
ВІДОМОСТІ 

про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти  

  

1. Якісний склад проектної групи, яка утворена у складі відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти кафедри англійської 
філології, спеціальність 014 Середня освіта, спеціалізація 014.02 Мова і література (англійська), ОР бакалавр 

 

Прізвище, 
ім’я, по 
батькові 

керівника та 
членів 

проектної 
групи 

Найменува
ння 

посади, 
місце 

роботи 

Найменування 
закладу, який 

закінчив викладач, 
рік закінчення, 
спеціальність, 

кваліфікація згідно з 
документом про 

вищу освіту* 

Науковий ступінь, 
шифр і 

найменування 
наукової 

спеціальності, тема 
дисертації, вчене 
звання, за якою 

кафедрою 
(спеціальністю) 

присвоєно 

Стаж 
науко

во-
педаго
гічної 
та/або 
науко

вої 
робот

и 

Інформація про наукову діяльність 
(основні публікації за напрямом, 

науково-дослідна робота, участь у 
конференціях і семінарах, робота з 

аспірантами та докторантами, 
керівництво науковою роботою 

студентів) 

Відомості 
про 

підвищення 
кваліфікації 
викладача 

(найменуван
ня закладу, 

вид 
документа, 
тема, дата 

видачі) 

примітки 

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 

Романишин 
Ігор 

Михайлович 

доцент 
кафедри 

англійськ
ої 

філології 

Прикарпатський 
університет імені 

Василя Стефаника, 
1994 р., іноземні 
мови (англійська 

мова і література), 
учитель англійської 

та німецької мов, 

КГ №011682, 
23.06.94 

 

Кандидат 
педагогічних 

наук, 13.00.01 – 
загальна 

педагогіка та 
історія педагогіки, 

«Формування 
моральних 

відносин підлітків 
в умовах 

мікросоціуму», 
доцент кафедри 

25 Основні публікації: 

1) Mini Dictionary of Language and 
Teaching Terms: короткий 
термінологічний словник-довідник 
з англійської мови та методики її 
навчання / Упорядник І.М. 
Романишин. Івано-Франківськ: 
Симфонія форте, 2014. 203 с. 
2) Романишин І.М. Інтерактивні 
методи і прийоми формування 
культури педагогічної взаємодії у 
майбутніх учителів іноземної мови / 

1) Інститут 
мовної 
освіти, м. 
Норвіч, 
Велика 
Британія, 
сертифікат 
учасника, 
“A Study 
visit for 
Ukrainian 
ELT 
Professional

2) наявність не 
менше п’яти 
наукових 
публікацій у 
наукових 
виданнях, 
включених до 
переліку 
наукових 
фахових 
видань 
України; 



англійської 
філології 

Проблеми сучасної педагогічної 
освіти. Сер.: Педагогіка і 
психологія. Зб. статей: Ялта: РВВ 
КГУ, 2014.  Вип. 43. Ч. 3. С. 188-
196.  

3) Романишин І.М. Теоретичні 
аспекти підготовки майбутнього 
учителя іноземних мов до реалізації 
контрольно-оцінювальної 
компетентності /  
Вісник Житомирського державного 
університету імені Івана Франка. 
Педагогічні науки. Випуск 3 (81).  
Житомир: Вид-во ЖДУ ім. 
І.Франка, 2015. С.108–114. 

4) Romanyshyn, I.M. Theoretical and 
practical aspects of monitoring the 
quality of future foreign language 
teachers’ training / Science and 
Education a New Dimension. 
Pedagogy and Psychology, V (59), 
Issue: 134, 2017. P. 41–44. 
5) Romanyshyn, I.M. Pre-service 
English teacher training reform project 
in Ukraine: assessment for learning 
and of learning / "Inspiring 
Professional Excellence in Teaching 
Languages", symposium proceedings 
(4; 2018; Chisinau). IV International 
spring symposium proceedings 
"Inspiring Professional Excellence in 

s in 
connection 
with the 
PRESETT 
Reform 
Project”, 
26.03.2014; 

2) Британ-
ська Рада, 
сертифікат 
про 
успішне 
закінчення 
онлайн 
курсу 
«Special 
Educational 
Needs», 
23.02.2015; 

