками 
конференції, побачив світ спеціальний випуск “Дрогобиць-
кого краєзнавчого збірника”. Наступну велику міжнародну 
наукову конференцію на тему “Поляки, українці, білоруси, 
литовці у міжвоєнній Польщі (1921 – 1939)” кафедра про-
вела у 2004 р. Під такою самою назвою 2005 р. вийшов збір-
ник наукових праць. У 2008 р. кафедра зібрала науковців з 
України, Польщі й Білорусії на науковий форум “Україн-
сько-польсько-білоруське сусідство: ХХ століття”. Матеріа-
ли конференції опубліковано у 17-му випуску академічного 
видання “Україна: культурна спадщина, національна свідо-
мість, державність”. Чергова всеукраїнська наукова конфе-
ренція, до організації якої кафедра має прямий стосунок, 
відбулася 2012 р. у смт Рожнятів Івано-Франківської області. 
Тема наукового зібрання ‒ “Націоналізм як феномен укра-
їнської історії 1920 – 1950-х рр.: ідеологія, політика, збройні 
формування” (до 70-річчя Української повстанської армії). 
Роботу всеукраїнської наукової конференції, що відбулася у 
2015 р., було сфокусовано на краєзнавчих аспектах україн-
ського визвольного руху першої половини ХХ ст. Доповіді 
учасників наукового форуму опубліковано у спеціальному 
випуску “Дрогобицького краєзнавчого збірника”. У наступ-
ному числі спецвипуску цього наукового видання вміщено 
матеріали всеукраїнської наукової конференції “Дрогобич 
і Дрогобиччина в історичній ретроспективі (ХІХ – ХХ ст.)” 
(2017). Саме тоді, 2017 р., відбулася всеукраїнська наукова 
конференція на тему “Національна політика іноземних 
держав на західноукраїнських землях (перша половина 
ХХ ст.): практика, досвід, уроки для сучасності”, а 2018 р. ка-
федра провела всеукраїнську наукову конференцію “Укра-
їнсько-польсько-єврейські взаємини у Східній Галичині 
(перша половина ХХ ст.): історичний досвід, уроки для су-
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часності”. Матеріали двох останніх конференцій опубліко-
вано у фаховому виданні “Східноєвропейський історичний 
вісник”. 

Станом на тепер основними напрямами наукових до-
сліджень кафедри є: соціально-політичні, економічні та 
духовні процеси на західноукраїнських землях (кінець 
ХVІІІ – ХХ ст.); історіографія українських політичних пар-
тій та громадських організацій у міжвоєнній Польщі; укра-
їнський національно-визвольний рух у Карпатському краї 
ОУН (1945 – 1954 рр.); українська інтелігенція Галичини (кі-
нець ХІХ ‒ початок ХХ ст.); інтелектуальні біографії відомих 
західноукраїнських істориків і педагогів; розвиток системи 
освіти в Галичині наприкінці ХVІІІ ‒ на початку ХХ ст.; істо-
ріографія та методологія історії XIX ‒ XX ст.; історія василі-
анських монастирів. 

Кафедра має великий досвід співпраці з істориками 
Львова, Києва, Івано-Франківська, Тернополя, Острога, 
Запоріжжя, Ужгорода, а також з науковцями Білорусії 
(Брест) і Польщі (Люблін, Краків, Ряшів, Легниця, Седль-
це). Основними формами міжнародного співробітництва 
є: спільні наукові конференції, наукові стажування, участь у 
редагуванні наукових збірників, обмін студентськими деле-
гаціями, особисті контакти тощо. 

Важливою складовою діяльності кафедри є навчаль-
но-методична робота, покликана допомогти зростанню 
рівня педагогічної майстерності викладача й педагогічного 
колективу, встановленню єдності поглядів на навчання та 
виховання, а також на використання навчально-матеріаль-
ної бази, виробленню і застосуванню інноваційних методів 
навчання. Кафедра постійно дбає про науково-методичне 
забезпечення освітнього процесу. Останніми роками роз-
роблені навчальні та робочі програми з усіх нормативних і 
вибіркових навчальних дисциплін, інструктивно-методичні 
матеріали до семінарських занять, тексти і конспекти лек-
цій з більшості предметів, завдання контрольних робіт з 
навчальних дисциплін для перевірки рівня засвоєння сту-
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дентами навчального матеріалу, індивідуальні навчаль-
но-дослідні завдання, комплексні контрольні роботи з на-
вчальних дисциплін для перевірки рівня залишкових знань, 
методичні матеріали для студентів з питань самостійного 
опрацювання фахової літератури, питань, що винесені на 
самостійне опрацювання, написання курсових і випускових 
робіт тощо.

Зараз кафедра забезпечує викладання таких навчаль-
них дисциплін:

на історичному факультеті: історія України, історіо-
графія історії України та історії слов’янських народів, іс-
торія українського війська, історія Організації українських 
націоналістів і Української повстанської армії, історія укра-
їнської діаспори, актуальні проблеми національно-визволь-
них змагань в Україні в 1914 − 1920 рр., більшовицький ре-
жим і доля західноукраїнської інтелігенції (1939 − 1953 рр.), 
концепція національної революції ОУН та боротьба за її 
реалізацію (30 − 40 рр. ХХ ст.), геополітична роль України 
та Польщі в Європі на сучасному етапі, українська діаспора: 
історія і сучасність, національно-визвольний рух на захід-
ноукраїнських землях у 1920 − 1950 рр.: історіографія про-
блеми;

на інших факультетах: історія України, історія укра-
їнської діаспори, історія українського війська, історія Орга-
нізації українських націоналістів і Української повстанської 
армії, історія сучасного світу.

За 25 років функціонування кафедри викладачами опу-
бліковано щонайменше 30 наукових монографій, збірників 
документів та книжок науково-популярного характеру, по-
над 1000 наукових та науково-популярних статей, понад 100 
навчальних та навчально-методичних посібників. Лише за 
2018 р. доробок кафедри складає 115 публікацій, зокрема 
12 посібників з грифом університету. 
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Рік

Монографії

Підручники

Посібники

Статті 

Тези
(опубліко-ва-
ні в Україні)

Збірники

Інше

всього

відповідно до вимог 
МОНУ

за кордоном

інші монографії

з грифом університету

з грифом університету

всього

за кордоном

у міжнар. наукометрич-
них базах даних

з імпакт-фактором

у фахових виданнях

в інших виданнях

всього

на міжнародних конфе-
ренціях

на всеукраїнських кон-
ференціях

на регіональних конфе-
ренціях

всього

публікації не за темою 
НДР

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

2008

2/7,99 др. арк. 
134 с.

0

0

2/7,99 др. арк. 
134 с.

0

6/48 др. арк. 
709 с.

22/13,6 др. арк. 
232 с.

0

0

0

0

22/13,6 др. арк. 
232 с.

0

0

0

0

1/9,3 др. арк. 
160 с.

0
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2009

2/28 др. арк. 
448 с.

0

0

2/28 др. арк. 
448 с.

0

9/ 73,11 др. арк. 
1380 с.

36/19,15 др. арк. 
352 с.

4/ 1,75 др. арк. 
39 с.

0

0

0

32/17,4 др. арк. 
313 с.

0

0

0

0

3/88,44 др. арк. 
1380 с.

0

2010

1/16,2 др. арк. 
370 с.

0

0

1/16,2 др. арк. 
370 с.

0

9/25,38 др. арк. 
454 с.

39/22,35 др. арк. 
359 с.

0

0

0

2/1,7 др. арк. 
31 с.

0

0

0

0

0

1/11,5 др. арк. 
298 с.

0

2011

2/33,25 др. арк. 
632 с.

0

0

2/33,25 др. арк. 
632 с.

0

7/22,74 др. арк. 
378 с.

44/ 23,95 др. 
арк. 393 с.

5/2,7 др. арк. 
53 с.

0

0

25/14,2 др. арк. 
217 с.

0

0

0

0

0

2/ 22,67 др. арк. 
368 с.

0

2012

1/.5,11 др. арк. 
88 с.

0

0

1/.5,11 др. арк. 
88 с.

0

6/12,13 др. арк. 
232 с

73/38,3 др. арк. 
652 с.

0

28/17,5 др. арк. 
290 с.

0 

0

5/3,6 др. арк. 
83 с.

0

0

0

0

3/54,52 др. арк. 
888 с.

0
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2013

4/16,15 др.арк. 
358 с. 

4/16,15 др.арк. 
358 с.

0

0

0

4/18,57 др. арк. 
303 с.

0

4/18,57 др. арк. 
303 с.

31/20,2 др. арк. 
304 с.

0

0

0

31/20,2 др. арк. 
304 с.

3/0,6 др. арк. 
10 с.

3/0,6 др. арк. 
10 с.

0

0

2/45 др. арк. 
798 с.

2014

0

0

0

0

0

11/42,82 др. арк. 
700 с.

47/27,37 др. арк. 
442 с.

10/7,22 др. арк. 
83 с.

19/11,45 др. арк. 
204 с.

18/8,7 др. арк. 
155 с.

3/0,4 др. арк. 
8 с.

3/0,4 др. арк. 
8 с.

0

0

6/31,88 др. арк. 
498 с.

0

2015

0

0

0

0

0

4/11,87 др. арк. 
190 с.

56/42,75 др. арк. 
606 с.

3/2,3 др. арк. 
23 с.

22/15,85 др. арк. 
197 с.

0

22/19,9 др. арк. 
305 с.

9/4,7 др. арк. 
81 с.

3/0,6 др. арк. 
8 с.

3/0,6 др. арк. 
8 с.

0

0

11/228,05 др. 
арк. 3618 с.

0

2016

1/59,8 др. арк. 
696с.

1/59,8 др. арк. 
696с.

0

0

1/7,0 др. арк (автор. 
частка 3,5/ 148 с.

11/42,57 
др.арк.973,8 с.

40/21.15др. 
арк393 с.

4/2,3 др. арк.39 
с.

9/5,6 др.арк.78 
с.

0

9/7,1 др.арк.101 
с.

18/6.15 др. арк. 
100 с.

0

0

0

0

5/37,96 
др.арк.1898 с.

0
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2017

0

0

0

0

0

6/29,54 др. арк. 
684 с.

69/41,6 др. арк. 
596 с.

7/3,5др. арк.. 
54 с.

31/18,3 др.арк. 
255 с.

0

19/15,4 др.арк. 
216 с.

12/4,4 др. арк. 
71 с.

5/0,8 др. арк. 
14 с

5/0,8 др. арк. 
14 с.

0

0

8/130,54 др. арк. 
2320 с.

0

2018

3/3 др. арк. 28 с.

0

2/2 др. арк. 18 с.

1/2 др. арк. 10 с.

0

12/32,64 др. арк. 
588 с.

100/66,78 др. 
арк 887 с.

4/3,5 др. арк. 
62 с.

51/33.95 др. арк. 
555 с.

0

15/11 др. арк. 
133 с.

30/18,3 др. арк. 
137с.

0

0

0

0

16/369,03 др. 
арк. 4444 с.

1/2 др. арк
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5
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7
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6
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ний посібник для підготовки фахівців ОР “Магістр” спеці-
альності 014 Середня освіта (Історія) [для студ. вищ. навч. 
закл.]. Видання друге, змінене та доповнене. Дрогобич, 2018.

Запорукою підвищення якості освіти є професійне 
самовдосконалення педагога ‒ оновлення та розширен-
ня знань, набуття нових професійних компетентностей у 
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психолого-педагогічній, науково-дослідній, організацій-
но-управлінській діяльності. Викладачі кафедри стажу-
ються, як правило, у Львівському національному універ-
ситеті імені Івана Франка та Інституті українознавства ім. 
І. Крип’якевича НАН України. І. Лучаківська проходила 
стажування також у вищих навчальних закладах Польщі ‒ 
Ягеллонському (Краків) і Ряшівському університетах.

Удосконаленню професійної майстерності викладачів 
сприяє робота постійно чинних семінарів кафедри. Добрим 
майданчиком для вільної інтелектуальної комунікації викла-
дачів є науковий семінар. На його засіданнях обговорюють-
ся, передусім, актуальні питання історії України, як-от: “По-
стать Романа Шухевича в українській історіографії” (В. Фу-
тала), “Польсько-український конфлікт у Карпатському краї 
ОУН (1943 ‒ 1945)” (В. Ільницький), “Формування інтелігенції 
західних областей України у перші повоєнні роки (на мате-
ріалах Дрогобицького учительського інституту)” (Р. Попп), 
“Критика писемних історичних джерел у працях Миколи 
Петрова з історії освіти” (М. Галів), “Польські історики про 
Революцію гідності в Україні” (Л. Лазурко). Крім того, на се-
мінарі розглядаються рукописи монографій викладачів та 
науковий доробок аспірантів кафедри, відбувається обмін 
думками про підсумки наукових конференцій з участю ви-
кладачів кафедри, презентація друкованих видань, а також 
реалізованих чи таких, над якими працюють, проектів. 

Предметом обговорення на методичному семінарі є такі 
питання, як вдосконалення методики проведення навчаль-
них занять, оптимізація структури та змісту навчальних дис-
циплін, методичні підходи до організації самостійної робо-
ти студентів, інноваційні методи у ведені профорієнтаційної 
роботи, поліпшення навчально-методичного та матеріаль-
но-технічного забезпечення навчальних занять та ін.

Про підвищення професійної компетентності викла-
дачів свідчать й такі факти: після завершення навчання в 
докторантурі Львівського національного університету імені 
Івана Франка (2018) Ю. Стецик подав до друку монографію 



18

“Чернецтво Святопокровської провінції ЧСВВ (1739 – 1783): 
просопографічне дослідження” і готується до захисту док-
торської дисертації; у тому самому році Р. Попп поступила 
до докторантури Дрогобицького педагогічного університе-
ту, а Л. Лазурко ‒ до докторантури Черкаського національ-
ного університету імені Богдана Хмельницького. 

Кафедра підтримує тісні зв’язки зі школами, передув-
сім з базовими, де студенти проходять педагогічну практи-
ку. До основних форм профорієнтаційної роботи належать: 
зустрічі з керівниками міських і районних відділів освіти, 
директорами шкіл, інформаційно-агітаційна робота в за-
кладах освіти, тематичні наукові конференції з участю вчи-
телів історії та учнів, презентація у школах наукових праць 
викладачів кафедри і матеріалів краєзнавчих конференцій, 
забезпечення шкіл комплектами інформаційно-методич-
них документів про університет й умови вступу на перший 
курс тощо.

Одним із пріоритетних завдань кафедри є національ-
но-патріотичне виховання студентської молоді. Вже тради-
ційними стали Шевченківські вечори, робота студентського 
лекторію, зустрічі студентів з ветеранами українського ви-
звольного руху 1940 – 1950-х рр., воїнами АТО, ушанування 
пам’яті загиблих від Голодомору 1932 – 1933 рр. У 2016 р. 
кафедра започаткувала проведення на факультеті творчого 
вечора-реквієму з вшанування пам’яті героїв Небесної сотні 
та загиблих у війні на Донбасі українських патріотів.

Сьогодні кафедра історії України володіє значним твор-
чим потенціалом, який дає змогу провадити освітню, мето-
дичну та наукову діяльність з метою підготовки конкурен-
тоспроможних фахівців, формування освіченої, гармонійно 
розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення 
наукових знань, професійної мобільності та швидкої адап-
тації до змін в умовах ринкової економіки. 
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ПЕРСОНОЛОГІЧНИЙ ВИМІР КАФЕДРИ

БАТЮК 
Володимир Степанович, 
кандидат історичних наук, 

доцент кафедри історії України та 
політології. 

Народився 6 серпня 1939 р. в 
с. Стоянів Радехівського району 
Львівської області.

Освіта. У 1956 р. закінчив Сто-
янівську середню школу. У 1958 р. 
вступив на історичний факультет Львівського державно-
го університету імені Івана Франка (денна форма навчан-
ня), який закінчив у 1963 р. Отримав повну вищу освіту 
за спеціальністю “Історія”. Кандидат історичних наук з 
травня 1981 р. 25 січня 1985 р. рішенням вищої атеста-
ційної комісії при Раді Міністрів СРСР присвоєно вче-
не звання доцента кафедри історії КПРС Дрогобицького 
педагогічного інституту імені Івана Франка.

Трудова діяльність. З 1971 p. ‒ викладач кафедри істо-
рії КПРС Дрогобицького педагогічного інституту імені Іва-
на Франка. З 1989 p. працював завідувачем кафедри історії 
КПРС, з 1991 р. ‒ завідувачем кафедри історії, а з 1994 p. 
‒ завідувачем кафедри історії України та політології Дрого-
бицького державного педагогічного університету імені Іва-
на Франка. Помер 27 липня 1999 р.

Наука. За час роботи в університеті опублікував 9 нау-
кових праць. 

Найважливіші праці
Батюк В. От группы “Освобождение труда” к созданию партии 

нового типа. Днепропетровск, 1983.
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Батюк В. Іван Франко про українську козацьку державу Богдана 
Хмельницького // Дрогобицький краєзнавчий збірник. Вип. III. Дрого-
бич, 1998. С. 81‒86.

Батюк В. Причини та наслідки Хмельниччини в оцінці Івана 
Франка // Дрогобицький краєзнавчий збірник. Вип. II. Дрогобич, 1997. 
С. 129‒135.

Батюк В. Українська державність напередодні та в роки визволь-
ної війни 1648 ‒ 1654 рр. у працях дослідників із західної діаспори // 
УІЖ. 1993. № 1. С. 50‒56.

БАТЮК 
Тарас Володимирович,

кандидат історичних наук, доцент 
кафедри історії України Дрогобицького 
державного педагогічного університету  

імені Івана Франка. 

Народився 25 серпня 1971 р. у 
м. Дрогобич Львівської області.

Освіта. У 1988 р. закінчив загаль-
ноосвітню школу № 14 м. Дрогобич 

Львівської області. У 1988 р. вступив на історичний факуль-
тет Львівського державного університету імені Івана Франка 
(денна форма навчання), який закінчив у 1993 р. Отримав 
повну вищу освіту за спеціальністю “Історія”. У листопа-
ді 1993 р. зарахований до аспірантури Дніпропетровсько-
го державного університету. 19 грудня 2003 р. на засіданні 
спеціалізованої вченої ради К 35.052.15 при Національному 
університеті “Львівська політехніка” захистив дисертацію 
“Збройні сили України в протистоянні турецько-татар-
ській експансії у другій половині XVI ‒ на початку XVII ст.” 
на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук 
зі спеціальності 20.02.22 ‒ Військова історія. Кандидат істо-
ричних наук з квітня 2004 р. 9 листопада 2010 р. рішенням 
атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України 
присвоєно вчене звання доцента кафедри нової та новітньої 
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історії України Дрогобицького державного педагогічного 
університету імені Івана Франка.

Трудова діяльність. З вересня 1997 р. обраний за кон-
курсом на посаду викладача кафедри історії України (до 
20.08.2000 р. кафедри історії України та політології) Дрогобиць-
кого державного педагогічного університету імені Івана Фран-
ка, з квітня 2004 р. ‒ на посаду старшого викладача тієї самої 
кафедри. У вересні 2005 р. обраний на посаду доцента кафедри 
історії України. Із вересня 2007 р. обраний на посаду доцента 
кафедри нової та новітньої історії України і доцента кафедри 
давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін. З 
вересня 2017 р. працює на кафедрі історії України Дрогобиць-
кого державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Наука. Автор понад 50 наукових та навчально-методич-
них праць, серед яких ‒ 1 монографія, 30 статей, 21 навчаль-
но-методичний посібник. Постійний учасник регіональних, 
всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій.

Читає курси: “Історія України (від найдавніших часів до 
XVI ст.)” (на історичному факультеті), “Історія України (на 
неісторичних факультетах). Керує підготовкою студентами 
курсових, дипломних та магістерських робіт.

Особиста історико-педагогічна практика. Веде співп-
рацю з учителями шкіл міста Дрогобич та району, виступає 
із лекціями, присвяченими важливим історичним подіям. 

Інтереси та вподобання. Сфера наукових інтересів ‒ 
історія українського козацтва; історія Галицько-Волин-
ського князівства; західноукраїнські землі у міжвоєнний 
період.

Найважливіші праці
Монографії 

Батюк Т. В., Галів М. Д. Історія школи села Гаї Нижні. Книга 1: 
1816 ‒ 1939 рр. Дрогобич: Швидкодрук, 2013. 126 с.

Статті
Батюк Т. В. Взяття Кафи в 1616 р. в світлі новознайдених дже-

рел // Проблеми гуманітарних наук. Наукові записки ДДПУ. Дрогобич, 
2004. Вип. 14. С. 4–14. 
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Батюк Т. В. Надзвичайна дипломатична місія УНРади ЗУНР до 
США // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, дер-
жавність. Львів, 2008. Вип. 17: Українсько-польсько-білоруське сусід-
ство: ХХ століття. С. 116–122. 

Батюк Т. В. Публіцистичне кредо Мирона Кордуби (віден-
сько-буковинський період) // Scriptorium nostrum. Електронний істо-
ричний журнал. 2016. Вип. 2 (5). С. 26–47.

Навчально-методичні посібники
Історія України : навчально-методичний комплекс / Т. Батюк, 

О. Медвідь, Р. Попп, І. Лучаківська. Дрогобич, 2006. 192 с.
Батюк Т.В. Історія України. Методичні матеріали до семінар-

ських занять : навчально-методичний посібник [для студентів на-
пряму підготовки «Історія»]. Дрогобич: Редакційно-видавничий від-
діл Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 
Франка, 2016. 32 с. 

БІЛА 
Світлана Ярославівна,

кандидат історичних наук, доцент 
кафедри всесвітньої історії та 

спеціальних історичних дисциплін. 

Народилася 24 травня 1975 р. в 
м. Дрогобич Львівської області.

Освіта. У 1992 р. закінчила з 
відзнакою загальноосвітню СШ 
№ 2 м. Дрогобич Львівської облас-

ті. У 1992 р. вступила на історичний факультет Дрого-
бицького державного педагогічного інституту імені Івана 
Франка, який закінчила з відзнакою у 1997 р., отримавши 
кваліфікацію “Вчитель всесвітньої історії. Практичний 
психолог у закладах освіти”. Протягом 1998 ‒ 2002 рр. 
навчалася в аспірантурі при кафедрі всесвітньої історії 
Дрогобицького державного педагогічного університету 
імені Івана Франка. 13 травня 2004 р. на засіданні спеці-
алізованої вченої ради Д 26.228.01 при Інституті україн-
ської археографії та джерелознавства імені М. С. Грушев-



23

ського НАН України захистила кандидатську дисертацію 
на тему “Унійні процеси в західних єпархіях Київської 
митрополії (остання третина XVII ‒ початок XVIII ст.). 
Історіографія проблеми» за спеціальністю 07.00.06 ‒ Іс-
торіографія, джерелознавство та спеціальні історичні 
дисципліни. 15 червня 2006 р. рішенням Атестаційної ко-
легії Міністерства освіти і науки присвоєно вчене звання 
доцента кафедри всесвітньої історії.

Трудова діяльність. З 1997 до 2000 рр. ‒ викладач ка-
федри історії України та політології на історичному фа-
культеті Дрогобицького державного педагогічного уні-
верситету імені Івана Франка, у 2000 ‒ 2004 рр. ‒ викладач 
кафедри всесвітньої історії. Одночасно працювала вчите-
лем історії у СШ № 2 м. Дрогобич. Протягом 2004 – 2006 
рр. обіймала посаду доцента кафедри всесвітньої історії, 
у 2006 – 2007 рр. ‒ доцента кафедри методики історії та 
спеціальних історичних дисциплін, а з 2007 р. ‒ доцента 
кафедри давньої історії України та спеціальних історич-
них дисциплін. Із вересня 2017 р. працює на посаді до-
цента кафедри всесвітньої історії та спеціальних історич-
них дисциплін; з 2000 р. є факультетським керівником 
педагогічної практики студентів історичного факультету; 
з 2005 р. ‒ заступник декана історичного факультету. 

Наука. Автор понад 100 наукових та навчально-мето-
дичних праць, серед яких 2 монографії (у співавторстві), 
68 статей, 10 навчальних програм, 20 навчально-методич-
них посібників. Постійний учасник регіональних, всеу-
країнських та міжнародних наукових конференцій. Член 
спеціалізованої вченої ради К 36.053.03 Дрогобицького 
державного педагогічного університету імені Івана Фран-
ка з правом прийняття до розгляду та проведення захи-
сту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата 
історичних наук за спеціальністю 07.00.06 ‒ Історіогра-
фія, джерелознавство та спеціальні історичні дисциплі-
ни (з грудня 2017 р.). Читає курси “Шкільний курс історії 
та методика його навчання”, “Методика навчання історії 
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у старшій школі”, керує підготовкою курсових, магістер-
ських і дисертаційних робіт.

Особиста історико-педагогічна практика. Є укла-
дачем освітньо-професійних програм та навчальних 
планів зі спеціальності “Історія”. Координує співпрацю 
кафедри з органами управління та закладами освіти. 
Співорганізатор проведення виїзних засідань кафедри, 
спільних науково-практичних конференцій, круглих сто-
лів, семінарів із загальноосвітніми навчальними заклада-
ми. Співорганізатор профорієнтаційної роботи та про-
ведення щорічного Дня відкритих дверей на факультеті; 
факультетських виховних заходів, студентських наукових 
конференцій.

Громадська діяльність. Член вченої ради історично-
го факультету та вченої ради Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені Івана Франка.

Інтереси та вподобання. Коло наукових інтересів 
С. Я. Білої охоплює актуальні питання ранньомодерної 
історії України, рідного краю та унієзнавства, а також ін-
новаційні методи навчання історії.

Відзнаки та нагороди. Неодноразово нагороджена 
грамотами та подяками Дрогобицького державного пе-
дагогічного університету імені Івана Франка, районного 
та міського відділів освіти.

Найважливіші праці
Монографії

Біла С., Попп Р. Дрогобич за радянських часів (1944 ‒ 1980-
ті рр.) // Нариси з історії Дрогобича (від найдавніших часів до по-
чатку ХХІ ст.) / ДДПУ ім. І. Франка, істор. факультет / наук. ред. 
Л. Тимошенко. Дрогобич: Коло, 2009. С. 211–229.

Біла С. Східниця за радянських часів (1944 ‒ 1980 рр.) // На-
риси з історії Східниці / ДДПУ ім. І. Франка, істор. факультет / 
наук. ред. Л. Тимошенко. Дрогобич: Коло, 2013. С. 271–297.

