
Склад Ради стейкголдерів 

Секція «Доктор філософії» ОНП «Філологія» 

 

Роботодавці  

Бялик Василь Дмитрович – доктор філолологічних наук, проф., зав. кафедри 

комунікативної лінгвістики та перекладу Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича 

Легкий Микола Зіновійович – доктор філологічних наук, завідувач відділу 

франкознавства Інституту Івана Франка НАН України 

Пилипчук Святослав Михайлович – професор кафедри української 

фольклористики імені академіка Філарета Колесси Львівського національного 

університет уімені Івана Франка, директор Інститут франкознавства 

Луцак Світлана Миколаївна – доктор філологічних наук,  професор, завідувач 

кафедри мовознавства Івано-Франківського національного медичного 

університету 

Касіян Любов Степанівна – кандидат філологічних наук, заступник начальника  

Управління Державної служби  якості освіти в Івано-Франківській області 

 

Академічна спільнота: 

Стеф'юк Іванна Іванівна– кандидатка філологічних наук (PhD), докторка 

філософії в галузі філології, завідувачка науково-методичного відділу 

дослідження та популяризації традиційної культури Буковинського центру 

культури і мистецтва, старша наукова працівниця Снятинського літературно-

меморіального музею Марка Черемшини 

Мойсишин Василь Михайлович – доктор технічних наук, професор, завідувач 

кафедри вищої математики Івано-Франківського національного технічного 

університету нафти і газу, дійсний член Наукового товариства ім. Шевченка, 

академік АН Вищої школи України 

Набитович Ігор Йосипович – доктор філологічних наук, професор, професор 

кафедри української філології Університету імені Марії Кюрі-Склодовської, 

Люблін, Польща 

Радишевський Ростислав Петрович – доктор філологічних наук, професор, 

академік НАН України, завідувач кафедри полоністики Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, директор Міжнародної 

школи україністики НАН України 

Іванишин Петро Васильович – доктор філологічних наук, професор, завідувач 

кафедри української літератури та теорії літератури Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка 

 

Випускники: 

Хома Володимир Петрович - доктор філософії, кафедра іноземних мов для 

гуманітарних факультетів факультету іноземних мов Львівського національного 

університету імені І.Франка) 

Юрчишин Віта Миколаївна – доктор філософії, асистент кафедри англійської 

філології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 



Тацакович Уляна Тарасівна – докторка філософії, асистентка кафедри 

англійської філології Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника 

Яслик Володимир Іванович – кандидат філологічних наук, директор 

Богородчанського ліцею № 2 

Гуляк Тетяна Миколаївна - кандидат філологічних наук, старший викладач 

кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Прикарпатського факультету (м. 

Івано-Франківськ) Національної академії внутрішніх справ) 

Здобувачі: 

Юрчук Іванна – аспірантка 4 року навчання 

Грицюк Марія – аспірантка 3 року навчання 

Мадій Марта – аспірантка 2 року навчання 

Васильків Галя – аспірантка 1 року навчання 

Ілійчук Ірина – аспірантка 1 року навчання 

Мазур Ольга – аспірантка 1 року навчання 

 