3) Прикар-
патський 
національн
ий універ-
ситет імені 
Василя 
Стефаника, 
сертифікат 
про 
успішне 
закінчення 
програми 

3) наявність 
виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії 

5) участь у 
міжнародних 
наукових 
проектах; 

6) проведення 
навчальних 
занять із 
спеціальних 
дисциплін 
іноземною 
мовою в обсязі 
не менше 50 
аудиторних 
годин на 
навчальний рік 

10) 
організаційна 
робота у 
закладах освіти  

11) участь в 
атестації 
наукових 
працівників як 
офіційного 
опонента 



Teaching Languages", March 16th-
17th, 2018 / sci. com.: Anca Cehan [et 
al.]; org. com.: Viorica Cebotaroş [et 
al.].  Bălţi: S. n., 2018 (Tipogr. 
"Indigou Color"). Pp. 173-186. 
6) ELT Methodology: Developing 
Learner Autonomy (Activity Book for 
Year 2 Students) : Практикум з 
методики навчання англійської 
мови для студентів 2-го курсу 
спеціальності 014.02 Середня освіта 
(Мова і література (англійська))] / 
Розробник: І.М. Романишин. Івано-
Франківськ : Бойчук А.Б., 2019. 54 
с. 

Науково-дослідна робота: 

1) Опонування дисертацій на 
здобуття наукового ступеня 
кандидата педагогічних наук у 
спеціалізованій вченій раді 
Житомирського державного 
університету ім. І.Франка (2014; 
2019) 

2) Підготовка відгуків на 
автореферати дисертацій на 
здобуття наукового ступеня 
кандидата педагогічних наук. 

3) Дослідження в рамках спільного 
проєкту Міністерства освіти і науки 
України та Британської Ради в 

“Training 
for the 
academic 
staff of the 
PNU: 
Implementa
tion of best 
European 
practices in 
Educational 
Process”, 
31.05.2019; 

4) 
Тернопіль-
ський 
національ-
ний 
педагогіч-
ний 
універси-
тет імені 
Володими-
ра 
Гнатюка, 
сертифікат 
про 
відвідуван-
ня 
інтерактив-
них занять 
програми 
“Camp 

13) наявність 
виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посіб
ників для 
самостійної 
роботи 
студентів та 
дистанційного 
навчання, 
конспектів 
лекцій/практику
мів/методичних 
вказівок/рекоме
ндацій 
загальною 
кількістю три 
найменування 

14) керівництво 
постійно 
діючим 
студентським 
науковим 
гуртком/пробле
мною групою 

16) участь у 
професійних 
об'єднаннях за 
спеціальністю 

17) досвід 
практичної 
роботи за 



Україні «Шкільний вчитель нового 
покоління» (2013-2019). 

4) Рецензування навчально-
методичних праць. 

Участь в конференціях, семінарах: 

1) «Шкільний вчитель нового 
покоління» УІІ Всеукраїнська 
наукова інтернет-конференція з 
міжнародною участю, 9-13 
листопада 2015 р., м. Житомир; 

2) Сучасні дослідження з 
лінгвістики, літературознавства і 
міжкультурної комунікації (ELLIC 
2015, 2016, 2017), Прикарпатський 
національний університет імені 
Василя Стефаника, м. Івано-
Франківськ; 

 3) «Актуальні проблеми 
методичної підготовки майбутнього 
вчителя іноземних мов», Науково-
практичний семінар, Ніжинський 
державний університет ім. М. 
Гоголя, м. Ніжин, 2015; 

4) “Science Without Boundaries – 
Development in 21st century”, 
Міжнародна науково-професійна 
конференція, м. Будапешт, 27 
серпня 2017 року; 

L.E.A.D 
University”, 
22.06.2019. 

5) 
Міністер-
ство освіти 
і науки 
України, 
Британська 
Рада в 
Україні, 
свідоцтво 
про 
виконання 
програми 
удоскона-
лення 
фахової 
майстерно-
сті обсягом 
400 годин у 
рамках 
спільного 
проєкту 
Британсь-
кої Ради в 
Україні та 
Міністер-
ства освіти 
і науки 
України 
«Шкільний 

спеціальністю 
не менше п'яти 
років 

 

 



5) «Професійна підготовка фахівців 
у вимірі нових освітніх реалій»  
Всеукраїнська науково-практична 
конференція з міжнародною 
участю, Івано-Франківськ, 11-12 
жовтня 2018 р.   