Статті
Біла С. Унійна програма Галицької ієрархії (кінець XVII ст.) // 

Дрогобицький краєзнавчий збірник / Дрогобицький державний пе-



25

дагогічний інститут імені Івана Франка. Дрогобич: “Вимір”, 1998. 
Вип. ІІІ. С. 210    –221. 

Біла С. Перехід Дрогобицьких церков до унії (кінець XVII ‒ по-
чаток XVIII ст.) // Drohobycz ‒ miasto wielu kultur. (Дрогобич ‒ мі-
сто багатьох культур: Матеріали міжнародної наукової конферен-
ції. Жешув, Республіка Польща). Rzeszów, 2005. S. 77–88.

Біла С. Прагнення українців і поляків до віровизнавчого поро-
зуміння у Руському воєводстві (XVII ‒ ХVIII ст.) // Fasciculi Musei 
Regionalis Brzozoviensis. Nr 2. Brzozów, 2007. S. 30–39. 

Біла С. Унійні процеси у Луцько-Острозькій єпархії в історіо-
графії другої половини ХІХ ‒ початку ХХ ст. // Науковий вісник Во-
линського національного університету імені Лесі Українки. № 22. 
Історичні науки. Луцьк, 2009. С. 15–28. 

Біла С. Унійні процеси у Львівській, Перемишльській та Луць-
кій єпархіях у дослідженнях представників Київської церковно-іс-
торичної школи // Проблеми гуманітарних наук: Наукові записи 
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 
Франка / ред. кол. Т. Біленко (голов. ред.), Р. Попп, С. Макарчук та 
ін. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького держав-
ного педагогічного університет імені Івана Франка, 2009. Випуск 
двадцять четвертий. Історія. С. 188–218. 

Біла С. Релігійна культура Дрогобича кінця XVII ‒ XVIII ст. 
// Fasciculi Musei Regionalis Brzozoviensis. Nr 5. Brzozów: Wydawnic-
two Museum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie, 2011. 
S. 33–46. 

Біла С. Унійні процеси у західних єпархіях Київської митропо-
лії в сучасній українській історіографії // Дрогобицький краєзнавчий 
збірник / ред. кол. Л. Тимошенко (голов. ред.), Л. Винар, Л. Войто-
вич, Г. Гмітерек та ін. Вип. ХVІІ ‒ XVIII. Дрогобич: Коло, 2014. 
С. 187–196. 

Біла С. Самбірський з’їзд 1691 р. у контексті реалізації “Но-
вої унії” у Перемишльській єпархії // Дрогобицький краєзнавчий 
збірник / ред. кол. Л. Тимошенко (голов. ред.), В. Александрович, 
Л. Винар, Л. Войтович та ін. Вип. ХІХ ‒ ХХ. Дрогобич: Коло, 2017. 
С. 210–219.
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ГАВРИЛИК 
Василь Іванович, 

викладач кафедри історії України і 
політології. 

Народився 30 липня 1961 р. у 
м. Трускавець Львівської області.

Освіта. У 1978 р. закінчив 
загальноосвітню школу № 1 
м. Трускавець Львівської області. 
У 1978 р. вступив на історичний 
факультет Чернівецького ордена 

Трудового Червоного Прапора державного університету 
(денна форма навчання), який закінчив у 1983 р. Отри-
мав повну вищу освіту за спеціальністю “Історія”. З ве-
ресня 1983 р. працював учителем СШ № 1 м. Трускавець 
Львівської області. У 1991 р. зарахований до аспірантури 
при Львівському державному університеті імені Івана 
Франка.

Трудова діяльність. З вересня 1985 р. обраний за 
конкурсом на посаду викладача кафедри політекономії 
та наукового комунізму Дрогобицького державного педа-
гогічного інституту імені Івана Франка, з вересня 1994 р. ‒ 
на посаду викладача кафедри історії України і політоло-
гії. Звільнений у зв’язку із закінченням терміну трудового 
договору у серпні 1999 р.

Найважливіші праці
Статті

Гаврилик В. М. Драгоманов і польський громадсько-політич-
ний рух кінця 50-х ‒ середини 60-х рр. ХІХ ст. // Дрогобицький 
краєзнавчий збірник. 1995. Вип. 7. С. 53–55.
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ГАВРИЛІВ 
Нестор Васильович, 

доцент кафедри правознавства, 
соціології та політології Дрогобицького 
державного педагогічного університету 

імені Івана Франка. 

Народився 20 вересня 1947 р. у 
с. Уличне Дрогобицького району 
Львівської області.

Освіта. Протягом 1954 ‒ 1965 рр. 
навчався в Уличнянській середній 
школі. З 1965 до 1966 рр. навчався у Львівському міському 
ПТУ № 28, закінчив його з відзнакою та здобув спеціальність 
електрослюсара. Протягом 1971 ‒ 1977 рр. заочно навчався 
у Львівському ордена Леніна державному університеті імені 
Івана Франка на історичному факультеті та здобув спеціаль-
ність: історик, викладач історії та суспільствознавства. 

Трудова діяльність. Протягом 1966 р. працював елек-
трослюсарем на Стебницькому калійному комбінаті. У 1966 ‒ 
1969 рр. служив у радянській армії. З 1969 до 1979 р. працював 
електрослюсарем львівського підприємства електромереж 
ПЕМ “Львівенерго”. У 1979 р. прийнятий на посаду завідувача 
кабінету політекономії та викладача наукового комунізму ка-
федри політекономії та наукового комунізму. У 1982 р. ‒ асис-
тент вказаної кафедри. З 1991 р. ‒ старший викладач кафедри 
соціально-політичних і економічних наук. У січні 1993 р. пе-
реведений на посаду старшого викладача кафедри економіки 
та загальноосвітніх дисциплін факультету підготовки вчителів 
менеджменту і маркетингу, а з початком нового навчального 
року (у вересні 1993 р.) ‒ старший викладач кафедри історії 
України і політекономії. У 2003 р. обраний на основі конкурс-
ного відбору на посаду доцента кафедри правознавства, соці-
ології та політології, де працював до 2011 р. 

Наука. Брав активну участь у науковій діяльності кафе-
дри політекономії та наукового комунізму, зокрема був спі-
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вавтором кафедральної монографії “Формування активної 
життєвої позиції особи в умовах удосконалення соціалізму” 
(підготував підрозділ “Соціалістична культура і моральне ви-
ховання”). У цей час затвердив тему та розпочав роботу над 
кандидатською дисертацією. У 1990-х рр. працював над ка-
федральною темою “Патріотичне та інтернаціоналістське ви-
ховання студентів”. 17 лютого 2005 р. рішенням атестаційної 
комісії МОН України Н. В. Гавриліву присвоєно вчене звання 
доцента кафедри правознавства, соціології та політології. 

Інтереси та вподобання. Суспільна ідеологія та гро-
мадянська освіта і виховання.

Найважливіші праці
Монографія

Гаврилов Н. Социалистическая культура и нравственное воспи-
тание личности // Общественная активность личности: сущность 
и условия формирования (Монография депонирована) ИНИОН АН 
СССР от 07.09.1987 г.

Статті
Гаврилів Н. Інтернаціонально-патріотичне виховання в систе-

мі формування світоглядних позицій студентів // Формування сві-
тоглядних позицій вчителя в процесі навчання і виховання. Дрогобич: 
ДПІ, 1990. С. 100–102.

Гаврилів Н. Національні аспекти інтернаціоналістського вихо-
вання студентів Дрогобицького педінституту // 900 років Дрогобичу: 
історія і сучасність, Дрогобич, 1991. С. 112–114.

Гаврилів Н. Проблеми націй і етнонаціональних відносин у сус-
пільно-політичній спадщині Івана Франка // Мала енциклопедія етно-
державознавства. Київ: Довіра, 1996. С. 781–782.

Гаврилів Н. З досвіду викладання політичної науки в Дрогобиць-
кому педагогічному університеті // Политическая наука: теория и 
практика образования в XXI веке. Харьков: ХАИ, 2002. С. 54–55.

Гаврилів Н. Громадянське становлення особистості студента: 
національний аспект // Молодіжна політика: проблеми і перспекти-
ви. Дрогобич: Коло, 2004. С. 31–37.

Гаврилів Н. Разом нас багато: до проблеми політичної освіти та елек-
торальних намірів студентської молоді (регіональний аспект) // Молодіж-
на політика: проблеми і перспективи. Дрогобич: ДДПУ, 2006. С. 147–150.
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ГАЛІВ 
Микола Дмитрович,

кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри історії України Дрогобицького 
державного педагогічного університету 

імені Івана Франка. 

Народився 13 травня 1979 р. у 
с. Літиня Дрогобицького району 
Львівської області.

Освіта. У 2001 р. закінчив з від-
знакою Дрогобицький державний 
педагогічний університет імені Івана Франка за спеціаль-
ністю “Педагогіка і методика середньої освіти. Історія”. 
У 2004 р. вступив до аспірантури при кафедрі педагогіки 
Дрогобицького державного педагогічного університету 
імені Івана Франка. У 2007 р. успішно захистив кандидат-
ську дисертацію на тему “Проблема формування характе-
ру особистості в історії розвитку української педагогічної 
думки (60-ті роки ХІХ ‒ 60-ті роки ХХ століття)” за спеціаль-
ністю 13.00.01 ‒ Загальна педагогіка та історія педагогіки у 
Житомирському державному університеті імені І. Франка 
(науковий керівник ‒ професор Омелян Вишневський). У 
2010 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри нової та 
новітньої історії України.

Трудова діяльність. У 2000 р., будучи студентом, роз-
почав трудову діяльність на посаді вчителя історії Літин-
ської ЗОШ І ‒ ІІ ступенів. З 2002 р. ‒ старший лаборант 
музею історії Дрогобицького державного педагогічного 
університету імені Івана Франка. У 2003 ‒ 2004 рр. ‒ редак-
тор університетського часопису “Франківець”. З вересня 
2003 р. обраний за конкурсом на посаду викладача кафе-
дри історії України Дрогобицького державного педагогіч-
ного університету імені Івана Франка за сумісництвом. З 
2009 р. ‒ доцент кафедри нової та новітньої історії Укра-
їни (з 2017 р. ‒ кафедра історії України). З 2011 р. ‒ вче-
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ний секретар вченої ради університету (за сумісництвом). 
У 2014 ‒ 2016 рр. виконував обов’язки завідувача кафедри 
нової та новітньої історії України. З 2009 р. − член вченої 
ради історичного факультету, з 2011 р. ‒ член вченої ради 
університету.

Наука. Автор понад 280 наукових і науково-методич-
них публікацій, з них 10 монографій (6 – у співавторстві, 
4 ‒ одноосібних). Крім того, опублікував майже 300 публі-
цистичних статей і матеріалів на історичну тематику (зо-
крема, в щорічному виданні “Календаря класного керівни-
ка” (2002 ‒ 2017 рр.) та газетах “Франківець” і “Галицька 
зоря”). Співорганізатор (спільно з викладачами кафедри) 
низки наукових конференцій. З 2016 р. ‒ відповідальний 
редактор фахового наукового видання “Східноєвропей-
ський історичний вісник” (гол. редактор ‒ В. Ільницький).

Особиста науково-педагогічна практика. Викладає 
навчальні дисципліни “Історія України” (для студентів не-
історичних спеціальностей), “Історія сучасного світу”, “Іс-
торія української державності”, “Система освіти в Галичи-
ні (ХІХ ‒ перша половина ХХ ст.)”. У 2007 ‒ 2018 рр. брав 
участь у підготовці навчальних програм із зазначених дис-
циплін, підготував низку навчально-методичних посібни-
ків, хрестоматію з ранньомодерної історії України (у співп-
раці з проф. В. Футалою), тексти лекція “Історія сучасного 
світу”.

Громадська діяльність. Бере активну участь у врочи-
стих заходах університету та міської влади Дрогобича, під 
час яких виголошує доповіді з історичної, національно-па-
тріотичної проблематики. Зокрема, виголосив доповіді з 
нагоди Дня національного прапора (23 серпня 2009, 2010, 
2014 рр.), Голодомору 1932 − 1933 рр. (2012, 2015 рр.), Ли-
стопадового чину (2011, 2016, 2018 рр.), Дня Соборності (22 
січня 2012 р.). 30 квітня 2015 р. разом з викладачами кафе-
дри організував історично-туристичну мандрівку студентів 
історичного факультету на гору Маківка. Улітку 2015 р. 
виступив з лекцією перед добровольцями АТО.
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Відзнаки та нагороди. Подяка Міністерства освіти і 
науки України (2015 р.).

Інтереси та вподобання. Сфера наукових інтересів ‒ 
історія освіти в Галичині (кінець ХVIII ‒ перша половина 
ХХ ст.), український визвольний рух на Дрогобиччині у 
1940 ‒ 1950-х рр., епістемологія українського історико-пе-
дагогічного наративу.

Найважливіші праці
Монографії

Галів М. Проблема формування характеру особистості в істо-
рії розвитку української педагогічної думки (60-ті роки ХІХ ‒ 60-ті 
роки ХХ століття). Дрогобич: Ред.-вид. відділ Дрогобицького держав-
ного педагогічного університету імені Івана Франка, 2007. 251 с.

Галів М., Ільницьким В. Лицар невмирущої ідеї. Життя і бо-
ротьба Михайла Харіва. Наукове видання. Дрогобич, 2009. 108 с.

Галів М. Між серпомолотом і свастикою: освіта на Дрогобич-
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педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспекти-
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ГРАБЕЛЬСЬКИЙ 
Володимир Степанович, 

старший викладач кафедри історії 
України та політології Дрогобицького 
державного педагогічного інституту. 

Народився 20 вересня 1953 р. 
в с. Ралівка Самбірського району 
Львівської області.

Освіта. Закінчив Бісковецьку се-
редню школу. З 1971 до 1976 р. на-
вчався на історичному факультеті 

Львівського державного університету імені Івана Франка. 
Здобув кваліфікацію “Історик. Викладач історії і суспіль-
ствознавства“. 

Трудова діяльність. Протягом 1976 ‒ 1977 рр. працював 
учителем історії Ластівської восьмирічної школи Турківського 
району Львівської області. З 1977 до 1980 р. вчителем історії 
та суспільствознавства Чуквівської середньої школи Самбір-
ського району Львівської області. З травня 1980 р. до серпня 
1981 р. обіймав посаду завідувача кабінету історії КПРС Дро-
гобицького державного педагогічного інституту імені Івана 
Франка та викладав на підготовчому відділенні історію КПРС 
і суспільствознавство. З 1981 до 1985 р. ‒ викладач історії КПРС 
Дрогобицького ЗТФ Львівського політехнічного інституту. З 
серпня 1985 р. до вересня 1986 р. працював вчителем історії 
і суспільствознавства в Дрогобицькій середній школі № 17. З 
вересня 1986 до серпня 1989 р. ‒ методист міського методично-
го кабінету. З 1989 р. ‒ викладач кафедри історії КПРС Дрого-
бицького педагогічного інституту, з 1990 р. ‒ кафедри історії. З 
жовтня 1992 р. працює старшим викладачем тієї самої кафе-
дри, забезпечує викладання історії України. З першого верес-
ня 1993 до 1997 р. ‒ старший викладач кафедри історії України 
та політології. З січня 1992 р. до січня 1996 р. обіймав посаду 
заступника декана філологічного факультету. 
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Найважливіші праці
Грабельський В. Прийоми вивчення історичних персоналій у ву-

зівському курсі історії України // Семінар з педагогіки вищої школи. 
Дрогобич, 1990.

Грабельський В. Громадсько-політичне життя в Дрогобичі з по-
чатком національного відродження // Матеріали міжвузівської краєз-
навчо-наукової практичної конференції, присвяченої 900-річчю міста 
Дрогобича від 18–19 грудня 1991 р. Дрогобич, 1991.

ЗЕЛЕНА 
Оксана Ярославівна, 

кандидат політичних наук, доцент 
кафедри правознавства, соціології та 
політології Дрогобицького державного 

педагогічного університету 
імені Івана Франка. 

Народилася 10 червня 1977 р. в 
с. Гаї Нижні Дрогобицького району 
Львівської області.

Освіта. У 1995 р. закінчила з від-
знакою Нижньогаївську загальноосвітню школу. Цього са-
мого року стала студенткою історичного факультету Дро-
гобицького державного педагогічного університету імені 
Івана Франка (денна форма навчання), після закінчення 
якого 1999 р. отримала диплом за спеціальністю “Педагогі-
ка і методика середньої освіти. Історія. Практична психоло-
гія” та здобула кваліфікацію вчителя історії та практичного 
психолога у закладах освіти. 2003 р. зарахована до аспіран-
тури при кафедрі політології Національного університету 
“Львівська політехніка”. 16 травня 2008 р. на засіданні спе-
ціалізованої вченої ради Д 35.051.17 Львівського національ-
ного університету імені Івана Франка захистила дисертацію 
“Суспільно-політичні погляди та державотворчі ідеали 
Осипа Назарука” на здобуття наукового ступеня кандидата 
політичних наук зі спеціальності 23.00.01 ‒ Теорія та історія 
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політичної науки. Кандидат політичних наук від 8 жовтня 
2008 р. З 23 грудня 2011 р. рішенням Атестаційної колегії 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України при-
своєно вчене звання доцента кафедри правознавства, соціо-
логії та політології. 

Трудова діяльність. З вересня 1999 р. прийнята на по-
саду старшого лаборанта кафедри історії України та полі-
тології. У 2003 р. обрана за конкурсом на посаду викладача 
кафедри правознавства, соціології та політології Дрого-
бицького державного педагогічного університету імені Іва-
на Франка. З 2009 р. працює за контрактом на посаді до-
цента кафедри правознавства, соціології та політології на 
основі конкурсного відбору. 

Наука. Автор понад 60 наукових та навчально-методич-
них праць, серед яких 3 монографії, 42 статті, 3 навчальні про-
грами, 2 підручники, 2 енциклопедичні видання, 10 навчаль-
но-методичних посібників. Постійний учасник регіональних, 
всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій.

Заступник редактора збірника наукових праць “Моло-
діжна політика: проблеми і перспективи”. Співорганізатор 
проведення Міжнародних науково-практичних конференцій.

Упродовж 2012 ‒ 2017 рр. керівник проблемної групи 
для підготовки студентів до участі в ІІ турі Всеукраїнської 
олімпіади з політології (призові місця 2015 ‒ ІІ місце, 2016 ‒ 
ІІІ місце, 2017 ‒ ІІІ місце). Читає курси “Політологія”, “Осно-
ви педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти”, 
“Соціологія громадської думки та масових комунікацій”.

Громадська діяльність. Член вченої ради історичного 
факультету Дрогобицького державного педагогічного уні-
верситету імені Івана Франка. З 2016 р. член Української асо-
ціації дослідників освіти. 

Інтереси та вподобання. Коло наукових інтересів 
О.Я. Зеленої охоплює питання політичної думки Украї-
ни міжвоєнного періоду, український консервативний на-
прям, а також освітню тематику.
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Найважливіші праці
Монографії 

Зелена О. Чинники формування національних і громадянських 
якостей молоді у процесі євроінтеграції // Молодь у сучасних євроін-
теграційних процесах: правові, історико-політичні та соціокультурні 
аспекти : колективна монографія / за заг. ред. С. А. Щудло; [Я. Комар-
ницький, І. Мірчук, О. Проць та ін.]. Дрогобич: Редакційно-видавни-
чий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені 
Івана Франка, 2017. С. 213–238.

Зелена О. Співвідношення національного і громадянського у по-
глядах Осипа Назарука // Вища школа у формуванні громадянської 
ідентичності особистості : колективна монографія / за заг. ред. Я. Ко-
марницького, С. Щудло. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дро-
гобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 
2012. С. 179–195. 

Зелена О. Суспільно-політичні погляди Осипа Назарука. Дро-
гобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2010. 
174 с.

Підручники 
Зелена О. Я. Українська політична думка 1930-х рр. у Галичині // 

Історія політичної думки України: підручник / за заг. ред. Н. М. Хоми; 
[І. Вдовичин, І. Вільчинська, Є. Перегуда та ін.]. Львів: “Новий Світ ‒ 
2000”, 2017. С. 406–429.

Зелена О. Я. Політичні концепції доби буржуазних революцій 
ХVІІ століття // Історія політичної думки: підручник: у 2-х т. / за 
заг. ред. Н. М. Хоми; [Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна, І. Ю. Вільчин-
ська та ін.]; 2-е вид., перероб. і доп. Львів: “Новий Світ–2000”, 2017. ‒ 
Т.1.: Від зародження до початку XX ст. С. 222–238.

Зелена О. Я. Політичні концепції періоду буржуазних рево-
люцій ХVІІ ст. // Історія політичної думки: підручник / за заг. ред. 
Н. М. Хоми; [І. В. Алєксєєнко, Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна та ін.]. 
Львів: “Новий Світ ‒ 2000”, 2016. С. 216–232.

Енциклопедичні видання
Зелена О. Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналіз-

ми та інші новотвори) : енциклопедичний словник / І. Я. Вдовичин, 
Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.; за заг. ред. Н. М. Хоми. Львів: “Новий 
Світ ‒ 2000”, 2015. 492 с. 

Зелена О. Сучасна політична лексика : енциклопедичний слов-
ник / І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.; за заг. ред. 
Н. М. Хоми. Львів: “Новий Світ ‒ 2000”, 2015. 396 с. 
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Навчально-методичні посібники 
Комарницький Я., Зелена О. Політологія: методичні матеріа-

ли до семінарських занять: навчально-методичний посібник [для всіх 
спеціальностей]. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобиць-
кого державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. 
51 с.

Комарницький Я., Зелена О. Політологія: тексти лекцій. Дро-
гобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педаго-
гічного університету імені Івана Франка, 2012. 130 с.

ІВАНОВ 
Володимир Григорович,

викладач кафедри історії України 
та політології. 

Народився 24 квітня 1942 р. в 
с. Ново-Нікішине Александрівсько-
го району Оренбурзької області (Ро-
сійська Федерація).

Освіта. Закінчив середню шко-
лу у м. Бершадь Вінницької області. 

У 1959 ‒ 1962 рр. ‒ курсант Красноярського радіотехнічного 
училища військ ПВО (Російська Федерація). У 1979 ‒ 1984 рр. 
навчався в Івано-Франківському державному педагогічному 
інституті імені В. Стефаника за спеціальністю “Історія”, от-
римав кваліфікацію учителя історії та суспільствознавства 
(заочна форма навчання).

Трудова діяльність. Упродовж 1962 ‒ 1987 рр. обіймав 
різноманітні посади у військових частинах, що дислоку-
валися на теренах Росії (м. Красноярськ), Таджикистану 
(м. Душанбе), Узбекистану (м. Самарканд), України (м. На-
двірна, Стрий), а також у Групі радянських військ, що базу-
валися у Німецькій демократичній республіці. З 20 жовт-
ня 1987 р. прийнятий на посаду викладача кафедри історії 
КПРС Дрогобицького державного педагогічного інституту 
імені Івана Франка. З вересня 1988 р. ‒ начальник штабу ци-
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вільної оборони інституту. Водночас прийнятий на посаду 
викладача кафедри історії КПРС до кінця 1988/1989 н. р. з 
погодинною оплатою праці. У 1993 ‒ 1996 рр. ‒ начальник 
відділу міжнародних зв’язків інституту. У вересні ‒ жовтні 
1995 р. ‒ викладач кафедри загальної історії (на умовах по-
годинної оплати), з листопада 1995 р. до жовтня 1996 р. ‒ 
викладач кафедри історії України та політології за сумісни-
цтвом. Звільнений 30 жовтня 1996 р.

ІЛЬНИЦЬКИЙ 
Василь Іванович, 

доктор історичних наук, доцент, 
завідувач кафедри історії України 

Дрогобицького державного педагогічного 
університету імені Івана Франка. 

Народився 14 січня 1985 р. у 
м. Борислав Львівської області.

Освіта. У 2002 р. закінчив із від-
знакою загальноосвітню школу № 15 
м. Дрогобич Львівської області. У 2002 р. вступив на історич-
ний факультет Дрогобицького державного педагогічного уні-
верситету імені Івана Франка (денна форма навчання), який 
закінчив із відзнакою у 2007 р. Отримав повну вищу освіту за 
спеціальністю “Педагогіка і методика середньої освіти. Істо-
рія” та здобув кваліфікацію вчителя історії і правознавства 
загальноосвітньої школи другого та третього ступенів (ди-
плом з відзнакою). У 2017 р. закінчив факультет туризму та 
міжнародних комунікацій ДВНЗ “Ужгородський національ-
ний університет” за спеціальністю “Туризм” та здобув квалі-
фікацію туризмознавець (диплом з відзнакою). У листопаді 
2007 р. зарахований до аспірантури Дрогобицького держав-
ного педагогічного університету імені Івана Франка. 15 черв-
ня 2010 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.222.01 
Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України 
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та Інституту народознавства НАН України захистив (достро-
ково) дисертацію “Дрогобицька округа ОУН: структура і ді-
яльність (1945 ‒ 1952)” на здобуття наукового ступеня канди-
дата історичних наук зі спеціальності 07.00.01 ‒ Історія Украї-
ни. Кандидат історичних наук від 6 жовтня 2010 р. (диплом ‒ 
ДК № 061943). У 2013 р. прикріплений до Інституту україноз-
навства НАН України для підготовки дисертаційного дослі-
дження на тему “Український національно-визвольний рух у 
Карпатському краї (1945 – 1954)” (науковий консультант ди-
ректор Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН 
України, доктор історичних наук, професор М. Р. Литвин). 
15 грудня 2015 р. рішенням атестаційної колегії Міністер-
ства освіти і науки України присвоєно вчене звання доцента 
кафедри нової та новітньої історії України Дрогобицького 
державного педагогічного університету імені Івана Франка. 
27 вересня 2016 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради 
Д 35.222.01 Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича 
НАН України та Інституту народознавства НАН України за-
хистив дисертацію “Карпатський Край ОУН в українському 
визвольному русі (1945 – 1954)” на здобуття наукового ступе-
ня доктора історичних наук зі спеціальності 07.00.01 ‒ Історія 
України. Від 13 грудня 2016 р. доктор історичних наук (ди-
плом ‒ ДК № 006061).

