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Штат ‒ 68 працівників
професорсько-викладацький склад ‒ 62
з них: докторів наук ‒ 15
працівників із науковим ступенем ‒ 47
науково-допоміжний персонал ‒ 6
сумісників ‒ 7



І. НАУКОВІ ШКОЛИ
№ Школа Керівник Кафедра

1. Семантика і структура тексту проф. Віталій КОНОНЕНКО кафедра загального 
та германського мовознавства

2. Українська мова в її структурно-семантичних 
та функціональних виявах проф. Василь ҐРЕЩУК кафедра української мови

3. Внутрішня форма слова та актуальні 
проблеми лінгвістики тексту проф. Марія ГОЛЯНИЧ кафедра української мови

4. Західноукраїнський літературний процес 
кінця ХІХ – початку ХХ століття: стилі і жанри проф. Наталія МАФТИН кафедра української літератури

5. Прикарпатський осередок 
практичної компаративістики проф. Ігор КОЗЛИК кафедра світової літератури і 

порівняльного літературознавства



За звітний період відбувся 1 захист на здобуття наукового ступеня 
доктора філософії у разовій спеціалізованій вченій раді

ІІ. РОБОТА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВЧЕНИХ РАД
Разові ради

Шифр ради: ДФ 20.051.039
Голова ради: Олександр СОЛЕЦЬКИЙ
Спеціальність: 035 Філологія
Дата захисту: 28 січня 2022 р.
Дисертант: Наталія Степанівна ГОЛОД
Тема дисертації: «Драматургічні категорії в системі художнього

мислення Василя Стефаника»
Науковий керівник: проф. Степан ХОРОБ



ІІІ. НАУКОВІ ВИДАННЯ І ПУБЛІКАЦІЇЗа звітний період вченими нашого 
структурного підрозділу видано:

1. Монографії
2. Розділи монографій
3. Статті у фахових виданнях
4. Статті з Index Copernicus
5. Статті в закордонних виданнях
6. Статті в Scopus
7. Статті в Web of Science
8. Тези матеріалів конференцій
9. Навчально-методичні видання
10. Навчальні посібники
11. Підручники
12. Словники
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Прикарпатський вісник 
Наукового товариства імені Шевченка 
Слово / No. 16(63)-2022

Заснований у 2008 році

Свідоцтво про державну 
реєстрацію друкованого засобу 
масової інформації від 26.11.2020
КВ № 24606-14546P

Журнал входить до переліку 
наукових фахових видань України – 
Категорія «Б» (наказ МОН України  
№ 320 від 07.04.2022)

У віснику публікуються наукові 
матеріали за напрямками: 
мовознавство, літературознавство, 
фольклористика, журналістика, 
мистецтвознавство

DOI: https://doi.org/10.31471/2304-7402-
2022-16(63) 

НАУКОВІ ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ ФАКУЛЬТЕТУ

Султанівські читання
Випуск ХІ

Видається з 2010 року

Свідоцтво про державну 
реєстрацію друкованого засобу 
масової інформації від 31.12.2014
КВ № 21160-10960Р 

Вкотре пройшов відбір у 
міжнародну базу даних 
Index Copernicus 
із присвоєним індексом 
ICV 2021:88.84

У науковому збірнику публікуються 
результати досліджень у всіх 
галузях літературознавства та 
методики викладання літератури



IV. ІНДИВІДУАЛЬНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ
професор Роман ГОЛОД
організатор наукової спільноти Прикарпатського 
національного університету для волонтерської 
участі у мовно-культурологічних проєктах 
«Мова обіймає» та «Мова обіймає дітей» 
для внутрішньо переміщених осіб

доцент Олена ПЕЛЕХАТА
дворазова стипендіатка наукових стипендій 
від Інституту славістики Польської академії 
наук (Варшава, 28.03 – 28.06.2022; 
01.10 – 28.12.2022)

професор Олександр СОЛЕЦЬКИЙ
обраний членом Експертної ради МОН України 
з питань атестації наукових кадрів з 
філологічних наук та з соціальних комунікацій
(наказ МОН №1092 від 02.12.2022)

доцент Олексій ВОРОБЕЦЬ
обраний експертом з акредитації кваліфікаційних 
центрів Національного агентства кваліфікацій 
(протокол засідання НАК №11 (73) від 04.04.2022)

професор Марія ГОЛЯНИЧ
видала другий том діалектологічного 
словника «Мовний портрет села Тюдів» 
(літери Н - Я), 1262 с.

