
ВІДОМОСТІ  

про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

 

1. Якісний склад проектної групи, яка утворена у складі відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти 

факультету туризму або кафедри організації туризму та управління соціокультурною діяльністю зі спеціальності 028 

«Менеджмент соціокультурної діяльності» першого (бакалаврського) рівня 

Прізвище, ім’я, по 

батькові керівника 

та членів проектної 

групи 

Найменування 

посади 

(для сумісників – 

місце основної 

роботи, 

найменування 

посади) 

Найменування 

закладу, який 

закінчив викладач 

(рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно з 

документом про вищу 

освіту) 

Науковий ступінь, 

шифр і 

найменування 

наукової 

спеціальності, тема 

дисертації, вчене 

звання, за якою 

кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно 

Стаж 

науково-

педагогічн

ої та/або 

наукової 

роботи 

Інформація про наукову 

діяльність (основні публікації за 

напрямом, науково-дослідна 

робота, участь у конференціях і 

семінарах, робота з аспірантами 

та докторантами, керівництво 

науковою роботою студентів) 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації 

викладача 

(найменування 

закладу, вид 

документа, тема, 

дата видачі) 

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 

Шикеринець Василь 

Васильович 

Завідувач кафедри 

організації туризму 

та управління 

соціокультурною 

діяльністю 

1. Білоцерківський 

державний аграрний 

університет; 2000 рік; 

спеціальність – 

агрономія; кваліфікація 

– вчений агроном. 

2. Івано-

Франківський 

національний технічний 

університет нафти і 

газу; 2003 рік; 

спеціальність – 

державна служба, 

кваліфікація – магістр 

державної служби. 

3. Львівський 

регіональний інститут 

державного управління 

Національної академії 

Кандидат наук з 

державного 

управління, 

спеціальність 25.00.01 

– теорія та історія 

державного 

управління; 

Тема дисертації: 

Становлення та 

тенденції розвитку 

органів місцевого 

управління в Україні 

(серединаХVII – поч. 

ХХІ ст.); 

доцент кафедри 

туризму і 

краєзнавства. 

10 років і  

10 місяців 

1. Шикеринець В.В. Пам'ятки 

народної архітектури Галицької 

Гуцульщини / В.В. Шикеринець, 

Т.З. Маланюк, О.І. Дутчак // 

Український феномен Гуцульщини: 

національний та європейський 

контексти : [Текст] : матеріали XXI 

Міжнародної наукової конференції в 

рамках XXIV Міжнародного 

гуцульського фестивалю (Коломия, 

11 серпня 2017 р.) / Наукові 

редактори Я. Ткачук, А. Королько; 

упорядкування М. Васильчук, І. 

Федів. –  Коломия: Вік, 2017. -   С. 

61-66. 

2. Шикеринець В.В. Виставкова 

діяльність як інструмент розвитку 

туристичного бізнесу / В. 

Шикеринець, А. Зарічняк // Теорія і 

Київський 

національний 

торговельно-

економічний 

університет;  

посвідчення про 

стажування; тема 

стажування:  

«Новації освітнього 

процесу: теорія і 

практика»;  

05.05.2014 рік. 

 



державного управління 

при Президентові 

України; очна 

аспірантура; 2003-2006 

рр. 

практика державного управління: 

Збірник науково-практичних статей 

/ Відпов. за випуск Сікорака Л.О., 

Зінченко О.В. – Кропивницький: 

Державний навчальний заклад 

«Центр перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників 

органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, 

державних підприємств, установ та 

організацій Кіровоградської 

обласної державної адміністрації», 

2017. – С. 139-145. 

3. Шикеринець В.В. Аналіз 

формування ринку виставкових 

послуг в Україні ( у 2012-2016 

роках) / В. Шикеринець, А. Зарічняк 

// Професійна освіта управлінських 

кадрів: проблеми, дослідження, 

досвід: Збірник наукових статей / 

Відпов. за випуск Бойчук Л.В. – 

Івано-Франківськ: ІФОЦППК, 2017. 

– С.73-79. 

4.  Шикеринець В.В. Міжнародні 

туристичні виставкові заходи як 

інструмент розвитку туристичної 

галузі / А.П. Зарічняк, 

В.В.Шикеринець // Карпатський 

край. Наукові студії з історії, 

культури, туризму. Івано-

Франківськ. 2017. № 1 (9). – С.179–

187. 

5. Шикеринець В. Етнопотенціал 

Гуцульщини як база розвитку 

сучасних напрямків туризму / В.В. 

Шикеринець, О.І. Дутчак // Космач: 

традиція і сучасність: зб. наук.-поп. 

статей за результатами наук.-

прак. конф. – Івано-Франківськ: 

Місто-НВ, 2016. – С. 64-77. 

Заступник декана з наукової роботи 



Орлова Віра 

Василівна 

Доцент кафедри 

організації туризму 

та управління 

соціокультурною 

діяльністю 

Ленінградська 

лісотехнічна академія 

ім.С. Кірова; 1986 рік; 

спеціальність – 

економіка; кваліфікація 

– інженер-економіст. 

Кандидат 

економічних наук; 

спеціальність  

08.00.11 –  

математичні методи, 

моделі та 

інформаційні 

технології в 

економіці; тема 

дисертації:  

Моделювання 

механізмів управління 

фінансовою безпекою 

підприємства; 

доцент кафедри 

туризмознавства і 

краєзнавства. 

 

23 роки. 1. Орлова В.В. Цінові важелі 

забезпечення 

конкурентоспроможності сфери 

туризму / Оришко С.П., Орлова В.В. 

//  Матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції 

«ЕКОГЕОФОРУМ‐ 2017. Актуальні 

проблеми та інновації» 

(Івано‐ Франківськ, 22 ‐  25 березня 

2017 р.) – С. 417 -419. 

2. Орлова В.В. Управління  

фінансовою безпекою підприємств 

соціокультурної сфери / Оришко 

С.П., Орлова В.В. // Карпатський 

край. Наукові студії з історії, 

культури, туризму. – 2017. – № 1 

(9). – С. 157–165. 

3. Орлова В.В. Значення 

анімаційних послуг у 

соціокультурній діяльності / 

Оришко С.П., Орлова В.В. // 

Карпатський край. Наукові студії з 

історії, культури, туризму. – 2015. – 

№ 1-2 (6-7). – С. 151–154. (0,2 д.а.) 

4. Орлова В. Система управління 

процесами виробництва в сфері 

надання туристичних послуг / В. 

Орлова, С. Оришко // Zeszyt Naukowy 

Prac Ukrainoznawczych. – Gorzów 

Wielkopolski : Wydawnictwo naukowe 

Akademii im. Jakuba z Paradyźa, 

2016. – S. 105–109. 

5. Орлова В.В Механізм управління 

фінансовою безпекою підприємств 

соціокультурної сфери / Оришко 

С.П., Орлова В.В. // Карпатський 

край. Наукові студії з історії, 

культури, туризму. – 2014. – № 2 

(5). – С. 198–204. 

 

Івано-Франківський 

національний 

технічний університет 

нафти і газу; 

свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації; тема 

стажування:  

 «Договірні 

взаємовідносини між 

учасниками сфери 

надання послуг»; 

22.05. 2014 рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дутчак Олена Доцент кафедри Прикарпатський Кандидат історичних 9 років і 3 1. Міжнародний туризм: навчальний Полтавський 



Іванівна організації туризму 

та управління 

соціокультурною 

діяльністю 

національний 

університет ім. 

В. Стефаника; 

2007 рік; спеціальність –  

історія; кваліфікація –  

магістр історії. 

наук; 07.00.06 – 

історіографія, 

джерелознавство та 

спеціальні історичні 

дисципліни; 

тема дисертації: 

Сучасна українська 

історіографія 

краєзнавчого руху у 

Галичині 30-х рр. ХІХ 

– 30-х рр. ХХ ст.; 

доцент кафедри 

організації туризму та 

управління 

соціокультурною 

діяльністю. 

 

місяці посібник / Прикарпатський 

національний університет імені 

Василя Стефаника / [укладачі 

В.В.Великочий, О.І.Дутчак, 

В.В.Шикеринець]. – Івано-

Франківськ: Вид. Кушнір Г.М., 

2015. – 254 с. 

2. Дутчак О. Сучасні тенденції 

розвитку етнофестивального 

туризму у Львівській області / 

О.Дутчак, О. Лукач // Карпати: 

людина, етнос, цивілізація. – Івано-

Франківськ, 2016. – Вип. 6. – 260 с. 

3. 20. Дутчак О. Націоцентричний 

підхід сучасної української 

історіографії до вивчення 

туристично-краєзнавчого руху в 

Галичині (1830-1930-х рр.) / Олена 

Дутчак // Вісник Прикарпатського 

університету. Історія. – Івано-

Франківськ, 2014. – Вип. 25. – С. 

124-132. 

4.  Дутчак О.І. Етика туризму та 

соціокультурного сервісу: моральні 

виміри відповідальності персоналу 

/ О.І. Дутчак // Туризм: реалії та 

перспективи сталого розвитку: 

Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. 

(Київ, 23-24 жовтня 2014 р.). – К., 

2014. – С.30-31. 

5. 4. Дутчак О.І.Використання 

історико-культурної спадщини для 

потреб розвитку етнотуризму в 

країнах Центрально-Східної Європи 

(на прикладі України, Польщі та 

Словаччини) / О.І. Дутчак // 

Карпатський край. – 2016. – №1(8). 

– С. 120-127. 

національний 

технічний університет 

імені Юрія 

Кондратюка, 

свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації; тема 

стажування: 

«Теоретико-практичні 

аспекти організації та 

надання послуг 

соціокультурного 

сервісу»; 

29 грудня 2017 року. 

 



ВІДОМОСТІ  

про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

 
2. Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес зі спеціальності 028 «Менеджмент 

соціокультурної діяльності» першого (бакалаврського) рівня 

№ 

з/

п 

Найменування 

навчальної 

дисципліни 

(кількість 

лекційних 

годин) 

Прізвище, ім’я,  

по батькові 

викладача 

Найменуванн

я посади  

(для 

сумісників – 

місце 

основної 

роботи, 

найменуванн

я посади) 

Найменування 

закладу, який закінчив  

(рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно з 

документом про вищу 

освіту) 

Науковий ступінь, 

шифр і найменування 

наукової спеціальності, 

тема дисертації, вчене 

звання, за якою 

кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно  

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації 

викладача 

(найменування 

закладу, вид 

документа, тема, 

дата видачі) 

Примітки* 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Цикл загальної підготовки 

1.1 Обов’язкові дисципліни 

1.1. Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за внутрішнім сумісництвом) 

1. Ф Філософія  

(14 год.) 

Надурак Віталій 

Вікторович 

Професор 

кафедри 

філософії, 

соціології та 

релігієзнавства 

Прикарпатський 

університет ім. 

В.Стефаника; 2001 рік; 

спеціальність – 

релігієзнавство; 

кваліфікація – 

релігієзнавець, викладач 

філософських і 

релігієзнавчих 

дисциплін. 

Доктор філософських 

наук; спеціальність 

09.00.07 – етика; 

тема дисертації: Система 

суспільної моралі в 

контексті основних 

принципів синергетики 

(етико-філософський 

аналіз); доцент кафедри 

філософії. 

 

 

Чернівецький 

національний 

університет імені 

Юрія Федьковича; 

довідка про 

стажування; тема 

стажування: 

«Актуальний досвід 

викладацької та 

наукової роботи 

кафедри філософії 

Чернівецького 

національного 

університету імені 

Юрія Федьковича»; 

30.06 2015 рік. 

1(наявність наукової публікації у 

періодичному виданні, яке включено 

до наукометричних баз), 

2 (наявність наукових публікацій у 

наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань 

України), 

3(наявність виданого підручника чи 

навчального посібника, що рекомендо-

ваний МОН, іншим центральним 

органом виконавчої влади або вченою 

радою закладу освіти), 

8(виконання функцій наукового 

керівника або відповідального 

виконавця наукової теми (проекту)),  

12(присудження наукового ступеня 

доктора наук),  

15 (присвоєння вченого звання 

доцента). 

2.  Історія 

української 

Борисевич Лілія 

Василівна 

Доцент 

кафедри 

1. Івано-Франківський 

педагогічний інститут 

Заслужений працівник 

культури України. 

Львівський 

національний 

10 (організаційна робота у закладах 

освіти на посадах керівника 



культури  

(14 год.) 

філософії, 

соціології та 

релігієзнавства 

імені В.Стефаника 1971 

рік; спеціальність: 

педагогіка та методика 

початкового навчання; 

кваліфікація: учитель 

початкових класів. 

методист по початковому 

навчанню. 

2. Івано-Франківський 

педагогічний інститут 

імені В.Стефаника 1983 

рік; спеціальність: історія 

та суспільствознавство; 

кваліфікація: учитель 

історії і 

суспільствознавства 

Указ Президента України 

від 23.03.2004 р., № 354. 

Посвідчення АБ № 

110595 

університет імені 

Івана Франка, довідка 

про стажування, тема 

стажування: 

«Практичний досвід 

викладання дисциплін 

гуманітарного 

спрямування», 

17.01.2013 рік, 

(заступника керівника) закладу 

освіти/факультету), 

14 (наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників для 

самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання/конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною 

кількістю три найменування) 

15 (присудження наукового ступеня 

доктора філософії або присвоєння 

вченого звання доцента, або 

отримання документа про другу вищу 

освіту), 

16 (виконання обов’язків куратора 

групи) відповідно до пункту 5 

приміток додатка 12 до Ліцензійних 

умов провадження освітньої 

діяльності закладів освіти 

3.  Історія України 

(14 год.) 

Кобута Степан 

Йосипович  

Доцент 

кафедри історії 

України  

Івано-Франківський 

державний педагогічний 

інститут імені Василя 

Стефаника; 1992 рік; 

спеціальність – історія і 

методика виховної 

роботи; кваліфікація – 

викладач історії і 

суспільствознавчих 

дисциплін. 

Кандидат історичних 

наук; спеціальність 

 07.00.01 – історія 

України;  

тема дисертації: 

Суспільно-політичні 

процеси в західному 

регіоні України (1988–

1999 рр.); 

доцент кафедри історії 

України. 

Львів, Інститут 

українознавства ім. І. 

Крип’якевича НАН 

України;  

довідка про наукове 

стажування; тема 

стажування; 

«Актуальні науково-

дослідні та освітні 

практики викладання 

історичних 

дисциплін»; 

 20 травня 2016 рік. 

2 (наявність наукових публікацій у 

наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань 

України), 

3 (наявність виданого підручника чи 

навчального посібника, що рекомен-

дований МОН, іншим центральним 

органом виконавчої влади або вченою 

радою закладу освіти),  

11 (участь в атестації наукових кадрів 

як офіційного опонента або члена 

спеціалізованої вченої ради),  

14 (наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників для 

самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання/конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною 

кількістю три найменування). 

4. Українська мова 

(за професійним 

спрямуванням) 

Іванишин 

Наталія 

Ярославівна 

Доцент 

кафедри 

української 

Прикарпатський 

університет імені 

Василя Стефаника; 2002 

Кандидат філологічних 

наук; 10.02.01 - 

українська мова; 

Тернопільський 

національний 

педагогічний 

9 (керівництво студентом, який зайняв 

призове місце, або робота у складі 

організаційного 



(12 год.)  мови 

 

рік; спеціальність -

українська мова та 

література; кваліфікація 

-філолог, викладач 

української мови та 

літератури. 

 

тема дисертації: 

«Лексичні засоби 

формування 

імпліцитності в 

драматургійному тексті 

(на матеріалі української 

драми початку ХХ 

століття)»; 

доцент кафедри 

української мови 

університет; 

довідка про 

стажування; тема 

стажування: 

«Лінгвостилістичні 

параметри 

художнього тексту», 

5 грудня 2016 рік. 

 

комітету/журі/апеляційної комісії 

Міжнародної студентської 

олімпіади/II етапу Всеукраїнської 

студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт)/III—IV 

етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з базових навчальних 

предметів/II—III етапу 

Всеукраїнських конкурсів - захистів 

науково-дослідницьких робіт учнів — 

членів Малої академії наук; 

керівництво студентом, який став 

призером Олімпійських, 

Параолімпійських ігор, Всесвітньої та 

Всеукраїнської Універсіади, 

чемпіонату світу, Європи, 

Європейських ігор, етапів Кубку світу 

та Європи, чемпіонату України; 

виконання обов’язків головного 

секретаря, головного судді, судді 

міжнародних та всеукраїнських 

змагань; керівництво спортивною 

делегацією; робота у складі 

організаційного комітету, 

суддівського корпусу), 

15 (присудження наукового ступеня 

доктора філософії або присвоєння 

вченого звання доцента, або 

отримання документа про другу вищу 

освіту), 

16 (виконання обов’язків куратора 

групи),  

відповідно до пункту 5 приміток 

додатка 12 до Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності 

закладів освіти 

5. Фізична культура Човган 
Ростислав 

Ярославович 

Асистент 
кафедри 

фізичного 
виховання 

Прикарпатський 
 національний 

університет 
імені Василя 

Кандидат наук з фізичного 
виховання і спорту; 

спеціальність 24.00.02 – 
фізична 

Захист кандидатської 
дисертації; ДВНЗ 
«Прикарпатський 

національний 

2 (наявність наукових публікацій у 
наукових 
виданнях, включених до переліку 

наукових фахових 



Стефаника; 2009 рік;  

спеціальність - 

педагогіка і 
методика 

середньої освіти. 