Трудова діяльність. З вересня 2009 р. обраний на основі 
конкурсного відбору на посаду викладача кафедри нової та 
новітньої історії України Дрогобицького державного педаго-
гічного університету імені Івана Франка, з січня 2011 р. ‒ на 
посаду старшого викладача тієї самої кафедри. У вересні 
2012 р. обраний на посаду доцента кафедри нової та новітньої 
історії України. Із вересня 2017 р. прийнятий на посаду про-
фесора кафедри нової та новітньої історії України. 8 вересня 
2017 р. призначений виконуючим обов’язки завідувача кафе-
дри історії України. 23 листопада 2017 р. обраний на посаду 
завідувача кафедри історії України.

Наука. Автор понад 220 наукових та навчально-методич-
них праць, серед яких ‒ 5 монографій, 194 статті, 6 навчальних 
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програм, 3 збірники документів, 13 навчально-методичних 
посібників. Постійний учасник регіональних, всеукраїнських 
та міжнародних наукових конференцій.

Головний редактор фахового наукового видання “Схід-
ноєвропейський історичний вісник”, співредактор періодич-
ного наукового збірника “Актуальні питання гуманітарних 
наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених 
Дрогобицького державного педагогічного університету імені 
Івана Франка”, збірників матеріалів Міжнародних та Всеукра-
їнських науково-практичних конференцій. Член редакційних 
колегій фахових наукових збірників “Дрогобицький краєз-
навчий збірник” і “Проблеми гуманітарних наук. Серія “Іс-
торія“”. Ініціатор і співорганізатор проведення низки Міжна-
родних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій.

Учений секретар спеціалізованої вченої ради К 36.053.03 
Дрогобицького державного педагогічного університету імені 
Івана Франка з правом прийняття до розгляду та проведення 
захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандида-
та історичних наук за спеціальністю 07.00.06 ‒ Історіографія, 
джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни (з груд-
ня 2017 р.).

Керівник НДР: “Національна політика іноземних дер-
жав на західноукраїнських землях (перша половина ХХ ст.): 
практика, досвід, уроки для сучасності” (номер державної 
реєстрації: 0117U003608) (2017 ‒ 2018); відповідальний ви-
конавець НДР: “Українсько-польсько-єврейські взаємини 
у Східній Галичині (перша половина ХХ ст.): історичний 
досвід, уроки для сучасності” (номер державної реєстрації: 
0117U007141) (2017 ‒ 2019). Виконавець науково-пошукового 
проекту “Українські жертви українсько-польського конфлік-
ту в роки Другої світової війни” (2018 р.).

Член експертної Ради конкурсу проектів молодих учених 
Міністерства освіти і науки (секція “Правові, філософські, іс-
торичні та політологічні аспекти державотворення; захист 
свободи і національної безпеки України та її громадян на 
шляху євроінтеграції”) (2016 ‒ 2018).
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Читає курси “Історія України”, “Історія ОУН і УПА”, 
“Концепція національної революції ОУН та боротьба за її ре-
алізацію (30 ‒ 40-і рр. ХХ ст.)”, “Рух Опору у Карпатському 
краї (1940 ‒ 1950 рр.)”, керує підготовкою курсових, магістер-
ських і дисертаційних робіт.

Особиста історико-педагогічна практика. Веде співп-
рацю з учителями шкіл міста Дрогобич та району, виступає 
із лекціями, присвяченими важливим історичним подіям, 
проводить індивідуальні консультації студентів.

Громадська діяльність. Упродовж 2005 – 2007 рр. очо-
лював Студентське наукове товариство імені проф. В. Ф. На-
дім’янова. Від 2011 р. ‒ голова Ради молодих вчених Дрого-
бицького державного педагогічного університету імені Івана 
Франка. Член вченої ради історичного факультету та вченої 
ради Дрогобицького державного педагогічного університету 
імені Івана Франка. Член Національної спілки краєзнавців 
України (2018). Голова громадських організацій “Молодіж-
ний Європейський вибір” та “Ліга молодих виборців Дрого-
бича”.

Інтереси та вподобання. Коло наукових інтересів 
В. І. Ільницького охоплює актуальні питання новітньої історії 
України ‒ український національно-визвольний рух у Кар-
патському краї ОУН (1945 ‒ 1954).

Відзнаки та нагороди. За високі наукові досягнення 
нагороджений академічною стипендією імені М. С. Грушев-
ського (2009 – 2010 рр.). Лауреат премії Львівської обласної 
державної адміністрації та обласної ради для працівників на-
укових установ НАН України та вищих навчальних закладів 
III ‒ IV рівнів акредитації (2010 р.). Лауреат стипендій Кабіне-
ту Міністрів України для молодих учених (2014 – 2016; 2018 ‒ 
2020) та іменної стипендії Верховної Ради України для найта-
лановитіших молодих учених (2018 р.). Лауреат обласної пре-
мії імені Героя України Степана Бандери (2018 р.). Лауреат 
премії Львівської обласної державної адміністрації та облас-
ної ради для працівників наукових установ НАН України та 
закладів вищої освіти III ‒ IV рівнів акредитації (2018 р.). Наго-
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роджений подяками ректора Дрогобицького державного пе-
дагогічного університету за високі наукові показники (2013 ‒ 
2017), Подякою Міністерства освіти і науки України (2014 р.) 
та Грамотою Міністерства освіти і науки України (2017 р.). 

Найважливіші праці
Монографії

Ільницький В. Карпатський край ОУН в українському визвольно-
му русі (1945 – 1954). Дрогобич: Посвіт, 2016. 696 с.

Ільницький В. Дрогобицька округа ОУН: структура і керівний 
склад (1945 ‒ 1952 рр.). Дрогобич: Вимір, 2009. 368 с.

Ільницький В., Галів М. Лицар невмирущої ідеї. Життя і боротьба 
Михайла Харіва. Дрогобич: “Швидкодрук”, 2009. 108 с.

Михайло Харів ‒ “Шугай”: життєпис оунівця. Наук. видання / 
В. Ільницький, М. Галів. Дрогобич: Посвіт, 2008. 72 с.

Ільницький В. Провід ОУН Карпатського краю. Торонто ‒ Львів: 
Видавництво “Літопис УПА”, 2012. 128 с.

Збірники
Шлях горіння (науково-популярне видання). Спогади ветеранів ОУН 

і УПА про національно-визвольну боротьбу в 1930 ‒ 1950-х рр. / упоряд-
ники: М. Галів, В. Ільницький. Дрогобич: Посвіт, 2008. 520 с.

Українсько-польське протистояння на теренах Дрогобиччини 
(1943 ‒ 1944 рр.): документи ОУН і УПА. Наук. видання / В. Ільниць-
кий, М. Галів. Дрогобич: Посвіт, 2008. 60 с.

Діяльність Служби безпеки ОУН на Дрогобиччині: документи 
і матеріали (1944 ‒ 1951) / упоряд. В. Ільницький, М. Галів; передмо-
ва ‒ В. Ільницький, примітки ‒ М. Галів. Кн. 1. Дрогобич: ПП “Швид-
кодрук”, 2009. 264 с.

Довідник
Ільницький В. Героїчний чин ОУН і УПА на Дрогобиччині в роки 

Другої світової війни (Довідник про керівний склад Організації україн-
ських націоналістів Дрогобицького району). Дрогобич: Посвіт, 2012. 88 с.

Навчально-методичні посібники
Ільницький В. Рух Опору у Карпатському краї (1940 ‒ 1950 рр.): 

тексти лекцій [для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня 
вищої освіти галузі знань 01 “Освіта”, спеціальності 014 “Середня осві-
та (Історія)”]. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького 
державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. 492 с.
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КОЗАК 
Володимир Йосипович, 

викладач кафедри історії України 
і політології. 

Народився 1 березня 1933 р. у 
с. Чаплі Старосамбірського району.

Освіта. Без відриву від роботи 
навчався на історичному факультеті 
Ужгородського університету, який 
закінчив у 1963 р.

Трудова діяльність. Після закін-
чення у 1950 р. середньої школи працював обліковцем у кол-
госпі, а з жовтня 1950 р. до травня 1951 р. завідувачем клубу. 
З травня 1952 р. до листопада 1955 р. служив у Радянській ар-
мії. Після демобілізації з листопада 1955 р. до травня 1959 р. 
працював інструктором Дрогобицького обкому ЛКСМУ, у 
травні ‒ жовтні 1959 р. ‒ інструктором Меденицького РК КПУ, 
відтак ‒ до 1964 р. ‒ механіком асфальтно-бітумного заводу у 
Дрогобичі, завідувачем книжкового магазину, вчителем історії 
і географії Чаплівської СШ, Болехівської СШ. У 1964 ‒ 1973 рр. 
Володимир Йосипович ‒ директор Кульчицької восьмирічної 
школи, домагається будівництва нового типового шкільного 
приміщення. У 1973 ‒ 1992 рр. він працював директором Дрого-
бицького краєзнавчого музею. Під його керівництвом постійно 
оновлювались експозиційні матеріали, видавалися путівники з 
Прикарпаття. У 1991 ‒ 1992 рр. працював викладачем кафедри 
історії педінституту за сумісництвом, у 1993 ‒ 1996 ‒ викладачем 
кафедри всесвітньої історії, у 1996 ‒ 2003 рр. ‒ викладачем ка-
федри історії України і політології. Викладав навчальні курси з 
археології, історичного краєзнавства, музеєзнавства.

Особиста історико-педагогічна практика. Володи-
мир Йосипович був постійним учасником археологічних 
досліджень, які проводилися працівниками Інституту украї-
нознавства АН України, Львівського університету, опубліку-
вав розвідки, присвячені пам’яткам археології, архітектури 
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Прикарпаття. Він започаткував проведення археологічних 
експедицій студентів історичного факультету.

Найважливіші праці
Козак В. Й. Археологічні дослідження на Дрогобиччині (До 100-річ-

чя перших розкопок) // Дрогобицький краєзнавчий збірник. Вип. 1 / Іс-
торичний факультет Дрогобицького педуніверситету ім. І. Франка. 
Дрогобич, 1994. С. 16–22. 

Козак В. Й. Городище в селі Кульчиці // Дрогобицький краєзнавчий 
збірник. Вип. ІІ. / Історичний факультет Дрогобицького педуніверсите-
ту ім. І. Франка. Дрогобич, 1997. С. 7–13.

Козак В. Й. Рецензія [Археологія доби українського козацтва ХVІ ‒ 
ХVІІІ ст. : навчальний посібник / Телєгін Д. Я., Винокур І. С., Титова 
С. М., Свєшніков І. К. та ін. Київ, 1997. 336 с. // Дрогобицький краєзнав-
чий збірник. Вип. ІІІ / Історичний факультет Дрогобицького педунівер-
ситету ім. І. Франка. Дрогобич, 1997. С. 309–318.

КОЗАК 
Тихон Дмитрович, 

кандидат філософських наук, 
доцент кафедри історії України 

і політології. 

Народився 1 липня 1924 р. в 
с. Мануїльське Теофіпольського ра-
йону Хмельницької області.

Освіта. У 1947 ‒ 1949 рр. навчався 
в Івано-Франківському учительському 
інституті. Впродовж 1950 ‒ 1954 рр. 
був студентом Івано-Франківського педагогічного інституту.

Трудова діяльність. У 1941 р. разом з родиною був ви-
сланий на примусові роботи до Австрії. У 1945 ‒ 1947 рр. слу-
жив у Радянській армії. Після закінчення Івано-Франківського 
учительського інституту у 1949 ‒ 1950 рр. працював учителем 
української мови та літератури Городенківської СШ робітни-
чої молоді. З 1954 р. до 1971 р. обіймав посаду учителя Труска-
вецької середньої школи № 2. Упродовж 1971 ‒ 1973 рр. пра-
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цював у Рівнянській восьмирічній школі (Київська область). З 
1973 р. працював викладачем, а з 1980 р. ‒ доцентом кафедри 
політології та наукового комунізму. 1993 ‒ 1996 рр. ‒ викладач 
кафедри всесвітньої історії, 1996 ‒ 2003 рр. ‒ викладач кафедри 
історії України і політології. 

Наука. У 1978 р. захистив дисертацію на здобуття науко-
вого ступеня кандидата філософських наук, відтак отримав 
вчене звання доцента. Автор наукових праць, навчальних по-
сібників, постійний учасник регіональних та всеукраїнських 
наукових конференцій.

Читав курси “Історія України”, “Історія України ХІХ ‒ 
поч. ХХ ст.”, “Актуальні проблеми національно-визвольних 
змагань в Україні в 1914 ‒ 1920 рр.”. Керував підготовкою кур-
сових, магістерських і дисертаційних робіт.

Особиста історико-педагогічна практика. Вів співпрацю 
з учителями шкіл міста Дрогобич та Дрогобицького району.

ЛАЗОРАК 
Богдан Орестович,

кандидат історичних наук, директор 
Державного історико-культурного 
заповідника “Нагуєвичі”, доцент 
кафедри всесвітньої історії України 
Дрогобицького державного педагогічного 
університету імені Івана Франка. 

Народився 7 січня 1985 р. у 
м. Дрогобич Львівської області.

Освіта. У 2001 р. закінчив дрогобицьку спеціалізовану 
школу І ‒ ІІІ ступенів № 2 із поглибленим вивченням німець-
кої мови (нагороджений похвальною грамотою за ґрунтовне 
вивчення історії України). У 2006 р. закінчив історичний фа-
культет Дрогобицького державного педагогічного універси-
тету ім. І. Франка й отримав диплом спеціаліста із відзнакою 
за спеціальністю “Педагогіка і методика середньої освіти. 
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Історія”, кваліфікація спеціаліста ‒ вчитель історії та украї-
нознавства загальноосвітньої школи другого та третього сту-
пенів. У 2008 р. поступив на навчання до аспірантури при 
кафедрі давньої історії України та спеціальних історичних 
дисциплін, яку закінчив у 2011 р. 

Трудова діяльність. Трудову діяльність розпочав у 
2003 р. на посаді фасувальника приватної фірми “Добро-
та”. Упродовж липня ‒ серпня працював вихователем вищої 
категорії дитячого літнього табору “Зміна” у с. Кирилівка 
Запорізької області. Червень ‒ серпень 2005 р. ‒ вихователь 
дитячого літнього табору “Дружба”, м. Долина. Впродовж 
2006 ‒ 2009 рр. працював старшим лаборантом (до 2009 р.), а 
згодом провідним спеціалістом (листопад 2009 р. ‒ вересень 
2011 р.) науково-дослідної лабораторії археології та краєз-
навства при кафедрі давньої історії України та спеціальних 
історичних дисциплін. Із 2011 р. ‒ викладач кафедри всес-
вітньої історії історичного факультету Дрогобицького дер-
жавного педагогічного університету ім. І. Франка, при якій 
забезпечував викладання курсу “Історія середніх віків”. З 
вересня 2014 р. обіймав посаду доцента тієї самої кафедри, 
а з вересня 2016 р. перейшов працювати на кафедру дав-
ньої історії України та спеціальних історичних дисциплін, 
де забезпечував викладання курсу “Основи історичного му-
зеєзнавства та пам’яткознавства” й “Історична географія”. 
Упродовж 1 жовтня ‒ 3 листопада 2014 р. пройшов кваліфі-
каційне та наукове стажування при кафедрі історії середніх 
віків та медієвістики Львівського Національного університе-
ту ім. І. Франка з метою оновлення теоретичних і практич-
них знань з історії середньовіччя, оволодіння сучасними ме-
тодами викладання навчальних курсів та розробки навчаль-
но-методичних матеріалів, призначених для використання 
при підготовці бакалаврів. Науковий керівник ‒ професор 
Леонтій Вікторович Войтович.

6 червня 2017 р. рішенням голосування ЛОДА був обра-
ний на посаду директора КЗ ЛОР “АДІКЗ “Нагуєвичі”. У ве-
ресні 2017 р. переведений на посаду доцента кафедри історії 
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України (за сумісництвом). З 1 вересня 2018 р. прийнятий на 
посаду доцента кафедри всесвітньої історії та спеціальних іс-
торичних дисциплін за сумісництвом, де продовжив викла-
дання курсу “Основи історичного музеєзнавства”.

Наука. Автор понад 150 наукових та навчально-методич-
них праць, серед яких ‒ 3 колективних монографії, 142 стат-
ті, 3 навчальні програми, 2 навчально-методичні посібники. 
Постійний учасник регіональних, всеукраїнських та міжна-
родних наукових конференцій.

22 лютого 2012 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради 
К 32.051.03 Волинського національного університету імені 
Лесі Українки захистив дисертацію на здобуття наукового 
ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.01 ‒ 
Історія України (диплом ‒ ДК № 006109 від 17 травня 2012 р., 
протокол від 17.05.2012 № 593). Тема дисертаційного дослі-
дження: “Церковні братства Львівсько-Кам’янецької єпархії 
(XVIII ст.)”. 

Виконував обов’язки технічного секретаря періодично-
го фахового видання “Дрогобицький краєзнавчий збірник” 
(2008 ‒ 2016) та циклу нарисів з історії Дрогобиччини (“На-
риси з історії Дрогобича” (2009), “Нариси з історії Східниці 
(2013) та ін.). З 27 серпня 2017 р. член вченої ради Львівського 
національного літературно-меморіального музею І. Франка. У 
різний час читав курси “Історії середніх віків”, “Основи істо-
ричного музеєзнавства”, “Історична географія”, “Українська 
інтелігенція”, керує підготовкою курсових і дипломних робіт. 

Особиста історико-педагогічна практика. Співпра-
цює з учителями шкіл України відповідно до освітньо-на-
вчальної програми Департаменту з питань культури, наці-
ональностей та релігій ЛОДА № 23 від 22.07.2017 р., а також 
Відділом сім’ї, молоді та туризму міста в плані краєзнавчих 
проектів. Організовує індивідуальні консультації студентам 
на тему “Національна пам’ять”. В цьому контексті впродовж 
2012 ‒ 2017 р. здійснюється впорядкування могили-місця 
поховання 23-х жертв тоталітарних злочинів 1941 р. на горі 
“Тептюж”. У червні 2018 р. разом із дирекцією Дрогобицько-
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го педагогічного ліцею заснували стаціонарну базу етногра-
фічної краєзнавчої практики при ДІКЗ “Нагуєвичі”.

Громадська діяльність. Упродовж 2005 ‒ 2017 рр. очо-
лював громадську організацію “Ліга української молоді”, з 
вересня 2018 р. ‒ член “Західноукраїнської спілки музеїв”. 
Постійний учасник громадських слухань та нарад, пов’яза-
них із історією Дрогобиччини.

Інтереси та вподобання. У сфері наукових зацікавлень 
досліджено проблеми із історії: церковних братств Львів-
сько-Галицько-Кам’янецької єпархії XVI ‒ XIX ст.; культур-
но-релігійного та суспільно-політичного життя Дрогобича 
та Дрогобицького повіту XVIII ‒ першої половини ХХ ст.; 
магістрату міста Дрогобича XVIII ‒ початку XX ст.; націо-
нальних громад міста Дрогобича ХІХ ‒ першої третини ХХ 
ст.; Дрогобицької гімназії імені Франца Йосифа І (з 1919 р. 
ім. короля Владислава Ягайла); історії мікрорайону Млин-
ки Шкільникові та Млинки Сівкові (південний мікрорайон 
м. Дрогобич); Першої світової війни на Дрогобиччині, а та-
кож з передісторії корпусів Дрогобицького державного пе-
дагогічного університету імені Івана Франка. З червня 2017 р. 
розробив стаціонарну програму комплексного дослідження 
історії села Нагуєвичі, незнаних сторінок біограми І. Франка 
та музею Івана Франка при КЗ ЛОР “АДІКЗ “Нагуєвичі”.

Відзнаки та нагороди. Лауреат премії талановитим мо-
лодим ученим і спеціалістам Львівської обласної державної 
адміністрації та Львівської обласної ради (2013 р.). Стипенді-
ат Кабінету Міністрів України для молодих учених (згідно з 
Постановою Комітету з Державних премій України в галузі 
науки і техніки від 01.06.2016 р. № 2). Нагороджений медаллю 
“450 років від дня видання Брестської Біблії” (2013 р., Брест, 
Білорусія) за наукову доповідь про невідомі “Екземпляри 
Брестської Біблії в книгосховищах Львова” у міжнародному 
круглому столі “Брестська Біблія ‒ унікальна пам’ятка куль-
тури XVI ст.: до 450-ліття від часу видання”. Нагороджений 
сертифікатом за роботу у міжнародній раді експертів Між-
народної премії ім. І. Франка від 27 серпня 2018 р.



48

Найважливіші праці
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сько-українських літературних, мовних та культурних контактів. 
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ЛАЗУРКО 
Лідія Миколаївна,

кандидат історичних наук, доцент 
кафедри історії України Дрогобицького 
державного педагогічного університету 

імені Івана Франка. 

Народилася 8 липня 1975 р. у 
м. Дрогобич Львівської області.

Освіта. У 1992 р. закінчила з від-
знакою середню загальноосвітню 
школу № 7 м. Стебник. У 1992 р. вступила на історичний фа-
культет Дрогобицького державного педагогічного інституту 
імені Івана Франка (денна форма навчання), який закінчила з 
відзнакою у 1997 р. Отримала повну вищу освіту за спеціаль-
ністю “Всесвітня історія та практична психологія” та здобула 
кваліфікацію вчителя історії та практичного психолога у за-
кладах освіти. Протягом 1997 ‒ 2000 р. навчалася в аспірантурі 
Дрогобицького державного педагогічного університету імені 
Івана Франка. У 2008 р. в Українському науково-дослідному 
інституті архівної справи та документознавства захистила 
кандидатську дисертацію на тему: “Часопис “Kwartalnik 
Historyczny” і розвиток польської історіографії останньої 
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чверті XIX ‒ першої половини XX століття (1945 – 1954)” зі 
спеціальності 07.00.06 ‒ Історіографія, джерелознавство та 
спеціальні історичні дисципліни. 26 лютого 2015 р. рішенням 
атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України при-
своєно вчене звання доцента кафедри давньої історії України 
та спеціальних історичних дисциплін Дрогобицького дер-
жавного педагогічного університету імені Івана Франка.

Трудова діяльність. З 1998 до 2002 р. працювала заступ-
ником завідувача відділення філософії Дрогобицького держав-
ного педагогічного університету імені Івана Франка. У 2006 ‒ 
2009 рр. ‒ методист та викладач кафедри загальноекономічної 
та гуманітарної підготовки “Інституту підприємництва та пер-
спективних технологій” НУ “Львівська політехніка”. З 2009 р. 
на посаді викладача кафедри всесвітньої історії, з 2010 ‒ стар-
шого викладача, а з 2012 р. ‒ доцента кафедри давньої історії 
України та спеціальних історичних дисциплін Дрогобицького 
державного педагогічного університету імені Івана Франка. З 
2017 р. ‒ доцент кафедри історії України Дрогобицького дер-
жавного педагогічного університету імені Івана Франка.

Наука. Пов’язана з питаннями історіографії та мето-
дології історії XIX ‒ XX ст. Автор понад чотирьох десят-
ків наукових публікацій, зокрема: монографії “Часопис 
“Kwartalnik Historyczny” і розвиток польської історіографії 
останньої чверті XIX ‒ першої половини XX століття”. По-
стійний учасник регіональних, всеукраїнських та міжнарод-
них наукових конференцій. 

Член спеціалізованої вченої ради К 36.053.03 Дрого-
бицького державного педагогічного університету імені Іва-
на Франка з правом прийняття до розгляду та проведення 
захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня канди-
дата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 ‒ Історіогра-
фія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни (з 
грудня 2017 р.).

Читає курси “Джерела з історії України” та “Історія пі-
давстрійської Галичини”, керує підготовкою студентських 
наукових робіт. 
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Інтереси та вподобання. Історія історичної науки, іс-
торична епістемологія.
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личині (кінець XIX ‒ початок XX ст.) // З історії західноукраїнських 
земель / [наук. редактор і упорядник Ірина Орлевич]: Національна ака-
демія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича 
НАН України. Львів, 2015. Вип. 10–11. C. 184–206.

Лазурко Л. Історія польської науки 1944 ‒ 1989 рр. // Українсь-
кий історичний журнал. № 6. С. 211–225.

Лазурко Л. Вихід українців Галичини у публічний простір вулиць 
на початку XIX ст. // Східноєвропейський історичний вісник / гол. 
ред. В. Ільницький. Дрогобич: Посвіт, 2018. Спеціальний випуск 3. 
С. 204–213. 
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Лазурко Л. Уявлення про Україну та українців на сторінках 
польських історичних часописів Львова (кін. 20 ‒ поч. 80 рр. XIX ст.) // 
Історичні образи «сусідів» на українсько-польсько-білоруському при-
кордонні: міфи ‒ студії ‒ пам’ять. Колективна монографія / керів. ав-
тор. кол. та редактор В. В. Масненко. Черкаси: ФОП Гордієнко Є. І., 
2017. С. 45–84.

ЛУЧАКІВСЬКА
Іванна Львівна,

кандидат історичних наук, доцент 
кафедри нової та новітньої історії 
України Дрогобицького державного 

педагогічного університету 
імені Івана Франка. 

Народилася 19 січня 1965 р. у 
смт. Нижанковичі Старосамбір-
ського району Львівської області. 

Освіта. У 1991 р. закінчила Львівський державний уні-
верситет імені Івана Франка за спеціальністю “Історія“. У 
1995 р. вступила до аспірантури Львівського державного 
університету імені Івана Франка при кафедрі новітньої іс-
торії України, яку закінчила у 1999 р. Успішно захистила 
кандидатську дисертацію на тему «Інтелігенція західних 
областей України у суспільно-політичному житті (вере-
сень 1939 ‒ червень 1941 рр.)». У 2002 р. присвоєно вчене 
звання доцента кафедри історії України. У 2005 р. закінчи-
ла Інститут післядипломної освіти Львівського національ-
ного університету імені Івана Франка, факультет правни-
чий. Кваліфікація: юрист. Спеціалізація: правознавство.

Трудова діяльність. 1986 ‒ 1991 рр. лаборант кафедри 
суспільних наук Львівського державного інституту фізич-
ної культури. 1991 ‒ 1993 рр. секретар навчального відді-
лу Дрогобицького державного педагогічного університету 
імені Івана Франка. 1993 ‒ 1995 рр. працювала на посаді 
старшого лаборанта кафедри історії України та політоло-
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гії Дрогобицького державного педагогічного університету 
імені Івана Франка. 1995 ‒ 1999 рр. ‒ аспірантка історично-
го факультету Львівського державного університету ім. І. 
Франка. З травня 1999 р. ‒ викладач кафедри історії Укра-
їни та політології Дрогобицького державного педагогіч-
ного університету імені Івана Франка. З 2002 р. ‒ доцент 
кафедри історії України та політології. З 2009 до 2015 рр. ‒ 
доцент кафедри правознавства, соціології та політології 
Дрогобицького державного педагогічного університету 
імені Івана Франка. З вересня 2017 р. ‒ доцент кафедри іс-
торії України.

