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ПРОГРАМА РОЗВИТКУ КАФЕДРИ ІСТОРІЇ СЕРЕДНІХ ВІКІВ І ВІЗАНТИНІСТИКИ
на 2021 – 2026 рр
претендента на посаду завідувача кафедри
д. іст. н., професора Войтовича Леонтія Вікторовича
Кафедра історії середніх віків і візантиністики одна з найстаріших кафедр Львівського
університету, яка існує з 1784 р. Назви кафедри змінювалися, але у напрямку досліджень і
предметів, які викладалися, домінували медієвістичні студії (у 1784–1919 рр. – кафедра загальної
історії; 1919–1940 рр. – кафедра історії середніх віків і допоміжних історичних дисциплін, у 1940–
1941 рр. – кафедра стародавньої історії і історії середніх віків, у 1945–1949 рр. – кафедра історії
середніх віків, у 1949–1994 рр. – кафедра історії стародавнього світу і середніх віків, у 1994–2004
рр. – кафедра археології, античності та середньовіччя, з 2004 р. – кафедра історії середніх віків і
візантиністики. За цей час кафедрі вдалося стати важливим осередком медієвістичних та
візантиністичних студій в Україні. У 2018-2020 рр. в рамках спільної з кафедрою історичного
краєзнавства науково-дослідної теми у межах робочого часу “Дискусійні проблеми військової і
політичної історії Центрально-Східної Європи” опубліковано 7 монографій (141,71 др. арк.), 10
статей у зарубіжних виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of
Science, Scopus, Index Copernicus та інших (10,78 др. арк.), 12 статей у зарубіжних виданнях (7,5
др. арк.), 46 статей у вітчизняних фахових виданнях (36,11 др. арк.), 18 статей в інших вітчизняних
виданнях (10,18 др. арк). Всього опубліковано у 2018–2020 рр. – 206,28 др. арк. Одним з основних
пріоритетів кафедри є подальший розвиток медієвістичних та візантиністичних студій через
підготовку висококваліфікованих кадрів.
Зараз професорсько-викладацький склад кафедри налічує 8 осіб у тому числі один працівник
навчально-допоміжного персоналу з вищою освітою. За штатним розписом це 5,5 ставок
викладацького складу. Виходячи з наявного педагогічного навантаження у 2020/2021 н. р. на
кафедрі працюють три доктори історичних наук, (проф. Войтович Л. В., доц. Кащук О. Я., доц.
Лильо І. М.), 4 кандидатів історичних наук (доценти Овсінський Ю. В., Козловський С. О., Файда О.
В., Паршин І. Л.). Доц. Кащук О. Я. та Лильо І. М по 0,25 ставки). На кафедрі 5 аспірантів
стаціонарного навчання і 1 аспірантка вечірнього навчання.
Викладачі кафедри забезпечують викладання курсу “Історія середніх віків” та 9 нормативних
курсів та курсів за вибором для спеціалізацій “Військова історія” та “Медієвістичні і
ранньомодерні студії” студентів спеціольності 032 “Історія і археологія”, беруть участь у
розробленні науково-дослідної теми у межах робочого часу “Медієвістичні і ранньомодерні
студії”.
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Розділ 1.
Ціль

1

2

3

Результати/показники
Залучені
Дата
досягнення цілі
співробітники виконання
Формування кадрового Присвоєння
науковопотенціалу кафедри та педагогічним
Файда О.В.
2016
підвищення
працівникам
кафедри Кащук О.Я.
2018
кваліфікації науково- вченого звання доцента
педагогічних
працівників
1.2.Підвищення
Всі викладачі 2016–2020
кваліфікації працівників кафедри, в т.ч. за графіком
з дисциплін професійної Козловський
підготовки (стажування) С.О.
–
у
Шанхайському
ун-ті (Китай),
Лильо І.М. – у
ДумбартонОксі (США)
Підвищення
теоретичного
та
методичного
рівня
викладання навчальних
дисциплін