Фізична культура; 

кваліфікація - 

викладач фізичного 
виховання, організатор 

туристичної роботи 

культура, фізичне 
виховання різних груп 

населення; тема дисертації: 

Розвиток соціальної 
активності школярів 10-11 

років 
засобами фізичної культури 

в умовах дитячого 
оздоровчого 

табору. 

університет імені Василя 
Стефаника»; 

спеціальність 24.00.02 – 
фізична культура, 
фізичне виховання 

різних груп населення; 
тема дисертації: 

Розвиток соціальної 
активності 

школярів 10-11 років 

засобами фізичної 
культури в умовах 

дитячого оздоровчого 
табору; 25.03.2016 рік. 

видань України);  

14 (наявність виданих 

навчально-методичних 
посібників, методичних 
вказівок/рекомендацій загальною 

кількістю три 
найменування;  

15 (присудження наукового ступеня 

доктора філософії або присвоєння 

вченого звання доцента, або 

отримання документа про другу вищу 

освіту) пункту 5 приміток додатка 12 
до Ліцензійних умов 

Особи, які працюють за сумісництвом 
 - - - - - - - 

1.2. Вибіркові дисципліни 

1.2.1. Дисципліни за вибором ВНЗ 

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 
6. Історія світових 

цивілізацій (30 

год.) 

Великочий 

Володимир 

Степанович 

Професор 

кафедри 

туризмознавст

ва і 

краєзнавства, 

декан 

факультету 

Івано-Франківський 

державний педінститут 

імені Василя 

Стефаника; 1992 рік;  

спеціальність – історія і 

методика виховної 

роботи; кваліфікація – 

викладач історії і 

суспільствознавчих 

дисциплін, методист з 

виховної роботи. 

Доктор історичних наук; 

спеціальність 07.00.06 -

історіографія, 

джерелознавство та 

спеціальні історичні 

дисципліни;  

тема дисертації: 

Українська історіографія 

суспільно-політичних 

процесів у Галичині 1914-

1919 рр.; 

професор кафедри 

історіографії і 

джерелознавства 

Центральноукраїнськи

й національний 

технічний університет, 

факультет 

менеджменту; 

свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації; тема 

стажування: «Кадровий 

менеджмент науково-

дослідних та освітніх 

установ»; 

 22.09.2016 рік. 

1 (наявність наукової публікації у 

періодичному виданні, яке включено 

до наукометричних баз, зокрема 

Scopus або Web of Science Core 

Collection),  

2 (наявність наукових публікацій у 

наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань 

України, та/або авторських свідоцтв, 

та/або патентів загальною кількістю 

п’ять досягнень),  

3 (наявність виданого підручника чи 

навчального посібника, що рекомендо-

ваний МОН, іншим центральним 

органом виконавчої влади або вченою 

радою закладу освіти),   

7 (робота у складі експертних рад з 

питань проведення експертизи 

дисертацій МОН або галузевих 

експертних рад Національного 

агентства із забезпечення якості вищої 



освіти, або Акредитаційної комісії, або 

їх експертних рад, або міжгалузевої 

експертної ради з вищої освіти 

Акредитаційної комісії, або трьох 

експертних комісій МОН/зазначеного 

Агентства, або Науково-методичної 

ради/науково-методичних комісій з 

вищої освіти МОН, або робочих груп з 

розроблення стандартів вищої освіти 

України), 

8 (виконання функцій наукового 

керівника або відповідального 

виконавця наукової теми (проекту), 

або головного редактора/члена 

редакційної колегії наукового 

видання, включеного до переліку 

наукових фахових видань України),  

10 (організаційна робота у закладах 

освіти на посадах керівника 

(заступника керівника) закладу освіти/ 

факультету/відділення (наукової 

установи)/ інституту/філії/кафедри або 

іншого відповідального за підготовку 

здобувачів вищої освіти підрозділу / 

відділу (наукової установи)),  

11 (участь в атестації наукових кадрів 

як офіційного опонента або члена 

спеціалізованої вченої ради),  

12 (присудження наукового ступеня 

доктора наук або присвоєння вченого 

звання професора),  

13 (наявність авторських свідоцтв 

та/або патентів загальною кількістю 

два досягнення),  

14 (наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників для 

самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання/конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною 

кількістю три найменування)  



15 (присудження наукового ступеня 

доктора філософії або присвоєння 

вченого звання доцента, або 

отримання документа про другу вищу 

освіту) відповідно до пункту 5 

приміток додатка 12 до Ліцензійних 

умов провадження освітньої 

діяльності закладів освіти. 

7. Безпека 

життєдіяльності 

(14 год.) 

Матківський 

Остап 

Миколайович 

Асистент 

кафедри 

безпеки 

життєдіяльнос

ті 

ДВНЗ «Прикарпатський 

національний 

університет ім. В. 

Стефаника»; 2012 рік; 

спеціальність – 

фізика;кваліфікація – 

фізик, викладач. 

- Прийнятий на роботу 

з 1 жовтня 2017 року.  

 Стажуванння 

передбачено з 

17.05.2018року по 22 

червня 2018року у 

Івано-Франківському 

національному  

технічному 

університеті нафти і 

газу 

1 (наявність наукової публікації у 

періодичному виданні, яке включено 

до наукометричних баз, зокрема 

Scopus або Web of Science Core 

Collection, рекомендованих МОН),  

2 (наявність наукових публікацій у 

наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань 

України),  

13 (наявність авторських свідоцтв 

та/або патентів загальною кількістю 

два досягнення).  

1.2 Дисципліни вільного вибору студента 

8. Психологія 

бізнесу  

(32 год.) 

Гритчук Галина 

Василівна 

Доцент 

кафедри 

іноземних мов 

і 

країнознавства 

Прикарпатський 

національний 

університет імені 

Василя Стефаника; 2005 

рік; спеціальність – 

мова та література 

(німецька); кваліфікація 

– філолог, викладач 

німецької мови та 

зарубіжної літератури. 

Кандидат психологічних 

наук; спеціальність 

19.00.07 - педагогічна та 

вікова психологія; тема 

дисертації: Гендерні 

уявлення як чинник 

формування 

індивідуального 

життєвого стилю в 

юності; 

доцент кафедри 

іноземних мов і 

країнознавства. 

Академія ім. Якуба з 

Парадижа в м. Гожув 

Великопольський 

(Республіка Польща); 

сертифікат науково-

методичного 

стажування; тема 

стажування:  

«Досвід діяльності 

освітніх установ 

єдиного 

європейського 

освітнього простору», 

27.06.2014 рік. 

2 (наявність наукових публікацій у 

наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань 

України),  

15 (присудження наукового ступеня 

доктора філософії або присвоєння 

вченого звання доцента),  

16 (виконання обов’язків куратора 

групи) відповідно до пункту 5 

приміток додатка 12 до Ліцензійних 

умов провадження освітньої 

діяльності закладів освіти. 

9.  Вікова психологія 

(32 год.) 

Гритчук Галина 

Василівна 

Доцент 

кафедри 

іноземних мов 

і 

країнознавства 

Прикарпатський 

національний 

університет імені 

Василя Стефаника; 2005 

рік; спеціальність – 

Кандидат психологічних 

наук; спеціальність 

19.00.07 - педагогічна та 

вікова психологія; тема 

дисертації: Гендерні 

Академія ім. Якуба з 

Парадижа в м. Гожув 

Великопольський 

(Республіка Польща); 

сертифікат науково-

2 (наявність наукових публікацій у 

наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань 

України),  

15 (присудження наукового ступеня 



мова та література 

(німецька); кваліфікація 

– філолог, викладач 

німецької мови та 

зарубіжної літератури. 

уявлення як чинник 

формування 

індивідуального 

життєвого стилю в 

юності; 

доцент кафедри 

іноземних мов і 

країнознавства. 

методичного 

стажування; тема 

стажування:  

«Досвід діяльності 

освітніх установ 

єдиного 

європейського 

освітнього простору», 

27.06.2014 рік. 

доктора філософії або присвоєння 

вченого звання доцента),  

16 (виконання обов’язків куратора 

групи) відповідно до пункту 5 

приміток додатка 12 до Ліцензійних 

умов провадження освітньої 

діяльності закладів освіти. 

10.  Етика 

соціокультурної 

діяльності 

(18 год.) 

Дутчак Олена 

Іванівна 

Доцент 

кафедри 

організації 

туризму та 

управління 

соціокультурн

ою діяльністю 

Прикарпатський 

національний 

університет ім. 

В. Стефаника; 

2007 рік; спеціальність –  

історія; кваліфікація –  

магістр історії. 

Кандидат історичних 

наук; спеціальність 

07.00.06 – історіографія, 

джерелознавство та 

спеціальні історичні 

дисципліни; 

тема дисертації: Сучасна 

українська історіографія 

краєзнавчого руху у 

Галичині 30-х рр. ХІХ – 

30-х рр. ХХ ст.; 

доцент кафедри 

організації туризму та 

управління 

соціокультурною 

діяльністю. 

 

Полтавський 

національний 

технічний університет 

імені Юрія 

Кондратюка, 

свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації; тема 

стажування: 

«Теоретико-практичні 

аспекти організації та 

надання послуг 

соціокультурного 

сервісу»; 

29 грудня 2017 року. 

2 (наявність наукових публікацій у 

наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань 

України), 

3 (наявність виданого підручника чи 

навчального посібника, що рекомендо-

ваний МОН, іншим центральним 

органом виконавчої влади або вченою 

радою закладу освіти), 

14 (наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників для 

самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання/конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною 

кількістю три найменування), 

15 (присвоєння вченого звання 

доцента), 

16 (виконання обов’язків куратора 

групи). 

11.  Етика ділового 

спілкування 

(18 год.) 

Дутчак Олена 

Іванівна 

Доцент 

кафедри 

організації 

туризму та 

управління 

соціокультурн

ою діяльністю 

Прикарпатський 

національний 

університет ім. 

В. Стефаника; 

2007 рік; спеціальність –  

історія; кваліфікація –  

магістр історії. 

Кандидат історичних 

наук; спеціальність 

07.00.06 – історіографія, 

джерелознавство та 

спеціальні історичні 

дисципліни; 

тема дисертації: Сучасна 

українська історіографія 

краєзнавчого руху у 

Галичині 30-х рр. ХІХ – 

30-х рр. ХХ ст.; 

доцент кафедри 

Полтавський 

національний 

технічний університет 

імені Юрія 

Кондратюка, 

свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації; тема 

стажування: 

«Теоретико-практичні 

аспекти організації та 

надання послуг 

2 (наявність наукових публікацій у 

наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань 

України), 

3 (наявність виданого підручника чи 

навчального посібника, що рекомендо-

ваний МОН, іншим центральним 

органом виконавчої влади або вченою 

радою закладу освіти), 

14 (наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників для 

самостійної роботи студентів та 



організації туризму та 

управління 

соціокультурною 

діяльністю. 

 

соціокультурного 

сервісу»; 

29 грудня 2017 року. 

дистанційного навчання/конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною 

кількістю три найменування), 

15 (присвоєння вченого звання 

доцента), 

16 (виконання обов’язків куратора 

групи). 

1. Цикл професійної підготовки 

2.2. Теоретична підготовка 
1.1. Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за внутрішнім сумісництвом) 

12.  Вступ до фаху 

(24 год.) 
Великочий 

Володимир 

Степанович 

Професор 

кафедри 

туризмознавст

ва і 

краєзнавства, 

декан 

факультету 

Івано-Франківський 

державний педінститут 

імені Василя 

Стефаника; 1992 рік;  

спеціальність – історія і 

методика виховної 

роботи; кваліфікація – 

викладач історії і 

суспільствознавчих 

дисциплін, методист з 

виховної роботи. 

Доктор історичних наук; 

спеціальність 07.00.06 -

історіографія, 

джерелознавство та 

спеціальні історичні 

дисципліни;  

тема дисертації: 

Українська історіографія 

суспільно-політичних 

процесів у Галичині 1914-

1919 рр.; 

професор кафедри 

історіографії і 

джерелознавства 

Центральноукраїнськи

й національний 

технічний університет, 

факультет 

менеджменту; 

свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації; тема 

стажування: «Кадровий 

менеджмент науково-

дослідних та освітніх 

установ»; 

 22.09.2016 рік. 

1 (наявність наукової публікації у 

періодичному виданні, яке включено 

до наукометричних баз, зокрема 

Scopus або Web of Science Core 

Collection),  

2 (наявність наукових публікацій у 

наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань 

України, та/або авторських свідоцтв, 

та/або патентів загальною кількістю 

п’ять досягнень),  

3 (наявність виданого підручника чи 

навчального посібника, що рекомендо-

ваний МОН, іншим центральним 

органом виконавчої влади або вченою 

радою закладу освіти),   

7 (робота у складі експертних рад з 

питань проведення експертизи 

дисертацій МОН або галузевих 

експертних рад Національного 

агентства із забезпечення якості вищої 

освіти, або Акредитаційної комісії, або 

їх експертних рад, або міжгалузевої 

експертної ради з вищої освіти 

Акредитаційної комісії, або трьох 

експертних комісій МОН/зазначеного 

Агентства, або Науково-методичної 

ради/науково-методичних комісій з 

вищої освіти МОН, або робочих груп з 

розроблення стандартів вищої освіти 



України), 

8 (виконання функцій наукового 

керівника або відповідального 

виконавця наукової теми (проекту), 

або головного редактора/члена 

редакційної колегії наукового 

видання, включеного до переліку 

наукових фахових видань України),  

10 (організаційна робота у закладах 

освіти на посадах керівника 

(заступника керівника) закладу освіти/ 

факультету/відділення (наукової 

установи)/ інституту/філії/кафедри або 

іншого відповідального за підготовку 

здобувачів вищої освіти підрозділу / 

відділу (наукової установи)),  

11 (участь в атестації наукових кадрів 

як офіційного опонента або члена 

спеціалізованої вченої ради),  

12 (присудження наукового ступеня 

доктора наук або присвоєння вченого 

звання професора),  

13 (наявність авторських свідоцтв 

та/або патентів загальною кількістю 

два досягнення),  

14 (наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників для 

самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання/конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною 

кількістю три найменування)  

15 (присудження наукового ступеня 

доктора філософії або присвоєння 

вченого звання доцента, або 

отримання документа про другу вищу 

освіту) відповідно до пункту 5 

приміток додатка 12 до Ліцензійних 

умов провадження освітньої 

діяльності закладів освіти. 

13.  Іноземна мова  (за Приймак Лілія Доцент Прикарпатський Кандидат філологічних Івано-Франківський 2 (наявність наукових публікацій у 



професійним 

спрямуванням) 

англійська 

(немає лекційних 

годин) 

Богданівна кафедри 

іноземних мов 

і 

країнознавства  

університет імені 

Василя Стефаника; 1994 

рік; спеціальність – 

іноземні мови; 

кваліфікація – учитель 

англійської та німецької 

мов. 

наук; спеціальність 

10.01.01 – українська 

література; тема 

дисертації:  

Михайло Павлик – 

літературний критик і 

перекладач, 

доцент кафедри 

іноземних мов і 

країнознавства.  

національний 

технічний університет 

нафти і газу;  

свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації; тема 

стажування: 

«Іноземна мова 

професійного 

спрямування. 

Німецька мова»;  

18.11.2013 рік. 

наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань 

України, та/або авторських свідоцтв, 

та/або патентів загальною кількістю 

п’ять досягнень), 

10 (організаційна робота у закладах 

освіти на посадах керівника 

(заступника керівника) закладу освіти/ 

факультету/відділення (наукової 

установи)/ інституту/ філії/кафедри 

або іншого відповідального за 

підготовку здобувачів вищої освіти 

підрозділу/відділу (наукової установи) 

/  навчально-методичного управління 

(відділу)/лабораторії/іншого 

навчально-наукового (інноваційного) 

структурного підрозділу/вченого 

секретаря закладу освіти (факультету, 

інституту)/відповідального секретаря 

приймальної комісії та його 

заступника), 

15 (присудження наукового ступеня 

доктора філософії або присвоєння 

вченого звання доцента, або 

отримання документа про другу вищу 

освіту) відповідно до пункту 5 

приміток додатка 12 до Ліцензійних 

умов провадження освітньої 

діяльності закладів освіти. 

14.  Основи 

менеджменту  

(32 год.) 

Орлова Віра 

Василівна 

Доцент 

кафедри 

організації 

туризму та 

управління 

соціокультурн

ою діяльністю  

Ленінградська 

лісотехнічна академія 

ім.С. Кірова; 1986 рік; 

спеціальність – 

економіка; кваліфікація 

– інженер-економіст. 