Наука. 2002 Університет Жешув, м. Жешув, Польща 
Науковий керівник ‒ професор В. Бонусяк, 2004 Стипенді-
антка Каси ім. Я. Мяновського, м. Варшава, Польща; 2005 
Стипендіантка Фонду Королеви Ядвіги при Ягелонському 
університеті м. Краків, Польща; 06. 2014 Стажування Вища 
Школа Технічно-Економічна імені Броніслава Маркевіча, 
Інститут Європеїстики, м. Ярослав, Польщ; 2016 Стипен-
діантка Польського Комітету до справ UNESCO (Жешув-
ський університет, Польща), 2016 Стажування при Наго-
роді імені Івана Виговського Інститут Східноєвропейський 
м. Варшава, Польща (4 місяці); 2018 Стажування стипендії 
ERASMUS+ (Пряшівський університет, Словаччина).

Учасник міжнародних та всеукраїнських конференцій, 
зокрема (Перемишль, Ярослав, Жешув, Краків, Люблін, 
Вроцлав, Львів, Пряшів (Словаччина)), за період 2002 ‒ 
2018 рр. взяла участь у 55-ти наукових конференціях.

Вклад у розвиток кафедри. 2002 ‒ 2018 рр. брала 
участь у підготовці до друку навчально-методичних посіб-
ників; 2005 ‒ 2015 рр. складання планів роботи кафедри но-
вої та новітньої історії України. Співорганізатор проведен-
ня викладацьких та студентських міжнародних наукових 
конференцій (м. Жешув, м. Ярослав, Польща). 

Громадська діяльність. З 2013 до 2016 рр. член нау-
ково-методичної ради Дрогобицького державного педаго-
гічного університету імені Івана Франка. Виконувала функ-
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цій члена редакційної колегії іноземного рецензованого 
наукового видання: Zagadnenia społeczno-ekonomiczne, 
polityczne, kulturalne i religijne w badaniach polskich, 
słowackich oraz ukraińskich. ‒ Jaroslaw, PWSTE im. ks. B. 
Markiewicza, 2014. Член Польського історичного Товари-
ства, соціологічно-історичного факультету Жешувського 
Університету з 2016 р. Член редакційної колегії фахового 
наукового збірника “Наукові записки Тернопільського на-
ціонально-педагогічного університету імені Володимира 
Гнатюка“. Серія: Історія (листопад 2018 р.). 

Інтереси та вподобання. Інтелігенція західних облас-
тей України (вересень 1939 ‒ червень 1941), геополітична 
роль України та Польщі в Європі на сучасному етапі, тран-
скордонна співпраця між Україною та Польщею на сучас-
ному етапі, розвиток судової системи Польщі у міжвоєн-
ний період.

Найважливіші праці
Лучаківська І. Українська інтелігенція західних областей УРСР 

в перші роки радянської влади (1939 ‒ 1941 рр.). Львів, 2001. 140 с.
Лучаківська І. Депортації українського населення на роботу 

в Німеччину 1941 ‒ 1944 рр. // Галичина. Всеукраїнський науковий 
і культурно-просвітній краєзнавчий часопис (До 350-річчя м. Іва-
но-Франківськ), Івано-Франківськ. Вип. 18 ‒ 19. 2011. С. 244–249.

Лучаківська І. Встановлення тимчасових органів влади в Захід-
ній Україні і їх діяльність у 1939 році // Гілея: науковий вісник. Збір-
ник наукових праць / гол. ред. В.М. Вашкевич. Київ: ВІР УАН, 2013. 
Випуск 78 (№11). С. 4–6.

Luchakivska I. Ukrainsko-polskie relacje na współczesnym etapie 
/ Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej. Kraków: Polska Akademia 
Umiejętności, 2010. T. І. S. 152–168.

Luchakivska I. Współczesny etap stosunków polsko-ukraińskich. 
Polska Akademia Umiejętności / Prace komisji wschodnioeuropejskiej PAU 
Tom XI, pod redakcja Andrzeja Zieby, Kraków, 2010. S. 183–194.

Luchakivska I. Zapobieganie i zwalczanie przemocy domowej w 
rodzinie na Ukrainie // Współczesna rodzina. Aspekty społeczno-prawne. 
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017. S. 170–175.
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Лучаківська І. Education in context of the european integration 
process // “Гілея: науковий вісник“. Київ: ВІР УАН, 2017. Випуск 117 
(№2). С. 62–63.

Лучаківська І. Socjalno-materialny stan fachowych grup inteligencji 
na zachjdnich obwodach Ukrainy 1939 ‒ 1941 latach // “Гілея: науковий 
вісник“. Київ: ВІР УАН, 2017. Випуск 123 (№8). С. 45–50.

Українське право. Тексти ‒ Джерела ‒ Переклади : навчально-ме-
тодичний посібник [для студентів права, адміністрації і суспільних 
наук]. Жешув: Видавництво Жешувського Університету. 2017. 217 с. 
(співавтор ‒ Барбара Скочинська-Прокопович).

Лучаківська І. Навчальний посібник “Геополітична роль Укра-
їни та Польщі в Європі на сучасному етапі“: тексти лекцій [для 
підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за 
спеціальністю 8.02030201 Iсторiя (з доповненням)]. Дрогобич: Редак-
ційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного уні-
верситету імені Івана Франка, 2017. 244 с.

МЕДВІДЬ 
Оксана Василівна, 

кандидат історичних наук, 
доцент кафедри історії України 
Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені 
Івана Франка. 

Народилася 15 вересня 1971 р. в 
м. Дрогобич Львівської області.

Освіта. У 1994 р. закінчила 
Львівський національний університет імені Івана Франка 
за спеціальністю “Історія”. З 1999 до 2002 р. навчалася в 
аспірантурі Львівського університету. У 2003 р. захистила 
кандидатську дисертацію “Військово-політична діяльність 
Дмитра Палієва)” за спеціальністю 20.02.22 ‒ Військова іс-
торія. У 2005 р. присвоєне вчене звання доцента кафедри 
нової та новітньої історії України.

Трудова діяльність. З 01.09.1997 р. до 01.04.2004 р. ‒ 
викладач кафедри історії України Дрогобицького дер-
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жавного педагогічного університету ім. Івана Франка (до 
20.08.2000 р. кафедри історії України та політології). У 2003 
р. обрана за конкурсом на посаду старшого викладача цієї 
кафедри. З 2005 р. ‒ доцент кафедри історії України (з 2007 
р. ‒ кафедри нової та новітньої історії України). З вересня 
2017 р. доцент кафедри історії України.

Наука. Автор понад 50 наукових праць та навчаль-
но-методичних посібників. Читає курси “Історія Украї-
ни”, “Історія України ХІХ ‒ поч. ХХ ст.”, “Актуальні про-
блеми національно-визвольних змагань в Україні в 1914 ‒ 
1920 рр.”, “Історія українського війська”, керує підготов-
кою курсових та магістерських робіт. Постійний учасник 
регіональних, всеукраїнських та міжнародних наукових 
конференцій.

Особиста історико-педагогічна практика. Веде 
співпрацю з учителями шкіл міста Дрогобич та району, 
виступає із лекціями, присвяченими важливим історич-
ним подіям.

Інтереси та вподобання. Сфера наукових інтересів ‒ 
військова історія України першої половини ХХ ст.; діяль-
ність праворадикальної партії “Фронт національної єдно-
сті та його фундатора Дмитра Палієва”. 

Найважливіші праці
Статті

Медвідь О. Військово-організаційна діяльність Дмитра Палієва 
в Українській Галицькій Армії // Дрогобицький краєзнавчий збірник. 
Спецвипуск ІІ. Дрогобич: Посвіт, 2015. С. 88–93.

 Медвідь О. Дмитро Паліїв про листопадову національно-демо-
кратичну революцію на західноукраїнських землях 1918 ‒ 1919 рр. // 
Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник на-
укових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного 
університету імені Івана Франка / редактори-упорядники В. Іль-
ницький, А. Душний, І. Зимомря. Дрогобич: Посвіт, 2016. Вип. 16. 
С. 88–94.

Медвідь О. Науково-мемуарна і публіцистична спадщина Д. Па-
лієва // Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплі-
нарному контексті: Матеріали ІІ-ї Міжнародної науково-практич-
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ної конференції, (24–25 березня 2016 р.) // редактори упорядники: 
І. Зимомря, В. Ільницький. Ченстохов ‒ Ужгород ‒ Дрогобич: Посвіт, 
2016. С. 54–56.

Медвідь О. “Розвиток кооперативного руху на Дрогобиччині у 
міжвоєнний період” // Дрогобицький краєзнавчий збірник. Спецви-
пуск ІІІ. Дрогобич: Посвіт, 2017. С. 227–232.

Медвідь О. Діяльність Фронту національної єдності у Східній 
Галичині у 1933 ‒ 1939 рр. // Східноєвропейський історичний вісник 
/ головний редактор В. Ільницький. Дрогобич: Посвіт, 2016. Вип. 1. 
С. 54–59.

Медвідь О., Галів М. Стан Трускавецького курорту за радян-
ськими джерелами 1945 року // Східноєвропейський історичний віс-
ник. Спецвипуск / головний редактор В. Ільницький. Дрогобич: Пос-
віт, 2017. С. 162–169.

Медвідь О. Політична діяльність Дмитра Паліїва // Східноєв-
ропейський історичний вісник / головний редактор В. Ільницький. 
Дрогобич: Посвіт, 2017. Спецвипуск ІІ. С. 52–57.

Медвідь О. Посольські виступи Дмитра Палієва у парламен-
ті Другої Речі Посполитої // Східноєвропейський історичний вісник 
/ головний редактор В. Ільницький. Дрогобич: Посвіт, 2017. Вип. 5. 
С. 117–122. 

Навчально-методичні посібники
Медвідь О. В. Історія українського війська: конспект лекцій 

[для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
галузі знань 0203 Гуманітарні науки напрямів підготовки 6.020302 
Історія, 6.020301 Філософія]. Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ іме-
ні Івана Франка, 2016. 98 с.

Медвідь О. В. Історія України ХІХ ‒ поч. ХХ ст.: методичні 
матеріали до семінарських занять [для підготовки фахівців першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 0203 Гуманітарні 
науки напряму підготовки 6.020302 “Історія”]. Дрогобич: Видавни-
чий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2016. 58 с.
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МИСІВ 
Любомир Володимирович,
кандидат наук з державного 

управління, заступник директора 
Соціологічної групи “Рейтинг”. 

Народився 28 січня 1979 р. у селі 
Велика Вільшаниця Золочівського 
району Львівської області.

Освіта. У 1996 р. закінчив з від-
знакою загальноосвітню школу 
№ 16 м. Дрогобич Львівської області. 

Цього самого року вступив на історичний факультет Дрого-
бицького державного педагогічного університету імені Іва-
на Франка (денна форма навчання), який закінчив з відзна-
кою у 2001 р. Отримав повну вищу освіту за спеціальністю 
“Педагогіка і методика середньої освіти. Історія” та здобув 
кваліфікацію вчителя всесвітньої історії та народознавства. 
У 2003 р. зарахований до аспірантури при кафедрі соціаль-
ної та гуманітарної політики Національної академії дер-
жавного управління при Президентові України. У червні 
2008 р. успішно захистив дисертацію на тему “Особливості 
державного управління у сфері духовно-ціннісного розвит-
ку українського суспільства” на здобуття наукового ступеня 
кандидата наук з державного управління за спеціальністю 
25.00.01 ‒ Теорія та історія державного управління.

Трудова діяльність. З вересня 2000 р. до середини 
2003 р. працював на різних посадах у Дрогобицькому дер-
жавному педагогічному університеті імені Івана Франка: з 
2000 р. до 2002 р. ‒ помічник проректора з навчально-вихов-
ної роботи; з вересня 2002 р. до липня 2003 р. ‒ начальник 
відділу інформаційного забезпечення освітньої діяльності. 
Водночас за сумісництвом ‒ викладач кафедри історії Укра-
їни. 

У липні 2003 р. прийняв присягу державного службов-
ця. З липня до листопада 2003 р. працював на посаді го-
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ловного спеціаліста відділу комп’ютерного забезпечення 
Львівської обласної державної адміністрації. З листопада 
2003 р. до грудня 2006 р. ‒ аспірант кафедри соціальної та 
гуманітарної політики Національної академії державно-
го управління при Президентові України. З грудня 2006 ‒ 
до квітня 2014 р. працював на різних посадах в Управлінні 
суспільно-політичних питань Адміністрації Президента 
України. З 2009 р. до 2012 р. ‒ доцент кафедри соціальної та 
гуманітарної політики Національної академії державного 
управління при Президентові України. З травня 2014 р. ‒ і 
до листопада 2016 р. ‒ працював у громадському секторі, а 
також Верховній Раді України. З листопада 2016 р. і до цього 
часу ‒ заступник директора Соціологічної групи “Рейтинг”. 

Наука. Автор більше 20 наукових та навчально-мето-
дичних праць, серед яких ‒ 2 навчальні посібники (у співав-
торстві), 19 наукових та енциклопедичних статей. 

Особиста педагогічна практика. Читає лекції про 
соціологічні виміри сучасного українського суспільства в 
Національній академії державного управління при Прези-
дентові України.

Інтереси та вподобання. Історія, соціологія, політо-
логія.

Найважливіші праці
Монографії

Державна політика в соціогуманітарній сфері : навч. посіб. / 
В. П. Трощинський, П. К. Ситнік, В. А. Скуратівський та ін.; за заг. 
ред. О. Ю. Оболенського, С. В. Сьоміна, А. О. Чемериса, В. П. Трощин-
ського, С. В. Загороднюка, О. Л. Приходько, Л. О. Воронько. Київ: Вид-
во НАДУ, 2007. 96 с.

Соціогуманітарні виміри державної політики: навч. посіб. / 
В. П. Трощинський, П. К. Ситнік, В. А. Скуратівський та ін. Київ: 
Вид-во НАДУ, 2007. 106 с. (тема 2)

Статті
Мисів Л. В. Діяльність ОУН-УПА на Дрогобиччині у перші пово-

єнні роки (1945 ‒ 1946) // Дрогобицький краєзнавчий збірник / Ред. кол.: 
К. Кондратюк (відповід. редактор), В. Футала (упорядник), Л. Заш-
кільняк, Я. Ісаєвич та ін. Спецвипуск. Дрогобич, 2002. С. 158–169. 
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Футала В. П., Мисів Л. В. Боротьба радянської влади з націо-
нально-визвольним рухом на території Дрогобицької області у 1945 ‒ 
1946 рр. // Дрогобицький краєзнавчий збірник / ред. кол.: К. Кондратюк 
(відповід. редактор), В. Футала (упорядник), Л. Зашкільняк, Я. Ісаєвич 
та ін. Спецвипуск. Дрогобич, 2002. С. 170–181. 

Мисів Л. В. Державне регулювання діяльності ЗМІ щодо розвит-
ку духовних цінностей українського суспільства // Зб. наук. пр. Київ: 
Вид-во НАДУ, 2005. Вип. 1. С. 458–463. 

Мисів Л. В. Особливості діяльності суб’єктів державної політи-
ки щодо формування та розвитку духовних цінностей українського 
суспільства // Вісн. НАДУ. 2005. № 3. С. 451–455. 

Мисів Л. В. Особливості законодавства України щодо діяльності 
органів державного управління у сфері формування та розвитку духов-
них цінностей українського суспільства [Електрон. ресурс] // Держав-
не управління: теорія та практика. 2005. № 1. Режим доступу: http://
www.nbuv.gov.ua/e-journals/Dutp/ 2005-1/txts/MISIV.htm. ‒ Заголовок з 
екрана. 

Мисів Л. В. Теоретико-методологічні підходи до вивчення про-
блем державного управління формуванням та розвитком духовних 
цінностей українського суспільства // Актуальні проблеми державно-
го управління: Зб. наук. пр. Д.: ДРІДУ НАДУ, 2006. Вип. 3 (25). С. 50–
57.

Мисів Л. В. Формування та розвиток духовних цінностей укра-
їнського суспільства як проблема сучасного державотворення // Ак-
туальні теоретико-методологічні та організаційно-практичні про-
блеми державного управління: Матеріали наук.-практ. конф. за між-
нар. участю, м. Київ, 28 трав. 2004 р.: у 2 т. / за заг. ред. В. І. Лугового, 
В. М. Князєва. Київ: Вид-во НАДУ, 2004. Т. 1. С. 335–336.

Мисів Л. В. Суб’єкти державної політики формування та роз-
витку духовних цінностей українського суспільства // Актуальні 
проблеми державного управління на новому етапі державотворення: 
Матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, м. Київ, 31 трав. 
2005 р.: у 2 т.; за заг. ред. В. І. Лугового, В. М. Князєва. Київ: Вид-во 
НАДУ, 2005. Т. 2. С. 218–219.

Мисів Л. В. Особливості державного управління процесом фор-
мування та розвитку духовних цінностей українського суспільства 
// Проблеми трансформації системи державного управління в умовах 
політичної реформи в Україні: Матеріали наук-практ. конф. за між-
нар. участю, м. Київ, 31 трав. 2006 р.: У 2 т. / за заг. ред. О. Ю. Оболен-
ського, В. М. Князєва. Київ: Вид-во НАДУ, 2006. Т. 2. С. 353–354.
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Мисів Л. В. Передумови здійснення державно-управлінського 
впливу на процеси формування та розвитку духовних цінностей укра-
їнського суспільства // Теорія державного управління ‒ практиці дер-
жавного управління: матеріали наук.-методолог. семінару в режимі ві-
деоконференц-зв’язку, Київ ‒ Дніпропетровськ ‒ Львів ‒ Одеса ‒ Харків, 
23 листоп. 2010 р. / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського. 
Київ: НАДУ, 2011. С. 57–63.

ОЖУБКО 
Володимир Іванович, 

кандидат історичних наук, доцент 
кафедри історії Дрогобицького 

державного педагогічного інституту 
імені Івана Франка. 

Народився 19 грудня 1933 р. у 
с. Чертіж Сяноцького повіту Жешів-
ського воєводства (Республіка Поль-
ща).

Освіта. Закінчив початкову школу с. Чертіж. Походив 
із селянської родини. За національністю ‒ українець. Піс-
ля завершення Другої світової війни переїхав на територію 
УРСР та оселився у с. Рихтичі Дрогобицького району. Бать-
ки працювали у місцевому колгоспі. Із грудня 1962 р. був 
членом КПРС. Помер 30 квітня 2003 р. у м. Борислав. 1949 
р. закінчив Рихтицьку семирічну школу. 1949 ‒ 1953 рр. на-
вчався у Бориславському педучилищі, де здобув спеціаль-
ність вчителя фізичної культури. Під час навчання брав 
участь у республіканських та всесоюзник змаганнях з гім-
настики. 1953 ‒ 1956 рр. ‒ студент історико-філологічного 
факультету Дрогобицького педагогічного інституту імені 
Івана Франка. 1956 р. переведений на історичний факуль-
тет Львівського державного університету імені Івана Фран-
ка, який закінчив у 1958 р. 29 травня 1987 р. захистив у Дні-
пропетровському державному університеті імені 300-річчя 
об’єднання України з Росією кандидатську дисертацію “Ді-
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яльність Компартії України по підборі, вихованню і роз-
становці керівних господарських кадрів в західних облас-
тях УРСР (1944 ‒ 1950 рр.)” на здобуття наукового ступеня 
кандидата історичних наук зі спеціальності ‒ Історія КПРС. 
29.11.1991 р. отримав вчене звання доцента кафедри історії 
Дрогобицького державного педагогічного інституту імені 
Івана Франка. 

Трудова діяльність. Упродовж 1958 ‒ 1959 рр. ‒ вчи-
тель історії у Старочарторийській СШ Колківського району 
Волинської області. 1959 ‒ 1962 рр. ‒ викладач фізкультури 
та історії в Дрогобицькій школі ФЗУ. 1962 ‒ 1963 рр. ‒ ви-
кладач суспільних дисциплін в Дрогобицькому профтеху-
чилищі. У 1963 р. призначений завідувачем кабінету марк-
сизму-ленінізму (згодом кабінет історії КПРС) Дрогобиць-
кого державного педагогічного інституту імені Івана Фран-
ка. 1971 р. асистент кафедри історії КПРС, а із листопада 
1972 р. старший викладач, з 1990 р. доцент цієї кафедри. 
01.02.1992 ‒ 30.06.1992 рр. тимчасово виконував обов’язки 
завідувача кафедри історії. 01.09.1993 р. переведений на по-
саду доцента кафедри історії України та політології, де пра-
цював впродовж 10 років. 

Наука. Автор понад 10 наукових та навчально-методич-
них праць. Учасник регіональних, всеукраїнських та всесо-
юзних наукових конференцій.

Інтереси та вподобання. Історія формування кадро-
вого забезпечення на західноукраїнських землях (1944 ‒ 1950 
рр.). 

Відзнаки та нагороди. Отримував подяки від ректо-
рів Дрогобицького державного педагогічного інституту за 
сумлінне ставлення до своїх обов’язків та активну участь у 
суспільно корисній роботі.

Найважливіші праці
Атореферат

Ожубко В. І. Діяльність Компартії України по підборі, вихован-
ню і розстановці керівних господарських кадрів в західних областях 
УРСР (1944 ‒ 1950 рр.). Дніпропетровськ, 1987. 16 с.
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Статті
Ожубко В. І. До питання про діяльність КПЗУ у польській армії 

в 30-ті роки // Деякі питання суспільних наук. Тези доповідей і по-
відомлень VII звітної наукової конференції Дрогобицького державного 
педагогічного інституту, 20–22 травня 1965. Дрогобич, 1965. 6 с.

Ожубко В. І. Історія сіл Опака, Підбуж, Раневичі Дрогобицького 
району // Історія міст і сіл Української РСР у 26-ти томах, Львівська 
область. Київ: АН УРСР, 1968. 1 с.

Ожубко В. И. Из истории кадровой политики партии на желез-
нодорожном транспорте в 1944 ‒ 1950 гг. // Вопросы истории КПСС. 
Межвузовский сборник. ‒ Ульяновск, 1975. ‒ 12 с.

Ожубко В. І., Кошарний М. Я., Іваненко А. Є., Батюк В. С. та ін. 
Методичні поради по організації самостійної роботи студентів. Пла-
ни семінарських занять із курсу історія КПРС. Дрогобич, 1982. 34 с. 

Ожубко В. І. Діяльність партійних організацій західних об-
ластей УРСР по відборі і розстановці керівних господарських кадрів 
(1944 ‒ 1950 рр.). Дрогобич, 1985. 29 с.

Ожубко В. И. Руководители Дрогобычского вооруженного восста-
ния 14–15 апреля 1919 г. // Актуальные проблемы исследования био-
графий пролетарских революционеров. Тезисы докладов и сообщений 
республиканской научно-практической конференции 12–14 октября 
1988. Николаев, 1988. 4 с.

Ожубко В. І., Кошарний М. Я. Деякі питання методики вивчен-
ня національної політики КПРС в умовах революційної перебудови 
радянського суспільства // Актуальные проблемы преподования обще-
ственных наук в процессе перестройки. Тезисы докладов научно-прак-
тической конференции г. Дрогобыч, 10–12 мая 1989 г. Львов, 1989. 3 с.

Ожубко В. І. Діяльність партійних організацій західних облас-
тей УРСР по висуненню місцевого активу на керівну господарську 
роботу (1944 ‒ 1950 рр.) // 50 років возз’єднання Західної України з 
Українською Радянською Соціалістичною Республікою у складі Со-
юзу РСР. Тези доповідей та повідомлень наукової конференції. Львів. 
27–29 вересня 1989 р. Львів, 1989. 2 с.

Ожубко В. І. Зенон Коссак ‒ видатний діяч ОУН // Дрогобицький 
краєзнавчий збірник. Спецвипуск. Дрогобич, 2002. С. 242–251. 



64

ПАНАСЮК 
Ганна Іванівна,

старший викладач кафедри історії 
України та політології Дрогобицького 
державного педагогічного університету 

імені Івана Франка. 

Народилася 1 квітня 1941 р. у мі-
стечку Журавно Жидачівського ра-
йону Львівської області.

Освіта. У 1957 р. закінчила 
Журавнівську середню школу Ми-

колаївського району Львівської області. З 1962 до 1967 р. 
навчалася на філологічному факультеті Дрогобицького 
державного педагогічного інституту імені Івана Франка 
за спеціальністю українська мова, література та іноземна 
мова, отримала кваліфікацію вчителя української мови, лі-
тератури та німецької мови. З 1970 р. до 1972 р. навчалася у 
Вищій партійній школі при ЦК України. У 1986 ‒ 1987 рр. 
в річній аспірантурі при Дніпропетровському державному 
університеті.

Трудова діяльність. Свою трудову діяльність розпоча-
ла в 1957 р. Працювала у Дубравській, Корчівській восьми-
річній і Журавській середній школах Жидачівського району 
Львівської області. Після закінчення Дрогобицького дер-
жавного педагогічного інституту імені Івана Франка –вчи-
тель німецької мови Гніздичівської середньої школи Жида-
чівського району, з грудня 1967 р. ‒ перший секретар Жи-
дачівського райкому комсомолу. У Дрогобицькому педа-
гогічному університеті працює з 1974 р. викладачем історії 
і суспільствознавства на підготовчому відділенні. У серпні 
1991 р. зарахована на посаду старшого викладача кафедри 
історії. З 1993 р. ‒ старшого викладача кафедри історії Укра-
їни та політології. Г. І. Панасюк викладала і на факультеті 
довузівської підготовки. В 2002 р. звільнена у зв’язку із закін-
ченням строкового трудового договору.
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Забезпечувала викладання нормативного курсу “Іс-
торія України” на неспеціальних факультетах. Працю-
вала над кандидатською дисертацією. Основні напрями 
наукової спеціалізації ‒ Історія національно-визвольного 
руху, історичне краєзнавство. Автор 10 наукових публі-
кацій.

Інтереси та вподобання. Історія національно-визволь-
ного руху, історичне краєзнавство.

Відзнаки та нагороди. Подяка ректора за багаторічну 
сумлінну працю та у зв’язку з 60-річчям від дня народження 
(30.01.2001 р.).