2.1.Проведення
відкритих
лекцій
за
участю
науковопедагогічних працівників
кафедри

Усі викладачі
кафедри
(згідно
з
щорічним
планом)

Кожного року
упродовж
усього
терміну

Підготовка комплектів
навчально-методичних
матеріалів
з
усіх
навчальних курсів

2.3.Розроблено
та Усі викладачі
оновлено
навчально- кафедри
методичні комплекси з
усіх
нормативних
і
вибіркових дисциплін
Підготовка навчальних 2.4.Опубліковано
посібників з дисциплін навчальні посібники:
професійної підготовки Підручники з історії
середніх
віків,
візантиністики
та
генеалогії з грифом МОН
опубліковані у 2010–
2011 рр.

Кожного року
упродовж
усього
терміну

Підготовка і видання 3.1 Leontii Voitovych. Войтович Л.В.
монографій
Notes.
Mykhailo
Hrushevsky. History of
Ukraine-Rus’. Vol. 3. To
the
Year
1340.
(Edmonton–Toronto,
2016), 384–471, 474–480,
498–501, 504–507.
3.2. Історія війн і Войтович Л.В.
військового мистецтва. Овсінський Ю.

2016

2017

3

У трьох томах. Т. 1. Від
зачатків
військової
організації
до
професійних найманих
армій (бл. 3060 р. до
Христа – початок ХVII
ст.). (Харків: Фоліо,
2017), 894 с.
3.3. Історія війн і Войтович Л.В.
військового мистецтва. Голубко В. Є.
У трьох томах. Т. 2. Від
професійних найманих
до
масових
(мобілізаційних) армій
(початок XVI cт. –
початок ХХ ст.). –
(Харків: Фоліо, 2018),
971 с.
Паршин І.Л.
3.4.Дипломатія
Галицько-Волинської
держави:
європейські
нарративні
джерела
ХІІІ–ХV століть. (Львів,
2018), 348 с.
3.5.Станіслав
Войтович Л.В.
Жолкевський. Початок
і успіх Московської війни.
Переклад і коментарі
Леонтія Войтовича (Біла
Церква, 2019), 242 с.
3.6. Греки на території Лильо І.М.
Руського воєводства у
XІV–XVIII
ст.:
монографія. (Львів: ЛНУ
ім. І. Франка, 2019), 384 с.
3.7. Монотелітство у
Візантії VII століття: Кащук О.Я.
доктрина, політика та
ідеологія влади. (Львів,
2019), 344 с.

2018

2018

2019

2019

2019

3.8. Lew Daniłowicz Książe Войтович Л.В.
halicko-wołyński (ok. 1225
– ok. 1301). (Kraków:
Avalon, 2020), 316 s.
3.9.
Миколаїв
над Войтович Л.В.
Дністром: місто і люди. (співавтор
Ощипок Н.Л.)
(Львів, 2020), 597 с.

2020

Войтович Л.В.
(співавтори

2020

3.10.Державний

2020

4

суверенітет
України. В.Гринчак,
Книга
1.
Витоки. Г.Федущак(Харків: Право, 2020), 268 Паславська
с.
3.11. Княжа доба на Русі
(837–1492).
Т.
1.
Войтович Л.В.
становлення імперії Русь
(837–1054). (Львів, 2021),
590 с.

Наукове
керівництво 3.2.Захищено
чотири
аспірантами
докторські
дисертації
(науковий
керівник
проф. Войтович Л.В.)
Чотири
кандидатські
дисертації
(наукові
керівники
проф.
Войтович Л.В. – 3, доц.
Козловський С.О. – 1)
Публікація
наукових
виданнях

статей у
фахових

Участь у наукових
конференціях
Робота
семінару
Експертиза
досліджень

наукового

2021

Онищук Я.І.
Лильо
І.М.
Стецик Ю.О.
Кащук О.Я.