Кандидат економічних 

наук; спеціальність  

08.00.11 –  математичні 

методи, моделі та 

інформаційні технології в 

економіці; тема 

дисертації:  

Моделювання механізмів 

управління фінансовою 

безпекою підприємства; 

доцент кафедри 

туризмознавства і 

Івано-Франківський 

національний 

технічний університет 

нафти і газу; 

свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації; тема 

стажування:  

 «Договірні 

взаємовідносини між 

учасниками сфери 

надання послуг»; 

2 (наявність наукових публікацій у 

наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань 

України),  

10 (організаційна робота у закладах 

освіти на посадах керівника 

(заступника керівника) закладу 

освіти/факультету/відділення 

(наукової установи)/ інституту/філії/ 

кафедри або іншого відповідального 

за підготовку здобувачів вищої освіти 

підрозділу/ відділу (наукової 



краєзнавства. 

 

22.05. 2014 рік установи)   

14 (наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників для 

самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання/конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною 

кількістю три найменування),  

15 (присудження наукового ступеня 

доктора філософії або присвоєння 

вченого звання доцента, або 

отримання документа про другу вищу 

освіту),  

16 (виконання обов’язків куратора 

групи) відповідно до пункту 5 

приміток додатка 12 до Ліцензійних 

умов провадження освітньої 

діяльності закладів освіти. 

15.  Комунікативний 

етикет  

(24 год.) 

Дутчак Олена 

Іванівна 

Доцент 

кафедри 

організації 

туризму та 

управління 

соціокультурн

ою діяльністю 

Прикарпатський 

національний 

університет ім. 

В. Стефаника; 

2007 рік; спеціальність –  

історія; кваліфікація –  

магістр історії. 

Кандидат історичних 

наук; спеціальність  

07.00.06 – історіографія, 

джерелознавство та 

спеціальні історичні 

дисципліни; 

тема дисертації: Сучасна 

українська історіографія 

краєзнавчого руху у 

Галичині 30-х рр. ХІХ – 

30-х рр. ХХ ст.; 

доцент кафедри 

організації туризму та 

управління 

соціокультурною 

діяльністю. 

 

Полтавський 

національний 

технічний університет 

імені Юрія 

Кондратюка, 

свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації; тема 

стажування: 

«Теоретико-практичні 

аспекти організації та 

надання послуг 

соціокультурного 

сервісу»; 

29 грудня 2017 року. 

2 (наявність наукових публікацій у 

наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань 

України), 

3 (наявність виданого підручника чи 

навчального посібника, що рекомендо-

ваний МОН, іншим центральним 

органом виконавчої влади або вченою 

радою закладу освіти), 

14 (наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників для 

самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання/конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною 

кількістю три найменування), 

15 (присвоєння вченого звання 

доцента), 

16 (виконання обов’язків куратора 

групи). 

16.  Менеджмент в 

соціокультурній 

діяльності  

Орлова Віра 

Василівна 

Доцент 

кафедри 

організації 

Ленінградська 

лісотехнічна академія 

ім.С. Кірова; 1986 рік; 

Кандидат економічних 

наук; спеціальність  

08.00.11 –  математичні 

Івано-Франківський 

національний 

технічний університет 

2 (наявність наукових публікацій у 

наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань 



(30 год.) туризму та 

управління 

соціокультурн

ою діяльністю  

спеціальність – 

економіка; кваліфікація 

– інженер-економіст. 

методи, моделі та 

інформаційні технології в 

економіці; тема 

дисертації:  

Моделювання механізмів 

управління фінансовою 

безпекою підприємства; 

доцент кафедри 

туризмознавства і 

краєзнавства. 

 

нафти і газу; 

свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації; тема 

стажування:  

 «Договірні 

взаємовідносини між 

учасниками сфери 

надання послуг»; 

22.05. 2014 рік 

України),  

10 (організаційна робота у закладах 

освіти на посадах керівника 

(заступника керівника) закладу 

освіти/факультету/відділення 

(наукової установи)/ інституту/філії/ 

кафедри або іншого відповідального 

за підготовку здобувачів вищої освіти 

підрозділу/ відділу (наукової 

установи)   

14 (наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників для 

самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання/конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною 

кількістю три найменування),  

15 (присудження наукового ступеня 

доктора філософії або присвоєння 

вченого звання доцента, або 

отримання документа про другу вищу 

освіту),  

16 (виконання обов’язків куратора 

групи) відповідно до пункту 5 

приміток додатка 12 до Ліцензійних 

умов провадження освітньої 

діяльності закладів освіти. 

17  Історія 

соціокультурної 

діяльності  

(30 год.) 

Маланюк Тарас 

Зіновієвич 

Доцент 

кафедри  

організації 

туризму та 

управління 

соціокультурн

ою діяльністю 

Прикарпатський 

університет імені 

Василя Стефаника; 1992 

рік; спеціальність –

історія; кваліфікація -

вчитель історії 

Кандидат педагогічних 

наук; спеціальність 

13.00.07 - теорія і 

методика виховання; 

тема дисертації: 

Патріотичне виховання 

учнів основної школи 

засобами туристсько-

краєзнавчої роботи. 

Уманський державний 

педагогічний 

університет імені 

Павла Тичини; захист 

дисертації по 

спеціальність 13.00.07 

- теорія і методика 

виховання; 

тема дисертації: 

Патріотичне 

виховання учнів 

основної школи 

засобами туристсько-

краєзнавчої роботи.  

2 (наявність наукових публікацій у 

наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань 

України), 

3 (наявність виданого підручника чи 

навчального посібника, що рекомендо-

ваний МОН, іншим центральним 

органом виконавчої влади або вченою 

радою закладу освіти), 

14 (наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників для 

самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання/конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 



2015 рік. вказівок/рекомендацій загальною 

кількістю три найменування), 

15 (присудження наукового ступеня 

доктора філософії або присвоєння 

вченого звання доцента, або 

отримання документа про другу вищу 

освіту), 

16 (виконання обов’язків куратора 

групи) відповідно до пункту 5 

приміток додатка 12 до Ліцензійних 

умов провадження освітньої 

діяльності закладів освіти. 

18  Організація 

івентивних 

заходів  

(24 год.) 

Вичівський 

Павло Павлович 

Доцент 

кафедри  

організації 

туризму та 

управління 

соціокультурн

ою діяльністю 

Прикарпатський 

національний 

університет імені 

Василя Стефаника; 2008 

рік; спеціальність –

історія; кваліфікація - 

історик, викладач. 

Кандидат історичних 

наук; спеціальність 

07.00.06 - історіографія, 

джерелознавство та 

спеціальні історичні 

дисципліни; 

тема дисертації: Польська 

і російська історіографії 

відновлення державної 

незалежності України 

(1991-2012 рр.); 2013 рік. 

Інститут української 

археографії та 

джерелознавства ім.. 

М.С.Грушевського 

НАН України (м. 

Київ); захист 

дисертації по 

спеціальність 07.00.06 

- історіографія, 

джерелознавство та 

спеціальні історичні 

дисципліни; 

тема дисертації: 

Польська і російська 

історіографії 

відновлення 

державної 

незалежності України 

(1991-2012 рр.); 2013 

рік. 

10 (організаційна робота у закладах 

освіти на посадах керівника 

(заступника керівника) закладу 

освіти/факультету/відділення 

(наукової установи)/ 

інституту/філії/кафедри або іншого 

відповідального за підготовку 

здобувачів вищої освіти підрозділу/ 

відділу (наукової установи)/ 

навчально-методичного управління 

(відділу)/лабораторії), 

14 (наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників для 

самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання/конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною 

кількістю три найменування), 

15 (присудження наукового ступеня 

доктора філософії або присвоєння 

вченого звання доцента, або 

отримання документа про другу вищу 

освіту), 

16 (виконання обов’язків куратора 

групи) відповідно до пункту 5 

приміток додатка 12 до Ліцензійних 

умов провадження освітньої 

діяльності закладів освіти. 

19  Організація Вичівський Доцент Прикарпатський Кандидат історичних Інститут української 10 (організаційна робота у закладах 



анімаційної 

діяльності  

(12 год.) 

Павло Павлович кафедри  

організації 

туризму та 

управління 

соціокультурн

ою діяльністю 

національний 

університет імені 

Василя Стефаника; 2008 

рік; спеціальність –

історія; кваліфікація - 

історик, викладач. 

наук; спеціальність 

07.00.06 - історіографія, 

джерелознавство та 

спеціальні історичні 

дисципліни; 

тема дисертації: Польська 

і російська історіографії 

відновлення державної 

незалежності України 

(1991-2012 рр.); 2013 рік. 

археографії та 

джерелознавства ім.. 

М.С.Грушевського 

НАН України (м. 

Київ); захист 

дисертації по 

спеціальність 07.00.06 

- історіографія, 

джерелознавство та 

спеціальні історичні 

дисципліни; 

тема дисертації: 

Польська і російська 

історіографії 

відновлення 

державної 

незалежності України 

(1991-2012 рр.); 2013 

рік. 

освіти на посадах керівника 

(заступника керівника) закладу 

освіти/факультету/відділення 

(наукової установи)/ 

інституту/філії/кафедри або іншого 

відповідального за підготовку 

здобувачів вищої освіти підрозділу/ 

відділу (наукової установи)/ 

навчально-методичного управління 

(відділу)/лабораторії), 

14 (наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників для 

самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання/конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною 

кількістю три найменування), 

15 (присудження наукового ступеня 

доктора філософії або присвоєння 

вченого звання доцента, або 

отримання документа про другу вищу 

освіту), 

16 (виконання обов’язків куратора 

групи) відповідно до пункту 5 

приміток додатка 12 до Ліцензійних 

умов провадження освітньої 

діяльності закладів освіти. 

20  Міжкультурна 

комунікація в 

соціокультурній 

діяльності  

(20 год.) 

Чорна Любов 

Василівна 

Доцент 

кафедри 

туризмознавст

ва і 

краєзнавства 

 

Івано-Франківський 

державний педагогічний 

інститут імені 

В.Стефаника; 1983 рік; 

спеціальність - 

англійська і німецька 

мова; кваліфікація –

вчитель англійської і 

німецької мови. 

Кандидат педагогічних 

наук; спеціальність 

13.00.04 - теорія і 

методика професійної 

освіти; тема дисертації: 

Особливості практичної 

підготовки майбутніх 

фахівців туристичної 

галузі в університетах 

США; 

доцент кафедри 

туризмознавства і 

туристичних 

спеціалізацій. 

Тернопільський 

національний 

педагогічний 

університет імені 

Володимира Гнатюка; 

довідка про 

стажування; тема 

стажування: 

«Організаційно-

практичні аспекти 

проектування послуг 

дозвілля»; 

8.06.2016 рік. 

 

10 (організаційна робота у закладах 

освіти на посадах керівника 

(заступника керівника) закладу 

освіти/факультету), 

14 (наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників для 

самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання/конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною 

кількістю три найменування), 

15 (присвоєння вченого звання 

доцента) відповідно до пункту 5 

приміток додатка 12 до Ліцензійних 



умов провадження освітньої 

діяльності закладів освіти. 

21  Державне 

управління 

соціокультурною 

сферою  

(16 год.) 

Шикеринець 

Василь 

Васильович 

Завідувач 

кафедри 

організації 

туризму та 

управління 

соціокультурн

ою діяльності 

1. Білоцерківський 

державний аграрний 

університет; 2000 рік; 

спеціальність – 

агрономія; кваліфікація 

– вчений агроном. 

2. Івано-

Франківський 

національний технічний 

університет нафти і 

газу; 2003 рік; 

спеціальність – 

державна служба; 

кваліфікація – магістр 

державної служби. 

Кандидат наук з 

державного управління; 

спеціальність -25.00.01 - 

теорія та історія 

державного управління; 

тема дисертації: 

Становлення та тенденції 

розвитку органів 

місцевого управління в 

Україні (середина ХVII – 

поч. ХХІ ст.); 

доцент кафедри туризму і 

краєзнавства. 

Київський 

національний 

торговельно-

економічний 

університет; 

посвідчення; 

тема стажування: 

«Новації освітнього 

процесу: теорія і 

практика»; 

05.05.2014 рік. 

 

2 (наявність наукових публікацій у 

наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань 

України), 

3 (наявність виданого підручника чи 

навчального посібника, що 

рекомендований МОН, іншим 

центральним органом виконавчої 

влади або вченою радою закладу 

освіти), 

7 (робота у складі експертних рад з 

питань проведення експертизи 

дисертацій МОН або галузевих 

експертних рад Національного 

агентства із забезпечення якості вищої 

освіти, або Акредитаційної комісії, або 

їх експертних рад, або міжгалузевої 

експертної ради з вищої освіти 

Акредитаційної комісії, або трьох 

експертних комісій МОН/зазначеного 

Агентства, або Науково-методичної 

ради/науково-методичних комісій з 

вищої освіти МОН, або робочих груп з 

розроблення стандартів вищої освіти 

України), 

8 (виконання функцій головного 

редактора/члена редакційної колегії 

наукового видання, включеного до 

переліку наукових фахових видань 

України), 

9 (керівництво студентом, який зайняв 

призове місце, або робота у складі 

організаційного 

комітету/журі/апеляційної комісії 

Міжнародної студентської 

олімпіади/II етапу Всеукраїнської 

студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт)/III—IV 



етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з базових навчальних 

предметів/II—III етапу 

Всеукраїнських конкурсів - захистів 

науково-дослідницьких робіт учнів — 

членів Малої академії наук), 

10 (організаційна робота у закладах 

освіти на посадах керівника 

(заступника керівника) закладу освіти/ 

факультету/відділення (наукової 

установи)/ інституту/філії/кафедри або 

іншого відповідального за підготовку 

здобувачів вищої освіти підрозділу/ 

відділу (наукової установи)), 

11 (участь в атестації наукових кадрів 

як офіційного опонента або члена 

спеціалізованої вченої ради), 

13 (наявність авторських свідоцтв 

та/або патентів загальною кількістю 

два досягнення), 

15 (присудження наукового ступеня 

доктора філософії або присвоєння 

вченого звання доцента), 

16 (виконання обов’язків куратора 

групи) відповідно до пункту 5 

приміток додатка 12 до Ліцензійних 

умов провадження освітньої 

діяльності закладів освіти 

22.  Економічні 

процеси в 

соціокультурній 

діяльності  

(36 год.) 

Орлова Віра 

Василівна 

Доцент 

кафедри 

організації 

туризму та 

управління 

соціокультурн

ою діяльністю  

Ленінградська 

лісотехнічна академія 

ім.С. Кірова; 1986 рік; 

спеціальність – 

економіка; кваліфікація 

– інженер-економіст. 

Кандидат економічних 

наук; спеціальність  

08.00.11 –  математичні 

методи, моделі та 

інформаційні технології в 

економіці; тема 

дисертації:  

Моделювання механізмів 

управління фінансовою 

безпекою підприємства; 

доцент кафедри 

туризмознавства і 

краєзнавства. 

Івано-Франківський 

національний 

технічний університет 

нафти і газу; 

свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації; тема 

стажування:  

 «Договірні 

взаємовідносини між 

учасниками сфери 

надання послуг»; 

22.05. 2014 рік 

2 (наявність наукових публікацій у 

наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань 

України),  

10 (організаційна робота у закладах 

освіти на посадах керівника 

(заступника керівника) закладу 

освіти/факультету/відділення 

(наукової установи)/ інституту/філії/ 

кафедри або іншого відповідального 

за підготовку здобувачів вищої освіти 

підрозділу/ відділу (наукової 

установи)   



 14 (наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників для 

самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання/конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною 

кількістю три найменування),  

15 (присудження наукового ступеня 

доктора філософії або присвоєння 

вченого звання доцента, або 

отримання документа про другу вищу 

освіту),  

16 (виконання обов’язків куратора 

групи) відповідно до пункту 5 

приміток додатка 12 до Ліцензійних 

умов провадження освітньої 

діяльності закладів освіти. 

23.  Логістичний 

менеджмент  

(34 год.) 

Орлова Віра 

Василівна 

Доцент 

кафедри 

організації 

туризму та 

управління 

соціокультурн

ою діяльністю  

Ленінградська 

лісотехнічна академія 

ім.С. Кірова; 1986 рік; 

спеціальність – 

економіка; кваліфікація 

– інженер-економіст. 

Кандидат економічних 

наук; спеціальність  

08.00.11 –  математичні 

методи, моделі та 

інформаційні технології в 

економіці; тема 

дисертації:  

Моделювання механізмів 

управління фінансовою 

безпекою підприємства; 

доцент кафедри 

туризмознавства і 

краєзнавства. 