Найважливіші праці
Статті

Панасюк Г. И. Развитие ленинских традиций устных публич-
ных выступлений партийными и советскими кадрами в годы Великой 
Отечественной войны // Руководящая роль КПСС в победе советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941 ‒ 1945 гг.: Материалы 
Всесоюзной конференции 20–22 февраля 1985. Днепропетровск: Изд. 
ДнГУ, 1985. С. 176–177.

Панасюк Г. І. В. І. Ленін і підготовка партійних кадрів в період 
першої російської революції (1905 ‒ 1907 рр.) : методичні рекомендації 
на допомогу лекторам і доповідачам. Запоріжжя: Обласна організація 
т-ва “Знання” УРСР, 1986. 

Панасюк Г. І. Публічні виступи В. І. Леніна у вузівських аудито-
ріях Петербурга (1905 ‒ 1907) / Тези доповіді на Всесоюзній науковій 
конференції “Виховання молоді і студентів на прикладі життя і ді-
яльності В. І. Леніна”. Казань, 1987.

Панасюк Г. І. Використання “Спогадів про В. І. Леніна при ви-
вченні теми “Партія в період першої російської революції” / Тези допо-
віді на науково-методичній конференції “Актуальні проблеми викла-
дання суспільних наук в умовах революційної перебудови соц. суспіль-
ства”. Дрогобич, 1989.

Панасюк Г. І. Значення вивчення студентами уроків історії для 
формування критеріїв загальнолюдських цінностей // Тези доповіді 
міжвузівської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю 
Дрогобицького педінституту. Дрогобич, 1990. Ч. І. С. 26–28.
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ПЕРЕРВА 
Володимир Степанович, 
кандидат історичних наук, 

доцент. 

Народився 22 квітня 1973 р. у 
м. Біла Церква Київської області.

Освіта. У 1980 р. вступив до “ну-
льового” класу Білоцерківської се-
редньої школи № 11, а в 1982 р. був 
переведений до Білоцерківської СШ 
№ 1, яку закінчив у 1990 р. У 1992 р. 

за експериментальним набором вступив на історичний фа-
культет Дрогобицького державного педагогічного інституту, 
який закінчив із відзнакою у 1997 р. У 1998 р. вступив до аспі-
рантури Київського Національного університету імені Тара-
са Шевченка. У 2002 р. захистив кандидатську дисертацію на 
тему “Статус єпархіальних органів влади та парафіяльного 
священства у Київській митрополії ХІХ – початку XX ст.”.

Трудова діяльність. Протягом 1990 ‒ 1992 рр. працю-
вав оператором газового обладнання Білоцерківського ТОВ 
“Експрес”. У 1997 ‒ 1998 рр. асистент кафедри історії Укра-
їни Дрогобицького державного педагогічного університету 
імені Івана Франка. З 2001 р. працював на посаді доцента 
кафедри соціально-гуманітарних дисциплін (згодом ‒ ка-
федри правознавства) у Білоцерківській філії Відкритого 
міжнародного університету розвитку людини “Україна” 
(сьогодні ‒ Білоцерківський інститут економіки та управ-
ління ВНЗ ВМУРоЛ “Україна”). З 2015 р. працює доцентом 
кафедри педагогіки, психології та менеджменту освіти Ки-
ївського обласного інституту післядипломної освіти педа-
гогічних кадрів (комунальний навчальний заклад Київської 
обласної ради).

Наука. Автор понад 100 наукових та науково-популяр-
них праць, із них 10 опубліковані в фахових наукових жур-
налах і понад 100 наукові та науково-популярні праці. 



67

Сфера наукових інтересів. Церковна історія України, 
історія освіти, мікроісторія Київщини. 

Громадська діяльність. Член правління Київської об-
ласної організації Національної спілки краєзнавців Укра-
їни, лауреат молодіжної премії голови Київської облдер-
жадміністрації (2005) і Літературно-мистецької премії імені 
І. С. Нечуя-Левицького (2011).

Відзнаки та нагороди. Нагороджений грамотою Свя-
щенного Синоду Української Православної Церкви (2009 р.), 
Орденом “1020-річчя Хрещення Київської Русі” (2009 р.), 
Нагрудним знаком “Відзнака міського голови” м. Біла Цер-
ква (2010 р.), медаллю ВУТ “Просвіта” ім. Тараса Шевченка 
“Будівничий України” (2010 р.), обласною літературно-мис-
тецькою премією імені І. С. Нечуя-Левицького (2011 р.), 
Орденом преподобного Нестора Літописця ІІ ступеня УПЦ 
(2013), Почесним нагрудним знаком Обухівського району 
“Подяка” (2015 р.), медаллю комунального ВНЗ Київської 
обласної ради “Академія неперервної освіти”, “М. І. Пиро-
гов ‒ попечитель Київського навчального округу” (2016 р.), 
званням “Почесний краєзнавець України” (2016 р.), почес-
ною грамотою Київської обласної ради (2016 р.).

Найважливіші праці
Монографії

Перерва В. С. Православне Надросся у XIX столітті. Біла Цер-
ква: Видавець О. В. Пшонківський, 2004. 256 с.

Перерва В. С. Історія шкільництва в містах і селах Київщини 
XIX – початку XX ст. Біла Церква: Видавець О. В. Пшонківський, 
2008. 672 с.

Перерва В. С. Графи Браницькі: підприємці та меценати. Біла 
Церква: Видавець О. В. Пшонківський, 2010. 270 с.

Перерва В. С., Букет Є. В., Кулаковський В. М., Міщенко Л. А., 
Нетреба Д. С. та ін.; упоряд. Букет Є. В. Нариси з історії Ясногород-
ки. Біла Церква: Видавець О. В. Пшонківський, 2010. 304 с.

Перерва В. С. Церковні школи в Україні (кінець XVIII ‒ поч. 
ХХ ст.): забутий світ. Біла Церква: Вид. О. В. Пшонківський, 2014. 
Том І. Загальна частина. 576 с. + 32 с., іл.
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Перерва В. С. Графиня Олександра Василівна Браницька. Най-
щедріша меценатка української історії, або як стати незабутньою 
жінкою. Біла Церква: Видавець О. В. Пшонківський, 2016. 480 с.

Перерва В. С. Білоцерківщина ‒ край православний. З історії Цер-
кви та школи. Біла Церква: Церковно-історичний відділ Білоцерків-
ської єпархії Української Православної Церкви, 2014. 280 с.

Перерва В. С. Місто Біла Церква: історія проти міфів. Біла Цер-
ква: Видавець О. В. Пшонківський, 2018. 232 с.

Брошури
Перерва В. С. Преображенський кафедральний собор у місті Біла 

Церква. Біла Церква: Видавець О. В. Пшонківський, 2004. 64 с., іл.
Перерва В. С. Свято-Покровський храм у селі Ромашки. Біла 

Церква: Видавець О. В. Пшонківський, 2009. 64 с.

ПОПП 
Руслана Петрівна,

кандидат історичних наук, доцент 
кафедри історії України Дрогобицького 
державного педагогічного університету 

імені Івана Франка. 

Народилася 17 липня 1970 р. у 
м. Броди Львівської області.

Освіта. 1987 р. закінчила з від-
знакою середню школу № 3 м. Бро-

ди Львівської області. У цьому самому році вступила на іс-
торичний факультет Львівського державного університету 
імені Івана Франка (денна форма навчання), який закінчила 
з відзнакою у 1992 р. Отримала повну вищу освіту за спе-
ціальністю “Історія” та здобула кваліфікацію “Історик, ви-
кладач історії” (диплом з відзнакою). З 1997 до 2000 р. на-
вчалася в аспірантурі на кафедрі новітньої історії України 
Львівського національного університету імені Івана Франка. 
У листопаді 2003 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради 
К 35.051.12 у Львівському університеті імені Івана Франка 
успішно захистила кандидатську дисертацію на тему: “Ін-
телігенція Львова в 1944 ‒ 1953 рр. (історико-соціологічний 
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аспект)” на здобуття наукового ступеня кандидата історич-
них наук зі спеціальності 07.00.01 ‒ Історія України. Від 10 
березня 2004 р. кандидат історичних наук. У 2005 р. присво-
єно вчене звання доцента кафедри історії України. 1 верес-
ня 2018 р. зарахована до докторантури Дрогобицького дер-
жавного педагогічного університету імені Івана Франка за 
спеціальністю 032 “Історія та археографія”.

Трудова діяльність. Після закінчення університету пра-
цює вчителем історії середньої школи № 3 м. Дрогобич. З 
1996 р. Попп Руслана Петрівна викладач кафедри історії Укра-
їни та політології Дрогобицького державного педагогічного 
університету імені Івана Франка. З 2000 р. працює старшим 
викладачем кафедри історії України, а з березня 2004 р. ‒ до-
центом цієї кафедри. З 2007 р. ‒ доцент кафедри нової та но-
вітньої історії України. З вересня 2017 р. Попп Руслана Петрів-
на обіймає посаду доцента кафедри історії України.

Наука. Руслана Петрівна є автором понад 80 наукових 
та навчально-методичних публікацій. Постійний учасник 
регіональних, всеукраїнських та міжнародних наукових 
конференцій, член редколегії фахового наукового збірни-
ка “Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць 
Дрогобицького державного педагогічного університету іме-
ні Івана Франка”, серія “Історія”, член наукової ради збірни-
ка “Rocznik Kolbuszowski”, керує науково-дослідницькою 
роботою студентів та аспірантів, бере участь в атестації нау-
кових працівників як офіційний опонент.

Читає курси “Історія України (20-ті рр. ХХ ст. - поч. 
ХХІ ст.)”, “Більшовицький режим і доля західноукраїнської 
інтелігенції (1939 ‒ 1953)”, “Українська діаспора: історія і су-
часність”.

Особиста історико-педагогічна практика. Веде 
співпрацю з учителями шкіл міста Дрогобич та району.

Громадська діяльність. З 2006 до 2011 р. виконувала 
обов’язки заступника декана історичного факультету Дро-
гобицького державного педагогічного університету іме-
ні Івана Франка з виховної роботи. Координатор проекту 
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співпраці історичного факультету з інститутом історії та ар-
хівістики Педагогічного університету імені Комісії народної 
освіти в Кракові. Член факультетської та університетської 
науково-методичних рад. 

Інтереси та вподобання. Коло наукових інтересів 
Р.П. Попп охоплює актуальні питання історії західноукра-
їнських земель у перші післявоєнні роки, становище інтелі-
генції краю, суспільно-політичні, етнодемографічні та соці-
альні процеси на Дрогобиччині у післявоєнні роки, а також 
історія та сучасність української діаспори.

Відзнаки та нагороди. Подяки ректора Дрогобицько-
го державного педагогічного університету імені Івана Фран-
ка до Дня науки (18.05.2005 р.; 09.04.2012 р.), з нагоди про-
фесійного свята працівника освіти (01.10.2014 р.), подяка з 
нагоди 75-річчя Дрогобицького державного педагогічного 
університету імені Івана Франка (01.10.2015 р.), Подяка Мі-
ністерства освіти та науки України (вересень 2017 р.).

Найважливіші праці
Статті

Попп Р. Ідеологічний тиск і репресії щодо інтелігенції Львова 
(1944 ‒ 1953 рр.) // Дрогобицький краєзнавчий збірник. Спецвипуск. 
Дрогобич: НВЦ “Каменяр”, 2002. С. 448–462.

Попп Р. Місто Дрогобич у перші повоєнні роки // Дрогобицький 
краєзнавчий збірник. Вип. X. Дрогобич: Коло, 2006. С. 458–467.

Попп Р. Етносоціальний склад населення Дрогобича (30 ‒ 60-ті 
рр. ХХ ст.) // Дрогобицький краєзнавчий збірник. Вип. ХІ ‒ ХІІ. Дрого-
бич: Коло, 2008. С. 349–359.

Попп Р. Шкільна освіта в Дрогобицькій області в повоєнні роки 
(1944 ‒ 1953) // Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки ДДПУ 
імені Івана Франка. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ іме-
ні Івана Франка, 2011. Випуск двадцять восьмий. Історія. С. 156–167.

Попп Р. Номенклатура Дрогобицької області у перші повоєнні 
роки (1944 ‒ 1950) // Дрогобицький краєзнавчий збірник. Вип. ХVІІ ‒ 
ХVІІІ. Дрогобич: Коло, 2014. С. 349–357.

Попп Р. Ідеологічний вплив на населення Дрогобицької області 
(1944 ‒ 1945 рр.) // Дрогобицький краєзнавчий збірник. Спецвипуск ІІ. 
Дрогобич: Посвіт, 2015. С. 227–235.
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Попп Р. Переміщення населення Дрогобицької області (1944 ‒ 
1953) // Східноєвропейський історичний вісник / головний редактор 
В. Ільницький. Дрогобич: Посвіт, 2016. Вип. 1. С. 69–74.

Попп Р. Політика радянської системи щодо жіноцтва Дрогобич-
чини у перші повоєнні роки (1944 ‒ 1953) // Дрогобицький краєзнавчий 
збірник. Спецвипуск ІІІ. Дрогобич: Посвіт, 2017. С. 328–336.

Навчально-методичні посібники
Попп Р. Українська діаспора історія і сучасність: тексти лек-

цій [для фахівців другого магістерського рівня вищої освіти за спеці-
альністю 8.02030201 “Історія”]. Дрогобич: Видавничий відділ Дрого-
бицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 
2016. 86 с. 

Попп Р. Більшовицький режим і доля західноукраїнської інтелі-
генції (1939 ‒ 1953 рр.) : методичні матеріали до самостійної роботи 
студентів заочної форми навчання [для фахівців ОКР “Спеціаліст” 
галузі знань 0203. 

Попп Р. Гуманітарні науки Спеціальності 7.02030201 “Історія”. 
Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного 
університету імені Івана Франка, 2014. 72 с.

РОМАНІВ 
Тарас Михайлович,

Кандидат філософських наук, доцент 
кафедри правознавства, соціології 

та політології. 

Народився 19 травня 1936 р. у 
с. Желибори Галицького району 
Івано-Франківської області.

Освіта. Після закінчення се-
мирічної школи, протягом 1950 ‒ 
1954 рр. навчався в Рогатинському 
педагогічному училищі. У 1962 ‒ 1967 рр. навчався на фі-
лософському факультеті Київського державного універ-
ситету імені Тараса Шевченка за спеціальністю “Філосо-
фія”. Здобув кваліфікацію: “Філософ, викладач філософії 
і суспільствознавства”. У 1972 ‒ 1975 рр. ‒ аспірант при 
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кафедрі філософії Львівського державного університету 
імені Івана Франка.

Трудова діяльність. Упродовж 1954 ‒ 1959 рр. пра-
цював учителем початкових класів у Ганусівській, Дубі-
вецькій та Деліївській семирічних школах Жовтневого ра-
йону Станіславської області. Після демобілізації з армії в 
1957 р. ‒ вчитель історії Тустанівської семирічної школи, 
а з 1959 до 1962 р. ‒ завідувач початкової школи у селі Ку-
рів Галицького району Станіславської області. З 1967 р. ‒ 
працював асистентом, викладачем кафедри філософії 
Львівського державного університету імені Івана Франка. 
Одночасно завідував однією з перших соціологічних ла-
бораторій цього самого навчального закладу. У 1984 р. за-
хистив кандидатську дисертацію “Філософсько-соціоло-
гічний аналіз процесу формування соціальної активності 
особи”, у квітні 1985 р. йому було присвоєно вчену сту-
пінь кандидата філософських наук. Вчене звання доцента 
отримав у листопаді 1991 р. У 1984 ‒ 1989 рр. ‒ викладач 
Львівського торгово-економічного інституту. З 1989 р. 
працював у Дрогобицькому педагогічному інституті іме-
ні Івана Франка на посаді старшого викладача, доцента 
кафедри політекономії, історії України та політології, а з 
2002 р. ‒ на кафедрі правознавства, соціології та політо-
логії. Звільнений 31 серпня 2011 р. у зв’язку із закінчен-
ням строкового трудового договору.

Автор більше ніж 25 наукових та навчально-методич-
них праць. 

Інтереси та вподобання. Наукові зацікавлення: со-
ціальна активність особистості, зокрема молоді, і її гро-
мадянська позиція.

Відзнаки та нагороди. Подяка ректора за багаторіч-
ну сумлінну працю та у зв’язку з 70-річчям (19.04.2006 р.) 
та 75-річчям від дня народження (20.04.2011 р). 
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Найважливіші праці
Статті

Романів Т. Детермінанти соціальної активності молоді // 
Молодіжна політика: проблеми і перспективи. Збірник матеріа-
лів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 ‒ 21 травня 
2005 року). Дрогобич: Вимір, 2005. С. 94–98.

Романів Т. Соціальні норми і цінності як сукупні чинники 
активності молоді // Молодіжна політика: проблеми і перспекти-
ви. Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної кон-
ференції (Дрогобич, 10 ‒ 11 березня 2006 р.). Дрогобич: Вимір, 2006. 
С. 74–77.

Романів Т. Молодіжна політика і проблеми формування ак-
тивної громадянської позиції молоді // Молодіжна політика: про-
блеми і перспективи. Збірник матеріалів Міжнародної науко-
во-практичної конференції (10 ‒ 11 травня 2007 року). Дрогобич: 
Вимір, 2007. С. 336–339.

Романів Т. Засади формування активної громадянської пози-
ції молоді // Молодіжна політика: проблеми і перспективи : Збір-
ник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції, 
Дрогобич (15 ‒ 16 травня 2009 р.). Дрогобич: Редакційно-видавничий 
відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені 
Івана Франка, 2009. С. 92–94.

Навчально-методичні посібники
Романів Т. Основи соціології : навчально-методичний комп-

лекс [для студентів заочної форми навчання]. Дрогобич: Вимір, 
2005. 135 с. (у співавторстві).

Романів Т. Соціологія: курс лекцій : навчальний посібник [для 
студентів]. Дрогобич: Вимір, 2007. 240 с. (у співавторстві).

Романів Т. Соціологія: навчально-методичний комплекс. Дро-
гобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного пе-
дагогічного університету імені Івана Франка, 2009. 40 с. (у співав-
торстві).

Романів Т. Соціологія: навчально-методичний комплекс: на-
вчальний посібник. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрого-
бицького державного педагогічного університету імені Івана Фран-
ка, 2010. 207 с. (у співавторстві).
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РУСИН 
Світлана Василівна,

викладач кафедри історії України 
Дрогобицького державного педагогічного 
університету імені Івана Франка 

(НКЦ м. Хуст). 

Народилася 25 травня 1955 р. 
у с. Лішня Дрогобицького району 
Львівської області.

Освіта. У 1972 р. закінчила 
Дрогобицьку середню загальноосвітню школу № 5. З 
1974 до 1979 р. навчалася в Ужгородському державному 
університеті на історичному факультеті, який закінчила 
з відзнакою та отримала кваліфікацію історик, викладач 
історії та суспільствознавства.

Трудова діяльність. Протягом 1972 ‒ 1974 рр. пра-
цювала в Передкарпатській сільськогосподарській до-
слідній станції. З 1979 до 1985 р. ‒ вихователем, а згодом 
вчителем історії Нижньобистрківської школи-інтернату. 
З 1985 р. ‒ вчитель Хустської СШ № 3 та методист Хуст-
ського районного методкабінету (до 1990 року). З 1990 р. ‒ 
заступник директора Хустської СШ № 3, згодом викладач 
суспільно-гуманітарних дисциплін Закарпатського лісо-
технічного технікуму. У 1999 ‒ 2005 рр. викладач кафедри 
історії України Дрогобицького державного педагогічного 
університету імені Івана Франка (НКЦ м. Хуст).
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САВЧИН 
Михайло Семенович, 
кандидат історичних наук, 

доцент Дрогобицького державного 
педагогічного університету

 імені Івана Франка.

Народився 7 липня 1935 р. у селі 
Вовче Турківського району Львів-
ської області. 

Освіта. У 1953 р. закінчив се-
редню школу с. Вовче. Цього са-
мого року поступив на історичне відділення історико-фі-
лологічного факультету Дрогобицького педагогічного 
інституту, а у 1956 – 1958 рр. продовжив навчання на 
історичному факультеті Львівського університету імені 
Івана Франка. Отримав кваліфікацію ‒ історик. Вчитель 
історії середньої школи. 26 грудня 1973 р. у вченій раді 
Львівського державного університету імені Івана Фран-
ка захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня 
кандидата історичних наук. Кандидат історичних наук 
від 12 травня 1974 р. (диплом МИТ № 011082). 27 квітня 
1977 р. рішенням Вищої атестаційної колегії при Раді мі-
ністрів СРСР було присвоєно вчене звання доцента кафе-
дри історії КПРС.

Трудова діяльність. Інструктор відділу шкіл Дрого-
бицького обкому ЛКСМ України (02.1958 ‒ 01.1959). За-
ступник завідувача відділу шкіл Дрогобицького обкому 
ЛКСМ України (01 – 06.1959). Інструктор відділу комсо-
мольських організацій Львівського обкому ЛКСМ Украї-
ни (06 ‒ 09.1959). Перший секретар Бориславського місь-
ккому ЛКСМ України (09.1959 ‒ 09.1962). Асистент кафе-
дри марксизму-ленінізму (09.1962 ‒ 09.1964 рр.), старший 
викладач кафедри історії КПРС Дрогобицького держав-
ного педагогічного інституту імені Івана Франка (09.1964 ‒ 
01.1975). Секретар парткому інституту (09.1977 ‒ 10.1983). 
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Завідувач підготовчого відділення інституту (25.09.1984 ‒ 
09.1991). Доцент кафедри історії КПРС Дрогобицького 
державного педагогічного інституту імені Івана Франка 
(01.1975 ‒ 1991). Доцент кафедри історії (1991 ‒ 09.1993), до-
цент кафедри загальної історії (09.1993 ‒ 09.1996), доцент 
кафедри історії України і політології (09.1996 ‒ 08.2002), 
доцент кафедри історії України (09.2002 ‒ 08.2007), кафе-
дри нової та новітньої історії України (09.2007 ‒ 07.2010) 
Дрогобицького державного педагогічного університету 
імені Івана Франка (до 1998 р. ‒ інституту). Доцент Цен-
тру перепідготовки та післядипломної освіти (09.2010 ‒ 
02.2012). Декан історичного факультету (09.1992 ‒ 2005) 
Дрогобицького державного педагогічного університету 
імені Івана Франка.

Наука. Автор понад 100 наукових та навчально-ме-
тодичних праць. Тематика наукових інтересів М. С. Савчина 
завжди відзначалася широтою. З-поміж його робіт і перший 
у незалежній Україні посібник “Допоміжні історичні дисци-
пліни” (1996), а також монографії з історії рідного села Вов-
че (2009) та ідеологічних поглядів Степана Бандери (2013). 
Значна кількість праць М. С. Савчина присвячена вивченню 
концептуальних, ідеологічно-теоретичних засад Організації 
українських націоналістів. Прищеплений науковий інтерес 
до діяльності українського визвольного руху 1940 ‒ 1950-х рр. 
продовжують розгортати його учні.

Читав курси “Історія України”, “Допоміжні історичні 
дисципліни”, “Концепція національної революції ОУН та 
боротьба за її реалізацію (30 ‒ 40-і рр. ХХ ст.)”, керував підго-
товкою курсових і дипломних робіт.

Особиста історико-педагогічна практика. Співпра-
цював з учителями шкіл міста Дрогобич та району, виступав 
із лекціями, присвяченими важливим історичним подіям, 
проводив індивідуальні консультації студентів.

Громадська діяльність. Член вченої ради історичного 
факультету та вченої ради Дрогобицького державного педа-
гогічного університету імені Івана Франка.



77

Нагороди. Відзначений подяками та грамотами. Наго-
роджений значком “Відмінник народної освіти” (24.04.1985). 
Нагороджений знаком “Петро Могила” (19.10.2005).

Помер 24 лютого 2016 р., похований у м. Дрогобич.

Найважливіші праці
Посібники

Савчин М. Допоміжні історичні дисципліни. Дрогобич, 1995. 
79 с.

Савчин М., Попп Р. Історія України (1921 ‒ 2006 pp.). Плани 
семінарських занять, методичні поради для студентів IV курсу 
історичного факультету. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ 
ДДПУ ім. І. Франка, 2006. 82 с.

Савчин М. Село Вовче Турківського району Львівської області. 
Історико-етнографічний нарис. Дрогобич: “Вимір”, 2008. 98 с.

Статті
Савчин М. Концепція національної революції ОУН (30 ‒ 40 рр.) 

// Дрогобицький краєзнавчий збірник. Спецвипуск. Дрогобич: НВЦ 
“Каменяр”, 2002. С. 20–38.

Савчин М. Національно-визвольний рух на Турківщині у 30-х ‒ 
початку 50-х років XX ст. // Український націоналізм: історія та 
ідеї. Науковий збірник. Вип. І / за ред. О. Багана Дрогобич, 2008. 
С. 91–121.

Савчин М. ОУН і концепція національної революції // Пробле-
ми гуманітарних наук. Наукові записки ДДПУ. Вип. 12. Історія. 
Дрогобич: РВВ ДДПУ, 2007. С. 25–34.

Савчин М. Політика ОУН ‒ УПА щодо українсько-польських 
відносин під час Другої світової війни та в перші повоєнні роки // 
Дрогобицький краєзнавчий збірник. Наукове видання історичного 
факультету Дрогобицького державного педагогічного універ ситету 
імені Івана Франка. Вип. IV / відп. ред. Л. Тимошенко. Дрогобич: 
“Вимір”, 2000. С. 234–242.

Савчин М. Політика ОУН щодо створення антиімперіаліс-
тичного блоку поневолених народів під час Другої світової війни та 
перші повоєнні роки // Проблеми гуманітарних наук. Наукові за-
писки ДДПУ. Вип. IV. Історія. Дрогобич: “Вимір”, 1999. С. 183–193.

Савчин М. Слово на пошану Валерія Григоровича Скотного // 
Творити ‒ жити двічі. Дрогобич: РВВ ДДПУ, 2008. С. 100–102.
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СЕНЬКІВ 
Михайло Васильович,

доктор історичних наук, професор 
Дрогобицького державного педагогічного 
університету імені Івана Франка.

Народився 4 серпня 1953 р. 
у с. Торгів Золочівського району 
Львівської області.