6) «Викладання іноземних мов в 
Україні та за її межами: досвід і 
виклики». Міжнародна науково-
практична конференція. 21–22 
березня 2019 року. Івано-
Франківськ, Прикарпатський 
національний університет імені 
Василя Стефаника. 

Керівництво науковою роботою 
студентів: 

1) Керівництво проблемною групою 
«Науково-практичні питання 
формування методичної 
компетентності вчителя іноземної 
мови»; 

2) Підготовка студентів до участі в 
науково-практичних конференціях з 
публікацією тез. 

3) Керівництво дипломними/  
курсовими роботами. 

 

учитель 
нового 
покоління» 
(2013-2019 
рр.), 
26.11.2019 



Троценко 
Ольга 

Ярославівна 

Доцент 
кафедри 
англій- 

ської 
філології 

Прикарпатський 
університет імені 

Василя Стефаника, 
2001р., англійська 
мова та література, 
філолог, викладач 

англійської мови та 
літератури 

ВА 16534358 

Кандидат 
педагогічних 

наук, 13.00.04 – 
теорія і методика 

професійної 
освіти, 

«Педагогічне 
моделювання 
професійної 
підготовки 
майбутніх 
учителів 

іноземної мови 
початкової 

школи» 

 

18 Основні публікації: 

1) Троцено Ольга. Застосування 
сучасних методів та технологій 
навчання у процесі формування 
професійної компетентності 
майбутнього вчителя іноземної 
мови // Сучасні дослідження з 
лінгвістики, літературознавства і 
міжкультурної комунікації (ELLIC 
2015): матеріали II Міжнародної 
наукової конференції / ПНУ 
ім.В.Стефаника. Івано-Франківськ, 
2015. С.403-406. 
2) Троценко Ольга. Особливості 
використання інтернет-технологій у 
процесі навчання іноземної мови // 
Актуальні проблеми філології та 
методики викладання іноземних 
мов у сучасному 
мультилінгвальному просторі: 
матеріали Всеукраїнської науково-
практичної конференції. / Гол. ред. 
Ямчинська Т.І. 14 квітня 2016р. 
Вінниця: ФОП Корзун Д.Ю., 2016. 
С.164-166. 
3) Білик О.І., Пилячик Н.Є., 
Троценко О.Я. Listening 
Comprehension: Medicine (with 
audio/video guide). Student’s book. 
Івано-Франківськ, 2018. 40 с. 
4) Білик О.І., Пилячик Н.Є., 
Троценко О.Я. Listening 
Comprehension: Medicine (with 

1) Британ-
ська Рада в 
Україні,  

сертифікат 
про 
успішне 
закінчення 
курсу 
“PRESETT 
Trainer 
Developme
nt”, 
21.01.2019; 

2) 
Міністер-
ство освіти 
і науки 
України, 
Британська 
Рада в 
Україні, 
сертифікат 
про 
успішне 
закінчення 
курсу 
“Planning 
and 
Materials 
Develop-

6) проведення 
навчальних 
занять із 
спеціальних 
дисциплін 
іноземною 
мовою в обсязі 
не менше 50 
аудиторних 
годин на 
навчальний рік 
10) організацій-
на робота у 
закладах освіти 

13) наявність 
виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посіб
ників для 
самостійної 
роботи 
студентів та 
дистанційного 
навчання, 
конспектів 
лекцій/практику
мів/методичних 
вказівок/рекоме
ндацій 
загальною 
кількістю три 
найменування 



audio/video guide). Teacher’s book. 
Івано-Франківськ, 2018. 75с. 

5) Olga Trotsenko, Olha Bilyk. 
Teaching psychological aspects of 
foreign language learning // 
Викладання іноземних мов в 
Україні та за її межми: досвід і 
виклики. Матеріали міжнародної 
науково-практичної конференції. м. 
Івано-Франківськ, 21-22 березня, 
2019. С.288-290. 