 

Івано-Франківський 

національний 

технічний університет 

нафти і газу; 

свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації; тема 

стажування:  

 «Договірні 

взаємовідносини між 

учасниками сфери 

надання послуг»; 

22.05. 2014 рік 

2 (наявність наукових публікацій у 

наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань 

України),  

10 (організаційна робота у закладах 

освіти на посадах керівника 

(заступника керівника) закладу 

освіти/факультету/відділення 

(наукової установи)/ інституту/філії/ 

кафедри або іншого відповідального 

за підготовку здобувачів вищої освіти 

підрозділу/ відділу (наукової 

установи)   

14 (наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників для 

самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання/конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною 

кількістю три найменування),  

15 (присудження наукового ступеня 

доктора філософії або присвоєння 

вченого звання доцента, або 

отримання документа про другу вищу 



освіту),  

16 (виконання обов’язків куратора 

групи) відповідно до пункту 5 

приміток додатка 12 до Ліцензійних 

умов провадження освітньої 

діяльності закладів освіти. 

24.  Інформаційні 

системи, 

технології, 

ресурси (14 год.) 

Гарпуль Оксана 

Зіновіївна 

Доцент 

кафедри 

інформаційних 

технологій 

Прикарпатський 

університет імені 

Василя Стефаника; 2000 

рік; спеціальність – 

фізика; кваліфікація – 

фізик, викладач. 

Кандидат фізико-

математичних наук; 

спеціальність 01.04.18 - 

фізика і хімія поверхні; 

тема дисертації: 

«Структурне і магнітне 

розупорядкування 

приповерхневих шарів 

імплантованих іонами 

кремнію плівок залізо-

ітрієвого гранату»; 

доцент кафедри 

інформаційних 

технологій 

Національний 

університет 

«Львівська 

політехніка» (м. 

Львів), кафедра 

спеціалізованих 

комп’ютерних систем; 

свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації; тема 

стажування: 

«Використання 

спеціалізованих баз 

даних на прикладі 

органів державного 

казначейства 

України»; 

02.06.2015 рік. 

1 (наявність наукової публікації у 

періодичному виданні, яке включено 

до наукометричних баз, зокрема 

Scopus або Web of Science Core 

Collection, рекомендованих МОН), 

2 (наявність наукових публікацій у 

наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань 

України), 

14 (наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників для 

самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання/конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною 

кількістю три найменування), 

15 (присвоєння вченого звання 

доцента), 

16 (виконання обов’язків куратора 

групи), відповідно до пункту 5 

приміток додатка 12 до Ліцензійних 

умов провадження освітньої 

діяльності закладів освіти. 

25.  Облік і аудит  

(24 год.) 

Орлова Віра 

Василівна 

Доцент 

кафедри 

організації 

туризму та 

управління 

соціокультурн

ою діяльністю  

Ленінградська 

лісотехнічна академія 

ім.С. Кірова; 1986 рік; 

спеціальність – 

економіка; кваліфікація 

– інженер-економіст. 

Кандидат економічних 

наук; спеціальність  

08.00.11 –  математичні 

методи, моделі та 

інформаційні технології в 

економіці; тема 

дисертації:  

Моделювання механізмів 

управління фінансовою 

безпекою підприємства; 

доцент кафедри 

туризмознавства і 

Івано-Франківський 

національний 

технічний університет 

нафти і газу; 

свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації; тема 

стажування:  

 «Договірні 

взаємовідносини між 

учасниками сфери 

надання послуг»; 

2 (наявність наукових публікацій у 

наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань 

України),  

10 (організаційна робота у закладах 

освіти на посадах керівника 

(заступника керівника) закладу 

освіти/факультету/відділення 

(наукової установи)/ інституту/філії/ 

кафедри або іншого відповідального 

за підготовку здобувачів вищої освіти 

підрозділу/ відділу (наукової 



краєзнавства. 

 

22.05. 2014 рік установи)   

14 (наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників для 

самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання/конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною 

кількістю три найменування),  

15 (присудження наукового ступеня 

доктора філософії або присвоєння 

вченого звання доцента, або 

отримання документа про другу вищу 

освіту),  

16 (виконання обов’язків куратора 

групи) відповідно до пункту 5 

приміток додатка 12 до Ліцензійних 

умов провадження освітньої 

діяльності закладів освіти. 

26.  Управління 

персоналом  

(30 год.) 

Шикеринець 

Василь 

Васильович 

Завідувач 

кафедри 

організації 

туризму та 

управління 

соціокультурн

ою діяльності 

1. Білоцерківський 

державний аграрний 

університет; 2000 рік; 

спеціальність – 

агрономія; кваліфікація 

– вчений агроном. 

2. Івано-

Франківський 

національний технічний 

університет нафти і 

газу; 2003 рік; 

спеціальність – 

державна служба; 

кваліфікація – магістр 

державної служби. 

Кандидат наук з 

державного управління; 

спеціальність -25.00.01 - 

теорія та історія 

державного управління; 

тема дисертації: 

Становлення та тенденції 

розвитку органів 

місцевого управління в 

Україні (середина ХVII – 

поч. ХХІ ст.); 

доцент кафедри туризму і 

краєзнавства. 

Київський 

національний 

торговельно-

економічний 

університет; 

посвідчення; 

тема стажування: 

«Новації освітнього 

процесу: теорія і 

практика»; 

05.05.2014 рік. 

 

2 (наявність наукових публікацій у 

наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань 

України), 

3 (наявність виданого підручника чи 

навчального посібника, що 

рекомендований МОН, іншим 

центральним органом виконавчої 

влади або вченою радою закладу 

освіти), 

7 (робота у складі експертних рад з 

питань проведення експертизи 

дисертацій МОН або галузевих 

експертних рад Національного 

агентства із забезпечення якості вищої 

освіти, або Акредитаційної комісії, або 

їх експертних рад, або міжгалузевої 

експертної ради з вищої освіти 

Акредитаційної комісії, або трьох 

експертних комісій МОН/зазначеного 

Агентства, або Науково-методичної 

ради/науково-методичних комісій з 

вищої освіти МОН, або робочих груп з 



розроблення стандартів вищої освіти 

України), 

8 (виконання функцій головного 

редактора/члена редакційної колегії 

наукового видання, включеного до 

переліку наукових фахових видань 

України), 

9 (керівництво студентом, який зайняв 

призове місце, або робота у складі 

організаційного 

комітету/журі/апеляційної комісії 

Міжнародної студентської 

олімпіади/II етапу Всеукраїнської 

студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт)/III—IV 

етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з базових навчальних 

предметів/II—III етапу 

Всеукраїнських конкурсів - захистів 

науково-дослідницьких робіт учнів — 

членів Малої академії наук), 

10 (організаційна робота у закладах 

освіти на посадах керівника 

(заступника керівника) закладу освіти/ 

факультету/відділення (наукової 

установи)/ інституту/філії/кафедри або 

іншого відповідального за підготовку 

здобувачів вищої освіти підрозділу/ 

відділу (наукової установи)), 

11 (участь в атестації наукових кадрів 

як офіційного опонента або члена 

спеціалізованої вченої ради), 

13 (наявність авторських свідоцтв 

та/або патентів загальною кількістю 

два досягнення), 

15 (присудження наукового ступеня 

доктора філософії або присвоєння 

вченого звання доцента), 

16 (виконання обов’язків куратора 

групи) відповідно до пункту 5 



приміток додатка 12 до Ліцензійних 

умов провадження освітньої 

діяльності закладів освіти 

27.  Маркетинг в 

соціокультурній 

діяльності  

(30 год.) 

Мендела Ірина 

Ярославівна 

Доцент 

кафедри 

готельно-

ресторанної та 

курортної 

справи  

Прикарпатський 

університет імені 

Василя Стефаника; 

 2003 р.; 

 спеціальність - 

економіка; кваліфікація 

–економіст, маркетолог 

Кандидат економічних 

наук, спеціальність 

08.00.04 – економіка та 

управління 

підприємствами; тема 

дисертації: 

Формування системи 

продажу продукції 

нафтопереробних 

підприємств; 

доцент  кафедри 

готельно-ресторанної та 

курортної справи. 

 

 

Львівська комерційна 

академія; 

Довідка № 29/16 від 

01.12 2014 р; 

тема стажування: 

«Організація 

стратегічного 

менеджменту та 

маркетингу»; 

2014 рік. 

2 (наявність наукових публікацій у 

наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань 

України), 

3 (наявність виданого підручника чи 

навчального посібника, що рекомендо-

ваний МОН, іншим центральним 

органом виконавчої влади або вченою 

радою закладу освіти), 

7 (робота у складі експертних рад з 

питань проведення експертизи 

дисертацій МОН або галузевих 

експертних рад Національного 

агентства із забезпечення якості вищої 

освіти, або Акредитаційної комісії, або 

їх експертних рад, або міжгалузевої 

експертної ради з вищої освіти 

Акредитаційної комісії, або трьох 

експертних комісій МОН); 

9 (керівництво студентом, який зайняв 

призове місце, або робота у складі 

організаційного 

комітету/журі/апеляційної комісії 

Міжнародної студентської 

олімпіади/II етапу Всеукраїнської 

студентської олімпіади), 

10 (організаційна робота у закладах 

освіти на посадах керівника 

(заступника керівника) закладу освіти/ 

факультету/відділення (наукової 

установи)/ інституту/філії/кафедри або 

іншого відповідального за підготовку 

здобувачів вищої освіти підрозділу/ 

відділу (наукової установи)), 

14 (наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників для 

самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання/конспектів 



лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною 

кількістю три найменування), 

15 (присвоєння вченого звання 

доцента), 

16 (виконання обов’язків куратора 

групи) відповідно до пункту 5 

приміток додатка 12 до Ліцензійних 

умов провадження освітньої 

діяльності закладів освіти). 

28.  Корпоративне 

управління  

(18 год.) 

Шикеринець 

Василь 

Васильович 

Завідувач 

кафедри 

організації 

туризму та 

управління 

соціокультурн

ою діяльності 

1. Білоцерківський 

державний аграрний 

університет; 2000 рік; 

спеціальність – 

агрономія; кваліфікація 

– вчений агроном. 

2. Івано-

Франківський 

національний технічний 

університет нафти і 

газу; 2003 рік; 

спеціальність – 

державна служба; 

кваліфікація – магістр 

державної служби. 

Кандидат наук з 

державного управління; 

спеціальність -25.00.01 - 

теорія та історія 

державного управління; 

тема дисертації: 

Становлення та тенденції 

розвитку органів 

місцевого управління в 

Україні (середина ХVII – 

поч. ХХІ ст.); 

доцент кафедри туризму і 

краєзнавства. 

Київський 

національний 

торговельно-

економічний 

університет; 

посвідчення; 

тема стажування: 

«Новації освітнього 

процесу: теорія і 

практика»; 

05.05.2014 рік. 

 

2 (наявність наукових публікацій у 

наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань 

України), 

3 (наявність виданого підручника чи 

навчального посібника, що 

рекомендований МОН, іншим 

центральним органом виконавчої 

влади або вченою радою закладу 

освіти), 

7 (робота у складі експертних рад з 

питань проведення експертизи 

дисертацій МОН або галузевих 

експертних рад Національного 

агентства із забезпечення якості вищої 

освіти, або Акредитаційної комісії, або 

їх експертних рад, або міжгалузевої 

експертної ради з вищої освіти 

Акредитаційної комісії, або трьох 

експертних комісій МОН/зазначеного 

Агентства, або Науково-методичної 

ради/науково-методичних комісій з 

вищої освіти МОН, або робочих груп з 

розроблення стандартів вищої освіти 

України), 

8 (виконання функцій головного 

редактора/члена редакційної колегії 

наукового видання, включеного до 

переліку наукових фахових видань 

України), 

9 (керівництво студентом, який зайняв 



призове місце, або робота у складі 

організаційного 

комітету/журі/апеляційної комісії 

Міжнародної студентської 

олімпіади/II етапу Всеукраїнської 

студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт)/III—IV 

етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з базових навчальних 

предметів/II—III етапу 

Всеукраїнських конкурсів - захистів 

науково-дослідницьких робіт учнів — 

членів Малої академії наук), 

10 (організаційна робота у закладах 

освіти на посадах керівника 

(заступника керівника) закладу освіти/ 

факультету/відділення (наукової 

установи)/ інституту/філії/кафедри або 

іншого відповідального за підготовку 

здобувачів вищої освіти підрозділу/ 

відділу (наукової установи)), 

11 (участь в атестації наукових кадрів 

як офіційного опонента або члена 

спеціалізованої вченої ради), 

13 (наявність авторських свідоцтв 

та/або патентів загальною кількістю 

два досягнення), 

15 (присудження наукового ступеня 

доктора філософії або присвоєння 

вченого звання доцента), 

16 (виконання обов’язків куратора 

групи) відповідно до пункту 5 

приміток додатка 12 до Ліцензійних 

умов провадження освітньої 

діяльності закладів освіти 

29.  Бізнес-

планування 

 (34 год.) 

Орлова Віра 

Василівна 

Доцент 

кафедри 

організації 

туризму та 

управління 

Ленінградська 

лісотехнічна академія 

ім.С. Кірова; 1986 рік; 

спеціальність – 

економіка; кваліфікація 

Кандидат економічних 

наук; спеціальність  

08.00.11 –  математичні 

методи, моделі та 

інформаційні технології в 

Івано-Франківський 

національний 

технічний університет 

нафти і газу; 

свідоцтво про 

2 (наявність наукових публікацій у 

наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань 

України),  

10 (організаційна робота у закладах 



соціокультурн

ою діяльністю  

– інженер-економіст. економіці; тема 

дисертації:  

Моделювання механізмів 

управління фінансовою 

безпекою підприємства; 

доцент кафедри 

туризмознавства і 

краєзнавства. 

 

підвищення 

кваліфікації; тема 

стажування:  

 «Договірні 

взаємовідносини між 

учасниками сфери 

надання послуг»; 

22.05. 2014 рік 

освіти на посадах керівника 

(заступника керівника) закладу 

освіти/факультету/відділення 

(наукової установи)/ інституту/філії/ 

кафедри або іншого відповідального 

за підготовку здобувачів вищої освіти 

підрозділу/ відділу (наукової 

установи)   

14 (наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників для 

самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання/конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною 

кількістю три найменування),  

15 (присудження наукового ступеня 

доктора філософії або присвоєння 

вченого звання доцента, або 

отримання документа про другу вищу 

освіту),  

16 (виконання обов’язків куратора 

групи) відповідно до пункту 5 

приміток додатка 12 до Ліцензійних 

умов провадження освітньої 

діяльності закладів освіти. 

30.  Реклама та PR-

технології  

(30 год.) 

Дутчак Олена 

Іванівна 

Доцент 

кафедри 

організації 

туризму та 

управління 

соціокультурн

ою діяльністю  

Прикарпатський 

національний 

університет ім. 

В. Стефаника; 

2007 рік; спеціальність –  

історія; кваліфікація –  

магістр історії. 

Кандидат історичних 

наук; 07.00.06 – 

історіографія, 

джерелознавство та 

спеціальні історичні 

дисципліни; 

тема дисертації: Сучасна 

українська історіографія 

краєзнавчого руху у 

Галичині 30-х рр. ХІХ – 

30-х рр. ХХ ст.; 

доцент кафедри 

організації туризму та 

управління 

соціокультурною 

діяльністю. 

Полтавський 

національний 

технічний університет 

імені Юрія 

Кондратюка, 

свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації; тема 

стажування: 

«Теоретико-практичні 

аспекти організації та 

надання послуг 

соціокультурного 

сервісу»; 

29 грудня 2017 року. 

2 (наявність наукових публікацій у 

наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань 

України), 

3 (наявність виданого підручника чи 

навчального посібника, що рекомендо-

ваний МОН, іншим центральним 

органом виконавчої влади або вченою 

радою закладу освіти), 

14 (наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників для 

самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання/конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною 

кількістю три найменування), 



 15 (присвоєння вченого звання 

доцента), 

16 (виконання обов’язків куратора 

групи). 

31.  Краєзнавство 

 (24 год.) 

Маланюк Тарас 

Зіновієвич 

Доцент 

кафедри  

організації 

туризму та 

управління 

соціокультурн

ою діяльністю 

Прикарпатський 

університет імені 

Василя Стефаника; 1992 

рік; спеціальність –

історія; кваліфікація -

вчитель історії 

Кандидат педагогічних 

наук; спеціальність 

13.00.07 - теорія і 

методика виховання; 

тема дисертації: 

Патріотичне виховання 

учнів основної школи 

засобами туристсько-

краєзнавчої роботи. 

Уманський державний 

педагогічний 

університет імені 

Павла Тичини; захист 

дисертації по 

спеціальність 13.00.07 

- теорія і методика 

виховання; 

тема дисертації: 

Патріотичне 

виховання учнів 

основної школи 

засобами туристсько-

краєзнавчої роботи.  

2015 рік. 

2 (наявність наукових публікацій у 

наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань 

України), 

3 (наявність виданого підручника чи 

навчального посібника, що рекомендо-

ваний МОН, іншим центральним 

органом виконавчої влади або вченою 

радою закладу освіти), 

14 (наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників для 

самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання/конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною 

кількістю три найменування), 

15 (присудження наукового ступеня 

доктора філософії або присвоєння 

вченого звання доцента, або 

отримання документа про другу вищу 

освіту), 

16 (виконання обов’язків куратора 

групи) відповідно до пункту 5 

приміток додатка 12 до Ліцензійних 

умов провадження освітньої 

діяльності закладів освіти. 

