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Індивідуальний звіт про наукову діяльність за 2019 рік
за період з 01.01.2019 року до 31.12.2019 року
Костючок Петро Леонтійович, доцент

Відомості про вченого (науково-педагогічного працівника):
Рік народження – 1977
ВНЗ, який закінчено – Прикарпатський університет імені Василя Стефаника
Рік закінчення ВНЗ – 2000
Диплом (серія/номер) – ВА№13985828
Спеціальність за дипломом – Історія
Кваліфікація за дипломом – історик, викладач
Науковий ступінь, рік захисту – кандидат історичних наук, 2006
Диплом кандидата /доктора наук (серія/номер) – №
Вчене звання, рік присвоєння – доцент, 2012
Атестат професора / доцента / СНС (серія/номер) – №
Перебування в аспірантурі:
Заклад – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Перебування в аспірантурі (роки) – 2002-2005
Тема дисертації –Етнополітичні та національно-культурні процеси наГуцульщині в контексті становлення

української нації (кінець ХІХ ст. – 1939 р.).
Пртокол вченої ради (номер; дата) –
Галузь наук –
Наукова спеціальність (шифр; назва) –
Рік захисту – 2006
Шифр та назва спецради –
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) –
2-ий опонент (ПІБ; звання; посада; місце роботи) –
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 –

Виконання спільного проекту «Huculszczyzna – antropologiczne obszary pamięci», Інститут етнології і культурної
антропології Варшавського університету, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника,
Інститут народознавства НАН України, 2014 – 2019 рр. Міжнародний проект обмінів мобільності університетів
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Карпатського регіону «Collegium Carphaticum»: • 25-28 лютого 2019 р. Сучавський університет Стефана Чел
Маре, Сучава, Румунія; • 7-9 травня 2019 р. Остравський університет в Остраві, Чеська Республіка. Програма
мобільності викладачів Erasmus+ mobility for teaching KA2, 14-20 квітня 2019 р., Університет Яна Коменського,
Братислава, Словацька Республіка

Виконання спільного проекту «Huculszczyzna – antropologiczne obszary pamięci» – з Інститутом етнології і
культурної антропології Варшавського університету, 2014 – 2018 рр. Польсько-український грантовий проект
«Hard memory. The cultural heritage of national, ethnical and religion minorities of the Polish-Ukrainian borderline»,
Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, Яггелонський університет, Краків, 2020-2021 рр.

4. Наукове керівництво аспірантами, здобувачами, наукове консультуванняпринаписанні докторських
дисертацій. Захист дисертацій аспірантами, докторантами. Керівництво НДР студентів –

Аспірант Бойко Н.І., денна форма навчання Аспірант Ленів А.І., денна форма навчання. Аспірант Іванчук В.П.,
денна форма навчання. Аспірант Тугай М.І., денна форма навчання. Керівництво НДР студентів: відповідальний
за студентську наукову роботу на кафедрі, співкерівник студентського наукового гуртка «Берегиня». Керівництво
магістерськими роботами.

5. Публікації –

Бібліографічний опис Вид
Костючок П. Між традицією та ідеологією: радянська господарка у пам’яті гуцулів //
Między pamiętanym a wyobrażonym. Huculszczyzna dzisiaj. – Warszawa, 2019. – S

Стаття (інші
закордонні
видання)

Костючок П. Л., Сагайдачна К.А. Пам’ять про німецьку окупацію на Бережанщині /
П.Л. Костючок, К. А. Сагайдачна // Гілея: науковий вісник. - 2018. - Вип. 138(1). - С.
106-110

Стаття у
фаховому
виданні

Костючок П. Антропологія пам’яті Гуцульщини // Гуцульщина – слов’янська
Атлантида: історія, культура, туризм, персоналістика: матеріали міжнародної науково-
практичної конференції на пошану професора Петра Сіреджука з нагоди 70-ліття
(Івано-Франківськ – Космач, 22 листопада 2019 р.). – Краків-Івано-Франківськ-Космач:
Wierchy, 2019. – С.108-121.

