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Науковий ступінь, вчене звання, посада: 
 
Кандидат історичних наук (диплом ДК № 022292 від 11.02.2004) Тема: 

«Суспільно-політична і культурно-просвітницька діяльність єпископа Григорія 

Хомишина 1904–1945», 07.00.01 – історія України. 

 

Вчене звання – доцент (диплом 12ДЦ № 023600 від 09.11.2010), доцент 

кафедри історії України 
 
Загальний стаж роботи: 17 років 05 місяців. 
 

Навчання та стажування: 
   
Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, диплом спеціаліста, дата 

видачі – 25 червня 1996 року, спеціальність – історія та народознавство, 

кваліфікація – вчитель історії та народознавства. 

 

Стажування: Інститут українознавства імені І.Крип’якевича Національної 

академії наук України, відділ новітньої історії, 3 лютого–3 березня 2016 р. 
 

Дисципліни, які викладає – Історія України на неісторичних спеціальностях; 

Історія української культури; Історія релігії і Церкви в Україні; 

спецкурс за вибором «Повсякденне життя українців ХХ –поч. ХХІ 

ст.»; спецкурс за вибором «Історія повсякденності у шкільних 

курсах історії»; спецкурс «Державницько-соборницькі погляди та 

боротьба  за державну незалежність 1914–1991 рр.» 
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