32.  Країнознавство 

(24 год.) 

Шикеринець 

Василь 

Васильович 

Завідувач 

кафедри 

організації 

туризму та 

управління 

соціокультурн

ою діяльності 

1. Білоцерківський 

державний аграрний 

університет; 2000 рік; 

спеціальність – 

агрономія; кваліфікація 

– вчений агроном. 

2. Івано-

Франківський 

національний технічний 

університет нафти і 

газу; 2003 рік; 

Кандидат наук з 

державного управління; 

спеціальність -25.00.01 - 

теорія та історія 

державного управління; 

тема дисертації: 

Становлення та тенденції 

розвитку органів 

місцевого управління в 

Україні (середина ХVII – 

поч. ХХІ ст.); 

Київський 

національний 

торговельно-

економічний 

університет; 

посвідчення; 

тема стажування: 

«Новації освітнього 

процесу: теорія і 

практика»; 

05.05.2014 рік. 

2 (наявність наукових публікацій у 

наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань 

України), 

3 (наявність виданого підручника чи 

навчального посібника, що 

рекомендований МОН, іншим 

центральним органом виконавчої 

влади або вченою радою закладу 

освіти), 

7 (робота у складі експертних рад з 



спеціальність – 

державна служба; 

кваліфікація – магістр 

державної служби. 

доцент кафедри туризму і 

краєзнавства. 

 питань проведення експертизи 

дисертацій МОН або галузевих 

експертних рад Національного 

агентства із забезпечення якості вищої 

освіти, або Акредитаційної комісії, або 

їх експертних рад, або міжгалузевої 

експертної ради з вищої освіти 

Акредитаційної комісії, або трьох 

експертних комісій МОН/зазначеного 

Агентства, або Науково-методичної 

ради/науково-методичних комісій з 

вищої освіти МОН, або робочих груп з 

розроблення стандартів вищої освіти 

України), 

8 (виконання функцій головного 

редактора/члена редакційної колегії 

наукового видання, включеного до 

переліку наукових фахових видань 

України), 

9 (керівництво студентом, який зайняв 

призове місце, або робота у складі 

організаційного 

комітету/журі/апеляційної комісії 

Міжнародної студентської 

олімпіади/II етапу Всеукраїнської 

студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт)/III—IV 

етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з базових навчальних 

предметів/II—III етапу 

Всеукраїнських конкурсів - захистів 

науково-дослідницьких робіт учнів — 

членів Малої академії наук), 

10 (організаційна робота у закладах 

освіти на посадах керівника 

(заступника керівника) закладу освіти/ 

факультету/відділення (наукової 

установи)/ інституту/філії/кафедри або 

іншого відповідального за підготовку 

здобувачів вищої освіти підрозділу/ 



відділу (наукової установи)), 

11 (участь в атестації наукових кадрів 

як офіційного опонента або члена 

спеціалізованої вченої ради), 

13 (наявність авторських свідоцтв 

та/або патентів загальною кількістю 

два досягнення), 

15 (присудження наукового ступеня 

доктора філософії або присвоєння 

вченого звання доцента), 

16 (виконання обов’язків куратора 

групи) відповідно до пункту 5 

приміток додатка 12 до Ліцензійних 

умов провадження освітньої 

діяльності закладів освіти 

2.2. Вибіркові дисципліни 

2.2.1. Дисципліни за вибором ВНЗ  

33.  Ділова іноземна 

мова І (немає 

лекційних годин) 

Гритчук Галина 

Василівна 

Доцент 

кафедри 

іноземних мов 

і 

країнознавства 

Прикарпатський 

національний 

університет імені 

Василя Стефаника; 2005 

рік; спеціальність – 

мова та література 

(німецька); кваліфікація 

– філолог, викладач 

німецької мови та 

зарубіжної літератури. 

Кандидат психологічних 

наук; спеціальність 

19.00.07 - педагогічна та 

вікова психологія; тема 

дисертації: Гендерні 

уявлення як чинник 

формування 

індивідуального 

життєвого стилю в 

юності; 

доцент кафедри 

іноземних мов і 

країнознавства. 

Академія ім. Якуба з 

Парадижа в м. Гожув 

Великопольський 

(Республіка Польща); 

сертифікат науково-

методичного 

стажування; тема 

стажування:  

«Досвід діяльності 

освітніх установ 

єдиного 

європейського 

освітнього простору», 

27.06.2014 рік. 

2 (наявність наукових публікацій у 

наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань 

України),  

15 (присудження наукового ступеня 

доктора філософії або присвоєння 

вченого звання доцента),  

16 (виконання обов’язків куратора 

групи) відповідно до пункту 5 

приміток додатка 12 до Ліцензійних 

умов провадження освітньої 

діяльності закладів освіти. 

34.  Конкуренція у 

сервісній 

діяльності  

(20 год.) 

Орлова Віра 

Василівна 

Доцент 

кафедри 

організації 

туризму та 

управління 

соціокультурн

ою діяльністю 

Ленінградська 

лісотехнічна академія 

ім. С. Кірова; 1986 рік; 

спеціальність –

економіка; кваліфікація 

- інженер-економіст. 

 

Кандидат економічних 

наук; 

спеціальність 08.00.11 - 

математичні методи, 

моделі та інформаційні 

технології в економіці; 

тема дисертації: 

Моделювання механізмів 

Івано-Франківський 

національний 

технічний університет 

нафти і газу; 

свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації; тема 

стажування: 

2 (наявність наукових публікацій у 

наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань 

України),  

10 (організаційна робота у закладах 

освіти на посадах керівника 

(заступника керівника) закладу 

освіти/факультету/відділення 



управління фінансовою 

безпекою підприємства. 

Доцент кафедри 

туризмознавства і 

краєзнавстваю 

 

«Договірні 

взаємовідносини між 

учасниками сфери 

надання надання 

послуг». 

22.05. 2014 р. 

(наукової установи)/ інституту/філії/ 

кафедри або іншого відповідального 

за підготовку здобувачів вищої освіти 

підрозділу/ відділу (наукової 

установи)   

14 (наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників для 

самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання/конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною 

кількістю три найменування),  

15 (присудження наукового ступеня 

доктора філософії або присвоєння 

вченого звання доцента, або 

отримання документа про другу вищу 

освіту),  

16 (виконання обов’язків куратора 

групи) відповідно до пункту 5 

приміток додатка 12 до Ліцензійних 

умов провадження освітньої 

діяльності закладів освіти 

2.2.2 Дисципліни вільного вибору студента 

35.  Організація 

дозвілля для 

неповностправни

х (14 год.) 

Ковальська Леся 

Василівна 

Доцент 

кафедри 

туризмознавст

ва і 

краєзнавства 

Львівський державний 

університет імені Івана 

Франка; 2012 рік; 

спеціальність – 

географія; кваліфікація - 

географ-геоморфолог. 

Кандидат географічних 

наук; спеціальність 

11.00.04 - геоморфологія 

та палеогеографія;  

тема дисертації: 

Геоморфологія 

сульфатного карсту Прут-

Дністерського межиріччя; 

Доцент кафедри екології і 

рекреації. 

Львівський 

національний 

університет імені 

Івана Франка;  

довідка про 

стажування; тема 

стажування: 

«Інновації 

педагогічного 

процесу»; 

24.01.2013 рік. 

2 (наявність наукових публікацій у 

наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань 

України),  

3 (наявність виданого підручника чи 

навчального посібника, що рекомендо-

ваний МОН, іншим центральним 

органом виконавчої влади або вченою 

радою закладу освіти),  

9 (керівництво студентом, який зайняв 

призове місце, або робота у складі 

організаційного 

комітету/журі/апеляційної комісії 

Міжнародної студентської 

олімпіади/II етапу Всеукраїнської 

студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт)/III—IV 



етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з базових навчальних 

предметів/II—III етапу 

Всеукраїнських конкурсів - захистів 

науково-дослідницьких робіт учнів — 

членів Малої академії наук; 

керівництво студентом, який став 

призером Олімпійських, 

Паралімпійських ігор, Всесвітньої та 

Всеукраїнської Універсіади, 

чемпіонату світу, Європи, 

Європейських ігор, етапів Кубку світу 

та Європи, чемпіонату України; 

виконання обов’язків головного 

секретаря, головного судді, судді 

міжнародних та всеукраїнських 

змагань; керівництво спортивною 

делегацією; робота у складі 

організаційного комітету, 

суддівського корпусу) 

10 (робота у складі організаційного 

комітету/журі/апеляційної комісії 

Міжнародної студентської 

олімпіади/II етапу Всеукраїнської 

студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт)/III—IV 

етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з базових навчальних 

предметів/II—III етапу 

Всеукраїнських конкурсів - захистів 

науково-дослідницьких робіт учнів — 

членів Малої академії наук),  

13 (наявність авторських свідоцтв 

та/або патентів загальною кількістю 

два досягнення),  

14 (наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників для 

самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання/конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 



вказівок/рекомендацій загальною 

кількістю три найменування),  

15 (присудження наукового ступеня 

доктора філософії або присвоєння 

вченого звання доцента, або 

отримання документа про другу вищу 

освіту),  

16 (виконання обов’язків куратора 

групи) відповідно до пункту 5 

приміток додатка 12 до Ліцензійних 

умов провадження освітньої 

діяльності закладів освіти.  

36.  Фестивальний 

туризм ( 14 год.) 

Ковальська Леся 

Василівна 

Доцент 

кафедри 

туризмознавст

ва і 

краєзнавства 

Львівський державний 

університет імені Івана 

Франка; 2012 рік; 

спеціальність – 

географія; кваліфікація - 

географ-геоморфолог. 

Кандидат географічних 

наук; спеціальність 

11.00.04 - геоморфологія 

та палеогеографія;  

тема дисертації: 

Геоморфологія 

сульфатного карсту Прут-

Дністерського межиріччя; 

Доцент кафедри екології і 

рекреації. 

Львівський 

національний 

університет імені 

Івана Франка;  

довідка про 

стажування; тема 

стажування: 

«Інновації 

педагогічного 

процесу»; 

24.01.2013 рік. 

2 (наявність наукових публікацій у 

наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань 

України),  

3 (наявність виданого підручника чи 

навчального посібника, що рекомендо-

ваний МОН, іншим центральним 

органом виконавчої влади або вченою 

радою закладу освіти),  

9 (керівництво студентом, який зайняв 

призове місце, або робота у складі 

організаційного 

комітету/журі/апеляційної комісії 

Міжнародної студентської 

олімпіади/II етапу Всеукраїнської 

студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт)/III—IV 

етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з базових навчальних 

предметів/II—III етапу 

Всеукраїнських конкурсів - захистів 

науково-дослідницьких робіт учнів — 

членів Малої академії наук; 

керівництво студентом, який став 

призером Олімпійських, 

Паралімпійських ігор, Всесвітньої та 

Всеукраїнської Універсіади, 

чемпіонату світу, Європи, 



Європейських ігор, етапів Кубку світу 

та Європи, чемпіонату України; 

виконання обов’язків головного 

секретаря, головного судді, судді 

міжнародних та всеукраїнських 

змагань; керівництво спортивною 

делегацією; робота у складі 

організаційного комітету, 

суддівського корпусу) 

10 (робота у складі організаційного 

комітету/журі/апеляційної комісії 

Міжнародної студентської 

олімпіади/II етапу Всеукраїнської 

студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт)/III—IV 

етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з базових навчальних 

предметів/II—III етапу 

Всеукраїнських конкурсів - захистів 

науково-дослідницьких робіт учнів — 

членів Малої академії наук),  

13 (наявність авторських свідоцтв 

та/або патентів загальною кількістю 

два досягнення),  

14 (наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників для 

самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання/конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною 

кількістю три найменування),  

15 (присудження наукового ступеня 

доктора філософії або присвоєння 

вченого звання доцента, або 

отримання документа про другу вищу 

освіту),  

16 (виконання обов’язків куратора 

групи) відповідно до пункту 5 

приміток додатка 12 до Ліцензійних 

умов провадження освітньої 



діяльності закладів освіти.  

37.  Культура масових 

комунікацій 

(18 год.) 

Дутчак Олена 

Іванівна 

Доцент 

кафедри 

організації 

туризму та 

управління 

соціокультурн

ою діяльністю  

Прикарпатський 

національний 

університет ім. 

В. Стефаника; 

2007 рік; спеціальність –  

історія; кваліфікація –  

магістр історії. 

Кандидат історичних 

наук; спеціальність 

07.00.06 – історіографія, 

джерелознавство та 

спеціальні історичні 

дисципліни; 

тема дисертації: Сучасна 

українська історіографія 

краєзнавчого руху у 

Галичині 30-х рр. ХІХ – 

30-х рр. ХХ ст.; 

доцент кафедри 

організації туризму та 

управління 

соціокультурною 

діяльністю. 

 

Полтавський 

національний 

технічний університет 

імені Юрія 

Кондратюка, 

свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації; тема 

стажування: 

«Теоретико-практичні 

аспекти організації та 

надання послуг 

соціокультурного 

сервісу»; 

29 грудня 2017 року. 

2 (наявність наукових публікацій у 

наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань 

України), 

3 (наявність виданого підручника чи 

навчального посібника, що 

рекомендований МОН, іншим 

центральним органом виконавчої 

влади або вченою радою закладу 

освіти), 

14 (наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників для 

самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання/конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною 

кількістю три найменування), 

15 (присвоєння вченого звання 

доцента), 

16 (виконання обов’язків куратора 

групи).- 

38.  Культурологія 

 ( 18 год) 

Дутчак Олена 

Іванівна 

Доцент 

кафедри 

організації 

туризму та 

управління 

соціокультурн

ою діяльністю  

Прикарпатський 

національний 

університет ім. 

В. Стефаника; 

2007 рік; спеціальність –  

історія; кваліфікація –  

магістр історії. 

Кандидат історичних 

наук; спеціальність 

07.00.06 – історіографія, 

джерелознавство та 

спеціальні історичні 

дисципліни; 

тема дисертації: Сучасна 

українська історіографія 

краєзнавчого руху у 

Галичині 30-х рр. ХІХ – 

30-х рр. ХХ ст.; 

доцент кафедри 

організації туризму та 

управління 

соціокультурною 

діяльністю. 

 

Полтавський 

національний 

технічний університет 

імені Юрія 

Кондратюка, 

свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації; тема 

стажування: 

«Теоретико-практичні 

аспекти організації та 

надання послуг 

соціокультурного 

сервісу»; 

29 грудня 2017 року. 

2 (наявність наукових публікацій у 

наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань 

України), 

3 (наявність виданого підручника чи 

навчального посібника, що 

рекомендований МОН, іншим 

центральним органом виконавчої 

влади або вченою радою закладу 

освіти), 

14 (наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників для 

самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання/конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною 

кількістю три найменування), 

15 (присвоєння вченого звання 

доцента), 



16 (виконання обов’язків куратора 

групи).- 

39.  Культурно-

рекреаційні 

комплекси світу 

(14 год.) 

Клапчук 

Володимир  

Михайлович 

Професор 

кафедри 

готельно-

ресторанної та 

курортної 

справи 

Чернівецький ордена 

Трудового Червоного 

Прапора державний 

університет; 1986 рік; 

спеціальність – 

географія; кваліфікація 

– географ, викладач. 

Доктор історичних наук; 

спеціальність 07.00.01 - 

історія України; 

 тема дисертації: 

Соціально-демографічні 

процеси та господарство 

Гуцульщини у другій 

половині XIX – першій 

третині XX ст.; професор 

кафедри готельно-

ресторанної та курортної 

справи. 

Львівський 

торговельно-

економічний 

університет; довідка 

про стажування; тема 

стажування: 

«Інноваційні підходи 

до вирішення 

особливостей 

організації 

дипломного та 

магістерського 

проектування»; 

 30.06 2016 рік. 

2 (наявність наукових публікацій у 

наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань 

України),  

3 (наявність виданого підручника чи 

навчального посібника, що 

рекомендований МОН, іншим 

центральним органом виконавчої 

влади або вченою радою закладу 

освіти, або монографії (у разі 

співавторства – з фіксованим власним 

внеском)),  

7 (робота у складі експертних рад з 

питань проведення експертизи 

дисертацій МОН або галузевих 

експертних рад Національного 

агентства із забезпечення якості вищої 

освіти, або Акредитаційної комісії, або 

їх експертних рад, або міжгалузевої 

експертної ради з вищої освіти 

Акредитаційної комісії, або трьох 

експертних комісій МОН/зазначеного 

Агентства, або Науково-методичної 

ради/науково-методичних комісій з 

вищої освіти МОН, або робочих груп з 

розроблення стандартів вищої освіти 

України),  

8 (виконання функцій наукового 

керівника або відповідального 

виконавця наукової теми (проекту), 

або головного редактора/члена 

редакційної колегії наукового 

видання, включеного до переліку 

наукових фахових видань України),  

10 (організаційна робота у закладах 

освіти на посадах керівника 

(заступника керівника) закладу освіти/ 

факультету/відділення (наукової 

установи)/ інституту/філії/кафедри),  



11 (участь в атестації наукових кадрів 

як офіційного опонента або члена 

спеціалізованої вченої ради),  

12 (присвоєння вченого звання 

професора),  

13 (наявність авторських свідоцтв 

та/або патентів загальною кількістю 

два досягнення),  

14 (наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників для 

самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання/конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною 

кількістю три найменування), 

15 (присудження наукового ступеня 

доктора філософії або присвоєння 

вченого звання доцента, або 

отримання документа про другу вищу 

освіту) відповідно до пункту 5 

приміток додатка 12 до Ліцензійних 

умов провадження освітньої 

діяльності закладів освіти 

40.  Організація 

рекреаційних 

послуг (14 год) 

Клапчук 

Володимир  

Михайлович 

Професор 

кафедри 

готельно-

ресторанної та 

курортної 

справи 

Чернівецький ордена 

Трудового Червоного 

Прапора державний 

університет; 1986 рік; 

спеціальність – 

географія; кваліфікація 

– географ, викладач. 

