
План розвитку кафедри етнології 

історичного факультету 

на 2021 – 2026 роки претендента на посаду завідувача кафедри 

д. іст. н., професора Сілецького Романа Броніславовича 

 

Розділ 1. Основні показники роботи кафедри за 2016-2021 рр. 

Кафедра етнології створена у Львівському університеті в 1995 році внаслідок поділу кафедри 
історії та етнографії України. Кафедра є однією із небагатьох (в класичних університетах України), яка 
забезпечує підготовку фахівців-істориків зі спеціалізації “етнологія”; при кафедрі працює аспірантура. 
Відтак кафедра етнології є помітною ланкою в системі історико-етнологічної освіти та підготовки 
фахівців-етнологів в Україні.  

На даний час на кафедрі етнології працює шість викладачів (6 ставок). Станом на 2020/2021 
навчальний рік працюють чотири доктори наук (професори Р. Сілецький і М. Глушко, доценти Р. 
Тарнавський і В. Галайчук) та два кандидати наук (доценти Г. Рачковський і І. Гілевич). Отже, кафедра 
етнології повністю забезпечена висококваліфікованими кадрами із науковими ступенями. В 
аспірантурі навчаються три аспіранти: один – першого року і два – четвертого року стаціонарного 
навчання. 

Кафедра етнології забезпечує викладання низки навчальних курсів, в тому числі й 
нормативних: “Загальна етнологія”, “Етнологія України”, “Етнологія Європи”, “Українська 
етнопедагогіка”, “Теоретична етнологія”, “Націогенез українців” та ін. Викладачі кафедри беруть 
участь у розробленні науково-дослідної теми у межах робочого часу “Етнокультурна історія 
західноукраїнських земель: археологічний, етнологічний та історико-краєзнавчий аспекти” № 
0118U000605 01.18 – 12.20 та 0118U000602 

 

 Ціль Результати/показники 
досягнення цілі 

Залучені 
співробітники 

Дата 
виконання 

1 Формування 
кадрового потенціалу 
кафедри та 
підвищення 
кваліфікації науково-
педагогічних 
працівників 

1.1 Захист науково-
педагогічними 
працівниками кафедри 
докторських 
дисертацій 

доц. 
Тарнавський Р. 
Б. 
доц. Галайчук 
В. В. 

2020 
 
 
2021 

1.2 Присвоєння 
науково-педагогічним 
працівникам кафедри 
вченого звання 
професора і доцента 

проф. 
Сілецький Р. Б. 
 
доц. 
Тарнавський Р. 
Б.  
 

2016 
 
 
 
2020 
 

  1.3 Підвищення 
кваліфікації 
працівників з 
дисциплін професійної 
підготовки 
(стажування) 

Сілецький Р.Б, 
Глушко М.С., 
Галайчук В.В., 
Рачковський 
Г.В., 
Тарнавський 
Р.Б., 
Гілевич І.Я. 

Згідно з 
графіком 
впродовж 2016 
– 2021 рр. 

2 Підвищення 
теоретичного та 

2.1 Проведення 
відкритих лекцій за 

Всі викладачі 
кафедри (згідно 

Впродовж 2016 
– 2021 рр. 



методичного рівня 
викладання 
навчальних дисциплін 

участю науково-
педагогічних 
працівників кафедри 

із щорічним 
планом) 

 Підготовка комплексів 
навчально-методичних 
матеріалів з усіх 
навчальних курсів 

2.2 Розроблено та 
оновлено навчально-
методичні комплекси 
нормативних і 
вибіркових дисциплін 

Усі викладачі 
кафедри 

Щороку 
впродовж 
всього терміну 

 Підготовка 
навчальних посібників 
з дисциплін 
професійної 
підготовки 

Підготовано в 
електронному форматі 
третє (доповнене і 
виправлене) видання 
навчального посібника 
“Етнографія України” 

проф. Глушко 
М.С.,  
проф. 
Сілецький Р.Б., 
доц. 
Рачковський 
Г.В.,  
доц. Галайчук 
В.В.,  
доц. 
Тарнавський 
Р.Б.,  
доц. Гілевич 
І.Я. 

2020 

3 Підготовка 
монографій 

3.1 “Етнографічні 
групи українців 
Карпат. Лемки”  

проф. Р. 
Сілецький (у 
співавторстві)  

2020 

 Наукове керівництво 
аспірантами 

3.2 Захищено дві 
кандидатські дисертації 
(наукові керівники 
проф. О. Франко і доц. 
В. Галайчук) 

Карпенко А. 
 
Баглай М.В. 

2016 
 
2017 

 Наукове 
консультування 
докторантів і 
здобувачів 
докторського 
наукового ступеня 

3.3 Захищено дві 
докторські дисертації 
(наукові консультанти 
проф. М. Глушко і 
проф. Р. Сілецький) 

Тарнавський 
Р.Б. 
 
Галайчук В.В.  

2020 
 
 
2021 

 Публікація статей у 
наукових фахових 
виданнях  

3.4 Впродовж 2016 – 
2021 рр. опубліковано 
близько 70 публікацій у 
наукових фахових 
виданнях; крім того –
15 внесені до 
наукометричних баз 

  

 Участь у наукових 
конференціях 

3.5 Кожен викладач 
кафедри етнології 
щороку брав участь в 1 
– 2 наукових 
конференціях 

Всі викладачі 
кафедри 

Щороку 
впродовж 2016 
– 2021 рр. 

 Робота наукового 
семінару 

3.6 На кафедрі 
періодично 
відбуваються засідання 
наукового семінару 

Всі викладачі та 
аспіранти 
кафедри 

Щороку 
впродовж 2016 
– 2021рр. 