Науково-дослідна робота: 

Рецензування навчально-
методичних праць. 
Участь в конференціях, семінарах: 

1) «Актуальні проблеми філології та 
методики викладання іноземних 
мов у сучасному 
мультилінгвальному просторі». 
Всеукраїнська науково-практична 
конференція, Вінницький 
державний педагогічний 
університет імені М. 
Коцюбинського , м. Вінниця, 14 
квітня 2016 р.  
2) «Linguistic and Functional Features 
of Lexicon and Differentiation 
Methods for Teaching Foreign 
Languages» International Scientific 
Conference,  Ion Creanga Pedagogical 

ment”, 
27.01.2018;  

3) Ягеллон-
ський 
універси-
тет  (м. 
Краків) 
листопад 
2017 р.; 

4) Британ-
ська Рада в 
Україні, 
сертифікат 
про 
успішне 
закінчення 
курсу  

“In-Service 
Professional 
Developme
nt Course 
for 
University 
Teachers of 
English”, 
30.08.2015 

. 

16) участь у 
професійних 
об'єднаннях за 
спеціальністю 

17) досвід 
практичної 
роботи за 
спеціальністю 
не менше п'яти 
років 

 



State University, Balty, Moldova, 10 
December 2015. 
3) «Contemporary Issues in 
Philological Sciences: Experience of 
Scholars and Educationalists of Poland 
and Ukraine», International research 
and practice conference,  Lubelski 
Park Naukovo-Technologiczny S.A. , 
Lublin, Republic of Poland. April 28-
29, 2017. 
4) «Викладання мов у вищих 
навчальних закладах освіти на 
сучасному етапі. Міжпредметні 
зв’язки», Міжнародна науково-
практична конференція,  
Харківський національний 
університет імені В. Н. Каразіна,  1-
2 червня 2017р. 
5) «Inspiring Professional Excellence 
in Teaching Languages», IV 
International Symposium, Alecu 
Russo Balty State University, 
Moldova.  March 16-17, 2018. 
6) «Викладання іноземних мов в 
Україні та за її межами: досвід і 
виклики», Міжнародна науково-
практична конференція, ПНУ 
ім.В.Стефаника, м. Івано-
Франківськ, 21-22 березня 2019р. 
Керівництво науковою роботою 
студентів: 



Керівництво проблемною групою 
«Проблеми методики викладання 
іноземної мови»; 

Керівництво курсовими роботами. 

Яців 
Світлана 

Остапівна 

Доцент 
кафедри 
англій-
ської 

філології 

Прикарпатський 
університет імені 

Василя Стефаника, 
1993 р., «Іноземні 

мови», учитель 
англійської і 

німецької мов, 

КМ №006646 

Кандидат 
педагогічних 

наук, 13.00.04 – 
теорія і методика 

професійної 
освіти, 

«Формування 
кооперативних 

умінь 
майбутнього 

вчителя засобами 
інтерактивних 
технологій», 

2011р., 

доцент кафедри 
англійської 
філології 

27 Основні публікації:  

1) Яців С.О. .Риторизація 
початкової мовної освіти: 
теоретичний і практичний виміри. 
Журнал Молодь і ринок №10 (177), 
жовтень 2019; 

2) Яців С.О. Формування 
мовленнєвої культури студентів-
першокурсників у ракурсі викликів 
сьогодення. Журнал Молодь і ринок 
№11(178), листопад 2019. 

3) Яців С.О. Типові помилки 
студентів під час перекладу 
наукових текстів  та робота над їх 
усуненням. Електр. наук. 
періодичний журнал  “Modern 
engineering and innovative 
technologies”, Вип. 9, місто Карслуе, 
Німечинна 2019. 

4) Збірник навчально-розвивальних 
ігор для використання на уроках 
англійської мови / Упорядники І.М. 
Романишин, С.О. Яців. Івано-
Франківськ, 2014. 58 с.  