Доктор історичних наук; 

спеціальність 07.00.01 - 

історія України; 

 тема дисертації: 

Соціально-демографічні 

процеси та господарство 

Гуцульщини у другій 

половині XIX – першій 

третині XX ст.; професор 

кафедри готельно-

ресторанної та курортної 

справи. 

Львівський 

торговельно-

економічний 

університет; довідка 

про стажування; тема 

стажування: 

«Інноваційні підходи 

до вирішення 

особливостей 

організації 

дипломного та 

магістерського 

проектування»; 

 30.06 2016 рік. 

2 (наявність наукових публікацій у 

наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань 

України),  

3 (наявність виданого підручника чи 

навчального посібника, що 

рекомендований МОН, іншим 

центральним органом виконавчої 

влади або вченою радою закладу 

освіти, або монографії (у разі 

співавторства – з фіксованим власним 

внеском)),  

7 (робота у складі експертних рад з 

питань проведення експертизи 

дисертацій МОН або галузевих 

експертних рад Національного 

агентства із забезпечення якості вищої 

освіти, або Акредитаційної комісії, або 



їх експертних рад, або міжгалузевої 

експертної ради з вищої освіти 

Акредитаційної комісії, або трьох 

експертних комісій МОН/зазначеного 

Агентства, або Науково-методичної 

ради/науково-методичних комісій з 

вищої освіти МОН, або робочих груп з 

розроблення стандартів вищої освіти 

України),  

8 (виконання функцій наукового 

керівника або відповідального 

виконавця наукової теми (проекту), 

або головного редактора/члена 

редакційної колегії наукового 

видання, включеного до переліку 

наукових фахових видань України),  

10 (організаційна робота у закладах 

освіти на посадах керівника 

(заступника керівника) закладу освіти/ 

факультету/відділення (наукової 

установи)/ інституту/філії/кафедри),  

11 (участь в атестації наукових кадрів 

як офіційного опонента або члена 

спеціалізованої вченої ради),  

12 (присвоєння вченого звання 

професора),  

13 (наявність авторських свідоцтв 

та/або патентів загальною кількістю 

два досягнення),  

14 (наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників для 

самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання/конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною 

кількістю три найменування), 

15 (присудження наукового ступеня 

доктора філософії або присвоєння 

вченого звання доцента, або 

отримання документа про другу вищу 

освіту) відповідно до пункту 5 



приміток додатка 12 до Ліцензійних 

умов провадження освітньої 

діяльності закладів освіти 

41.  Дозвіллєзнавство 

(18 год.) 

Чорна Любов 

Василівна 

Доцент 

кафедри 

туризмознавст

ва і 

краєзнавства 

 

Івано-Франківський 

державний педагогічний 

інститут імені 

В.Стефаника; 1983 рік; 

спеціальність - 

англійська і німецька 

мова; кваліфікація –

вчитель англійської і 

німецької мови. 

Кандидат педагогічних 

наук; спеціальність 

13.00.04 - теорія і 

методика професійної 

освіти; тема дисертації: 

Особливості практичної 

підготовки майбутніх 

фахівців туристичної 

галузі в університетах 

США; 

доцент кафедри 

туризмознавства і 

туристичних 

спеціалізацій. 

Тернопільський 

національний 

педагогічний 

університет імені 

Володимира Гнатюка; 

довідка про 

стажування; тема 

стажування: 

«Організаційно-

практичні аспекти 

проектування послуг 

дозвілля»; 

8.06.2016 рік. 

 

10 (організаційна робота у закладах 

освіти на посадах керівника 

(заступника керівника) закладу 

освіти/факультету), 

14 (наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників для 

самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання/конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною 

кількістю три найменування), 

15 (присвоєння вченого звання 

доцента) відповідно до пункту 5 

приміток додатка 12 до Ліцензійних 

умов провадження освітньої 

діяльності закладів освіти. 

42.  Організація 

послуг дозвілля 

Чорна Любов 

Василівна 

Доцент 

кафедри 

туризмознавст

ва і 

краєзнавства 

 

Івано-Франківський 

державний педагогічний 

інститут імені 

В.Стефаника; 1983 рік; 

спеціальність - 

англійська і німецька 

мова; кваліфікація –

вчитель англійської і 

німецької мови. 

Кандидат педагогічних 

наук; спеціальність 

13.00.04 - теорія і 

методика професійної 

освіти; тема дисертації: 

Особливості практичної 

підготовки майбутніх 

фахівців туристичної 

галузі в університетах 

США; 

доцент кафедри 

туризмознавства і 

туристичних 

спеціалізацій. 

Тернопільський 

національний 

педагогічний 

університет імені 

Володимира Гнатюка; 

довідка про 

стажування; тема 

стажування: 

«Організаційно-

практичні аспекти 

проектування послуг 

дозвілля»; 

8.06.2016 рік. 

 

10 (організаційна робота у закладах 

освіти на посадах керівника 

(заступника керівника) закладу 

освіти/факультету), 

14 (наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників для 

самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання/конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною 

кількістю три найменування), 

15 (присвоєння вченого звання 

доцента) відповідно до пункту 5 

приміток додатка 12 до Ліцензійних 

умов провадження освітньої 

діяльності закладів освіти. 

43.  Організація 

виставкової 

діяльності  

(30 год.) 

Шикеринець 

Василь 

Васильович 

Завідувач 

кафедри 

організації 

туризму та 

управління 

соціокультурн

1. Білоцерківський 

державний аграрний 

університет, 2000 р., 

спеціальність – 

агрономія; кваліфікація 

– вчений агроном. 

Кандидат наук з 

державного управління, 

спеціальність 25.00.01 – 

теорія та історія 

державного управління; 

Тема дисертації: 

Університет 

менеджменту освіти 

НАПН України, 

свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації; тема 

2 (наявність наукових публікацій у 

наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань 

України), 

3 (наявність виданого підручника чи 

навчального посібника, що рекомендо-



ою діяльності  2. Івано-

Франківський 

національний технічний 

університет нафти і 

газу; 2003 рік; 

спеціальність – 

державна служба, 

кваліфікація – магістр 

державної служби. 

3. Львівський 

регіональний інститут 

державного управління 

Національної академії 

державного управління 

при Президентові 

України; очна 

аспірантура; 2003-2006 

рр. 

Становлення та тенденції 

розвитку органів 

місцевого управління в 

Україні (серединаХVII – 

поч. ХХІ ст.); 

доцент кафедри туризму і 

краєзнавства. 

стажування:  

«Оптимізація 

управлінських рішень 

керівників вищих 

навчальних закладів»; 

02. 09.2012 рік.  

 

Київський 

національний 

торговельно-

економічний 

університет;  

посвідчення про 

стажування; тема 

стажування:  

«Новації освітнього 

процесу: теорія і 

практика»;  

05.05.2014 рік. 

 

 

 

 

 

ваний МОН, іншим центральним 

органом виконавчої влади або вченою 

радою закладу освіти), 

7 (робота у складі експертних рад з 

питань проведення експертизи 

дисертацій МОН або галузевих 

експертних рад Національного 

агентства із забезпечення якості вищої 

освіти, або Акредитаційної комісії, або 

їх експертних рад, або міжгалузевої 

експертної ради з вищої освіти 

Акредитаційної комісії, або трьох 

експертних комісій МОН/зазначеного 

Агентства, або Науково-методичної 

ради/науково-методичних комісій з 

вищої освіти МОН, або робочих груп з 

розроблення стандартів вищої освіти 

України), 

8 (виконання функцій головного 

редактора/члена редакційної колегії 

наукового видання, включеного до 

переліку наукових фахових видань 

України), 

9 (керівництво студентом, який зайняв 

призове місце, або робота у складі 

організаційного 

комітету/журі/апеляційної комісії 

Міжнародної студентської 

олімпіади/II етапу Всеукраїнської 

студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт)/III—IV 

етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з базових навчальних 

предметів/II—III етапу 

Всеукраїнських конкурсів- захистів 

науково-дослідницьких робіт учнів — 

членів Малої академії наук), 

10 (організаційна робота у закладах 

освіти на посадах керівника 

(заступника керівника) закладу 



освіти/факультету/відділення 

(наукової установи)/ 

інституту/філії/кафедри або іншого 

відповідального за підготовку 

здобувачів вищої освіти 

підрозділу/відділу (наукової 

установи)), 

11 (участь в атестації наукових кадрів 

як офіційного опонента або члена 

спеціалізованої вченої ради), 

13 (наявність авторських свідоцтв 

та/або патентів загальною кількістю 

два досягнення), 

15 (присудження наукового ступеня 

доктора філософії або присвоєння 

вченого звання доцента), 

16 (виконання обов’язків куратора 

групи).  

44.  Організація 

експозиційного 

проектування 

(30 год.) 

Шикеринець 

Василь 

Васильович 

Завідувач 

кафедри 

організації 

туризму та 

управління 

соціокультурн

ою діяльності  

1. Білоцерківський 

державний аграрний 

університет, 2000 р., 

спеціальність – 

агрономія; кваліфікація 

– вчений агроном. 

2. Івано-

Франківський 

національний технічний 

університет нафти і 

газу; 2003 рік; 

спеціальність – 

державна служба, 

кваліфікація – магістр 

державної служби. 

3. Львівський 

регіональний інститут 

державного управління 

Національної академії 

державного управління 

при Президентові 

України; очна 

аспірантура; 2003-2006 

Кандидат наук з 

державного управління, 

спеціальність 25.00.01 – 

теорія та історія 

державного управління; 

Тема дисертації: 

Становлення та тенденції 

розвитку органів 

місцевого управління в 

Україні (серединаХVII – 

поч. ХХІ ст.); 

доцент кафедри туризму і 

краєзнавства. 

Університет 

менеджменту освіти 

НАПН України, 

свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації; тема 

стажування:  

«Оптимізація 

управлінських рішень 

керівників вищих 

навчальних закладів»; 

02. 09.2012 рік.  

 

Київський 

національний 

торговельно-

економічний 

університет;  

посвідчення про 

стажування; тема 

стажування:  

«Новації освітнього 

процесу: теорія і 

2 (наявність наукових публікацій у 

наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань 

України), 

3 (наявність виданого підручника чи 

навчального посібника, що рекомендо-

ваний МОН, іншим центральним 

органом виконавчої влади або вченою 

радою закладу освіти), 

7 (робота у складі експертних рад з 

питань проведення експертизи 

дисертацій МОН або галузевих 

експертних рад Національного 

агентства із забезпечення якості вищої 

освіти, або Акредитаційної комісії, або 

їх експертних рад, або міжгалузевої 

експертної ради з вищої освіти 

Акредитаційної комісії, або трьох 

експертних комісій МОН/зазначеного 

Агентства, або Науково-методичної 

ради/науково-методичних комісій з 

вищої освіти МОН, або робочих груп з 

розроблення стандартів вищої освіти 



рр. практика»;  

05.05.2014 рік. 

 

 

 

 

 

України), 

8 (виконання функцій головного 

редактора/члена редакційної колегії 

наукового видання, включеного до 

переліку наукових фахових видань 

України), 

9 (керівництво студентом, який зайняв 

призове місце, або робота у складі 

організаційного 

комітету/журі/апеляційної комісії 

Міжнародної студентської 

олімпіади/II етапу Всеукраїнської 

студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт)/III—IV 

етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з базових навчальних 

предметів/II—III етапу 

Всеукраїнських конкурсів- захистів 

науково-дослідницьких робіт учнів — 

членів Малої академії наук), 

10 (організаційна робота у закладах 

освіти на посадах керівника 

(заступника керівника) закладу 

освіти/факультету/відділення 

(наукової установи)/ 

інституту/філії/кафедри або іншого 

відповідального за підготовку 

здобувачів вищої освіти 

підрозділу/відділу (наукової 

установи)), 

11 (участь в атестації наукових кадрів 

як офіційного опонента або члена 

спеціалізованої вченої ради), 

13 (наявність авторських свідоцтв 

та/або патентів загальною кількістю 

два досягнення), 

15 (присудження наукового ступеня 

доктора філософії або присвоєння 

вченого звання доцента), 

16 (виконання обов’язків куратора 



групи).  

45.  Активні види 

дозвілля 

(24 год.) 

Маланюк Тарас 

Зіновієвич 

Доцент 

кафедри  

організації 

туризму та 

управління 

соціокультурн

ою діяльністю 

Прикарпатський 

університет імені 

Василя Стефаника; 1992 

рік; спеціальність –

історія; кваліфікація -

вчитель історії 

Кандидат педагогічних 

наук; спеціальність 

13.00.07 - теорія і 

методика виховання; 

тема дисертації: 

Патріотичне виховання 

учнів основної школи 

засобами туристсько-

краєзнавчої роботи. 

Уманський державний 

педагогічний 

університет імені 

Павла Тичини; захист 

дисертації по 

спеціальність 13.00.07 

- теорія і методика 

виховання; 

тема дисертації: 

Патріотичне 

виховання учнів 

основної школи 

засобами туристсько-

краєзнавчої роботи.  

2015 рік. 

2 (наявність наукових публікацій у 

наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань 

України), 

3 (наявність виданого підручника чи 

навчального посібника, що рекомендо-

ваний МОН, іншим центральним 

органом виконавчої влади або вченою 

радою закладу освіти), 

14 (наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників для 

самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання/конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною 

кількістю три найменування), 

15 (присудження наукового ступеня 

доктора філософії або присвоєння 

вченого звання доцента, або 

отримання документа про другу вищу 

освіту), 

16 (виконання обов’язків куратора 

групи) відповідно до пункту 5 

приміток додатка 12 до Ліцензійних 

умов провадження освітньої 

діяльності закладів освіти. 

46.  Спортивно-

оздоровчий 

туризм   (24 год.) 

Маланюк Тарас 

Зіновієвич 

Доцент 

кафедри  

організації 

туризму та 

управління 

соціокультурн

ою діяльністю 

Прикарпатський 

університет імені 

Василя Стефаника; 1992 

рік; спеціальність –

історія; кваліфікація -

вчитель історії 

Кандидат педагогічних 

наук; спеціальність 

13.00.07 - теорія і 

методика виховання; 

тема дисертації: 

Патріотичне виховання 

учнів основної школи 

засобами туристсько-

краєзнавчої роботи. 

Уманський державний 

педагогічний 

університет імені 

Павла Тичини; захист 

дисертації по 

спеціальність 13.00.07 

- теорія і методика 

виховання; 

тема дисертації: 

Патріотичне 

виховання учнів 

основної школи 

засобами туристсько-

краєзнавчої роботи.  

2 (наявність наукових публікацій у 

наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань 

України), 

3 (наявність виданого підручника чи 

навчального посібника, що рекомендо-

ваний МОН, іншим центральним 

органом виконавчої влади або вченою 

радою закладу освіти), 

14 (наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників для 

самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання/конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 



2015 рік. вказівок/рекомендацій загальною 

кількістю три найменування), 

15 (присудження наукового ступеня 

доктора філософії або присвоєння 

вченого звання доцента, або 

отримання документа про другу вищу 

освіту), 

16 (виконання обов’язків куратора 

групи) відповідно до пункту 5 

приміток додатка 12 до Ліцензійних 

умов провадження освітньої 

діяльності закладів освіти. 

47.  Охорона і 

використання 

історико-

культурної 

спадщини 

(30 год.) 

Дутчак Олена 

Іванівна 

Доцент 

кафедри 

організації 

туризму та 

управління 

соціокультурн

ою діяльністю  

Прикарпатський 

національний 

університет ім. 

В. Стефаника; 

2007 рік; спеціальність –  

історія; кваліфікація –  

магістр історії. 

Кандидат історичних 

наук; спеціальність 

07.00.06 – історіографія, 

джерелознавство та 

спеціальні історичні 

дисципліни; 

тема дисертації: Сучасна 

українська історіографія 

краєзнавчого руху у 

Галичині 30-х рр. ХІХ – 

30-х рр. ХХ ст.; 

доцент кафедри 

організації туризму та 

управління 

соціокультурною 

діяльністю. 