Освіта. У 1975 р. закінчив істо-
ричний факультет Кам’янець-По-

дільського педінституту. У 1975 ‒ 1977 рр. працював учи-
телем історії та суспільствознавства Куровичівської серед-
ньої школи на Золочівщині. У 1977 ‒ 1978 рр. ‒ науковий 
співробітник Інституту суспільних наук АН УРСР. З 1978 
до 1980 р. проходив строкову військову службу. У 1980 ‒ 
1983 рр. ‒ аспірант Інституту суспільних наук АН УРСР. У 
1984 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Куль-
турно-технічний рівень селянства західних областей Украї-
ни (1946 ‒ 1960 рр.)”. У 2009 р. захистив докторську дисерта-
цію на тему: “Західноукраїнське село: насильницька колек-
тивізація ‒ 40 ‒ поч. 50-х рр. ХХ ст.”.

Трудова діяльність. У 1983 ‒ 1986 рр. ‒ науковий спів-
робітник Інституту суспільних наук АН УРСР. З 1986 р. пра-
цював спочатку асистентом, згодом викладачем кафедри 
історії КПРС. З 1993 р. обіймав посаду доцента кафедри іс-
торії України і політології. З вересня 2009 до серпня 2014 р. 
був завідувачем кафедри нової та новітньої історії України 
Дрогобицького державного педагогічного університету іме-
ні Івана Франка. 

Помер 6 травня 2018 р.
Наука. Автор понад 150 наукових праць, у т. ч. 10 мо-

нографій, 12 навчальних посібників, співавтор колективних 
академічних видань “Історія українського селянства” та 
“Украинские Карпаты. История”. Постійний учасник регі-
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ональних, всеукраїнських та міжнародних наукових конфе-
ренцій.

Читав курси “Історія України”, “Історія України ХІХ ‒ 
поч. ХХ ст.”, “Актуальні проблеми національно-визвольних 
змагань в Україні в 1914 ‒ 1920 рр.”. Керував підготовкою 
курсових, магістерських і дисертаційних робіт.

Особиста історико-педагогічна практика. Вів співп-
рацю з учителями шкіл міста Дрогобич та району, виступав 
із лекціями, присвяченими важливим історичним подіям, 
проводив індивідуальні консультації краєзнавців.

Інтереси та вподобання. Досліджував аграрну політи-
ку більшовицької партії та радянського уряду щодо захід-
ноукраїнського селянства у 40 ‒ поч. 50-х рр. ХХ ст., зокрема 
соціально-економічні і політичні передумови, етапи і мето-
ди колективізації сільського господарства, боротьбу селян-
ства і національного підпілля проти утвердження колгосп-
ного ладу, кадрову політику на селі, технічне оснащення ко-
лективних господарств, структуру сільськогосподарського 
виробництва, його продуктивність, матеріально-побутові 
умови життя селянства, проблеми боротьби за державність 
та соборність України. 

Найважливіші праці
Монографії

Сеньків М. В., Думинець І. О. Західноукраїнська Народна Респу-
бліка 1918 - 1919 рр. Дрогобич: Відродження, 1996. 110 с. 

Сеньків М. В., Думинець І. О. Ватажки народних повстань в 
Україні. Дрогобич: Відродження, 1997. 117 с. 

Сеньків М. В. Західноукраїнське село: насильницька колективі-
зація ‒ 40 ‒ поч. 50-х рр. XX ст. Львів: Інститут українознавства ім. 
І. Крип’якевича НАН України, 2002. 292 с. 

Сеньків М. В. Колективізація західноукраїнського села ‒ 40 ‒ поч. 
50-х рр. XX ст. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича 
НАН України, 2002. 72 с. 

Сеньків М. В. Сільськогосподарська кооперація в західноукра-
їнському селі 1921 ‒ 1939 рр. Львів: Інститут українознавства 
ім. І. Крип’якевича НАН України, 2003. 56 с. 
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Статті
Сеньків М. В. Матеріальний рівень життя західноукраїнського 

селянства (др. пол. 40 ‒ поч. 50-х рр. XX ст.) // Проблеми гуманітар-
них наук. Наукові записки ДДПУ. Дрогобич, 2002. Вип. 10. С. 144–154. 
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Сеньків М. В. До питання про кооперативний рух у галицькому 
селі (1919 ‒ 1939 рр.) // Дрогобицький краєзнавчий збірник. Вип. ХVІ. 
Дрогобич, 2012. ‒ С. 295–303.

Навчально-методичні посібники
Сеньків М. В. Історія України (ХІХ ‒ поч. ХХ ст.): методичний 

посібник до семінарських занять. Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ 
ім. І. Франка, 2008. 72 с. 

Сеньків М. В. Актуальні проблеми національно-визвольних зма-
гань в Україні в 1914 − 1920 рр. : методичний посібник [для самостій-
ної роботи студентів]. Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 
2010. 16 с. 

СИБІЛЬ 
Микола Архипович, 

кандидат філософських наук, доцент 
кафедри історії України та політології 
Дрогобицького державного педагогічного 

інституту імені Івана Франка. 

Народився 7 серпня 1932 р. в  
с. Хлоп’яники Понорницького ра-
йону Чернігівської області.

Освіта. 1939 р. розпочав нав-
чання у Хлоп’яницькій середній школі. Під час німецької 
окупації припинив навчання в школі, яке поновив після 
звільнення та завершив повний курс у 1951 р. Упродовж 
1951 ‒ 1956 рр. навчався у Львівському державному універ-
ситеті на відділенні логіки та психології при філологічно-
му факультеті. Здобув кваліфікацію ‒ філолог, викладач 
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української мови і літератури, логіки, психології. 1966 р. 
поступив до аспірантури (заочна форма навчання) при 
кафедрі філософії Львівського державного університету, 
яку закінчив у 1970 р. 27.02.1974 р. захистив дисертацію 
на здобуття наукового ступеня кандидата філософських 
наук у Львівському державному університеті імені Івана 
Франка. 1975 р. отримав вчене звання доцента кафедри 
суспільних дисциплін. 

Трудова діяльність. 1956 р. скерований на роботу 
в Михайлицьку середню школу Шепетівського району 
Хмельницької області, де працював учителем української 
мови і літератури два роки. У 1958 р. через сімейні об-
ставини переїхав до Дрогобича, де працював інструкто-
ром обкому комсомолу. Після ліквідації Дрогобицької 
області (1959 р.) призначений директором Яблунівської 
восьмирічної школи, де провадив діяльність тільки один 
рік. 1960 р. переведений на посаду директора Рихтиць-
кої середньої школи. 1961 ‒ 1962 рр. ‒ завідувач кабінету 
політичної освіти Дрогобицького РК КПУ. Із 1962 р. ‒ за-
відувач відділу пропаганди та агітації Дрогобицького РК 
КПУ. 1963 ‒ 1967 рр. ‒ заступник завідувача ідеологічного 
відділу Дрогобицького парткому колгоспно-радгоспного 
управління та Дрогобицького РК КПУ. 1967 ‒ 1968 рр. ‒ 
інструктор Дрогобицького МК КПУ. 1968 ‒ 1969 рр. ‒ 
викладач філософії Дрогобицького загальнотехнічного 
факультету Львівського політехнічного інституту. 1969 ‒ 
1975 рр. ‒ старший викладач філософії Дрогобицького 
загальнотехнічного факультету Львівського політехніч-
ного інституту. 1975 ‒ 1988 рр. ‒ доцент кафедри загаль-
нонаукових дисциплін Дрогобицького загальнотехніч-
ного факультету Львівського політехнічного інституту. 
1989 ‒ 1993 рр. ‒ доцент кафедри соціально-політичних і 
економічних наук Дрогобицького державного педагогіч-
ного інституту імені Івана Франка. 1993 р. переведений із 
посади доцента кафедри соціально-політичних і еконо-
мічних наук на кафедру економічних і загальноосвітніх 
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дисциплін. Цього самого року переведений на посаду до-
цента кафедри історії України та політології. 31.08.1994 р. 
за власним бажанням звільнився із цієї посади у зв’язку із 
переходом на іншу роботу. 

Наука. Загалом опублікував близько 150 статей у ча-
сописах “Правда України”, “Радянська Україна”, “Радян-
ська освіта”, “Культура і життя”, “Сільські вісті”, “Вільна 
Україна”, “Львовская правда”, “Радянське слово” та ін-
ших обласних і районних газетах.

Нагороди. Нагороджений ювілейною медаллю “За 
доблесный труд”, переможець соціалістичних змагань 
1974, 1976, 1977 рр., медаллю “Ветеран праці”.

Найважливіші праці
Статті

Сибіль М. Дом в Дублянах // Агітатор. 1964. № 64. С. 45–49.
Сибіль М. Завоеванный авторитет // Библиотекар. 1968. № 2. 

С. 55–57.
Сибіль М. Заботы сельского райкома // Партийная жизнь. 

1969. № 21. С. 59–61.
Сибіль М. А. Теоретична конференція з марксистсько-ленін-

ської філософії як засіб формування матеріалістичного світогляду 
// Вісник “На допомогу ідеологічним працівникам”. Львів, 1970. 
С. 3–14.

Сибіль М. Франкове село // Жовтень. 1970. № 7. С. 116–120.
Сибіль М. Світла доля // Людина і світ. 1971. № 12. С. 2–9.
Сибіль М. Концепція конвергенції двох систем // Трибуна лек-

тора. 1988. № 8. С. 10–13.
Сибіль М. Соціальна революція і сучасний революційний про-

грес // Збірник “Методичні вказівки з курсу історичного матеріа-
лізму”. Львів, 1977. С. 32–37.

Сибіль М. Люди і час // Жовтень. 1978. № 11. С. 90–96.
Сибіль М. Задушевністю слова // Людина і світ. 1978. № 12. 

С. 19–21.
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СТЕЦИК 
Юрій Орестович, 

кандидат історичних наук, доцент 
кафедри історії України Дрогобицького 
державного педагогічного університету 

імені Івана Франка. 

Народився 11 грудня 1977 р. у 
с. Уличне Дрогобицького району.

Освіта. У 1993 р. закінчив Улич-
ненську ЗОШ. 1995 р. ‒ випускник 
гуманітарного класу Дрогобиць-
кої обласної профільної спеціалізованої школи (сьогод-
ні ‒ педагогічний ліцей) при Дрогобицькому педагогіч-
ному інституті імені Івана Франка. Впродовж 1995 ‒ 2000 
рр. навчався на історичному факультеті Дрогобицького 
державного педагогічного університету імені Івана Фран-
ка (денна форма навчання), який закінчив із відзнакою. 
У 2002 р. вступив до аспірантури Дрогобицького держав-
ного педагогічного університету імені Івана Франка, яку 
закінчив у 2005 р. 27 грудня 2005 р. захистив на засіданні 
спеціалізованої вченої ради Д 35.222.01 Інституту украї-
нознавства ім. І. Крип’якевича НАН України та Інституту 
народознавства НАН України дисертацію “Василіанські 
монастирі Перемишльської єпархії: інституційний розви-
ток, економічне становище та релігійна діяльність (кінець 
XVII ‒ XVIII ст.)” на здобуття наукового ступеня кандидата 
історичних наук зі спеціальності 07.00.01 ‒ Історія України. 
Від 8 червня 2006 р. кандидат історичних наук. 9 листопада 
2010 р. рішенням атестаційної колегії Міністерства освіти 
і науки України присвоєно вчене звання доцента кафедри 
давньої історії України та спеціальних історичних дисци-
плін Дрогобицького державного педагогічного універси-
тету імені Івана Франка. Впродовж 2015 ‒ 2018 рр. навчався 
у докторантурі Львівського національного університету 
імені Івана Франка.
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Трудова діяльність. 2000 ‒ 2001 рр. ‒ вчитель історії 
Станківської ЗОШ (Стрийський район) та викладач (за су-
місництвом) кафедри всесвітньої історії Дрогобицького 
державного педагогічного університету імені Івана Фран-
ка. 2001 ‒ 2002 рр. ‒ старший лаборант, а через рік про-
відний спеціаліст Науково-дослідної лабораторії та архе-
ології історичного факультету Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені Івана Франка. Впродовж 
2004 ‒ 2006 рр. ‒ викладач кафедри всесвітньої історії, 2006 ‒ 
2007 рр. ‒ доцент кафедри методики історії та спеціальних 
історичних дисциплін, з 2007 р. ‒ доцент кафедри давньої 
історії України та спеціальних історичних дисциплін Дро-
гобицького державного педагогічного університету імені 
Івана Франка. З вересня 2017 р. ‒ доцент кафедри історії 
України Дрогобицького державного педагогічного універ-
ситету імені Івана Франка.

Наука. Автор понад 100 наукових та навчально-мето-
дичних праць, серед яких ‒ 11 монографій, 90 статей, 6 на-
вчальних програм, 14 навчально-методичних посібників. 
Постійний учасник регіональних, всеукраїнських та між-
народних наукових конференцій.

Читає курси “Історія рідного краю”, “Історичне краєз-
навство”, “Василіанські монастирі Речі Посполитої: інсти-
туційний розвиток, духовна формація”, “Шкільний курс 
“Основи правознавства та методика його викладання”.

Особиста історико-педагогічна практика. Бере участь у 
науково-практичних конференціях з історії рідного краю, 
які організовуються історичним факультетом Дрогобиць-
кого державного педагогічного університету імені Івана 
Франка для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів 
м. Дрогобич та району. 

Громадська діяльність. 2013 ‒ 2016 рр. був членом 
науково-методичної ради та вченої ради історичного фа-
культету Дрогобицького державного педагогічного уні-
верситету імені Івана Франка.
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Інтереси та вподобання. Історія рідного краю, істо-
рія краєзнавчого руху в Україні, історія церков та монас-
тирів.

Відзнаки та нагороди. За наукові досягнення нагоро-
джений академічною стипендією Верховної Ради України 
(1999 – 2000 рр.). Лауреат премії Львівської обласної дер-
жавної адміністрації та обласної ради для молодих вче-
них наукових установ НАН України та вищих навчальних 
закладів III ‒ IV рівнів акредитації (2011 р.). Нагородже-
ний грамотами Департаменту освіти і науки Львівської 
облдержадміністрації (№ 03 ‒ 11/137 Львів 2015 р.) та Дро-
гобицького державного педагогічного університету імені 
Івана Франка (2014 ‒ 2017 рр.). 

Найважливіші праці
Монографії

Стецик Ю. Василіанські монастирі Перемишльської єпархії 
(кінець XVII ‒ XVIII ст.) (друге видання). Жовква: Місіонер, 2015. 
388 с.

Стецик Ю. Василіанське чернецтво Перемишльської єпархії 
(друга половина XVIII ст.): словник біограм. Жовква: Місіонер, 2015. 
312 с.

Стецик Ю. Візитації василіанських монастирів Перемишль-
ської єпархії 1747 ‒ 1767 років. Жовква: Місіонер, 2016. 232 с.

Стецик Ю. Просопографічний портрет ченця Уманського ва-
силіанського монастиря // Архітектурна та культурна спадщина 
історичних міст країн Центрально-Східної Європи: колективна 
монографія / за ред. Р. Димчика, І. Кривошеї, Н. Моравця. Умань ‒ 
Познань ‒ Ченстохова: ФОП Жовтий О. О., 2016. С. 147–159.

Стецик Ю. Вплив унії на духовну формацію василіанського чер-
нецтва Перемишльської єпархії (1691 ‒ 1785 рр.) // Unia Brzeska i jej 
konsekwencje. W 420 rocznicę synodu unijnego / рod redakcją Anny Kro-
chmal i Anny Nowak. Przemyśl, 2017. S. 91–109.

Стецик Ю. Протокол візитації Люблінського василіансько-
го монастиря Преображення Господнього (1764 р.) // ZAKON 
BAZYLIAŃSKI na tle mozaiki wyznaniowej i kulturowej rzeczypospolitej 
i krajów ościennych / pod redakcją ks. Stanisławа Nabywaniecа, ks. 
Sławomirа Zabraniakа, Beatу Lorens. Rzeszów: Wydawnictwo uniwersy-
tetu Rzeszowskiego, 2018. S. 97–114.
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Навчально-методичні посібники
Біла С., Стецик Ю. Історія монастирів києвохристиянської 

традиції середньовічної та ранньомодерної України (X ‒ XVIII cт.): 
методичні матеріали до самостійної роботи студентів: навчаль-
но-методичний посібник [для студентів напряму підготовки “Істо-
рія”]. Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педаго-
гічного університету імені Івана Франка, 2016. 80 с.

ТЕЛЬВАК 
Вікторія Петрівна, 

кандидат історичних наук, 
доцент кафедри всесвітньої 

історії Дрогобицького державного 
педагогічного університету 

імені Івана Франка. 

Народилася 14 лютого 1975 р. у 
с. Берізки-Бершадські Бершадсько-
го району Вінницької області.

Освіта. У 1997 р. закінчила історичний факультет Дро-
гобицького державного педагогічного інституту імені Івана 
Франка за спеціальністю “Всесвітня історія та практична пси-
хологія”. Дисертацію захистила 10 березня 2004 р. у спеціалі-
зованій вченій раді К 26.864.01 при Українському науково-до-
слідному інституті архівної справи та документознавства. З 3 
лютого 2006 р. ‒ працює доцентом кафедри історії України, 
з 1 вересня 2006 р. і дотепер ‒ доцент кафедри всесвітньої іс-
торії та спеціальних історичних дисциплін.

Трудова діяльність. 1 вересня 2002 р. прийнята на по-
саду викладача кафедри історії України. 1 вересня 2005 р. 
прийнята на посаду старшого викладача кафедри історії 
України. З 3 лютого 2006 р. прийнята на посаду доцента 
кафедри історії України. З 1 вересня 2006 р. і дотепер ‒ до-
цент кафедри всесвітньої історії.

Наука. Ще зі студентських років наукові інтереси були 
пов’язані з вивченням української історіографії другої по-
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ловини ХІХ ‒ першої третини ХХ ст., зокрема з постаттю 
її патріарха ‒ Михайла Грушевського, що зумовило вибір 
теми кандидатської дисертації “Михайло Грушевський як 
дослідник української історіографії”. Цей напрям дослі-
дження представлений більш ніж 50 науковими працями, 
серед них ‒ дві монографії. Активний учасник багатьох 
регіональних, всеукраїнських і міжнародних (Міжнарод-
ні наукові історико-краєзнавчі конференції “Дрогобиць-
ко-Самбірське Підгір’я крізь призму століть”, Міжнародні 
наукові конференції “Історія релігій в Україні”, “Forum 
pograniczne. Obsesje. Projekcje. Projektу. (Chełm), Міжна-
родні наукові конференції “Краків ‒ Львів: книги, часо-
писи, бібліотеки XIX ‒ XX століть” (Краків) та ін.) конфе-
ренційних проектів. Бере участь у реалізації кафедральної 
наукової теми.

Інша сфера зацікавлень ‒ регіональна історія, зокрема 
минуле Дрогобицько-Самбірського Підгір’я.

Вклад у розвиток кафедри. Автор методичних комп-
лексів (програм навчальних дисциплін, планів семінар-
ських занять із методичними рекомендаціями, методич-
них рекомендацій для організації самостійної роботи сту-
дентів тощо) з навчальних предметів: “Нова історія країн 
Європи та Америки”, “Історіографія нової та новітньої 
історії”, “Нації та націоналізм у Європі в ХІХ ‒ на початку 
ХХ ст.” та ін. Керує курсовими, дипломними та магістер-
ськими проектами студентів.

Громадська діяльність. Від початку праці в універ-
ситеті ‒ куратор академічних груп. Протягом 2009 ‒ 2014 
рр. ‒ член вченої ради історичного факультету Дрогобиць-
кого державного педагогічного університету імені Івана 
Франка.

Інтереси та вподобання. Українська історіографія 
другої половини ХІХ ‒ першої третини ХХ ст., грушевсько-
знавство, краєзнавство Дрогобиччини, історія країн Захід-
ної Європи та Америки нового часу, нації та націоналізм у 
Європі в новий час.
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(гімназійна доба) // Вісник Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка. 2007. Вип. 91–93. С. 69–71.
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Тельвак В. Перша інтелектуальна біографія Олександра Ло-
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ТИМІШ 
Лідія Ігорівна, 

кандидат історичних наук, 
доцент кафедри правознавства, 

соціології та політології Дрогобицького 
державного педагогічного університету 

імені Івана Франка. 

Народилася 21 січня 1974 р. 
м. Дрогобич Львівської області.

Освіта. 1991 р. закінчила Дрого-
бицьку середню школу № 3. У 1992 ‒ 1997 рр. навчалася на 
історичному факультеті Дрогобицького державного педа-
гогічного інституту імені Івана Франка. З 1999 р. ‒ аспірант 
кафедри всесвітньої історії Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені Івана Франка. 30 жовтня 
2003 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.228.01 
Інституту української археографії та джерелознавства іме-
ні М. С. Грушевського НАН України (м. Київ) захистила 
дисертацію “Українська греко-католицька історіографія 
міжвоєнного Львова: організація, інституційний розвиток, 
напрямки досліджень” на здобуття наукового ступеня кан-
дидата історичних наук зі спеціальності 07.00.06 ‒ Історіо-
графія, джерелознавство та спеціальні історичні дисциплі-
ни.

Трудова діяльність. У 1998 ‒ 1999 рр. працювала стар-
шим лаборантом кафедри історії України і політології 
Дрогобицького державного педагогічного інституту імені 
Івана Франка. У жовтні 1999 р. поступила до аспірантури 
Дрогобицького державного педагогічного інституту іме-
ні Івана Франка. Після закінчення аспірантури, 2002 році, 
обрана на посаду викладача кафедри всесвітньої історії. З 
2003 р. ‒ старший викладач кафедри правознавства, соціо-
логії та політології, а з 2005 р. ‒ доцент цієї самої кафедри. 
У 2007 р. отримала вчене звання доцента. Викладає курси 



90

“Історія держави і права України”, “Історія суспільної дум-
ки”, “Правознавство”.

Наука. Автор 75 наукових та навчально-методичних 
праць, серед яких ‒ 60 статей, 15 навчальних програм і на-
вчально-методичних посібників. Учасник регіональних, 
всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій, 
зокрема міжнародної наукової історико-краєзнавчої кон-
ференції “Дрогобицько-Самбірське підгір’я крізь призму 
століть” (м. Дрогобич), міжнародної наукової конференції 
“Історія релігій в Україні” (м. Львів), міжнародної наукової 
конференції “Молодіжна політика: проблеми і перспекти-
ви” (Дрогобич ‒ Перемишль), сесій Наукового товариства 
імені Шевченка (м. Дрогобич) та ін.

Член спеціалізованої вченої ради К 36.053.03 Дрого-
бицького державного педагогічного університету імені Іва-
на Франка з правом прийняття до розгляду та проведення 
захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня канди-
дата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 ‒ Історіогра-
фія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

Організаційна і виховна діяльність. З 2012 р. відпові-
дальна за організацію наукової роботи кафедри правознав-
ства, соціології та політології зі студентами. Координує ро-
боту щорічних звітних наукових студентсько-викладацьких 
конференцій кафедри. Співредактор щорічного науково-
го збірника “Молодіжні наукові студії. Збірник наукових 
праць студентів”. Керівник правничої практики та практи-
ки у закладах соціального спрямування студентів історич-
ного факультету. Веде співпрацю з учителями шкіл міста 
Дрогобич. У 2014 та 2017 рр. була членом журі регіонально-
го конкурсу “Юний історик”, організованого МАН.

Сфера наукових зацікавлень. Українська історіо-
графія, організація та інституційний розвиток Львівської 
церковно-історичної школи міжвоєнного періоду, історія 
української держави і права, формування громадянського 
суспільства в Україні.
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Монографії

Тиміш Л. І. Інтеграція української молоді в освітній та науковий 
європейський простір: історичний досвід та сучасність // Молодь у 
сучасних євроінтеграційних процесах: колективна монографія / за заг. 
ред. С. Щудло. Дрогобич: ЛТД Трек, 2017. С. 151–177. 

Статті
Тиміш Л. І. Розвиток історично-правничої науки у міжвоєнний 

період // Молодіжна політика: проблеми та перспективи: збірник 
наукових праць / наук. ред. С. А. Щудло. Дрогобич: РВВ ДДПУ, 2010. 
С. 200–202. 

Тиміш Л. І. Йосип Кравців з Вороблевич ‒ депутат Галицького 
крайового сейму і Дрогобицької повітової ради // Дрогобицький краєз-
навчий збірник / ДДПУ ім. І. Франка. Ви п. ХIV ‒ XV. Дрогобич, 2011. 
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Тиміш Л. І. Отець Роман Лукань ‒ дослідник історії Церкви // 
Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. 2012 рік. Книга І. Львів: 
“Логос”, 2012. С. 593–599. 

Тиміш Л. І. Дослідження місії християнства та української Цер-
кви у міжвоєнному Львові // Проблеми гуманітарних наук: збірник 
наукових праць ДДПУ. Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана 
Франка, 2013. Випуск тридцять другий. Історія. С. 69–80. 

Тиміш Л. І. Дослідження життя і діяльності Іпатія Потія га-
лицькими вченими (кінець ХІХ ‒ 30-ті рр. ХХ ст.) // Іпатій Потій 
/ ред. кол.; упор.: Л. Моравська, І. Паславський. Львів: “Логос”, 2013. 
Серія: Духовні діячі України. С. 86–98.

Тиміш Л. І. Внесок українських правничих наукових товариств у 
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ХХ ст. // Молодіжна політика: проблеми та перспективи. Випуск 6. 
Дрогобич ‒ Жешув, 2015. С. 99–102.

Навчально-методичні посібники
Тиміш Л. І. Історія держави і права України: методичні матеріа-

ли до семінарських занять. Дрогобич: РВВ ДДПУ, 2013. 46 с.
Тиміш Л. І. Історія держави і права України: методичні матері-

али до семінарських занять [для студентів ОКР “Бакалавр” напряму 
підготовки 6.020302 “Історія” спеціалізація: “Правознавство”]. Дрого-
бич: РВВ ДДПУ, 2015. 47 с.
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ТОМИЩ 
Василь Іванович, 

викладач кафедри нової та новітньої 
історії України Дрогобицького 

державного педагогічного університету 
імені Івана Франка. 

Народився 18 жовтня 1960 р. у 
с. Липча Хустського району Закар-
патської області.

Освіта. У 1975 р. закінчив 9 клас 
середньої школи, після чого продо-

вжив навчання у ПТУ № 10 м. Хуст. У 1978 р. отримав ква-
ліфікацію муляр-штукатур IV розряду та працював робіт-
ником Хустського райпромкомбінату. Протягом 1979 ‒ 1984 
рр. навчався в Ужгородському державному університеті, 
після закінчення якого отримав фах історика та викладача 
суспільно-політичних дисциплін. У 1993 ‒ 1999 рр. у цьому 
самому закладі вивчав правознавство та отримав кваліфіка-
цію юриста. 