доцент Марія БРУС
склала іспит з німецької мови на рівень B2 
(Київ, Екзаменаційний центр ECL 
«Універсальний тест», 20 серпня 2022 р.) й 
отримала Сертифікат про знання сучасних 
іноземних мов – Zertifikat über kenntnisse in 
modernen Fremdsprachen (від 23.08.2022)

доцент Наталія ВІВЧАРИК
обрана експертом з акредитації у сфері фахової 
передвищої освіти Державної служби якості освіти України 
(наказ від 09.12.2022 №01-10/136);
підготувала призерку ХІІ Міжнародного мовно- 
літературного конкурсу учнівської і студентської молоді 
імені Тараса Шевченка Галину ШИНДАК, диплом ІІ ступеня 
(наказ МОН №631 від 15.07.2022)

професор Наталія МАФТИН
підготувала призерку ХІІ Міжнародного мовно- 
літературного конкурсу учнівської і студентської молоді 
імені Тараса Шевченка Оксану ШАМЛІЙ, диплом ІІІ ступеня 
(наказ МОН №631 від 15.07.2022);
підготувала переможницю II етапу Міжнародного конкурсу 
студентських наукових робіт за спеціальністю 
035 «Філологія» Ірину БУДЗЯК



Данило РЕГА
доцент кафедри 

світової літератури і 
порівняльного 

літературознавства 
Ірина СПАТАР
доцент кафедри 

світової літератури і 
порівняльного 

літературознавства 

Дарина МИЦАН
доцент кафедри
слов’янських мов Наталія ЩЕРБІЙ

доцент кафедри
слов’янських мов 

Оксана КОРПАЛО
доцент кафедри
слов’янських мов 

Викладачі, які у 2022 році отримали атестат доцента



Найвища рейтингова оцінка роботи 
науково-педагогічних працівників факультету

за 2022 рік

Олексій ВОРОБЕЦЬ
доцент кафедри 

загального та 
германського 
мовознавства

Алла МАРТИНЕЦЬ
доцент кафедри світової 

літератури і порівняльного 
літературознавства Тамара ТКАЧУК

доцент кафедри світової 
літератури і порівняльного 

літературознавства

Олена ПЕЛЕХАТА
доцент кафедри
слов’янських мов Саманта БУСІЛО

старший викладач 
кафедри

слов’янських мов

1075
1072

1070
1028

989



Упродовж звітного періоду доцентки кафедри української мови Марія БРУС, Любов ПЕНА, Оксана ЦИПЕРДЮК, 
Оксана СЕМЕНЮК та доцентка кафедри загального та германського мовознавства Валентина ҐРЕЩУК були 
екзаменаторами Національної комісії зі стандартів державної мови щодо проведення іспитів та видачі 
сертифікатів про рівень володіння державною мовою для виконання службових обов’язків.

Співпраця з Національною комісією зі стандартів державної мови

доцент 
Марія БРУС

доцент 
Любов ПЕНА

доцент 
Оксана ЦИПЕРДЮК

доцент 
Оксана СЕМЕНЮК

доцент 
Валентина ҐРЕЩУК



Організатори: Прикарпатський та Варшавський університети 
у партнерстві із польською Національною агенцією 
академічних обмінів (NAWA) та під патронатом Генерального 
консульства РП у Львові.
Упродовж двох років було організовано 18 відкритих лекцій з 
лінгвістики, перекладознавства, глоттодидактики та польської 
літератури, на яких були присутні студенти та викладачі 
академічних центрів та вчителі шкіл з усієї України, зокрема зі 
Львова, Києва, Луцька, Харкова, Вінниці, Хмельницького, 
Одеси, Чернівців, Миколаєва, Черкас, Маріуполя, Донецька, 
Житомира, Дніпра. До віртуального простору були запрошені 
викладачі із 7 університетів Польщі (Варшавського 
університету, Ягеллонського університету, університету ім. 
Марії Склодовської-Кюрі в Любліні).
За підсумками проєкту підготовленого 2 спецвипуски 
журналу «Poradnik Językowy» – наукового часопису, який 
публікується в Польщі з 1901 р. та зареєстрований у базах 
Scopus, CEEOL, Pol-index, Scholar Google, EBSCO.

V. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ
Проєкт “НАВКОЛО МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ – 
9 ЛЕКЦІЙ ДЛЯ ПОЛОНІСТІВ З УКРАЇНИ» (друга едиція)



АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ ТА СТАЖУВАННЯ

Наталія ЩЕРБІЙ
доцент кафедри слов’

янських мов
отримала наукову 

стипендію та з 01.03 по 
30.06.2022 пройшла 

наукове стажування на 
факультеті “Artes Liberales” 

Варшавського 
університету в рамках 
реалізації програми 

академічної мобільності
(Варшава, Республіка 

Польща)

Тамара ТКАЧУК
доцент кафедри світової 

літератури і порівняльного 
літературознавства

взяла участь у програмі 
академічної мобільності на 
базі факультету полоністики 

Інституту Полоністичної 
Глоттодидактики 

Ягеллонського університету 
(з 09.05 по 31.07.2022 та

з 10.09 по 31.10.2022;
Краків, Республіка Польща)

Ольга ЛАЗАРОВИЧ
доцент кафедри слов’

янських мов
взяла участь у 

стажуванні за програмою 
академічних обмінів 
Erasmus+ з 29.06 по 

07.07.2022 в Академії ім. 
Якуба з Парадижу (Гожув 

Великопольський, 
Республіка Польща)

Ольга ПОЛЬКО
викладач кафедри слов’

янських мов
взяла участь у 
стажуванні за 

програмою академічних 
обмінів Erasmus+ 

з 21.11 по 02.12.2022 в 
Університеті імені 

Палацького 
(Оломоуц, Чеська 

Республіка)

Наталія МАФТИН
професор кафедри 

української літератури
взяла участь у 
стажуванні за 

програмою академічних 
обмінів Erasmus+ з 

01.07 по 08.07.2022 у 
Вроцлавському 

університеті (Вроцлав, 
Республіка Польща)

Наталія МАРЧУК
доцент кафедри 

журналістики
взяла участь у 
стажуванні за 

програмою академічних 
обмінів Erasmus+ з 

09.05 по 13.05.2022 в 
Університеті Ополе 
(Ополе, Республіка 

Польща)



Науково-педагогічні працівники Вид стажування, 
кількість кредитів (год) Тема стажування, база проведення Наказ про 

визнання
проф. Микола ЛЕСЮК, проф. Наталія МАФТИН,
доц. Ольга ЛАЗАРОВИЧ, доц. Олена ПЕЛЕХАТА,
доц. Оксана КОРПАЛО, доц. Дарина МИЦАН,
доц. Любов ПЕНА, доц. Наталія ВІВЧАРИК, 
доц. Любов ПРОЦЮК, доц. Алла МАРТИНЕЦЬ, 
доц. Оксана ЗАЛЕВСЬКА

Міжнародне стажування,
6 кредитів ECTS (180 год)

«Нобелівський курс: нові знання, ідеї, досвід, цінності, 
компетентності», на базі Міжнародного історичного 
біографічного інституту (Дубаї – Нью-Йорк – Рим – 
Єрусалим – Пекін)

№169 від 
11.04.2022

доц. Марія БРУС Міжнародне стажування,
6 кредитів ECTS (180 год)

«Сучасні методи навчання та інноваційні технології в вищій 
освіті: європейський досвід та глобальні тенденції», 
на базі ВУЗФ Університеті (Софія, Болгарія)

№234 від 
17.05.2022

викл. Ірина СТЕЦЬКА Неформальна освіта, 
1 кредит ECTS (30 год)

«Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів», 
пройдене через платформу масових відкритих онлайн-
курсів Prometheus 

№602 від 
24.10.2022

доц. Соломія ХОРОБ, доц. Галина ПРИСТАЙ Міжнародне стажування,
6 кредитів ECTS (180 год)

«Навчально-наукова діяльність в сучасному університеті: 
виклики, рішення, перспективи», на базі Білостоцького 
державного університету (Польща) 

№661 від 
18.11.2022

проф. Роман ГОЛОД Міжнародне стажування,
6 кредитів ECTS (180 год)

«Мова як важливий інтеграційний чинник у процесі 
адаптації внутрішньо переміщених осіб у новому 
регіонально-культурологічному середовищі»

№661 від 
18.11.2022

викл. Ірина СТЕЦЬКА Неформальна освіта, 
2 кредити ECTS (60 год)

«Цифрові інструменти Google для освіти», 
на базі ТОВ «Академія цифрового розвитку»

№661 від 
18.11.2022

VІ. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ



VІ. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ
Студентські конференції

● ХІІ Відкрита щорічна наукова конференція 
“МОВНА ПОЛІТИКА І МОВНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ”
в рамках Тижня української писемності та мови

Час проведення: 10 листопада 2022 р.