 

Полтавський 

національний 

технічний університет 

імені Юрія 

Кондратюка, 

свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації; тема 

стажування: 

«Теоретико-практичні 

аспекти організації та 

надання послуг 

соціокультурного 

сервісу»; 

29 грудня 2017 року. 

2 (наявність наукових публікацій у 

наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань 

України), 

3 (наявність виданого підручника чи 

навчального посібника, що 

рекомендований МОН, іншим 

центральним органом виконавчої 

влади або вченою радою закладу 

освіти), 

14 (наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників для 

самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання/конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною 

кількістю три найменування), 

15 (присвоєння вченого звання 

доцента), 

16 (виконання обов’язків куратора 

групи).- 

48.  Історико-

культурна 

спадщина 

Карпатського 

регіону (30 год.) 

Дутчак Олена 

Іванівна 

Доцент 

кафедри 

організації 

туризму та 

управління 

соціокультурн

ою діяльністю  

Прикарпатський 

національний 

університет ім. 

В. Стефаника; 

2007 рік; спеціальність –  

історія; кваліфікація –  

магістр історії. 

Кандидат історичних 

наук; спеціальність 

07.00.06 – історіографія, 

джерелознавство та 

спеціальні історичні 

дисципліни; 

тема дисертації: Сучасна 

українська історіографія 

Полтавський 

національний 

технічний університет 

імені Юрія 

Кондратюка, 

свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації; тема 

2 (наявність наукових публікацій у 

наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань 

України), 

3 (наявність виданого підручника чи 

навчального посібника, що 

рекомендований МОН, іншим 

центральним органом виконавчої 



краєзнавчого руху у 

Галичині 30-х рр. ХІХ – 

30-х рр. ХХ ст.; 

доцент кафедри 

організації туризму та 

управління 

соціокультурною 

діяльністю. 

 

стажування: 

«Теоретико-практичні 

аспекти організації та 

надання послуг 

соціокультурного 

сервісу»; 

29 грудня 2017 року. 

влади або вченою радою закладу 

освіти), 

14 (наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників для 

самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання/конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною 

кількістю три найменування), 

15 (присвоєння вченого звання 

доцента), 

16 (виконання обов’язків куратора 

групи).- 

49.  Музеєзнавство і 

пам'яткознавство 

(24 год.) 

Великочий 

Володимир 

Степанович 

Професор 

кафедри 

туризмознавст

ва і 

краєзнавства, 

декан 

факультету 

Івано-Франківський 

державний педінститут 

імені Василя 

Стефаника; 1992 рік;  

спеціальність – історія і 

методика виховної 

роботи; кваліфікація – 

викладач історії і 

суспільствознавчих 

дисциплін, методист з 

виховної роботи. 

Доктор історичних наук; 

спеціальність 07.00.06 -

історіографія, 

джерелознавство та 

спеціальні історичні 

дисципліни;  

тема дисертації: 

Українська історіографія 

суспільно-політичних 

процесів у Галичині 1914-

1919 рр.; 

професор кафедри 

історіографії і 

джерелознавства 

Центральноукраїнськи

й національний 

технічний університет, 

факультет 

менеджменту; 

свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації; тема 

стажування: «Кадровий 

менеджмент науково-

дослідних та освітніх 

установ»; 

 22.09.2016 рік. 

1 (наявність наукової публікації у 

періодичному виданні, яке включено 

до наукометричних баз, зокрема 

Scopus або Web of Science Core 

Collection),  

2 (наявність наукових публікацій у 

наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань 

України, та/або авторських свідоцтв, 

та/або патентів загальною кількістю 

п’ять досягнень),  

3 (наявність виданого підручника чи 

навчального посібника, що рекомендо-

ваний МОН, іншим центральним 

органом виконавчої влади або вченою 

радою закладу освіти),   

7 (робота у складі експертних рад з 

питань проведення експертизи 

дисертацій МОН або галузевих 

експертних рад Національного 

агентства із забезпечення якості вищої 

освіти, або Акредитаційної комісії, або 

їх експертних рад, або міжгалузевої 

експертної ради з вищої освіти 

Акредитаційної комісії, або трьох 

експертних комісій МОН/зазначеного 

Агентства, або Науково-методичної 

ради/науково-методичних комісій з 



вищої освіти МОН, або робочих груп з 

розроблення стандартів вищої освіти 

України), 

8 (виконання функцій наукового 

керівника або відповідального 

виконавця наукової теми (проекту), 

або головного редактора/члена 

редакційної колегії наукового 

видання, включеного до переліку 

наукових фахових видань України),  

10 (організаційна робота у закладах 

освіти на посадах керівника 

(заступника керівника) закладу освіти/ 

факультету/відділення (наукової 

установи)/ інституту/філії/кафедри або 

іншого відповідального за підготовку 

здобувачів вищої освіти підрозділу / 

відділу (наукової установи)),  

11 (участь в атестації наукових кадрів 

як офіційного опонента або члена 

спеціалізованої вченої ради),  

12 (присудження наукового ступеня 

доктора наук або присвоєння вченого 

звання професора),  

13 (наявність авторських свідоцтв 

та/або патентів загальною кількістю 

два досягнення),  

14 (наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників для 

самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання/конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною 

кількістю три найменування)  

15 (присудження наукового ступеня 

доктора філософії або присвоєння 

вченого звання доцента, або 

отримання документа про другу вищу 

освіту) відповідно до пункту 5 

приміток додатка 12 до Ліцензійних 

умов провадження освітньої 



діяльності закладів освіти. 

50.  Пам'яткознавство 

України (24 год.) 

Великочий 

Володимир 

Степанович 

Професор 

кафедри 

туризмознавст

ва і 

краєзнавства, 

декан 

факультету 

Івано-Франківський 

державний педінститут 

імені Василя 

Стефаника; 1992 рік;  

спеціальність – історія і 

методика виховної 

роботи; кваліфікація – 

викладач історії і 

суспільствознавчих 

дисциплін, методист з 

виховної роботи. 

Доктор історичних наук; 

спеціальність 07.00.06 -

історіографія, 

джерелознавство та 

спеціальні історичні 

дисципліни;  

тема дисертації: 

Українська історіографія 

суспільно-політичних 

процесів у Галичині 1914-

1919 рр.; 

професор кафедри 

історіографії і 

джерелознавства 

Центральноукраїнськи

й національний 

технічний університет, 

факультет 

менеджменту; 

свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації; тема 

стажування: «Кадровий 

менеджмент науково-

дослідних та освітніх 

установ»; 

 22.09.2016 рік. 

1 (наявність наукової публікації у 

періодичному виданні, яке включено 

до наукометричних баз, зокрема 

Scopus або Web of Science Core 

Collection),  

2 (наявність наукових публікацій у 

наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань 

України, та/або авторських свідоцтв, 

та/або патентів загальною кількістю 

п’ять досягнень),  

3 (наявність виданого підручника чи 

навчального посібника, що рекомендо-

ваний МОН, іншим центральним 

органом виконавчої влади або вченою 

радою закладу освіти),   

7 (робота у складі експертних рад з 

питань проведення експертизи 

дисертацій МОН або галузевих 

експертних рад Національного 

агентства із забезпечення якості вищої 

освіти, або Акредитаційної комісії, або 

їх експертних рад, або міжгалузевої 

експертної ради з вищої освіти 

Акредитаційної комісії, або трьох 

експертних комісій МОН/зазначеного 

Агентства, або Науково-методичної 

ради/науково-методичних комісій з 

вищої освіти МОН, або робочих груп з 

розроблення стандартів вищої освіти 

України), 

8 (виконання функцій наукового 

керівника або відповідального 

виконавця наукової теми (проекту), 

або головного редактора/члена 

редакційної колегії наукового 

видання, включеного до переліку 

наукових фахових видань України),  

10 (організаційна робота у закладах 

освіти на посадах керівника 



(заступника керівника) закладу освіти/ 

факультету/відділення (наукової 

установи)/ інституту/філії/кафедри або 

іншого відповідального за підготовку 

здобувачів вищої освіти підрозділу / 

відділу (наукової установи)),  

11 (участь в атестації наукових кадрів 

як офіційного опонента або члена 

спеціалізованої вченої ради),  

12 (присудження наукового ступеня 

доктора наук або присвоєння вченого 

звання професора),  

13 (наявність авторських свідоцтв 

та/або патентів загальною кількістю 

два досягнення),  

14 (наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників для 

самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання/конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною 

кількістю три найменування)  

15 (присудження наукового ступеня 

доктора філософії або присвоєння 

вченого звання доцента, або 

отримання документа про другу вищу 

освіту) відповідно до пункту 5 

приміток додатка 12 до Ліцензійних 

умов провадження освітньої 

діяльності закладів освіти. 

51.  Організація 

екскурсійної 

діяльності  

(12 год.) 

Гуменюк Галина 

Михайлівна 
Доцент 

кафедри 

туризмознавст

ва і 

краєзнавства 

Львівський державний 

інститут фізичної 

культури; 1990 рік; 

спеціальність – фізична 

культура і спорт; 

кваліфікація – викладач 

фізичної культури; 

Прикарпатський 

університет імені 

Василя Стефаника; 1994 

рік; спеціальність – 

Кандидат педагогічних 

наук; спеціальність 

13.00.07 - теорія і 

методика виховання; 

тема дисертації: 

Формування національної 

самосвідомості в учнів 

середнього шкільного 

віку засобами туристсько 

- краєзнавчої роботи; 

доцент кафедри туризму і 

Київський 

національний 

економічний 

університет імені 

Вадима Гетьмана; 

довідка про 

стажування; тема 

стажування: 

«Провідний досвід 

викладання 

туризмознавчих 

2 (наявність наукових публікацій у 

наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань 

України),  

9 (керівництво студентом, який зайняв 

призове місце, або робота у складі 

організаційного 

комітету/журі/апеляційної комісії 

Міжнародної студентської 

олімпіади/II етапу Всеукраїнської 

студентської олімпіади 



педагогіка і методика 

початкового навчання; 

кваліфікація - учитель 

початкових класів. 

готельного господарства дисциплін»; 

30.01.2018 рік. 

(Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт)/III—IV 

етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з базових навчальних 

предметів/II—III етапу 

Всеукраїнських конкурсів- захистів 

науково-дослідницьких робіт учнів — 

членів Малої академії наук),  

10 (організаційна робота у закладах 

освіти на посадах керівника 

(заступника керівника) закладу 

освіти/факультету/відділення 

(наукової установи)/ 

інституту/філії/кафедри або іншого 

відповідального за підготовку 

здобувачів вищої освіти 

підрозділу/відділу (наукової 

установи)/навчально-методичного 

управління 

(відділу)/лабораторії/іншого 

навчально-наукового (інноваційного) 

структурного підрозділу/вченого 

секретаря закладу освіти (факультету, 

інституту)/відповідального секретаря 

приймальної комісії та його 

заступника) 

15 (присудження наукового ступеня 

доктора філософії або присвоєння 

вченого звання доцента),  

16 (виконання обов’язків куратора 

групи)  відповідно до пункту 5 

приміток додатка 12 до Ліцензійних 

умов провадження освітньої 

діяльності закладів освіти. 

52.  Організація 

транспортних 

послуг  

(12 год.) 

Гуменюк Галина 

Михайлівна 

Доцент 

кафедри 

туризмознавст

ва і 

краєзнавства 

Львівський державний 

інститут фізичної 

культури; 1990 рік; 

спеціальність – фізична 

культура і спорт; 

кваліфікація – викладач 

фізичної культури; 

Кандидат педагогічних 

наук; спеціальність 

13.00.07 - теорія і 

методика виховання; 

тема дисертації: 

Формування національної 

самосвідомості в учнів 

Київський 

національний 

економічний 

університет імені 

Вадима Гетьмана; 

довідка про 

стажування; тема 

2 (наявність наукових публікацій у 

наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань 

України),  

9 (керівництво студентом, який зайняв 

призове місце, або робота у складі 

організаційного 



Прикарпатський 

університет імені 

Василя Стефаника; 1994 

рік; спеціальність – 

педагогіка і методика 

початкового навчання; 

кваліфікація - учитель 

початкових класів. 

середнього шкільного 

віку засобами туристсько 

- краєзнавчої роботи; 

доцент кафедри туризму і 

готельного господарства 

стажування: 

«Провідний досвід 

викладання 

туризмознавчих 

дисциплін»; 

30.01.2018 рік. 

комітету/журі/апеляційної комісії 

Міжнародної студентської 

олімпіади/II етапу Всеукраїнської 

студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт)/III—IV 

етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з базових навчальних 

предметів/II—III етапу 

Всеукраїнських конкурсів- захистів 

науково-дослідницьких робіт учнів — 

членів Малої академії наук),  

10 (організаційна робота у закладах 

освіти на посадах керівника 

(заступника керівника) закладу 

освіти/факультету/відділення 

(наукової установи)/ 

інституту/філії/кафедри або іншого 

відповідального за підготовку 

здобувачів вищої освіти 

підрозділу/відділу (наукової 

установи)/навчально-методичного 

управління 

(відділу)/лабораторії/іншого 

навчально-наукового (інноваційного) 

структурного підрозділу/вченого 

секретаря закладу освіти (факультету, 

інституту)/відповідального секретаря 

приймальної комісії та його 

заступника) 

15 (присудження наукового ступеня 

доктора філософії або присвоєння 

вченого звання доцента),  

16 (виконання обов’язків куратора 

групи)  відповідно до пункту 5 

приміток додатка 12 до Ліцензійних 

умов провадження освітньої 

діяльності закладів освіти. 

53.  Ділова іноземна 

мова ІІ (немає 

лекційних годин) 

Гритчук Галина 

Василівна 

Доцент 

кафедри 

іноземних мов 

Прикарпатський 

національний 

університет ім. В. 

Кандидат психологічних 

наук;  19.00.07 –  

педагогічна та вікова 

Академія ім. Якуба з 

Парадижа в м. Гожув 

Великопольський 

2 (наявність наукових публікацій у 

наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань 



і 

країнознавства 

Стефаника; 2005 рік; 

спеціальність –мова та 

література (німецька);  

кваліфікація – філолог, 

викладач німецької 

мови та зарубіжної 

літератури. 

психологія; 

 тема дисертації: 

Гендерні уявлення як 

чинник формування 

індивідуального 

життєвого стилю в 

юності; доцент кафедри 

іноземних мов і 

країнознавства. 

(Республіка Польща); 

сертифікат науково-

методичного 

стажування; 

 тема стажування:  

«Досвід діяльності 

освітніх установ 

єдиного європейського 

освітнього простору»; 

27.06.2014 рік. 

України),  

15 (присудження наукового ступеня 

доктора філософії або присвоєння 

вченого звання доцента),  

16 (виконання обов’язків куратора 

групи). 

54.  Практичний курс 

інозеної мови 

(немає лекційних 

годин) 

Гритчук Галина 

Василівна 

Доцент 

кафедри 

іноземних мов 

і 

країнознавства 

Прикарпатський 

національний 

університет ім. В. 

Стефаника; 2005 рік; 

спеціальність –мова та 

література (німецька);  

кваліфікація – філолог, 

викладач німецької 

мови та зарубіжної 

літератури. 

Кандидат психологічних 

наук;  19.00.07 –  

педагогічна та вікова 

психологія; 

 тема дисертації: 

Гендерні уявлення як 

чинник формування 

індивідуального 

життєвого стилю в 

юності; доцент кафедри 

іноземних мов і 

країнознавства. 

Академія ім. Якуба з 

Парадижа в м. Гожув 

Великопольський 

(Республіка Польща); 

сертифікат науково-

методичного 

стажування; 

 тема стажування:  

«Досвід діяльності 

освітніх установ 

єдиного європейського 

освітнього простору»; 

27.06.2014 рік. 

2 (наявність наукових публікацій у 

наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань 

України),  

15 (присудження наукового ступеня 

доктора філософії або присвоєння 

вченого звання доцента),  

16 (виконання обов’язків куратора 

групи). 

 



  

4. Якісний склад випускової кафедри організації туризму та управління соціокультурною діяльністю із спеціальності 028 

«Менеджмент соціокультурної діяльності» першого (бакалаврського) рівня, ліцензійний обсяг – 50 осіб. 

 

№ 

з/п 

Прізвище, 

ім’я та по 

батькові 

викладача 

Найменуванн

я посади (для 

сумісників – 

місце 

основної 

роботи, 

найменуванн

япосади) 

Найменування 

закладу, який 

закінчив (рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація 

згідно з 

документом про 

вищу освіту) 

Науковий 

ступінь, шифр і 

найменування 

наукової 

спеціальності,  

тема дисертації, 

вчене звання, 

за якою 

кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно 

Найменування 

всіх дисциплін, 

які закріплені за 

викладачем, та 

кількість 

лекційних годин 

з кожної 

дисципліни 

Інформація про наукову 

діяльність (основні публікації за 

напрямом, науково-дослідна 

робота, участь у конференціях і 

семінарах, робота з аспірантами та 

докторантами, керівництво 

науковою роботою студентів)  

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації 

викладача 

(найменування 

закладу вид 

документа, тема, 

дата видачі) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Особи, які працюють за основним місцем роботи 
1. Шикеринець 

Василь 

Васильович 

Завідувач 

кафедри  

організації 

туризму та 

управління 

соціокультурно

ю діяльністю 

1. Білоцерківський 

державний аграрний 

університет; 2000 

рік; спеціальність – 

агрономія; 

кваліфікація – 

вчений агроном. 