2019
2019
2019
2020

Лісін Д.С.
Гаврилишин
М.Р.
Вацеба Р.М.
Кшановський
3.3.
Викладачами Всі викладачі
кафедри упродовж 2016 кафедри
– 2021 рр. опубліковано
близько 72 праці у
наукових
фахових
виданнях.
3.4.Кожен
викладач Всі викладачі
кафедри щороку брав кафедри
участь в 1 – 6 наукових
конференціях.
3.5.На кафедрі щомісяця Всі викладачі
відбуваються засідання та
аспіранти
наукового семінару
кафедри

2016
2016

наукових 3.6.Викладачами
кафедри
проведено
експертизу
5
кандидатських
та
2
докторських дисертацій
за спеціальністю 07.00.01
історія
України
та
07.00.02
–
всесвітня
історія,
20.02.22
–
військова історія
3.7.Опонування
дисертацій: Гринчишин
Богдан Володимирович.
Клинкова
зброя
в
системі
озброєння

Викладачі
кафедри.

Проф.
Войтович Л.В.

2019
2019
Упродовж
2016–2021 рр.

Кожного року
упродовж
усього
терміну
Кожного року
упродовж
усього
терміну
Упродовж
2016–2021 рр.

2016

5

давньоукраїнського воїна
ХІІ–ХІV ст. к. і. н.,
спеціальність 20.02.22 –
військова історія.
Трачук
Олексій Проф.
Васильович.
Войтович Л.В.
Виробництво заліза у
соціально-економічному
житті східних слов’ян
на території України
(друга половина V – Х
ст.).
к.
і.
н.,
спеціальність 07.00.01 –
історія України.
Проф.
Мацюк Ігор Іванович. Войтович Л.В.
Перехід
до
професіонального
найманого
війська:
причини,
становлення,
наслідки (кінець ХІІ –
початок ХVI ст.). к. і. н.,
спеціальність 20.02.22 –
військова історія.
Верхотурова
Мар’яна Проф.
Андріївна.
Артилерія Войтович Л.В.
XIV–XVIII
століть
з
фондів
Львівського
історичного
музею:
історія формування та
характеристика колекції.
к. і. н., спеціальність
20.02.22
–
військова
історія.
Марченко Олег Іванович.
Проф.
Артилерійський арсенал
Войтович Л.В.
Київської
фортеці
у
другій половині XVII ст.:
формування, структура,
функції.
д.
і.
н.,
спеціальність 07.00.01 –
Історія України.
Прищепа
Богдан Проф.
Анатолійович.
Войтович Л.В.
Погориння
у
середньовіччі: населення,
системи
заселення,
урбанізаційні процеси. д.
і.
н.,
спеціальність
07.00.04 – археологія.

2017

2017

2018

2018

2019

6

4

5

6

Організація
4.1.Участь у конкурсах Викладачі
студентської науково- наукових робіт студентів кафедри,
дослідної роботи
студенти
спеціалізації
кафедри
Профорієнтаційна
5.1.Проведення зустрічей Викладачі
робота
з випускниками шкіл кафедри,
Львівщини, участь у
днях відкритих дверей.
Заходи
присвячені Участь
у
заходах Викладачі
ювілейним датам
присвячених
кафедри,
відзначенню пам’ятних
дат в історії України, її
визначних
історичних
діячів,
організація
виховних
заходів за
участю
студентського
Львівського
медієвістичного клубу

Кожного року

Упродовж
терміну
Упродовж
терміну

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

1

2

Результати/показники
досягнення цілі
Підвищення
1.1. Присвоєння науковокваліфікації кадрового педагогічним
складу кафедри
працівникам
кафедри
вченого
звання
професора
1.2.
Організація
стажувань
викладачів
кафедри (у тому числі
міжнародних)

Удосконалення
навчально-методичної
роботи

Публікація
другого
видання доповненого і
переробленого
підручника
„Medium
aevum: Середні віки”.
і навчального посібника
з
середньовічної
термінології
Регулярний
випуск

Залучені
співробітники
Кащук О.Я.
Лильо І.М.