1) Івано-
Франківсь-
кий націо-
нальний 
технічний 
універси-
тет нафти і 
газу, кафе-
дра філоло-
гії та пере-
кладу, «Су-
часні мето-
дики ви-
кладання 
англійської 
мови», 
довідка, 
06.06.2016р 
№ 46-35-72 

2) Британ-
ська Рада в 
Україні, 
сертифікат 
про успіш-
не закін-
чення 
курсу 

2) наявність не 
менше п'яти 
наукових 
публікацій у 
наукових видан-
нях, включених 
до переліку на-
укових фахових 
видань України 

6) проведення 
навчальних 
занять із 
спеціальних 
дисциплін 
іноземною 
мовою в обсязі 
не менше 50 
аудиторних 
годин на 
навчальний рік 

13) наявність 
виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посіб
ників для 
самостійної 
роботи 



5) Яців С.О. Збірник текстів з 
перекладу. Івано-Франківськ: 
Місто-НВ, 2014. 76 с. 

Науково-дослідна робота: 
Рецензування навчально-
методичних праць. 
Участь в конференціях, 
семінарах:  

1) «Викладання іноземних мов в 
Україні та за її межами: досвід та 
виклики». Міжнародна науково-
практична конференція, ПНУ, м. 
Івано-Франківськ, 21-21 березня 
2019 року. 

2) «Техніка та технології 
майбутьного». Міжнародна наукова 
конференція.  

м. Карслуе, ФРН, 10-11 жовтня 2019 
року. 

Керівництво науковою роботою 
студентів: 

Керівництво курсовими роботами. 

“PRESETT 
teacher de-
velopment 
course», 
27.01.2017; 

Міністер-
ство освіти 
і науки 
України, 
Британська 
Рада в 
Україні, 
сертифікат 
про успіш-
не закін-
чення кур-
су “Plan-
ning and 
Materials 
Develop-
ment”, 
27.01.2018 

студентів та 
дистанційного 
навчання, 
конспектів 
лекцій/практику
мів/методичних 
вказівок/рекоме
ндацій загаль-
ною кількістю 
три наймену-
вання 

16) участь у 
професійних 
об'єднаннях за 
спеціальністю 

17) досвід 
практичної 
роботи за спе-
ціальністю не 
менше 5 років. 

 

 

 

 



2. Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес із спеціальності 

014 Середня освіта, спеціалізації 014.02 Мова і література (англійська), ОР бакалавр 

  

Найменування 
навчальної 

дисципліни (кількість 
лекційних годин) 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 
викладача 

Найменуванн
я посади 

(для 
сумісників – 

місце 
основної 
роботи, 

найменуванн
я посади) 

Найменування 
закладу, 

який закінчив 
викладач, 

рік закінчення, 
спеціальність, 

кваліфікація згідно 
з документом про 

вищу освіту 

Науковий ступінь, 

шифр і найменування 
наукової 

спеціальності, тема 
дисертації, вчене 
звання, за якою 

кафедрою 
(спеціальністю) 

присвоєно 

Відомості про 
підвищення 

кваліфікації викладача 
(найменування 

закладу, вид 
документа, тема, дата 

видачі) 

Примітки* 

1. Цикл загальної підготовки 

1.1 Обов’язкові дисципліни 

Історія України (18 
год.) 

Дрогомирецька 
Людмила 
Романівна 

доцент 
кафедри 
історії 

України 

ІваноФранківський 
державний 

педагогічний 
інститут імені 

Василя Стефаника, 
1987, історія, 

вчитель історії і 
суспільствознавств 

а 

Кандидат історичних 
наук, 07.00.01 – 
історія України 

"Українська 
кооперація в 

громадськополітично
му житті Західної 

України (1920-1939 
рр.)", доцент кафедри 

історії України 

Інститут 
українознавства ім. І. 
Крип’якевича НАН 

України, 
березеньтравень 2015 

р. Сертифікат 
учасника 

Всеукраїнського 
семінару МОН 

України 
―Громадянська 

освіта та методика її 
навчання‖ (2019 р.) 

пп.2, 10, 14, 15, 18 
п. 5 приміток 
додатка 12 до 
Ліцензійних умов 



Історія української 
культури (20 год.) 

Геник Любов 
Ярославівна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доцент 
кафедри 
філософії, 
соціології і 
культурології 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківський 
державний 

педагогічний 
інститут ім. В. 