2. Івано-

Франківський 

національний 

технічний 

університет нафти і 

газу; 2003 рік; 

спеціальність – 

державна служба, 

кваліфікація – 

магістр державної 

служби. 

3. Львівський 

регіональний 

інститут державного 

Кандидат наук з 

державного 

управління, 

спеціальність 

25.00.01 – теорія 

та історія 

державного 

управління; 

Тема дисертації: 

Становлення та 

тенденції 

розвитку органів 

місцевого 

управління в 

Україні 

(серединаХVII – 

поч. ХХІ ст.); 

доцент кафедри 

туризму і 

краєзнавства. 

Перший 

(бакалаврський) 

рівень 

Управління 

персоналом (30 г.) 

Державне 

управління 

соціокультурною 

сферою(16 год.) 

Корпоративне 

управління (18 год.) 

Країнознавство(24 

год.) 

1. Шикеринець В.В. Пам'ятки народної 

архітектури Галицької Гуцульщини / В.В. 

Шикеринець , Т.З. Маланюк, О.І. Дутчак // 

Український феномен Гуцульщини: 

національний та європейський контексти 

: [Текст] : матеріали XXI Міжнародної 

наукової конференції в рамках XXIV 

Міжнародного гуцульського фестивалю 

(Коломия, 11 серпня 2017 р.) / Наукові 

редактори Я. Ткачук, А. Королько; 

упорядкування М. Васильчук, І. Федів. –  

Коломия: Вік, 2017. -   С. 61-66. 

2. Шикеринець В.В. Виставкова діяльність 

як інструмент розвитку туристичного 

бізнесу / В. Шикеринець, А. Зарічняк // 

Теорія і практика державного управління: 

Збірник науково-практичних статей / 

Відпов. за випуск Сікорака Л.О., Зінченко 

О.В. – Кропивницький: Державний 

навчальний заклад «Центр перепідготовки 

та підвищення кваліфікації працівників 

Університет 

менеджменту 

освіти НАПН 

України, 

свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації; тема 

стажування:  

«Оптимізація 

управлінських 

рішень керівників 

вищих 

навчальних 

закладів»; 

02. 09.2012 рік.  

 

Київський 

національний 

торговельно-

економічний 

університет;  



управління 

Національної 

академії державного 

управління при 

Президентові 

України; очна 

аспірантура; 2003-

2006 рр. 

органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, державних 

підприємств, установ та організацій 

Кіровоградської обласної державної 

адміністрації», 2017. – С. 139-145. 

3. Шикеринець В.В. Аналіз формування 

ринку виставкових послуг в Україні ( у 

2012-2016 роках) / В. Шикеринець, А. 

Зарічняк // Професійна освіта 

управлінських кадрів: проблеми, 

дослідження, досвід: Збірник наукових 

статей / Відпов. за випуск Бойчук Л.В. – 

Івано-Франківськ: ІФОЦППК, 2017. – 

С.73-79. 

4.  Шикеринець В.В. Міжнародні 

туристичні виставкові заходи як 

інструмент розвитку туристичної галузі / 

А.П. Зарічняк, В.В.Шикеринець // 

Карпатський край. Наукові студії з 

історії, культури, туризму. Івано-

Франківськ. 2017. № 1 (9). – С.179–187. 

5. Шикеринець В. Етнопотенціал 

Гуцульщини як база розвитку сучасних 

напрямків туризму / В.В. Шикеринець, О.І. 

Дутчак // Космач: традиція і сучасність: 

зб. наук.-поп. статей за результатами 

наук.-прак. конф. – Івано-Франківськ: 

Місто-НВ, 2016. – С. 64-77. 

Заступник декана з наукової роботи 

посвідчення про 

стажування; тема 

стажування:  

«Новації 

освітнього 

процесу: теорія і 

практика»;  

05.05.2014 рік. 

 

 

2. Орлова Віра 

Василівна 

Доцент кафедри  

організації 

туризму та 

управління 

соціокультурно

ю діяльністю 

Ленінградська 

лісотехнічна 

академія 

ім.С. Кірова; 1986 

рік; спеціальність – 

економіка; 

кваліфікація – 

інженер-економіст. 

Кандидат 

економічних наук; 

спеціальність  

08.00.11 –  

математичні 

методи, моделі та 

інформаційні 

технології в 

економіці; тема 

дисертації:  

Моделювання 

механізмів 

Перший 

(бакалаврський) 

рівень 

Логістичний 

менеджмент 

 ( 34 год) 

Облік і аудит 

(24 год.) 

Бізнес-

планування(34 год.) 

Основи 

менеджменту 

1. Орлова В.В. Цінові важелі забезпечення 

конкурентоспроможності сфери туризму / 

Оришко С.П., Орлова В.В. //  Матеріали 

Міжнародної науково-практичної 

конференції «ЕКОГЕОФОРУМ‐ 2017. 

Актуальні проблеми та інновації» 

(Івано‐ Франківськ, 22 ‐  25 березня 2017 

р.) – С. 417 -419. 

2. Орлова В.В. Управління  фінансовою 

безпекою підприємств соціокультурної 

сфери / Оришко С.П., Орлова В.В. // 

Карпатський край. Наукові студії з 

Івано-

Франківський 

національний 

технічний 

університет нафти 

і газу; свідоцтво 

про підвищення 

кваліфікації; тема 

стажування:  

 «Договірні 

взаємовідносини 

між учасниками 



управління 

фінансовою 

безпекою 

підприємства; 

доцент кафедри 

туризмознавства і 

краєзнавства. 

 

( 32 год.).  

Економічні процеси 

в соціокультурній 

діяльності ( 36 год.) 

історії, культури, туризму. – 2017. – № 1 

(9). – С. 157–165. 

3. Орлова В.В. Значення анімаційних 

послуг у соціокультурній діяльності / 

Оришко С.П., Орлова В.В. // Карпатський 

край. Наукові студії з історії, культури, 

туризму. – 2015. – № 1-2 (6-7). – С. 151–

154. (0,2 д.а.) 

4. Орлова В. Система управління 

процесами виробництва в сфері надання 

туристичних послуг / В. Орлова, С. 

Оришко // Zeszyt Naukowy Prac 

Ukrainoznawczych. – Gorzów Wielkopolski : 

Wydawnictwo naukowe Akademii im. Jakuba 

z Paradyźa, 2016. – S. 105–109. 

5. Орлова В.В Механізм управління 

фінансовою безпекою підприємств 

соціокультурної сфери / Оришко С.П., 

Орлова В.В. // Карпатський край. Наукові 

студії з історії, культури, туризму. – 

2014. – № 2 (5). – С. 198–204. 

 

сфери надання 

послуг»; 

22.05. 2014 рік. 

3. Дутчак Олена 

Іванівна 

Доцент кафедри  

організації 

туризму та 

управління 

соціокультурно

ю діяльністю 

Прикарпатський 

національний 

університет ім. 

В. Стефаника; 

2007 рік; 

спеціальність –  

історія; кваліфікація 

–  

магістр історії. 

Кандидат 

історичних наук; 

спеціальність 

07.00.06 – 

історіографія, 

джерелознавство 

та спеціальні 

історичні 

дисципліни; 

тема дисертації: 

Сучасна 

українська 

історіографія 

краєзнавчого руху 

у Галичині 30-х 

рр. ХІХ – 30-х рр. 

ХХ ст.; 

доцент кафедри 

організації 

Перший 

(бакалаврський) 

рівень 

Охорона і 

використання 

історико-культурної 

спадщини (30 год.) 

Етика 

соціокультурної 

діяльності 

(18 год.) 

Реклама та PR-

технології 

(30 год.). 

Культура масових 

комунікацій 

(18 год.) 

 

1. Міжнародний туризм: навчальний 

посібник / Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника / 

[укладачі В.В.Великочий, О.І.Дутчак, 

В.В.Шикеринець]. – Івано-Франківськ: 

Вид. Кушнір Г.М., 2015. – 254 с. 

2. Дутчак О. Сучасні тенденції розвитку 

етнофестивального туризму у Львівській 

області / О.Дутчак, О. Лукач // Карпати: 

людина, етнос, цивілізація. – Івано-

Франківськ, 2016. – Вип. 6. – 260 с. 

3. 20. Дутчак О. Націоцентричний підхід 

сучасної української історіографії до 

вивчення туристично-краєзнавчого руху в 

Галичині (1830-1930-х рр.) / Олена 

Дутчак // Вісник Прикарпатського 

університету. Історія. – Івано-

Франківськ, 2014. – Вип. 25. – С. 124-132. 

4.  Дутчак О.І. Етика туризму та 

Полтавський 

національний 

технічний 

університет імені 

Юрія 

Кондратюка, 

свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації; тема 

стажування: 

«Теоретико-

практичні аспекти 

організації та 

надання послуг 

соціокультурного 

сервісу»; 

29 грудня 2017 

року. 



туризму та 

управління 

соціокультурною 

діяльністю. 

 

соціокультурного сервісу: моральні 

виміри відповідальності персоналу / О.І. 

Дутчак // Туризм: реалії та перспективи 

сталого розвитку: Матер. Міжнар. 

наук.-практ. конф. (Київ, 23-24 жовтня 

2014 р.). – К., 2014. – С.30-31. 

5. Дутчак О.І.Використання історико-

культурної спадщини для потреб розвитку 

етнотуризму в країнах Центрально-Східної 

Європи (на прикладі України, Польщі та 

Словаччини) / О.І. Дутчак // Карпатський 

край. – 2016. – №1(8). – С. 120-127. 

4.  Маланюк Тарас 

Зіновієвич 

Доцент кафедри  

організації 

туризму та 

управління 

соціокультурно

ю діяльністю 

Івано-Франківський 

державний 

педагогічний 

інститут ім. В. 

Стефаника; 1992рік;  

спеціальність – 

історія;  

кваліфікація – 

вчитель історії. 

Кандидат 

педагогічних 

наук; 

спеціальність 

13.00.07 – теорія і 

методика 

виховання; 

тема дисертації: 

Патріотичне 

виховання учнів 

основної школи 

засобами 

туристсько-

краєзнавчої 

роботи. 

Перший 

(бакалаврський) 

рівень 

Краєзнавство 

(24год.) 

Історія 

соціокультурної 

діяльності (30 год.) 

Активні види 

дозвілля (24год.) 

 

1.Маланюк Т. Патріотичне виховання 

учнів основної школи засобами 

туристсько-краєзнавчої роботи : 

монографія / Т. Маланюк. – Івано-

Франківськ : Місто НВ, 2017. – 304 с. 

2. Маланюк Т. Пам’ятки архітектури на 

зламі ХІХ-ХХ ст. / Т. Маланюк // 

Станиславів-Станіслав-Івано-Франківськ, 

до 350-річчя Івано-Франківська: 

монографія / керівник авторського 

колективу, [головний редактор В. 

Великочий]. – Івано-Франківськ – Львів – 

Київ:Манускрипт-Львів, 2012. – С. 252-

291. 

3. Маланюк Т.З. Патріотичне виховання 

учнів основної школи засобами 

туристсько-краєзнавчої роботи: 

монографія / Т.З. Маланюк. - Івано-

Франківськ: Місто НВ, 2017. – 304с. 

4. Запрошує Прикарпаття / автор ідеї та 

тексту Т. Маланюк. – Львів. : 

«Манускрипт – Львів», 2017. – 128 с. 

5. Маланюк Т.З. Ратуші – соціокультурні 

пам’ятки Прикарпаття / Т.З. Маланюк // 

Карпатський край. Наукові студії з 

історії, культури, туризму. – 2017. – № 1 

(9). – С. 240–252. 

Уманський 

державний 

педагогічний 

університет імені 

Павла Тичини; 

захист дисертації 

по спеціальність 

13.00.07 - теорія і 

методика 

виховання; 

тема дисертації: 

Патріотичне 

виховання учнів 

основної школи 

засобами 

туристсько-

краєзнавчої 

роботи.  

 2015 рік. 

5. Вичівський 

Павло 

Доцент кафедри  

організації 

Прикарпатський 

національний 

Кандидат 

історичних наук; 

Перший 

(бакалаврський) 

1. Вичівський П.П., Ковальська Л.В., 

Вплив міграційних процесів на розвиток 

Інститут української 

археографії та 



 

Павлович туризму та 

управління 

соціокультурно

ю діяльністю 

університет ім. В. 

Стефаника; 2008 

рік; спеціальність –  

історія;  

кваліфікація – 

історик, викладач. 

07.00.06 – 

історіографія, 

джерелознавство 

та спеціальні 

історичні 

дисципліни;  

тема дисертації: 

Польська і 

російська 

історіографії 

відновлення 

державної 

незалежності 

України (1991-

2012 рр.). 

рівень 

Основи 

музеєзнавства (16 

год.) 

Культурно-

пізнавальний 

туризм (30 год.) 

Другий 

(магістерський) 

рівень 

Планування та 

обслуговування 

турпотоків (30 год.) 

Івентивний туризм 

(30 год.) 

Організація 

івентивних заходів  

(24 год.) 

Організація 

анімаційної 

діяльності  

(12 год.) 

туризму в Україні в період агресії 

Російської Федерації // International 

Scientific and Practical Conference 

―WORLD SCIENCE‖ № 10(26), Vol.5, 

October 2017 Proceedings of the IV 

International Scientific and Practical 

Conference "Topical Problems of Modern 

Science and Possible Solutions" (September 

30, 2017, Dubai, UAE). – P. 59-65 

2. Вичівський П. Передумови створення 

геопарків у межах Українських Карпат / 

Гірська школа Українських Карпат. - 

Івано-Франківськ, 2016. – С. 215-222 

3. Вичівський П.  Розвиток туризму для 

неповносправних в Україні. Географія та 

туризм. / І.Ф.Калуцький, Л.В. Ковальська, 

П.П. Вичівський Науковий збірник. Вип.  – 

36. – Київ – 2016. С. 38 – 54. 

4. Вичівський П. Культурно-пізнавальний 

туризм в Івано-Франківській області: 

сучасний стан та перспективи розвитку / 

Карпатський край. - Івано-Франківськ, 

2016. – С. 159-167 

5.Ковальська Л.В., Вичівський П.П. 

Сучасний стан та передумови розвитку 

туризму в межах Дністерського каньйону / 

Л.В. Ковальська, Вичівський П.П. // Теорія 

і практика державного управління. – 

Кропивницький, 2017. – С. 150-158 

джерелознавства ім.. 

М.С.Грушевського 

НАН України (м. 

Київ); захист 

дисертації по 

спеціальністі 

07.00.06 - 

історіографія, 

джерелознавство та 

спеціальні історичні 

дисципліни; 

тема дисертації: 

Польська і російська 

історіографії 

відновлення 

державної 

незалежності 

України (1991-2012 

рр.);  

2013 рік. 



6. Інформація про завідувача випускової кафедри організації туризму та управління  

соціокультурною діяльністю, випускової зі спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» 

 

№ 

з/п 

Прізвище, 

ім’я, 

по батькові 

Найменування 

закладу, який 

закінчив 

викладач (рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація 

згідно з 

документом про 

вищу освіту) 

Науковий ступінь, 

шифр і 

найменування 

наукової 

спеціальності, тема 

дисертації, вчене 

звання, за якою 

кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно, 

категорія, 

педагогічне звання   

Педагогічний 

(науково-

педагогічний) 

стаж (повних 

років) 

Інформація про попередню 

роботу (період (років), 

найменування організації, 

займана посада) 

Примітка (з якого 

часу працює у 

закладі освіти за 

основним місцем 

роботи або 

сумісництвом) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Шикеринець 

Василь 

Васильович 

1. Білоцерківський 

державний аграрний 

університет; 2000 рік; 

спеціальність – 

агрономія; 

кваліфікація – вчений 

агроном. 

2. Івано-

Франківський 

національний 

технічний 

університет нафти і 

газу; 2003 рік; 

спеціальність – 

державна служба, 

кваліфікація – магістр 

державної служби. 

3. Львівський 

регіональний інститут 

державного 

управління 

Національної академії 

Кандидат наук з 

державного управління, 

спеціальність 25.00.01 – 

теорія та історія 

державного управління; 

Тема дисертації: 

Становлення та тенденції 

розвитку органів 

місцевого управління в 

Україні (серединаХVII – 

поч. ХХІ ст.); 

доцент кафедри туризму і 

краєзнавства. 

10 років і 10 

місяців. 

Державне управління справами 

Президента України; Управління 

протокольно-організаційного 

забезпечення  

(2007 – 2009); 

ДО «Резиденція «Синьогора»», 

заступник генерального 

директора – директор 

адміністративно-господарського 

комплексу  

(2009 – 2011). 

З 2009 р. 



державного 

управління при 

Президентові 

України; очна 

аспірантура; 2003-

2006 рр. 

 

 

 