 Експертиза наукових 
досліджень 

3.7 Викладачами 
кафедри проведено 

проф. М. 
Глушко, 

Впродовж 2016 
–2021 рр. 



експертизу однієї 
докторської та п’ятьох 
кандидатських 
дисертацій за 
спеціальністю 07.00.05 
– етнологія 

проф. Р. 
Сілецький 

  3.8 Опонування 
докторських 
дисертацій Р. Чмелика, 
Р. Радовича, Л. 
Овчаренко (Інститут 
народзнавства НАН 
України); 
 В. Ткаченка (ІМФЕ ім. 
М. Т. Рильського НАН 
України); 
Кандидатських 
дисертацій В. Сивака, 
А. Кривенко, В. 
Дмитрюк 

Проф. Р. 
Сілецький 
 
 
 
 
 
Проф. М. 
Глушко 
 
 
Проф. Р. 
Сілецький 
 
 

2018 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
 
 
2017, 2019 

4 Організація 
студентської науково-
дослідної роботи 

4.1 Участь у конкурсах 
наукових робіт 
студентів 

Викладачі 
кафедри, 
студенти 
спеціалізації 
“етнологія” 

Щороку 

5 Профорієнтаційна 
робота 

Проведення зустрічей з 
випускниками шкіл. 

Викладачі 
кафедри 

Упродовж 
терміну 

6 Заходи присвячені 
ювілейним датам 

Участь у заходах, 
присвячених 
відзначенню пам’ятних 
дат в історії України, її 
визначних діячів, 
організація виховних 
заходів за участю 
студентів 

Викладачі 
кафедри 

Упродовж 
терміну 

 

Розділ 2. Основні цілі та плановані показники розвитку кафедри на наступні п’ять 
років. 

 Ціль Результати/показники 
досягнення цілі 

Залучені 
співробітники 

Дата 
виконання 

1 Підвищення 
кваліфікації кадрового 
складу кафедри 

1.1 Захист докторських 
дисертацій 

доц. 
Рачковський 
Г.В. 

2023 

1.2 Присвоєння 
науково-педагогічним 
працівникам кафедри 
вченого звання: 
професора  
 
 
доцента 

 
 
 
 
доц. Галайчук 
В., доц. 
Тарнавський Р. 
к.і.н. Гілевич Я. 

 
 
 
 
2026 
2026 
 
2021 



1.3 Організація 
стажувань викладачів 
кафедри (в тому числі й 
міжнародних) 

Згідно з планом 2021 – 2026 

 2 Удосконалення 
навчально-методичної 
роботи 

Публікація двох 
навчальних посібників 
“Етнологія 
слов’янських народів”; 
“Історія української 
етнології” 

 
 
 
Проф. 
Сілецький Р. 
Доц. Гілевич Я. 

 
 
 
2025 
2023 

 Запровадження 
інноваційних 
технологій  
проведення лекційних 
і семінарських занять 

Розроблення 
електронних 
навчальних курсів 

Викладачі 
кафедри 

Упродовж 
терміну 

3 Робота над 
докторськими 
дисертаціями 

3.1 Сприяти захисту 
викладачами кафедри 
докторських 
дисертацій 

Доц 
Рачковський Г. 

Упродовж 
терміну 

 Підготовка та 
публікація наукових 
монографій 

3.2 “Культурно-
побутові традиції 
українців Волині. 
Історико-етнологічний 
нарис”; 
 
“Сільські поселення на 
Волині ХІХ – ХХ ст.” 

Викладачі 
кафедри 
 
 
 
 
Доц. 
Рачковський Г. 

2022 
 
 
 
 
 
2023 

 Наукове керівництво 
аспірантами 

3.3 Підготувати до 
захисту кандидатські 
дисертації: 

Асп. Пожоджук 
Д., Солоп Б. 
Романів М. 

2021 
 
2024 

 Збільшувати кількість 
публікацій у 
вітчизняних та 
міжнародних наукових 
виданнях, включених 
до міжнародних 
наукометричних баз 

3.4 Щонайменше одна 
публікація кожним 
викладачем упродовж 
перебування на посаді 

Викладачі 
кафедри 

Упродовж 
усього терміну 

 Підвищення 
ефективності 
функціонування 
наукового семінару 
кафедри 

3.5 Постійно 
оновлювати тематику 
наукового семінару 

Викладачі 
кафедри 

Упродовж 
всього терміну 

4 Активізація 
студентської наукової 
роботи 

4.1 Збільшення 
кількості студентських 
наукових публікацій 

Викладачі 
кафедри 

Упродовж 
усього терміну 

4.2 Підготовка 
студентів до участі в 
конкурсах наукових 
робіт 

Викладачі 
кафедри 

Упродовж 
всього терміну 

5 Громадсько-виховна 
робота 

5.1 Підтримувати 
співпрацю кафедри з 
іншими етнологічними 

Викладачі 
кафедри 

Упродовж 
всього терміну 



осередками України та 
зарубіжних країн 

  5.2 Розширювати 
співпрацю кафедри з 
громадськими 
організаціями 
народознавчого 
спрямування 
(“Бойківщина”, 
“Гуцульщина” та ін.) 

Викладачі 
кафедри 

Упродовж 
всього терміну 

  5.3 Регулярно 
висвітлювати на сайті 
кафедри та факультету 
наукову, методичну та 
громадську роботу 
кафедри  

Доц. Гілевич І. Упродовж 
всього терміну 

  5.4 Регулярне 
проведення виховних 
заході присвячених 
важливим подіям та 
явищам в історії 
України 

Викладачі 
кафедри 

Упродовж 
всього терміну 

 

 

Завідувач кафедри етнології                                                                            Р. Б. Сілецький 

доктор історичних наук, професор 