Дата
виконання
2022
2023

проф. Войтович
Л.В.
доц. Овсінський
Ю.В.
доц. Файда О.В.
доц.Козловський
С.О.

2023
2023
2024
2025

Войтович
Л.,
Овсінський Ю.,
Паршин
І., 2023
Кащук
О.,
Файда О.
Викладачі
кафедри

2024

7

щорічника
«Проблеми історії війн і Викладачі
2021–2026
військового мистецтва»
кафедри
і
міжкафедральна
магістерська
програма.
Використання
Викладання англійською доц. Файда О.В. 2022
англійської мови у мовою
дисциплін
навчальному процесі
вільного вибору

3

Запровадження
інноваційних
технологій проведення
лекційних
і
семінарських занять
Робота
над
докторськими
дисертаціями
Підготовка
публікація
монографій

Розроблення
Викладачі
електронних навчальних кафедри.
курсів

3.1.Сприяти
захисту доц.Коздовський Упродовж
викладачами
кафедри С.О.
терміну
докторських дисертацій
доц. Файда О.В.

та 3.2. “Велика Північна
наукових війна”
“Княжа доба на Русі
(837–1492). Т. 2. Імперія
Русь (1054–1240).
“Княжа доба на Русі
(837–1492).
Т.
3.
Галицька і Волинська
землі (Х ст. – 1492).
“Енциклопедія
історії
середніх віків” Т.1–3

Наукове керівництво 3.3.Підготувати
аспірантами
захисту
(кандидатських
дисертацій) – 6
Збільшувати кількість
публікацій
у
вітчизняних
та
міжнародних наукових
виданнях,включених до
міжнародних
науко
метричних базах
Підвищення
ефективності
функціонування
наукового
семінару
кафедри

Упродовж
терміну

до
PhD

3.4. Не менше двох
публікацій
кожним
викладачем
упродовж
перебування на посаді.

Войтович Л. В.

2021

Войтович Л.В.

2023

Войтович Л.В.

2022

Викладачі,
2023–2026
аспіранти
і
магістранти
кафедри
Наукові
2021 – 2
керівники:
2022 – 3
Войтович Л.В.
2023 - 1
ФайдаО.В.
Козловський С.
Овсінський Ю.
Викладачі
Упродовж
кафедри
усього
терміну

3.5.
Запрошення
на Викладачі
виступи
провідних кафедри
медієвістів
і
візантиністів з України і
Польщі

Упродовж
усього
терміну

8

4

5

Активізація
студентської
роботи

4.1. Збільшення кількості
наукової студентських наукових
публікацій
у
студентський часописах
“Записки
Львівського
медієвістичного клубу”
та “Феномен Європи”.
4.2.Підготовка студентів
до участі у конкурсах
наукових робіт.
5.1.
Налагодити
Громадсько-виховна
співпрацю кафедри з
робота
іншими медієвістичними
централи
України,
Польщі та Сербії.
5.2.Розширювати
співпрацю кафедри з
відділом історії середніх
віків
Інституту
українознавства
імені
І.Крип’якевича
НАН
України
5.3.Регулярно
висвітлювати на сайті
кафедри та факультету
наукову, методичну та
громадську
роботу
колективу
кафедри
історїї середніх віків і
візантиністики.
5.4. В рамках підтримки
діяльності студентського
Львівського
медієвістичного
клубу
методична та наукова
допомога з підготовки
до друку щороку 1-2
випусків
“Записок
Львівського
медієвістичного клубу”
та
одного
збірника
“Феномен Європи”.

Завідувач кафедри історії середніх віків
і візантиністики
доктор історичних наук, професор

Викладачі
кафедри

Упродовж
усього
терміну

Проф. Войтович Упродовж
Л. В.
усього
терміну
Викладачі
кафедри
Проф. Войтович Упродовж
Л.В.
усього
терміну

Доц.Файда О. В.

Упродовж
усього
терміну

Проф. Войтович Упродовж
Л.В.
усього
Викладачі
терміну
кафедри

Л.В.Войтович
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