Стефаника, диплом 
спеціаліста з 

відзнакою 

Г-ІІ № 048061, дата 
видачі 30.06.1983, 

спеціальність – 
історія і педагогіка, 

кваліфікація – 
вчитель історії і 

суспільствознавств 
а, методист по 

виховній роботі 
Івано - 

Франківський 
теолого - 

катехитичний 
духовний інститут, 

диплом К -95 № 
0020, виданий 
23.06.1995р., 
спеціальність 

Основи 
релігієзнавства, 
кваліфікація – 

викладач 
релігієзнавства 

Кандидат 
педагогічних наук, 

диплом  
ДК №023311, 

дата видачі 
14.04.2004,  

Вища атестаційна 
комісія України, 

рішення  
№ 20-06.4  

від 14.04.2004, 
спеціальність 

(13.00.07)  
Теорія і методика 

виховання;  
доцент по кафедрі 

релігієзнавства, 
теології і 

культурології,  
атестат 12ДЦ  

№ 046305,  
дата видачі 

25.02.2016 р., 
Атестаційна колегія, 

рішення № 1/02-Д  
від 25.02.2016 р. 

 

   

Стажування без 
відриву від 

виробництва, ДВНЗ 
«Івано-Франківський  

національний 
технічний університет 
нафти і газу», 01.03 – 

15.04. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

пп.2, 3, 9, 13, 17 п. 5 
приміток додатка 12  
до Ліцензійних 
умов  
  
 



Українська мова за 
професійним 
спрямуванням  
(2 год.) 

Пена  
Любов  

Іванівна  

доцент  
кафедри  

української  
мови  

Івано-Франківський  
державний  

педагогічний  
інститут імені  

Василя  

Стефаника  
1990 р., українська  
мова і література,  

німецька мова,  
вчитель української  
мови і літератури,  

німецької мови  

Кандидат  
філологічних наук,  

10.02.01 –  
―Українська мова‖,  

―Структурно-  
семантична  

типологія  
відприкметникових  

словотвірних  
ланцюжків у сучасній  

українській мові‖,  
доцент кафедри  

української мови  

Планове  
стажування  

(Відділ української 
мови  

Інституту  
українознавства  

імені І. Крип’якевича  
НАН України,  

25.02.16–25.04.16,  
Довідка про  
результати  
стажування  
№ 141/43  

від 25.04.16)  
Участь у семінарі-

тренінгу для 
викладачів 

української мови 
(Анкара, Туреччина).  

пп.2, 14, 18 п. 5 
приміток додатка 12 
до Ліцензійних 
умов  
 
 

 Філософія  

(18 год.)  
 

Гайналь 

Тетяна 

Олександрівна 

Доцент 
кафедри 

філософії, 
соціології та 
релігієзнавст

ва  

Львівський 
національний 
університет 

ім. І. Франка, 2001 
р. «Філософія»; 
Філософ. Викладач 

 

Кандидат 
філософських наук,  
09.00.03 - соціальна 

філософія та 
філософія історії,  

«Єдність 
гносеологічного та 

соціально-
практичного в 

контексті 
гуманістичного 

Стажування без 
відриву від 
виробництва: 

ДВНЗ «Івано-
Франківський 
національний 
медичний 
університет» 

Посвідчення про 
стажування  

пп.8,9,13,14,15,16, 
17 п. 5 приміток 
додатка 12 до 
Ліцензійних умов  
 



відношення людини 
до природи», 

доцент кафедри 
філософії та 
соціології  

№ 09.2.1. – 2608 від 
02.07.2018 р. 

 

1.2. Вибіркові дисципліни  
1.2.1. Дисципліни за вибором ЗВО 

Вступ до 
мовознавства  
(20 год.)  

Дрогомирецький 
Петро Петрович  

 

доцент 
кафедри 

загального та 
германського 
мовознавства  

 

Львівський 
державний 

університет імені 
Івана Франка, 1977, 
романо-германські 
мови і літератури, 
філолог, викладач 

німецької мови  
 

кандидат 
філологічних наук, 
10.02.15 - загальне 

мовознавство,  
―Валентно-

інтенційні структури 
дієслів стану в 

різноструктурних 
мовах‖, доцент 

кафедри загального 
та германського 

мовознавства  

Львівський 
національний 

університет імені 
Івана Франка, кафедра 

загального 
мовознавства, довідка 

№ 2479-В від 
12.06.2014  

 

пп.2, 14, 18 п. 5 
приміток додатка 12 
до Ліцензійних 
умов  
 

Історія мови  
(20 год.) 

