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Індивідуальний звіт про наукову діяльність за 2019 рік
за період з 01.01.2019 року до 31.12.2019 року
Боян-Гладка Світлана Петрівна, доцент

Відомості про вченого (науково-педагогічного працівника):
Рік народження – 1983
ВНЗ, який закінчено – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Рік закінчення ВНЗ – 2005
Диплом (серія/номер) – ВА№28011807
Спеціальність за дипломом – Історія
Кваліфікація за дипломом – історик, викладач
Науковий ступінь, рік захисту – кандидат історичних наук, 2010
Диплом кандидата /доктора наук (серія/номер) – №
Вчене звання, рік присвоєння – немає,
Атестат професора / доцента / СНС (серія/номер) – №
Перебування в аспірантурі:
Заклад – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Перебування в аспірантурі (роки) – 2007-2010
Тема дисертації – Весняно-літня календарна обрядовість бойків (кінець ХІХ ст. – 1930-ті роки)
Пртокол вченої ради (номер; дата) –
Галузь наук – 0203 гуманітарні науки
Наукова спеціальність (шифр; назва) – 07.00.05 Етнологія
Рік захисту – 2010
Шифр та назва спецради –Д 20.051.05 спеціалізована вче6на рада по захисту докторських і кандидатських

дисертацій
Назва закладу, де відбувся захист – Прикарпатський національний університет імені В.Стефаника
Науковий керівник (ПІБ; звання; посада; місце роботи) – Кугутяк Микола Васильович, д.і.н., професор,

директор Інституту історії, політології і міжнародних відносин
1-ий опонент (ПІБ; звання; посада; місце роботи) – Кожолянко Георгій Костянтинович, д.і.н., професор

кафедри етнології, античної та середньовічної історії Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича
2-ий опонент (ПІБ; звання; посада; місце роботи) – ГорошкоЛесяМиронівна, к.і.н., науковий співробітник

відділу етнології сучасності Інституту народознавства НАНУ
Перебування в докторантурі:
Заклад –
Перебування в докторантурі (роки) –
Тема дисертації –
Пртокол вченої ради (номер; дата) –
Галузь наук –
Наукова спеціальність (шифр; назва) –
Рік захисту –
Шифр та назва спецради –
Назва закладу, де відбувся захист –
Науковий консультант (ПІБ; звання; посада; місце роботи) –
1-ий опонент (ПІБ; звання; посада; місце роботи) –
2-ий опонент (ПІБ; звання; посада; місце роботи) –
3-ій опонент (ПІБ; звання; посада; місце роботи) –
Відзнаки / нагороди:
-
1. Участь у науково-дослідній тематиці підрозділу –

Номер Вид Назва
01090000838 В межах робочого

часу; Фундаментальна
Історико-культурні та етносоціальні процеси на Прикарпатті

2. Наукові стажування, інші види підвищення кваліфікації –

Вид Термін Місце проходження

3. Подання запитів для фінансування наукових досліджень; одержання індивідуальних або участь у
колективних інвестиційних ґрантах –

4. Наукове керівництво аспірантами, здобувачами, наукове консультуванняпринаписанні докторських
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дисертацій. Захист дисертацій аспірантами, докторантами. Керівництво НДР студентів –
Наукове керівництво студентами: Сергій Досінчук, Євген Ясинишин, Василина Мелеш, Марія Пенкальська,

Вікторія Пінте, Роксолана Дутчак, Вікторія Лесюк, Владислав Гоцуляк, Іван Мушка. керівництво науковим
гуртком «Берегиня».

5. Публікації –

Бібліографічний опис Вид
Боян-Гладка С.П. Символи і атрибути традиційних головних уборів бойків у народних
звичаях та обрядах // Збірник наукових праць «Україна і Буковина разом: 100-річчя
Буковинського народного віча». Чернівці, 2019. С. 67 – 75.

Тези

Боян-Гладка С.П.З історії села Грабів // Збірник науково-краєзнавчих статей «З історії
Долини». Випуск 9. Долина, 2019. С. 56 – 64.

Тези

6. Патентно-ліцензійна діяльність –
-
7. Рецензування та опонування дисертацій, відгуки на автореферати, експертні висновки тощо –
8. Участь в оркомітеті / журі / конкурсній комісії наукового заходу. Участь в редколегіях наукових

видань. Рецензування наукових статей –
Виконує обов’язки відповідального редактора журналу ’Карпати: людина, етнос, цивілізація’.
9. Участь у спеціалізованих вчених радах, в експертних радах МОН України з питань проведення

експертизи дисертаційних робіт –
-
10. Інше –
Виконання наукової роботи кафедри: -Участь у дослідженні теми ’Історико-культурні та етносоціальні процеси