Організатори: Кафедра української мови, координатори: 
Ірина ДЖОЧКА, Оксана ЦИПЕРДЮК

Учасники: Участь у конференції взяли студенти як різних 
факультетів Прикарпатського національного університету 
імені Василя Стефаника, так і Фахового коледжу 
Університету Короля Данила, школярі Ліцею №16 Івано-
Франківської міської ради



● Другий Всеукраїнський конкурс літературного 
перекладу “Ніч перекладачів”

Час проведення: 16 листопада 2022 р.

Авторка ідеї: Лекторка польської мови, старша викладачка кафедри 
слов’янських мов, магістерка філології Варшавського 
університету Саманта БУСІЛО

Сприяння: Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника у партнерстві з Центром польської культури 
та європейського діалогу в Івано-Франківську під 
патронатом Генерального консульства Республіки 
Польща у Львові

Учасники: У конкурсі взяли участь 32 студенти з 13 університетів 
України, зокрема, з Києва, Харкова, Миколаєва, Одеси, 
Слов’янська, Житомира, Вінниці, Хмельницького, 
Луцька, Львова, Івано-Франківська та навіть з Варшави



Студентки-україністки ОР бакалавр 
Оксана Бойко, Оксана Шамлій, Ірина Романів, 
Марія Павликівська, Ярина Шинкарук, Тетяна Слободян
здобули 2 місце в першій університетській благодійній 
інтелектуальній грі «Що? Де? Коли?» 
(17 листопада 2022 р.)

● Участь у першій університетській 
інтелектуальній грі «Що? Де? Коли?»



СТИПЕНДІАТИ ТА ПРИЗЕРИ НАУКОВИХ КОНКУРСІВ
Стипендія Президента України
(Наказ МОН №832 від 19.09.2022)

Оксана БОЙКО
студ. 4 курсу ОР бакалавр

спец. 035 Філологія 035.01 Українська 
мова і література

Стипендія голови Івано-
Франківської обласної державної 

адміністрації та голови Івано-
Франківської обласної ради
(Розпорядження №517/673-р від 

21.12.2022)

Оксана ШАМЛІЙ
студ. 4 курсу ОР бакалавр

спец. 035 Філологія 035.01 Українська 
мова і література

Галина ШИНДАК
студ. 2 курсу ОР магістр

спец. 035 Філологія 035.01 Українська 
мова і література 

Стипендія Фонду Інституту 
Східноєвропейських досліджень

Оксана БОЙКО
студ. 4 курсу ОР бакалавр

спец. 035 Філологія 035.01 Українська 
мова і література

Злата ГАВРИЛКО
студ 4 курсу ОР бакалавр

спец. 014 Середня освіта 014.02 
Польська мова і література

Участь у Стипендійній програмі 
від Університету імені Масарика 

(м. Брно, Чеська Республіка)

Софія ГУНЬКО
студ. 4 курсу ОР бакалавр

спец. 035 Філологія 
035.038 Слов’янські мови і літератури 
(переклад включно), перша – чеська

ХІI Міжнародний
мовно-літературний конкурс 

учнівської та студентської молоді 
імені Тараса Шевченка

(Наказ МОН №631 від 15.07.2022)

Галина ШИНДАК (диплом ІІ ступеня)
студ. 2 курсу ОР магістр

спец. 035 Філологія 035.01 Українська 
мова і література

Оксана ШАМЛІЙ (диплом ІІІ ступеня)
студ. 4 курсу ОР бакалавр

спец. 035 Філологія 035.01 Українська 
мова і література

Міжнародний конкурс 
студентських наукових робіт 

за спец. 035 Філологія
Ірина БУДЗЯК (1 місце)
студ. 4 курсу ОР бакалавр

спец. 035 Філологія 035.01 Українська 
мова і література



Студентки-полоністки 4 курсу та 2 курсу 
ОР Магістр Злата ГАВРИЛКО та Дарина 
МЕЛЬНИК взяли участь у Літній школі 
від Національної агенції академічних 
обмінів (NAWA)