Трудова діяльність. У 1984 р. почав працювати вчите-
лем історії Велятинської середньої школи. Через рік при-
званий на службу до радянської армії, після чого до 2003 р. 
служив в органах внутрішніх справ та був нагороджений 
знаком МВС “За відзнаку в службі 2-го ступеня” (2001 р.) та 
знаком МВС “10 років МВС України” (2002 р.). У 2003 р. роз-
почав кар’єру державного службовця, ставши, спершу, рад-
ником голови Виноградівської районної державної адміні-
страції з правоохоронних питань, а згодом очолив службу 
у справах неповнолітніх. У 2004 ‒ 2006, 2009 ‒ 2012 рр. як 
викладач кафедри правознавства, соціології і політології 
та у 2006 ‒ 2009 рр. як викладач кафедри історії України, з 
2010 р. ‒ нової та новітньої історії України Дрогобицького 
державного педагогічного університету імені Івана Франка 
(НКЦ м. Хуст). У 2004 ‒ 2011 рр. заступник завідувача НКЦ 
м. Хуст.
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УМНОВ 
В’ячеслав Васильович

Народився 1 травня 1949 р. у 
с. Чагарівка Чемеровецького райо-
ну Хмельницької області.

Освіта. У 1966 р. закінчив Ле-
тавську середню школу Чемеро-
вецького району Хмельницької 
області. У 1967 р. вступив на істо-
ричний факультет Кам’янець-По-
дільського державного педагогічного інституту, який 
закінчив у 1971 р. Здобув кваліфікацію “Вчитель історії і 
суспільствознавства”.

Трудова діяльність. Після закінчення школи пра-
цює у місцевому колгоспі. З 1971 до 1973 р. вчителює у 
Городенківському районі Хмельницької області. Протя-
гом 1973 ‒ 1977 р. обіймає посаду вчителя історії Труска-
вецької середньої школи № 1, в 1977 р. ‒ № 2. З 1978 до 
1990 р. ‒ завідувач кабінету історії КПРС Дрогобицького 
державного педагогічного інституту імені Івана Франка. 
З 1980 р. асистент кафедри історії КПРС, забезпечував 
викладання історії СРСР на підготовчому відділенні. У 
1990 р. був обраний на посаду завідувача відділу народної 
освіти Дрогобицького міськвиконкому. У 1993 ‒ 1994 рр. ‒ 
викладач кафедри історії України та політології.
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ФЕЩЕНКО 
Петро Іванович, 

кандидат політичних наук, 
доцент кафедри правознавства, 

соціології та політології, директор 
Центру перепідготовки та 

післядипломної освіти Дрогобицького 
державного педагогічного університету 

імені Івана Франка. 

Народився 11 вересня 1940 р. у 
смт. Чоповичі Чоповицького району 

Житомирської області. 
Освіта. Після закінчення Чоповицької середньої школи 

працював у колгоспі імені Ворошилова у тракторній брига-
ді. З 1960 до 1963 рр. служив у війську.

У 1969 р. закінчив історичний факультет Львівського дер-
жавного університету імені Івана Франка. 

У 1997 р. захистив кандидатську дисертацію не тему: 
“Особа в контексті взаємодії політики і релігії” в Інституті 
політичних і етнонаціональних досліджень НАН України.

Трудова діяльність. Працював вчителем історії та гео-
графії у Вороблевицькій восьмирічній школі Дрогобицького 
району. З квітня 1971 р. ‒ методист наукової частини Дро-
гобицького державного педагогічного інституту імені Іва-
на Франка, а з вересня 1972 р. ‒ завідувач кабінету історії. У 
1977 р. прийнятий на посаду викладача, а з вересня 1982 р. ‒ 
старшого викладача. У 1998 р. переведений на посаду доцен-
та кафедри історії України та політології, з 2002 р. ‒ доцент 
кафедри правознавства, соціології та політології. 

З вересня 1975 р. до жовтня 1979 р. ‒ заступник голови, а 
з квітня 1980 р. до вересня 1999 р. ‒ голова профкому викла-
дачів та співробітників інституту, а з 1998 р. університету. З 
1980 р. ‒ член вченої ради інституту та університету. У січні 
2000 р. ‒ створив та очолив факультет післядипломної осві-
ти, з вересня 2009 р. ‒ директор Центру перепідготовки та 
післядипломної освіти.
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У травні 1994 р. був у складі університетської делега-
ції в штаті Айова (США) з метою обміну досвідом роботи. 
Учасник міжнародних конференцій, семінару “Викладан-
ня курсу “Основи демократії” (2006 р.), організованого в 
межах українсько-викладацького проекту “Розбудова де-
мократії”. 

Наука. Автор понад 70 наукових праць та методичних 
посібників. Співавтор 3-х монографій.

Сфера наукових зацікавлень. Політологія, особа, взає-
модія політики і релігії, політичне життя, релігійне життя та 
процеси, християнські виміри української політики, релігія 
у політичному житті сучасної України.

Нагороди. Нагороджений медаллю “Ветеран праці”, 
двома грамотами Міністерства освіти і науки України, на-
грудними знаками “Відмінник освіти України” та “Петро 
Могила”, “Золотою медаллю Полонійної академії” (Чен-
стохова, РП). У 2010 р. отримав “За видатні заслуги для 
освіти та виховання Медаль Комісії Національної освіти” 
(РП).

Найважливіші праці
Монографії

 Фещенко П. Общественная активность личности: сущность и 
условия формирования. Дрогобич, 1987. 253 с. Розділ І, ІІ. С. 8–70. (колек-
тивна монографія).

Фещенко П. Релігія в політичному житті сучасної України. Львів: 
“Логос”, 1998. 50 с. (у співавторстві). 

Фещенко П. Релігія і політика в сучасній Україні. Київ: Інститут 
політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 2000. 272 с. 
(у співавторстві).

Статті
Фещенко П. Світогляд і політичне самовизначення особи // Віче. 

№ 8. 1997. С. 52–68.
Фещенко П. Українська політика: християнські виміри. Бро-

шура. Львів: “Логос”, 2001. 40 с. (у співавторстві).
Фещенко П. Еволюційний розвиток релігійного середовища і проце-

сів демократизації суспільства в сучасній Україні // Ювілейний збірник 
на пошану професора Юрія Борєва. Дрогобич: Коло, 2005. С. 711–718. 
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Фещенко П. Християнські церкви і становлення пенітенціарної 
системи в Україні // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. 2006 
рік. Кн. ІІ. Львів: “Логос”, 2006. С. 480–489. 

Фещенко П. Церква в соціально-політичному житті сучасної 
України // Дрогобицький краєзнавчий збірник. Випуск 10. Дрогобич: 
Коло, 2006. С. 509–516.

Фещенко П. Виховний потенціал церкви та еволюція пеніцитар-
ної системи в Україні // Збірник на пошану професора Тетяни Біленко. 
Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педа-
гогічного університету імені Івана Франка, 2010. С. 357–363.

Посібники
Фещенко П. Політологія: методичні матеріали для організації 

навчального процесу (модульно-рейтингова система): навчальний посіб-
ник. 2-е вид., перероб. і доп. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дро-
гобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 
2006. 88 с. (у співавторстві). 

ФУТАЛА 
Василь Петрович, 

доктор історичних наук, 
професор, професор кафедри історії 
України Дрогобицького державного 

педагогічного університету 
імені Івана Франка. 

Народився 14 січня 1955 р. в селі 
Зарайське Самбірського району 
Львівської області.

Освіта. У 1977 р. закінчив Львівський державний уні-
верситет імені Івана Франка за спеціальністю “Історія”. У 
1986 ‒ 1989 рр. навчався в цільовій аспірантурі Дніпропе-
тровського державного університету.

Трудова діяльність. Працював учителем історії в 
СШ № 4 м. Дрогобич (1977 ‒ 1979 рр.). Від 1979 р. до те-
пер працює в Дрогобицькому державному педагогічному 
університеті імені Івана Франка, обіймаючи посади асис-
тента (1979 ‒ 1983 рр.), викладача (1985 ‒ 1986 рр.), стар-
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шого викладача (1990 ‒ 1992 рр.), доцента (1992 ‒ 2012 рр.), 
професора (з 2012 р.). 1990 р. захистив кандидатську, а 
2011 р. ‒ докторську дисертації. Протягом 1999 ‒ 2009 рр. 
очолював кафедру нової та новітньої історії України, а в 
2016/2017 н. р. ‒ кафедру історії України Дрогобицького 
державного педагогічного університету імені Івана Фран-
ка. Тепер ‒ професор кафедри історії України, заступник 
голови спеціалізованої вченої ради Дрогобицького дер-
жавного педагогічного університету імені Івана Франка зі 
спеціальності 07.00.06 ‒ Історіографія, джерелознавство та 
спеціальні історичні дисципліни (з грудня 2017 р.), член 
вченої ради історичного факультету. 

Наука. Понад півтора десятка років досліджує в істо-
ріографічному аспекті суспільно-політичне життя україн-
ців у міжвоєнній Польщі.

Був співорганізатором міжнародних наукових кон-
ференцій: “Національно-визвольний рух на західноу-
країнських землях у 20 ‒ 50-х роках ХХ ст.” (Дрогобич, 
2002 р.), “Поляки, українці, білоруси, литовці у міжво-
єнній Польщі” (Дрогобич, 2004 р.), “Українсько-поль-
сько-білоруське сусідство: ХХ століття” (Дрогобич, 2008 
р.), “Дрогобич і Дрогобиччина в історичній ретроспек-
тиві (ХІХ ‒ початок ХХІ ст.)”. З 2001 до 2007 рр. ‒ член 
редколегії збірника наукових праць “Проблеми гумані-
тарних наук: Наукові записки Дрогобицького державно-
го педагогічного університету імені Івана Франка” (ре-
дактор розділу “Історія”). Тепер ‒ член наукової ради 
збірника наукових праць “Historia i Świat” інституту іс-
торії природничо-гуманітарного університету в Сєдль-
цях (Польща) та редакційної колегії збірників наукових 
праць: “Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових 
праць Дрогобицького державного педагогічного універ-
ситету ім. І. Франка. Серія, “Історія”,“Актуальні питан-
ня гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових 
праць молодих вчених Дрогобицького державного пе-
дагогічного університету імені Івана Франка”, “Східно-
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європейський історичний вісник”, “Дрогобицький кра-
єзнавчий збірник”.

Читає курси: “Історія України (XVI – XVIІІ ст.)”, “Істо-
ріографія історії України та історії слов’янських народів”, 
“Національно-визвольний рух на західноукраїнських 
землях у 1920 – 1950-х рр.: історіографія проблеми”, “Су-
часна українська історіографія: стан і перспективи роз-
витку”.

Розробив навчальні програми: “Історія України” для 
підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “Ба-
калавр”, “Історіографія історії України та історії слов’ян-
ських народів” для підготовки фахівців освітньо-кваліфіка-
ційного рівня “Магістр”, “Національно-визвольний рух на 
західноукраїнських землях у 1920 – 1950-х рр.: історіогра-
фія проблеми” для підготовки фахівців освітньо-кваліфі-
каційного рівня “Магістр”.

Розробив навчально-методичні посібники: “Історія 
України (період пізнього Середньовіччя та раннього Но-
вого часу): методичні матеріали до семінарських занять” 
(Дрогобич, 2012), “Національно-визвольний рух на захід-
ноукраїнських землях у 1920 – 1950-х рр.: історіографія 
проблеми. Методичні матеріали до семінарських занять” 
(Дрогобич, 2015), “Історіографія історії України та історії 
слов’янських народів: навчально-методичний комплекс” 
(Дрогобич, 2017) та ін. Взяв участь у написанні посібни-
ка для студентів неісторичних напрямів підготовки освіт-
ньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” “Історія України. 
Тексти лекцій” (Дрогобич, 2013).

Нагороди. Нагороджений Почесною грамотою Мініс-
терства освіти і науки України (2005 р.).

Найважливіші праці
Моногафія

Футала В. Історія вивчення суспільно-політичного жит-
тя українців у міжвоєнній Польщі (1921 – 1939). Львів ‒ Дрогобич: 
“Коло”, 2010. 456 с.
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Посібник
Футала В. Національно-визвольний рух на західноукраїнських 

землях у 1920 – 1950-х рр.: історіографія проблеми. Конспект лекцій. 
Дрогобич: Видавн. від. ДДПУ імені Івана Франка, 2016. 115 с.

Статті
Футала В. Суспільно-політичне життя Західної України у 

1920 – 1930-х рр.: стан і перспективи дослідження // Український 
історичний журнал. 2008. № 5. С. 195–210.

Футала В. Консервативний рух Західної України міжвоєнної 
доби ХХ ст. у працях зарубіжних дослідників // Наукові записки На-
ціонального університету “Острозька академія”: Історичні науки. 
Острог, 2012. Вип. 19. С. 329–337.

Футала В. Українське питання у міжвоєнній Польщі: поль-
ський дискурс // Наукові записки Тернопільського національного пе-
дагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Історія. Тернопіль, 
2013. Вип. 1. Част. 1. С. 174–183.

Футала В. Правове та суспільно-політичне становище Східної 
Галичини (червень 1919 ‒ березень 1923 рр.): результати і перспек-
тиви наукових досліджень // Галичина. Всеукраїнський науковий і 
культурно-просвітній краєзнавчий часопис. Івано-Франківськ, 2014. 
№ 25–26. С. 224–231.

Футала В. Постать Степана Бандери в історіографії та сучас-
ній історичній пам’яті // Український визвольний рух. Львів, 2015. 
Збірник 20. С. 56–73.

Футала В. Національно-патріотична діяльність Греко-Ка-
толицької Церкви у міжвоєнний період ХХ ст.: сучасне українське 
бачення // Науковий вісник Івано-Франківського богословського уні-
верситету УГКЦ “Добрий Пастир”. Збірник наукових праць. Бого-
слов’я. 2015. Вип. 8. С. 185–195.

Футала В. Постать Романа Шухевича в українській історіо-
графії // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. 
Серія: Гуманітарні науки. Львів, 2016. Вип. 14. С. 81–88.

Футала В. Військово-політична еміграція Української Народ-
ної Республіки у міжвоєнній Польщі: дослідження та інтерпретації 
польських істориків // Наукові праці історичного факультету За-
порізького національного університету. Запоріжжя, 2018. Вип. 50. 
С. 138–143.
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ЧЕРНЕНКО 
Анатолій Михайлович, 
доктор історичних наук, 

професор кафедри історії України та 
політології Дрогобицького державгого 

педагогічного університету 
імені Івана Франка. 

Народився 29 квітня 1926 р. у 
с. Яблунівка Прилуцького району 
Чернігівської області.

Освіта. Середню освіту здобув у 
школі рідного села. У 1946 ‒ 1951 р. навчався на історичному 
факультеті Львівського державного університету імені Івана 
Франка. 1958 р. у Львівському державному університеті іме-
ні Івана Франка захистив дисертацію “Боротьба В. І. Леніна 
за формування партійних кадрів у період утворення РСДРП 
(1893 ‒ 1903 рр.)” на здобуття наукового ступеня кандидата 
історичних наук. У липні 1959 р. отримав вчене звання до-
цента. 1969 р. захистив докторську дисертацію на тему: “В. І. 
Ленін і закордонні більшовицькі організації”. У 1972 р. при-
своєно вчене звання професора.

Трудова діяльність. Упродовж 1951 ‒ 1958 рр. – асис-
тент, старший викладач кафедри історії у Львівському дер-
жавному університеті імені Івана Франка. У 1960 ‒ 1968 рр. ‒ 
ректор Дрогобицького державного педагогічного інституту 
імені Івана Франка. З вересня 1961 р. ‒ завідувач кафедри 
марксизму-ленінізму. У 1968 ‒ 1974 рр. ректор Запорізького 
державного педагогічного інституту та завідувач кафедри іс-
торії КПРС у цьому закладі вищої освіти. 1976 р. переведе-
ний до Дніпропетровського державного університету, де обі-
ймав посади професора кафедри історії КПРС (1976 ‒ 1980), 
завідувача кафедри історії КПРС (1980 ‒ 1990), декана істо-
ричного факультету (1977 ‒ 1987), професора кафедри полі-
тичної історії (1990 ‒ 1995, від 1992 р. ‒ української історії та 
етнополітики). У 1996 р. деякий час працював на посаді про-
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фесора кафедри історії України та політології Дрогобицько-
го державного педагогічного інституту імені Івана Франка (на 
умовах погодинної оплати). Помер 27 жовтня 2000 р.

Військовий обов’язок. У 1943 ‒ 1945 рр. брав участь у 
бойових діях німецько-радянської війни.

Наука. Автор понад 350 наукових, науково-популярних 
та методичних праць, передусім п’яти фундаментальних 
монографій. Сформував власну наукову школу з вивчення 
історії політичної еміграції. З його наукової школи вийшло 
27 кандидатів та 2 доктори наук. Зокрема, керував кандидат-
ськими дисертаціями В. Надім’янова, М. Савчина. У процесі 
відновлення державної незалежності України А. Черненко 
розірвав зі стереотипами тоталітарної історіографії, перегля-
нув методологічні засади своєї дослідницької праці. Учений 
належав до тих, хто не був провісником бурі, зате готував 
позитивні зміни. У 1994 р. побачила світ його монографія 
“Українська національна ідея”, де уперше в українській со-
ціогуманітаристиці запропоновано визначення української 
національної ідеї. Автор зіставив українську і російську ідеї, 
висвітлив роль української інтелігенції у виробленні україн-
ської національної ідеї та ставлення російської інтелігенції до 
українства, обґрунтував значення української національної 
ідеї в сучасному державотворенні. Тобто, як син української 
землі, Анатолій Михайлович виконав свій патріотичний і 
громадянський обов’язок.

Громадська діяльність. У 1961 ‒ 1964 рр. ‒ голова Дро-
гобицького міського відділення Товариства “Знання”. 

Інтереси та вподобання. Політична історія України і 
Росії початку ХХ ст. 

Відзнаки та нагороди. У 1961 р. нагороджений орде-
ном Трудового Червоного Прапора. Відмінник народної 
освіти (1965 р.). Крім того, нагороджений орденом “Знак 
Пошани”, медалями “За перемогу над Німеччиною у Вели-
кій Вітчизняній війні 1941 ‒ 1945 рр.”, “За сумлінну працю” 
(до 100-річчя від дня народження В. І. Леніна), “За заслуги 
в галузі освіти та педагогічної науки” ім. А. С. Макаренка.
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Найважливіші праці
Монографії

Черненко А. М. В. І. Ленін і закордонні більшовицькі організації. 
Київ: Політвидав України, 1969.

Черненко А. М. Российская революционная эмиграция в Америке 
(конец ХІХ ‒ 1917 г.). Киев, 1989. 

Черненко А. М. Українська національна ідея. Дніпропетровськ, 
1994. 

ШЕВЦІВ 
Катерина Петрівна, 

методист навчально-методичного 
відділу Дрогобицького державного 
педагогічного університету 

імені Івана Франка. 

Народилася 18 травня 1969 р. в 
м. Дрогобич Львівської області.

Освіта. У 1986 р. закінчила се-
редню школу № 1 імені Івана Франка 

м. Дрогобич Львівської області. У 1999 р. закінчила з відзна-
кою історичний факультет Дрогобицького державного педа-
гогічного університету імені Івана Франка. Отримала повну 
вищу освіту за спеціальністю “Педагогіка і методика серед-
ньої освіти. Історія” та здобула кваліфікацію “Вчитель істо-
рії”. З 2000 до 2003 рр. навчалася в аспірантурі (денна форма) 
Національного педагогічного університету імені М. П. Дра-
гоманова (м. Київ), спеціальність 07.00.02 ‒ Всесвітня історія. 

Трудова діяльність. З 1988 до 1991 рр. працювала ста-
тистом Дрогобицького міськкому ЛКСМ України, Дрого-
бицької міської Ради Демократичної Спілки Молоді Львів-
щини. З 1991 до 1993 рр. провадила діяльність у Дрогобиць-
кій вечірній (змінній) середній загальноосвітній школі № 1. 

Після закінчення аспірантури з 2003 р. працює на посаді 
викладача кафедри історії України та політології, з 2007 р. ‒ 
кафедри нової та новітньої історії України Дрогобицького 
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державного педагогічного університету імені Івана Франка, 
викладає курс “Історія України” на неспеціальних факуль-
тетах. З 2013 р. працює на посаді методиста історичного фа-
культету.

Наука. Тема кандидатської дисертації: “Україн-
сько-польські взаємини в галузі освіти (1991 ‒ 2001 рр.)“. 

Інтереси та вподобання. Відродження, становлення і 
розвиток польської меншини в незалежній Україні; Україн-
сько-польські культурні взаємини (90-ті роки ХХ століття). 
Історія міста Дрогобич.

Найважливіші праці
Статті

Шевців К. До історії польської громади Дрогобича (90-ті рр.) // 
Україна і Польща в ХХ столітті: проблеми і перспективи взаємовід-
носин. Зб. наук. праць. Київ ‒ Краків: НПУ ім. М.П. Драгоманова. К., 
2002. С. 298–301.

Шевців К. Розвиток національно-культурних товариств поль-
ської меншини як спосіб самоствердження в незалежній Україні // Віс-
ник: збірник наукових статей Національного педагогічного універси-
тету імені М. П. Драгоманова. Вип. 6. К., 2003. С. 185–188.

Шевців К. Польське шкільництво в Дрогобичі на зламі століть 
(шкіц до історії польської громади провінційного міста) // Дрогобиць-
кий краєзнавчий збірник. Вип. ІХ. Дрогобич, 2005. С. 420–427.

Шевців К. Національно-культурне життя польської громади 
Дрогобича на зламі ХХ ‒ ХХІ ст. // Проблеми гуманітарних наук. 
Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного уні-
верситету ім. І. Франка / ред. кол. Т. Біленко (головний редактор), 
Р. Попп, С. Макарчук та ін. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ 
ДДПУ імені Івана Франка, 2011. Випуск 28. Історія. С. 229–239.

Посібники
Історія України : тексти лекцій [для студентів неісторичних 

напрямів підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр”] / Та-
рас Володимирович Батюк, Микола Дмитрович Галів, Василь Іванович 
Ільницький, Іванна Львівна Лучаківська, Оксана Василівна Медвідь, 
Руслана Петрівна Попп, Михайло Васильович Сеньків, Василь Петро-
вич Футала, Катерина Петрівна Шевців. Дрогобич: Редакційно-видав-
ничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету іме-
ні Івана Франка, 2013. 200 с.
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Біла С., Шевців К. Педагогічна практика: методичні матеріали [для 
студентів ОКР “Бакалавр” напряму підготовки 6.020302 “Історія” заоч-
ної форми навчання]. Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького держав-
ного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. 104 с.

Галів М., Шевців К. Історія України: плани семінарських за-
нять та методичні рекомендації з курсу: друге вид., доп. та переробл., 
навч.-метод. посіб. [для підготовки фахівців ОКР “Бакалавр” галузі 
знань “Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини” напрямів підготов-
ки “Фізичне виховання”, “Здоров’я людини”; галузі знань “Фізико-ма-
тематичні науки” напрямів підготовки “Математика”, “Фізика”, 
галузі знань “Гуманітарні науки” напряму підготовки “Філологія”, 
галузі знань “Системні науки та кібернетика” напряму підготовки 
“Інформатика”; галузі знань “Інформатика та обчислювальна техні-
ка” напряму підготовки “Комп’ютерні науки” денної форми навчан-
ня]. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені Івана Франка, 2010. 61 с.

ЩУДЛО 
Світлана Андріївна, 

доктор соціологічних наук, 
професор, завідувач кафедри 
правознавства, соціології та 

політології Дрогобицького державного 
педагогічного університету 

імені Івана Франка. 

Народилася 12 жовтня 1974 р. у 
м. Дрогобич Львівської області.

Освіта. Закінчила восьмирічну школу № 15 і продов-
жила навчання у середній школі № 16 м. Дрогобич, яку за-
кінчила із золотою медаллю. У 1991 ‒ 1996 рр. навчалася на 
економічному факультеті Львівського державного універ-
ситету імені Івана Франка за спеціальністю “Соціологія”. 
У 1996 р., закінчивши з відзнакою ЛДУ імені Івана Франка, 
вступила до заочної аспірантури ЛДУ імені Івана Фран-
ка. Завершивши достроково роботу над кандидатською 
дисертацією “Соціальний механізм адаптації молоді до 
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ринкових умов (регіональний аспект)”, в 2000 р. її успішно 
захистила у спеціалізованій вченій раді Харківського наці-
онального університету ім. В. Н. Каразіна (наук. керівник ‒ 
проф. А. Г. Хоронжий). 2010 ‒ 2013 рр. ‒ докторант кафе-
дри соціології Харківського національного університету 
ім. В.Н. Каразіна. У 2013 р. захистила докторську дисерта-
цію з соціології за спеціальністю 22.00.04 ‒ Спеціальні та 
галузеві соціології у спецраді ХНУ імені В.Н. Каразіна на 
тему “Якість вищої педагогічної освіти: чинники та меха-
нізми забезпечення в умовах сучасного суспільства” (наук. 
керівник ‒ д. соц. н., проф. Л. Г. Сокурянська). 

Трудова діяльність. Розпочала трудову діяльність у 
Дрогобицькому державному педагогічному інституті іме-
ні Івана Франка на посаді старшого лаборанта кафедри 
історії України та політології й одночасно викладача соці-
ології. З вересня 2000 р. переведена на посаду старшого ви-
кладача кафедри історії України та політології, а згодом ‒ 
на посаду доцента. З 2002 р. до сьогодні ‒ завідувач ново-
створеної в університеті кафедри правознавства, соціології 
та політології. У 2003 р. присвоєно вчене звання доцента, у 
2015 р. ‒ професора кафедри правознавства, соціології та 
політології. На громадських засадах очолює соціологічну 
лабораторію, створену при кафедрі 2007 р., та Центр моні-
торингу якості освіти університету. 

У 2015 р. ліцензувала спеціальність “Соціологія” пер-
шого (бакалаврського) рівня. Викладає курси “Соціоло-
гія”, “Соціологія освіти”, “Вступ до соціології”, “Соціаль-
на структура суспільства”, “Соціологія молоді”, “Освітня 
реформа в Україні”. 

З 2003 р. ‒ член вченої ради університету, вченої ради 
історичного факультету та конференції трудового колек-
тиву університету, член постійної комісії з моніторингу 
освітньої діяльності та якості освіти університету.