Ікалюк Леся 
Михайлівна 

Доцент 
кафедри 

англійської 
філології 

Прикарпатський 
університет імені 

Василя Стефаника, 
1999 р., іноземні 
мови (англійська 

мова і література), 
філолог, викладач 
англійської мови і 

літератури 

Кандидат 
філологічних наук, 

10.02.04 – германські 
мови, «Порівняльні 

конструкції в текстах 
давньоанглійської 

мови: структурний і 
функціонально-

семантичний 
аспекти», доцент 

Чернівецький 
національний 

університет ім. 
Ю.Федьковича, 

кафедра англійської 
мови (довідка, 

«Актуальні проблеми 
германського 

мовознавства», 
22.06.2016 р., № 2/13-

1795) 

пп.2,4,6,11,13,14,16,
17 п. 5 приміток 
додатка 12 до 
Ліцензійних умов 



кафедри англійської 
філології 

Лексикологія 

(18 год.) 
Бистров Яків 
Володимирович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

професор 
кафедри 

англійської 
філології, 
завідувач 
кафедри 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прикарпатський 
університет імені 

Василя Стефаника, 
1993 р., російська 
мова і література, 
англійська мова, 

вчитель російської 
мови і літератури та 

англійської мови 

 

 

 

 

 

 

 

 

доктор філологічних 
наук, 10.02.04 – 

германські мови, тема 
дисертації:  

«Біографічний 
наратив у 

лінгвокогнітивному 
вимірі (на матеріалі 
англомовної прози 
ХХ – початку ХХІ 

ст.)», професор 
кафедри англійської 

філології 

 

 

 

 

 

Навчання в 
докторантурі Інституту 

філології Київського 
національного 

університету імені 
Тараса Шевченка, 

спеціальність 10.02.04 – 
германські мови (2013–

2016 рр.);  

Чернівецький 
національний 

університет імені Ю. 
Федьковича, кафедра 

англійської мови, 
«Сучасні тенденції 

викладання 
англійської мови та 
теорій германського 

мовознавства», 
довідка, 23.04.2018 р., 

№ 02/13-1131 

1,2,3,4,5,6,7,8,11,13,
14,16,17 п. 5 
приміток додатка 12 
до Ліцензійних 
умов 

1.2.2. Дисципліни вибору студента 
Політологія (20 год.)  
 

Доцяк Ігор 
Іванович  

 

доцент 
кафедри 

політології  
 

Київський 
державний 

педагогічний 
інститут ім. О. М. 
Горького, 1982, 

історія та 

Кандидат політичних 
наук, 23.00.02 -

політичні інститути 
та процеси, 

«Електоральна 
поведінка 

Львівський 
національний 
університет ім. 
І.Франка, кафедра 
історії та теорії 

пп.2, 14, 15, 18 п. 5 
приміток додатка 12 
до Ліцензійних 
умов  
 



суспільствознавство
, вчитель історії та 

суспільствознавства  
 

студентської молоді в 
умовах трансформації 

політичної системи 
України (на прикладі 
Івано-Франківської та 

Львівської 
областей)», доцент 
кафедри політології  

політичної науки, 
2015р.  
 

Інформаційні 
технології в освіті  
(20 год.)  

Дудка Ольга 
Михайлівна  

 

Доцент 
кафедри 

математики 
та 

інформатики 
і методики  
навчання  

 
 

Диплом спеціаліста  
KB 729581  
23.06.1984  

Київського ордена 
Леніна державного 
університету ім. Т. 

Шевченка  
Математика  
Кваліфікація 
Математик.   

 

Диплом кандидата 
наук  

KH 063204  
22.05.1992  

Науково-дослідний  
інститут педагогіки  

кандидат 
педагогічних наук  
13.00.01 - теорія і 
історія педагогіки  

Стажування 
Чернівецький 
національний 
університет імені 
Юрія Федьковича, 
кафедра алгебри та  
інформатики, Тема 
"Інтеграція наук у 
цифровому просторі", 
довідка №02/15-1664 
від 01.07.2019 р. 
 

П.п. 10, 13, 14, 15, 
16, 17, 19 п. 5 
додатка 12 до 
Ліцензійних  
умов  
 
 

Країнознавство  
(20 год.)  