Студентки-богемістки 3 курсу 
Ірина БУБЛІНСЬКА, Катерина 
РУСКОВОЛОШИН та Вікторія САПІГА 
взяли участь у семестровому навчанні в 
Університеті імені Палацького 
(Оломоуц, Чеська Республіка) за 
програмою академічного обміну з 
можливістю продовження Студентки-журналістки 3 курсу 

Ольга БАБЕНКО та Христина НАНОВСЬКА 
завершили навчання у Літній журналістській 
школі Карла Гавличка Боровського 
(Гавличкув-Брод, Чеська Республіка)

НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ЗА КОРДОНОМ

Студентка-богемістка 4 курсу 
Софія ГУНЬКО взяла участь у 
річному навчанні в Університеті 
імені Масарика (м. Брно, Чеська 
Республіка) за програмою 
академічного обміну



СТУДЕНТСЬКІ НАУКОВІ ВИДАННЯ

Студентський філологічний 
вісник (серія «Мовознавство. 

Літературознавство»)
Вип. 5 / 2022

Славістичні студії: 
збірник статей студентів

Вип. 3 / 2022

ПОМІЖ ТЕКСТОМ:
журналісти для журналістів

(Молоді. Амбіційні. Авторитетні)
Вип. 4 / 2022



ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ

«Голос із Русова» – це спецвипуск книжки, 
що вийшов під керівництвом доценток кафедри 
журналістики Галини ПРИСТАЙ та Соломії ХОРОБ у 
межах студентського видавничого проєкту «Поміж 
текстом», який уже 4 рік поспіль функціонує на кафедрі 
журналістики Факультету філології.

Книга видана на пошану пам’яті Василя Стефаника за 
результатами проведення Міжнародного наукового 
конгресу, присвяченого 150-річчю від дня народження 
патрона нашого університету. Презентація студентського 
видання відбулася символічно 7 грудня 2022 р. у день 
смерті письменника на його Батьківщині в с. Русів. 

У виданні вміщено інтерв’ю з мешканцями і гостями села 
Русова, які записані в день відзначення 150-річчя з дня 
народження В. Стефаника студентами спеціальності 
«Журналістика». Також додано студентські художні 
роздуми про особистість і творчість письменника.

Голос із Русова:
художньо-публіцистичне 

видання / 2022



За звітний період студентами нашого 
структурного підрозділу захищено:
● 121 бакалаврська робота 

(з них 103 – денна форма навчання, 18 – заочна)
● 65 магістерських робіт 

(з них 41 – денна форма навчання, 24 – заочна)

ЗАХИСТИ НАУКОВИХ РОБІТ

Кількість студентів, які займаються НДР 97
Кількість особливо обдарованих студентів 46
Кількість студентських публікацій 83



01 02 03 04 05 06

VІІІ. СИЛЬНІ СТОРОНИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

НАУКОВІ 
ШКОЛИ

ВИДАВНИЧА 
ДІЯЛЬНІСТЬ

КАДРОВИЙ 
ПОТЕНЦІАЛ

ПРИСВОЄННЯ 
ВЧЕНИХ ЗВАНЬ

РОЗВИТОК 
СТУДЕНТСЬКОЇ 

НАУКИ
МІЖНАРОДНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ



VІІІ. СЛАБКІ СТОРОНИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

01
Публікації у 

виданнях, що 
рейтингуються в 
наукометричних 

базах даних Scopus 
i Web of Science

02
Участь 

у грантових 
програмах

03
Академічна 
мобільність

науково-
педагогічних 
працівників



ІХ. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

збільшення кількості публікацій науково- методичних видань викладачів та студентів, наукових праць 
педагогічних працівників у періодичних виданнях наукометричних баз Scopus, Web of Science;   
підготовка та проведення науково -методичних конференцій, наукових форумів, семінарів і тренінгів із 
впровадженням інноваційних технологій навчання;

розвиток академічної мобільності науково-педагогічних працівників та здобувачів освіти, сприяння 
міжнародному стажуванню науковців та підвищенню їхньої фахової кваліфікації;

розвиток грантових програм на факультеті, зокрема вже започаткованих 
(проєкт «9 лекцій для полоністів»);

активний розвиток науково-дослідної роботи студентів факультету;

поглиблення наукового співробітництва та запровадження програми подвійних дипломів між Факультетом 
філології ПНУ та Філологічним факультетом Ягеллонського університету (м. Краків, Республіка Польща)



Факультет філології 

Дякую 
за увагу! 20

22