Наука. Автор 200 наукових та методичних праць, зо-
крема 15 індивідуальних та колективних монографій, 
близько 70 з яких за кордоном. З 2003 р. і до сьогодні є ор-
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ганізатором щорічної міжнародної наукової конференції 
“Молодіжна політика: проблеми та перспективи”.

Член Наукової ради МОН України у секції “Істори-
ко-соціологічні науки” (з 2015), член спецради з захисту 
кандидатських дисертацій з соціології у Львівському наці-
ональному університеті імені Івана Франка (з 2016), офіцій-
ний експерт Державного стандарту з соціології. Керівник 
та учасник міжнародних та всеукраїнських наукових соці-
ологічних проектів “Молодь на пограниччях Центральної 
та Східної Європи” (2013, 2015), “Стосунки Сходу та Захо-
ду України: пошуки історичного компромісу” (2005 ‒ 2014, 
керів. І. Кононов), “Директори шкіл в умовах приватизації 
та маркетизації освіти” (2013), “Педагогіка після Майда-
ну” (2015), “Реформування вищої освіти в Україні (2015 ‒ 
2016, САУ, керів. В. Бакіров)”, Всеукраїнське опитування 
вчителів та директорів шкіл за методологією TALIS (2017), 
“Українське суспільство у вимірах нерівностей” (2017 ‒ 
2018). 

Діяльність у наукових товариствах. З 2015 ‒ прези-
дент Української асоціації дослідників освіти, з 2015 ‒ Ака-
демік (дійсний член) академії наук вищої школи України, 
з 2011 ‒ член Правління Соціологічної асоціації України, з 
2017 ‒ член правління Європейської асоціації дослідників 
освіти (Берлін).

Міжнародна діяльність. Гостьовий професор Інсти-
туту прикладних суспільних наук та ресоціалізації Вар-
шавського університету (Польща, 2015). Учасник міжна-
родної академічної мобільності ERASMUS+для викладачів, 
Вищої державної професійної школи у Лєгніце (Польща, 
2018). Учасник Програми розвитку лідерського потенціалу 
університетів України (British Council Ukraine, Leadership 
Foundation, 2016). Член університетської команди, яка 
отримала грант Британської ради для вивчення досвіду 
управлінської діяльності Університету Англія Раскін (Кем-
бридж, Велика Британія, 2016). Учасник проекту “Іннова-
ційний університет і лідерство. Фаза ІІІ” (Варшава ‒ Кра-
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ків, 2017). Керівник проекту Erasmus+ модуль Jan Monnet 
Європейскої комісії “Європейська якість освітніх дослі-
джень для підтримки освітян в Україні” (2017 ‒ 2020 рр.). 

Редакційна діяльність. Головний редактор збірника 
наукових праць “Молодіжна політика: проблеми та пер-
спективи” та міжнародного наукового журналу “Молодь в 
Центральній та Східній Європі: соціологічні студії”. Член 
редакційних рад наукових видань: Український соціоло-
гічний журнал (САУ), Вчені записки Народної української 
академії (Харків), Epistemological studies in Philosophy, 
Social and Political Sciences (Дніпро), Грані (Дніпро), Фі-
лософія і політологія в контексті сучасної культури (Дні-
про), Коменологічні студії (Сєдльце, Польща), Актуальні 
проблеми філософії та соціології (Одеса), Habitus (Одеса), 
“Doctrina. Studia społeczno-polityczne” (Польща), Politbook 
(Росія) та ін. Офіційний рецензент журналу “Seminare” 
(Польща), “Третій сектор” (Польща), Український соціум.

Наукові інтереси. Соціологія освіти та соціологія мо-
лоді, освітні реформи, моніторинг якості середньої та ви-
щої освіти. 

Відзнаки та нагороди. Почесна грамота МОН Украї-
ни (2014), подяки ректора Дрогобицького державного пе-
дагогічного університету імені Івана Франка за високі на-
укові показники (2013 ‒ 2017), Почесна грамота міського 
голови за внесок кафедри у розвиток міста (2017), Диплом 
ІІ ступеня Вищої державної професійної школи імені Ві-
телона у Лєгніце (Польща) “Заслужена перед навчальним 
закладом” (2017). Переможець конкурсу Соціогічної асо-
ціації України на кращу індивідуальну монографію з соці-
ології у 2012 р. (“Вища освіта у пошуку якості: Quo vadis”, 
2012 р.).

НАЙВАЖЛИВІШІ ПРАЦІ
Монографії

Щудло С. Вища освіта у пошуку якості: quo vadis : монографія. 
Харків ‒ Дрогобич: Коло, 2012. 340 с. 
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Щудло С. Освітні траєкторії євроінтеграції молоді // Молодь 
у сучасних процесах євроінтеграції [колективна монографія] / за заг. 
ред. С. Щудло. Дрогобич: ЛТД Трек. С. 123–150.

Щудло С., Заболотна О., Лісова Т. Українські вчителі та на-
вчальне середовище. За результатами Всеукраїнського моніторинго-
вого опитування викладання та навчання серед директорів і вчителів 
загальноосвітніх навчальних закладів (за методологією TALIS). Дро-
гобич: Трек ЛТД, 2018. 300 с.

Shchudlo S., Zabolotna O., Kovalchuk O. Przywództwo nauczycieli 
na Ukrainie. Rola nauczycieli w zarządzaniu szkołą i rozwoju zawodowym / 
Przywództwo Nauczycieli. Red. Joanna Madalińska-Michalak. Warszawa: 
Wydawnictwo FRSE, 2017. S. 375–408. 

Shchudlo S., Okulicz-Kozaryn K., Klymanska L., Herasym H., He-
rus O., Savka V., Mirchuk I. Zachowania ryzykowne i zaburzenia zdrowia 
psychicznego młodzieży we Lwowie, Drohobyczu i w powiecie drohobyc-
kim // Monitorowanie zachowań ryzykownych, zachowań nałogowych i 
problemów zdrowia psychicznego 15-letniej młodzieży Badania mokotowskie 
2004 ‒ 2016 Badania ukraińskie, obwód lwowski 2016 ‒ Instynut. Red. 
naukowa: Krzysztof Ostaszewski. Warszawa: In-t newrologii i psychiatrii, 
2017. S. 126–144.

Статті
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Щудло С. А., Сокурянська Л. Г. Підлітки у пограничному про-
сторі: ціннісні орієнтації та життєві плани // Соціологія: теорія, 
методи, маркетинг. 2017. № 4. С. 53–67. 

Щудло С. Інституційні ризики вищої педагогічної освіти 
// Український соціум. 2012. № 4. С. 185–195. 

Щудло С., Сокурянська Л. Шкільна молодь українського погра-
ниччя: Перспективи та ризики реалізації життєвих стратегій // 
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразі-
на. Серія: Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методоло-
гія, теорія, методи. 2017. № 38. С. 35–40.
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ЯГНІЩАК 
Володимир Миронович, 
кандидат історичних наук, 

доцент кафедри історії України 
та політології. 

Народився 20 березня 1958 р. у 
с. Комишатське Єнакієвського ра-
йону Донецької області. 

Освіта. 1975 р. завершив нав-
чання у середній школі смт. Журав-
но Жидачівського району Львів-
ської області. 1975 ‒ 1980 рр. навчався на історичному фа-
культеті Львівського державного університету імені Івана 
Франка, здобувши кваліфікацію ‒ історик, викладач істо-
рії і суспільствознавства. 1994 р. випускник літньої школи 
при Варшавському університеті.

Трудова діяльність. 1980 ‒ 1983 рр. працював асис-
тентом кафедри історії у Львівському державному уні-
верситеті імені Івана Франка. 1984 ‒ 1999 рр. працював 
на кафедрі історії у державному університеті “Львівська 
політехніка”. 1994 р. обраний на посаду доцента кафедри 
історії України, науки і техніки державного університе-
ту “Львівська політехніка”. 1994 р. викладав курс “Істо-
рії України” у Вільнюському педагогічному університеті. 
1995 р. читав лекції з історії української культури в Іллі-
нойському університеті (США). 1996 р. директор інститу-
ту культури і цивілізації при благодійному фонді “Освіта 
XXI ст.”. 1997 р. ‒ директор інституту інноваційних тех-
нологій (м. Львів). Із 01.09.1999 ‒ 30.06.2000 р. ‒ доцент 
кафедри історії України та політології Дрогобицького 
державного педагогічного університету імені Івана Фран-
ка. Із січня 2000 р. директор приватної “школи бізнесу 
777” (м. Львів), директор видавництва “Край”. Станом на 
2018 р. професор історії університету Мак-Еван, Едмон-
тон, Альберта (Канада).
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Наука. 1990 р. захистив кандидатську дисертацію у 
Львівському державному університеті імені Івана Фран-
ка. 1996 р. отримав вчене звання доцента кафедри історії 
України, науки і техніки державного університету “Львів-
ська політехніка”.

Особиста історико-педагогічна практика. 1994 р. 
науковий консультант часопису “Галицька Брама”, а з 
1999 р. видавництва “Смолоскип”.

Громадська діяльність. Науковий консультант благо-
дійних фондів.

Інтереси та вподобання. Міжнародні відносини. 
Україна в контексті політики Москви і Речі Посполитої на-
прикінці XVII ст. 

Відзнаки та нагороди. 1993 р. лауреат премії 
ім. Ст. Синявського (ВУАН США). 1995 р. лауреат премії 
стипендії імені Дж. Фулбрайта.

Найважливіші праці
Ягніщак В. З історії Греко-католицької церкви містечка 

Журавно // Дрогобицький краєзнавчий збірник. 1995. Вип. 1. С. 5 ‒ 59.
Ягніщак В. Бакоцин // Галицька Брама. Чернечі ордени. Чин 

Святого Василія Великого. Січень ‒ лютий 1999. № 1 ‒ 2 (49 ‒ 50). 
С. 29.

Ягніщак В. Літопис містечка Журавна в Галичині // Вісник 
державного університету “Львівська політехніка”. 1999. № 379. Ар-
хітектура. Книга міст Галичини. Міждисциплінарні дослідження у 
містознавстві. С. 231–238.

Ягніщак В. Миколай Рей [Електронний ресурс] / Володимир 
Ягніщак. ‒ Електрон. дан. 2009. Режим доступу: http: //www.castles.
com.ua/zurawno.html.
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НАВЧАЛЬНО�ДОПОМІЖНИЙ 
ПЕРСОНАЛ

ЖГУТ 
Галина Романівна,

старший лаборант кафедри історії 
України Дрогобицького державного 

педагогічного університету 
імені Івана Франка. 

Народилася 9 жовтня 1979 р. у 
м. Дрогобич Львівської області.

Освіта. У 1996 р. закінчила за-
гальноосвітню школу № 14 м. Дро-
гобич Львівської області. У грудні 
того самого року вступила на підготовче відділення при 
Дрогобицькому державному педагогічному інституті іме-
ні Івана Франка (денна форма навчання). У 1997 р. вступи-
ла на історичний факультет Дрогобицького державного 
педагогічного інституту імені Івана Франка (денна форма 
навчання). У 2002 р. закінчила Дрогобицький державний 
педагогічний університет імені Івана Франка. Отримала 
повну вищу освіту за спеціальністю “Педагогіка і методика 
середньої освіти. Історія” та здобула кваліфікацію вчителя 
історії та українознавства загальноосвітньої школи другого 
та третього ступенів.

Трудова діяльність. З червня 1995 р. до листопада 
1996 р. прийнята на посаду секретаря-діловода. З 1 жовт-
ня 2002 р. ‒ на посаду старшого лаборанта кафедри історії 
України Дрогобицького державного педагогічного універ-
ситету імені Івана Франка.
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ЖУК 
Марія Богданівна,

старший лаборант кафедри історії 
України та політології Дрогобицького 
державного педагогічного інституту 

імені Івана Франка 
(березня 2005 р. ‒ квітень 2006). 

Народилася 16 серпня 1982 р. в 
м. Дрогобич Львівської області.

Освіта. 1989 ‒ 1992 рр. ‒ навчан-
ня в СШ № 5; 1992 ‒ 1999 рр. ‒ навчан-

ня в Дрогобицькій регіональній гімназії; 1999 ‒ 2004 рр. ‒ 
навчання в Дрогобицькому педагогічному університеті 
імені Івана Франка, історичний факультет. 2007 ‒ 2011 рр. ‒ 
навчання у Львівському національному університеті імені 
Івана Франка (післядипломна освіта ‒ 3, 5 роки), факуль-
тет журналістики. 2002 р. ‒ участь у вишколі волонтерів 
(м. Люблін, Польща). 28 ‒ 29 квітня 2004 р. ‒ участь у се-
мінарі “Жанри західної журналістики”, який організову-
вала Комісія суспільних комунікацій і культури Синоду 
єпископів УГКЦ спільно з Академією Української Преси 
(м. Київ). 10 червня 2005 р. ‒ участь у вишколі журналістів, 
який організувала Митрополича Комісія у справах кому-
нікації УГКЦ. З 2006 ‒ 2008 рр. ‒ навчання в Катехитичному 
Інституті Пресвятої Трійці, катехитичний факультет.

Трудова діяльність. З березня 2005 р. до квітня 2006 р. 
– працювала на кафедрі історії України Дрогобицького 
педагогічного університету імені Івана Франка на посаді 
старшого лаборанта кафедри. Паралельно ‒ в Комісії у 
справах молоді Самбірсько-Дрогобицької єпархії. З трав-
ня 2006 р. ‒ секретар-референт Комісії у Справах Молоді 
Самбірсько-Дрогобицької Єпархії. З лютого 2008 р. ‒ за-
ступник редактора молодіжного часопису “З любов’ю у 
світ“.
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КРИШТАЛЬ 
Ольга Василівна, 

старший лаборант кафедри нової 
та новітньої історії України

Народилася 13 листопада 
1969 р. у м. Моршин Стрийського 
району Львівської області.

Освіта. У 1987 р. закінчила СШ 
№ 2 м. Стрий зі срібною медаллю. 
У 1987 ‒ 1992 рр. навчалася на фі-
зичному факультеті Львівського державного університе-
ту імені Івана Франка за спеціальністю “Фізика“, який за-
кінчила з відзнакою. 

Трудова діяльність. Упродовж 1992 ‒ 1999 рр. пра-
цювала у Стрілківській ОШ Стрийського району на по-
саді вихователя учнівської молоді. У 2006 ‒ 2016 рр. веде 
діяльність у Дрогобицькому державному педагогічному 
університеті імені Івана Франка на посаді старшого лабо-
ранта кафедри історії України (з 2007 р. ‒ кафедри нової 
та новітньої історії України), згодом на кафедрі всесвіт-
ньої історії (лютий 2016 ‒ квітень 2017 рр.). З травня до 
грудня 2017 р. працювала на посаді секретаря-друкар-
ки філологічного факультету названого університету. З 
грудня 2017 р. працює адміністратором відділу Центру 
надання адміністративних послуг виконавчого комітету 
Дрогобицької міської ради.
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ЛІШНЯНСЬКА 
Михайлина Андріївна, 

старший лаборант кафедри історії 
України та політології Дрогобицького 
державного педагогічного інституту 

імені Івана Франка. 

Народилася 11 листопада 1938 р. 
с. Ямельниця Сколівського району 
Дрогобицької області.

Освіта. 1945 ‒ 1952 рр. навчалася 
у Ямельницькій семирічній школі. 

1953 р. переїхала до родичів у м. Дрогобич, де закінчила кур-
си машино-друкарки при домі офіцерів (1955 ‒ 1956). 1961 ‒ 
1967 рр. навчалася на філологічному факультеті Дрогобиць-
кого педінституту імені Івана Франка та отримала кваліфіка-
цію вчителя української мови і літератури середньої школи.

Трудова діяльність. 1956 р. секретар-друкарка Дрого-
бицького районного фінансового відділу. 1957 р. друкарка 
канцелярії педінституту. 1961 р. переведена із посади дру-
карки канцелярії на посаду лаборанта кафедри марксиз-
му-ленінізму. 1967 р. переведена на посаду старшого лабо-
ранта кабінету марксизму-ленінізму. 1977 р. тимчасово при-
значена завідувачем кабінету кафедри історії КПРС. 03.01. до 
30.01.1985 р. пройшла курси підвищення кваліфікації пра-
цівників кабінетів кафедр суспільних наук вищих навчальних 
закладів в інституті підвищення кваліфікації при Білорусько-
му державному університеті імені В. І. Леніна для старших 
лаборантів. 1993 р. переведена на посаду старшого лаборан-
та кафедри історії України і політології. 1998 р. звільнена із 
посади старшого лаборанта кафедри історії України та полі-
тології у зв’язку із скороченням чисельності працівників.

Відзнаки та нагороди. За сумлінну працю, що сприяла 
забезпеченню високої якості навчальної роботи з студента-
ми-заочниками, у 1964 р. була премійована ректором педін-
ституту. Отримувала подяки від ректорів за сумлінну працю.

Громадська діяльність. Обиралася профоргом кафе-
дри історії КПРС. 
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СТЕПАНЕНКО 
Дмитро Іванович, 

завідувач кабінету історії, 
старший лаборант та асистент 

кафедри історії. 

Народився 4 листопада 1935 р. у 
с. Бобриці Канівського району Чер-
каської області.

Освіта. 1955 р. завершив Бо-
брицький сільськогосподарський 
технікум. Цього самого року при-
званий на військову службу. 1955 ‒ 1956 рр. курсант школи 
ШМАС (м. Могильов, БРСР). 1959 р. закінчив Ленінградське 
військово-морське політичне училище імені А. А. Жданова, 
а 1973 р. ‒ вищу партійну школу при ЦК КПРС (м. Москва). 
У всіх навчальних закладах завершив навчання з відзнакою. 

Трудова діяльність. Із вересня 1959 р. до 18 травня 1984 р. 
був офіцером у Збройних силах СРСР, обіймаючи командні та 
політичні посади. Військове звання ‒ підполковник. 1959 ‒ 1960 
рр. секретар комсомольської організації артилерійської дивізії 
(Хасанський район, Приморський край). 1960 ‒ 1961 рр. заступ-
ник по політичній частині артилерійської батареї (Лозовський 
район, Амурська область). 1961 ‒ 1964 рр. заступник команди-
ра роти по політичній частині (Шимановський район, Амур-
ська область). 1964 ‒ 1967 рр. командир роти (Амурська об-
ласть). 1967 ‒ 1971 рр. заступник командира технічної дивізії по 
політичній частині (м. Хабаровськ). 1971 ‒ 1975 рр. заступник 
командира по політичній частині зенітно-ракетної дивізії (м. 
Свобідний, Амурська область). 1975 ‒ 1984 р. заступник началь-
ника Трускавецького військового санаторію по політичній ча-
стині (м. Трускавець). Травень 1984 ‒ 1993 рр. завідувач кабінету 
марксизму-ленінізму (із 1991 р. кабінету історії) Дрогобицько-
го державного педагогічного інституту імені Івана Франка. Вод-
ночас був сумісником (із погодинною оплатою праці) впро-
довж 1985 ‒ 1990 рр. на посаді асистента кафедри історії КПРС. 
Лютий 1991 ‒ 1992 рр. старший лаборант (за сумісництвом) ка-
федри історії. З 01.01.1993 р. переведений із посади завідувача 
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кабінету історії на посаду старшого лаборанта кафедри історії 
та політології, де працював як штатний працівник до жовтня 
1996 р. Звільнився за власним бажанням у зв’язку із скорочен-
ня ставок лаборантів на кафедрі історії України та політології. 

Громадська діяльність. 15 років був членом партійної 
комісії політичного відділу. Член КПРС із 1957 р.

Відзнаки та нагороди. Під час проходження військової 
служби у Збройних силах СРСР отримав 9 урядових наго-
род. Серед них орден “За службу Батьківщині у Збройних 
Силах СРСР” ІІІ ступеня. 

ТЕСЛЮК 
Надія Ростиславівна, 

старший лаборант кафедри нової та 
новітньої історії України Дрогобицького 
державного педагогічного університету 

імені Івана Франка. 

Народилася 8 січня 1975 р. у 
м. Дрогобич Львівської області.

Освіта. У 1992 р. закінчила загаль-
ноосвітню школу імені Івана Франка 
№ 1 м. Дрогобич Львівської області. У 

1994 р. закінчила курси секретаря-референта. У 1997 р. посту-
пила на факультет менеджменту та маркетингу Дрогобицько-
го державного педагогічного університету імені Івана Франка 
(заочна форма навчання), який закінчила 2002 р. Отримала 
повну вищу освіту за спеціальністю “Менеджмент організа-
цій” та здобула кваліфікацію вчителя економічних дисциплін.

Трудова діяльність. З вересня 1995 р. прийнята на по-
саду лаборанта кафедри психології Дрогобицького держав-
ного педагогічного університету імені Івана Франка, з жовтня 
1996 р. прийнята на посаду старшого інспектора відділу ка-
дрів, де працює досі. З лютого 1998 р. переведена з кафедри 
психології на кафедру історії України та політології. В липні 
2012 р. звільнена з посади старшого лаборанта кафедри нової 
та новітньої історії України.
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ІСТОРІЯ КАФЕДРИ 
У ДОКУМЕНТАХ ТА СВІТЛИНАХ
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Археологічна експедиція студентів історичного 
факультету на місце Берестецької битви 1651 р. 

(літо 1993 р.)
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Підбиття підсумків археологічної практики

День історичного університету (Пом’ярки, 1998 р.)



121

День «відкритих дверей» на історичному факультеті
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Наукова конференція

Зустріч студентів і викладачів історичного факульте-
ту з колишнім заступником Крайового провідника ОУН 
і УПА з політично-пропагандистської роботи на Закер-
зонні (1945 ‒ 1947 рр.), керівником збройного підпілля на 
північно-західноукраїнських землях Василем Галасом та 

дочкою президента УГВР Кирила Осьмака 
Наталею Осьмак (15 жовтня 2001 р.)
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Кафедра історії України і політології (2000 р.)

Учасники конференції (1999 р.)
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Делегація 
історичного 
факультету у 

Легниці 
(червень 2001 р.)

Мандрівка по Кракову 
(червень 2001 р.)
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Учасники Міжнародної наукової конференції «Поляки, 
українці, білоруси, литовці у міжвоєнній Польщі (1921 ‒ 

1939)» (8 ‒ 9 жовтня 2004 р.)

Відкриття міжнародної 
наукової конференції 

“Український 
національно-визвольний 
рух у 20 ‒ 50рр. ХХ ст. “, 
присвячена 60-річчю УПА 

(11 жовтня 2002 р.)
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Урочистості з нагоди Дня першого дзвоника (2009 р.)

Кафедра нової та новітньої історії України (2010 р.)
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Кафедра нової та новітньої історії України (2014 р.)

Кафедра нової та новітньої історії України (2013 р.)
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Пленарне засідання І Міжнародної науково-практичної 
конференції

Відкриття І Міжнародної науково-практичної 
конференції  “Розвиток сучасної освіти і науки: 

результати, проблеми, перспективи“ (21 листопада 2013 р.)
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Виступає професор 
Василь Ільницький

Завершення І Міжнародної науково-практичної 
конференції  “Розвиток сучасної освіти і науки: 

результати, проблеми, перспективи“ (21 листопада 2013 р.)



130

Всеукраїнська науково-практична конференція 
“Український визвольний рух (перша половина ХХ ст.): 
краєзнавчі контексти“ (присвячується 100-річчю від дня 

народження М. Фриза) (24 квітня 2015 р.)

Виступає професор В.І. Сергійчук
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Всеукраїнська науково-практична конференція 
«Український визвольний рух (перша половина ХХ ст.): 
краєзнавчі контексти» (присвячується 100-річчю від дня 

народження М. Фриза) (24 квітня 2015 р.)

Виступає професор 
В.П. Футала



132

Відкриття ІІ Всеукраїнської науково-практичної 
конференції “Український визвольний рух першої 

половини ХХ ст.: краєзнавчий контекст“ (до 75-річчя 
створення УПА) (27 жовтня 2017 р.)

Виступає ректор професор Н.В. Скотна
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Виступає голова 
Дрогобицької 
районної ради 
М.М. Сікора

Відкриття ІІ 
Всеукраїнської 

науково-практичної 
конференції 

“Український 
визвольний рух 
першої половини 

ХХ ст.: краєзнавчий 
контекст“ (до 75-річчя 

створення УПА) 
(27 жовтня 2017 р.)
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Виступає професор Б.З. Якимович

Виступає професор П.В. Іванишин
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Пленарне засідання 
Всеукраїнської 

науково-практичної 
конференції 
“Українсько-

польсько-єврейські 
взаємини у Сх. 
Галичині (перша 
половина ХХ ст.): 
історичний досвід, 

уроки для сучасності“ 
(27 травня 2018 р.)

Виступає директор 
“Українського 

інституту вивчення 
Голокосту “Ткума““ 

І.Я. Щупак
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Виступає професор В.А. Студінський

Виступає професор М.М. Вегеш
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Пленарне засідання Всеукраїнської науково-практичної 
конференції “Українсько-польсько-єврейські взаємини у 
Сх. Галичині (перша половина ХХ ст.): історичний досвід, 

уроки для сучасності“ (27 травня 2018 р.)

Професор В.А. Студінський передає книги у бібліотеку 
ДДПУ ім. І. Франка
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Учасники конференції у с. Нагуєвичі (27 травня 2018 р.)

Завершення Пленарного засідання Всеукраїнської 
науково-практичної конференції “Українсько-польсько-
єврейські взаємини у Сх. Галичині (перша половина 
ХХ ст.): історичний досвід, уроки для сучасності“ 

(27 травня 2018 р.)
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Українські та польські студенти (Краків, листопад 2013 р.)

Учасники українсько-польської викладацько-
студентської наукової конференції “Галичина 
багатокультурна” (Краків, листопад 2013 р.)
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Конференція “Галичина багатокультурна” 
(Дрогобич, травень 2016 р.)

Делегація гуманістичного відділу Педагогічного 
університету імені Комісії народної освіти в Кракові 

 (Дрогобич, травень 2016 р.)
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Учасники українсько-польської викладацько-
студентської наукової конференції “Галичина 
багатокультурна” (Краків, травень 2017 р.)

Зустріч з Марселем та Іреною Дрімерами, які народилися 
в Дрогобичі, пережили Голокост і тепер живуть в США 

та Ізраїлі, (Дрогобич, червень 2016 р.)



142

Учасники студентської наукової конференції-презентації 
“Закордонне українство: історія та сучасність” 

(Дрогобич, квітень 2018 р.)

Після наукової конференції “Галичина багатокультурна” 
 (Краків, травень 2017 р.)
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