Стаття (інші
закордонні
видання)

Костючок П. Навчально-методичні вказівки «Асистентська практика» для підготовки
магістрів зі спеціальності 032 «Історія і археологія» освітньо-професійної програми
«Етнологія». – Івано-Франківськ, 2019. – 42 с.

Навчально-
методичне
видання (для
внутрішнього
використання)

Костючок П. Навчально-методичні вказівки з навчально дисципліни «Загальна
етнологія» для підготовки ОР Бакалавр зі спеціальності 014 Середня освіта (історія)».
– Івано-Франківськ, 2019. – 54 с.

Навчально-
методичне
видання (для
внутрішнього
використання)

6. Патентно-ліцензійна діяльність –
Не здійснювалася.
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 –
-
9. Участь у спеціалізованих вчених радах, в експертних радах МОН України з питань проведення

експертизи дисертаційних робіт –
10. Інше –
Участь у науково-дослідній тематиці підрозділу – шифр теми, категорія (держбюджетна, госпдоговірна, ґрантова,

в межах робочого часу), назва, стисло зміст виконаної роботи (до семи рядків). Кафедральна науково-дослідна
тема (фундаментальна) «Історико-культурні та етносоціальні процеси на Прикарпатті» № державної реєстрації
01090000838 (у межах робочого часу). Індивідуальна наукова тема «Етнонаціональна ідентичність населення
Українських Карпат (1914 – 1939 рр.)» • пошук та обробка матеріалів фондів архівів (Прага – Narodni archiv, Archiv
Kanceláře prezidenta republiky; Bratislava - Slovenský národný archív; Варшава – Archiwum Akt Nowych) • написання
і публікація статей • участь у наукових конференціях Підготовка до друку монографії. Окреслені методологічні
аспекти проблеми дослідження, звернена увага на витоки та формування етнонаціональної свідомості українців
Карпат у ХІХ – на початку ХХ ст., виокремлені базові принципи трансформації національної самоідентифікації
карпатських українців 1914-1920 рр., охарактеризована варіативність національного самоозначення у міжвоєнний
період, показано карпатських українців як об’єктів етнополітики в 1920-1930-х рр.

Розробка базового навчального плану з підготовки освітнього рівня магістрів спеціальності 032 «Історія і
археологія» освітньо-професійної програми «Етнологія». Підготовка акредитаційної справи з підготовки освітнього
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рівня магістрів спеціальності 032 «Історія і археологія» освітньо-професійної програми «Етнологія».
Участь у конференціях: • Звітна наукова конференція викладачів, докторантів, аспірантів ДВНЗ “Прикарпатський

національний університет імені Василя Стефаника” за 2018 р., Івано-Франківськ, 18–22 березня 2019 року. •
Міжнародна науково-практична конференція «Культурна спадщина пограниччя», 14-15 травня 2019 р., Гожув-
Велькопольський, Польща. • Міжнародна конференція «Зустріч на Покутті – Рафайлівські семінари – 2019», 6-
8 червня 2019 р., Івано-Франківськ. • Виставка-презентація дослідницької грантової програми «Huculszczyzna
– antropologiczne obszary pamięci», 6 червня 2019 р., Івано-Франківськ. • Всеукраїнська наукова конференція
«Виселення українців з етнічних земель Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя, Любачівщини, Західної
Бойківщини в 1944–1951 рр.: досвід та уроки», 6 листопада 2019 р., Івано-Франківськ.

Завантаженняметодичних матеріалів з курсів «Загальна етнологія», «Етнологія України», «Теоретична етнологія»,
«Етноміграціологія», «Етнологія Європи», «Сучасні етнічні процеси», розробка силабусів із вказаних дисциплін.
Проведення етнографічної практики. Виконував і виконую обов’язки академнаставника групи ІА(Е)м-1

.
Науково-педагогічий працівник Костючок Петро Леонтійович

(П.І.П.) підпис дата

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

Директор/Декан
(П.І.П.) підпис дата
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