на Прикарпатті’ № держреєстрації (01090000838). - участь у міжнародній конференції «Українці Румунії: Історія,
сучасність та перспективи», Бухарест, 8-11 листопада 2019; - участь у всеукраїнській конференції «Україна і
Буковина разом: 100-річчя Буковинського народного віча», Чернівці, 23-24 січня 2019; - участь у щорічній звітній
науковій конференції викладачів, докторантів, аспірантів кафедри етнології і археології ДВНЗ «Прикарпатський
національний університет імені Василя Стефаника» за 2018 р.м. Івано-Франківськ, 18-22 березня 2019 року; -
написання статті з «Історії села Грабів» у «Збірнику науково-краєзнавчих статей «З історії Долини». Випуск
9. Долина, 2019; - відповідальний редактор фахового журналу «Карпати: людина, етнос, цивілізація»; - участь
(написання біографій персоналій) у підготовці ІІІ томуфундаментальної праці «Західно-УкраїнськаНародна Республіка
1918-1923. Енциклопедія» під керівництвом проф. М.В. Кугутяка; - керівник студентського наукового гуртка
«Берегиня»; - відповідальний за Науковий етнографічний архів факультету історії, політології і міжнародних
відносин; - робота з обдарованими студентами: Сергій Досінчук, Євген Ясинишин, Василина Мелеш, Марія
Пенкальська, Вікторія Пінте, Роксолана Дутчак, Вікторія Лесюк, Владислав Гоцуляк. Виконання навчально-
методичної роботи кафедри: - підготовка і розробка навчального навантаження викладачів кафедри; - формування
графіку навчального процесу та розкладу студентів спеціальності 032 «Історія та археологія. Етнологія» освітньо-
кваліфікаційного рівня магістр; - розробка базового навчального плану з підготовки освітнього рівня магістр
спеціальності 032 «Історія та археологія. Етнологія»; - розробка навчально-методичного плану роботи кафедри; -
підготовка акредитаційної справи з освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 032 «Історія та археологія.
Етнологія»; - внесення змін доОП спеціальності 014 «Середня освіта (Історія) щодо пропозицій розширення нових
курсів вільного вибору студента від кафедри; - оновлення та розробка методичного забезпечення (навчально-
методичні вказівки, робочі та навчальні програми, силабуси) з навчальних курсів: «Духовна культура українців
Карпат», «Матеріальна культура українців Карпат», «Етнодемографія населенняКарпатського регіону», Науковий
семінар «Методика польових етнографічних досліджень», «Етнографічна практика» (спеціальності 032 «Історія
та археологія» освітнього рівня бакалавр), «Методика викладання народознавства в школі», Науковий семінар
«Методика народознавчих досліджень» (спеціальність 014 «Середня освіта (Історія)» освітнього рівня бакалавр);
- оновлення та розробка методичного забезпечення (навчально-методичні вказівки, робочі та навчальні програми,
силабуси) з навчальних курсів: «Українська традиційна звичаєва обрядовість», «Методика викладання народознавства
у вищій школі», «Актуальні проблеми сучасної української етнології», «Асистентська (виробнича) практика»,
«Науково-дослідна практика», «Методичні вказівки для написання магістерських і курсових робіт спеціальності
032 «Історія та археологія. Етнологія» освітнього рівня магістр» для студентів-магістрів спеціальності 032 «Історія
та археологія. Етнологія» освітнього рівня магістр; - розробка положення та наскрізних програм практик спеціальності
032 «Історія та археологія» освітнього рівня бакалавр та магістр; - розробка методичного забезпечення зі стекхолдерами
(роботодавцями) кафедри з приводу археологічної, музейної, етнографічної практик; - наповнення навчально-
методичною літературою електронної бібліотеки Університету і кафедри; - навчально-методичне оновлення і
ведення дистанційного навчання; Виконання виховної роботи кафедри: - розробка плану виховної роботи кафедри;
- виконання обов’язків академнаставника в магістратурі за спеціальністю 032 «Історія та археологія. Етнологія»
групи ІА(Е) -2 м; - проведення пішохідних екскурсій магістрантами м. Івано-Франківську та поза межами в рамках
навчального курсу «Методика викладання народознавства у вищій школі спеціальності 032 «Історія та археологія.
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Етнологія» групи ІА(Е) -1 м; Виконання організаційної роботи кафедри: - розробка і наповнення навчально-
методичного, наукового і виховного характеру інформацією сайту кафедри; - організація Дня відкритих дверей 25
травня 2019 р. і представлення спеціальності 032 «Історія та археологія. Етнологія» в традиційних гуцульських,
бойківських, лемківських строях та традиційної карпатської кухні; - надання консультації щодо етнокультурного
та туристичного розвитку Долинської міської ОТГ.

.
Науково-педагогічий працівник Боян-Гладка Світлана Петрівна

(П.І.П.) підпис дата

Завідувач кафедри
(П.І.П.) підпис дата

Директор/Декан
(П.І.П.) підпис дата
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