Дерев’янко 
Оксана 

Анлріївна 

доцент 
англійської 
філології 

Прикарпатський 
університет імені 

Василя Стефаника, 

1993 р., 

іноземні мови, 
учитель англійської 

і німецької мов 

Кандидат 
філологічних наук, 

10.02.01 – українська 
мова, 

«Семантико-
синтаксична 

структура речень із 
предикатами 

дебітивності в 
сучасній українській 

мові», 
доцент кафедри 

англійської філології 

Кам’янець-
Подільський 
національний 

університет імені 
Івана Огієнка, 

кафедра англійської 
мови факультет 

іноземної філології, 
«Теоретичні проблеми 
сучасної англістики», 
довідка 23.05.2016 р., 

№ 46 

Пп. 6,13,17 п. 5 
додатка 12 до 
Ліцензійних  
умов  
  



Історія країни, мова 
якої вивчається (20 
год.) 

Дерев’янко 
Оксана 

Анлріївна 

доцент 
англійської 
філології 

Прикарпатський 
університет імені 

Василя Стефаника, 
1993 р., 

іноземні мови, 
учитель англійської 

і німецької мов 

Кандидат 
філологічних наук, 

10.02.01 – українська 
мова, 

«Семантико-
синтаксична 

структура речень із 
предикатами 

дебітивності в 
сучасній українській 

мові», 
доцент кафедри 

англійської філології 

Кам’янець-
Подільський 
національний 

університет імені 
Івана Огієнка, 

кафедра англійської 
мови факультет 

іноземної філології, 
«Теоретичні проблеми 
сучасної англістики», 
довідка 23.05.2016 р., 

№ 46 

Пп. 6,13,17 п. 5 
додатка 12 до 
Ліцензійних  
умов  
 

Лінгвокраїнознавство  
(20 год.)  

Гошилик 
Володимир 
Богданович 

доцент 
кафедри 

англійської 
філології 

Прикарпатський 
університет імені 

Василя Стефаника, 
2002р.; “Мова та 

література 
(англійська)”; 

філолог, викладач 
англійської мови та 

зарубіжної 
літератури 

Кандидат 
філологічних наук, 

10.02.01 – українська 
мова, “Семантико-

синтаксична 
структура речень із 

предикатними 
стійкими дієслівно-

іменними сполуками 
в сучасній 

українській мові”, 
доцент кафедри 

англійської філології 

Інститут англістики 
Грацького 

університету імені 
Карла і лінгвістики 

Франца, м. Грац, 
Австрія (звіт, 2015); 

 

Міністерство освіти і 
науки України, 
Британська Рада в 
Україні, сертифікат, 
“Planninng and 
Materials” в рамках 
проекту «Шкільний 
вчитель нового 
покоління» (21-27 
січня 2018 р., 
м.Львів). 

Пп. 2, 3, 4, 6, 13, 14, 
16, 17 



2. Цикл професійної підготовки  
2.1. Обов’язкові дисципліни  

Психологія (20 год.)  
 

Литвин-
Кіндратюк 
Світлана 

Данилівна  
 

Доцент 
кафедри 

соціальної 
психології та 

психології 
розвитку  

 

Диплом спеціаліста  
ЖB 921294 
20.06.1979  

Київським орденом 
Леніна державним 

університетом імені 
Т. Г. Шевченка  
Кваліфікація:  

Психолог. Викладач 
психологічних  

дисциплін  
 

Диплом кандидата 
психологічних наук  

ПC 001997  
27.07.1988  

Виданий Советом в 
НИИ общей и 

педагогической 
психологии ЛПН 

СССР  
«Психологічні 
закономірності 

формування 
педагогічних  

здібностей»  
  

Довідка про 
проходження 
стажування : від 1 
липня 2019 р. №114-
33 про те, що вона 
пройшла стажування з 
06.06.2019 року по 
27.06.2019 року. Наказ 
№ 145 від 14.06.2019 
року. (Тернопільський 
національний 
університет імені 
Володимира 
Гнатюка). Тема 
стажування: 
«Методичні  
інструменти теорії 
психології мистецтва 
та естетотерапії у 
підготовці майбутніх 
фахівців». Сертифікат 
30-ти год. Програми 
«Training for the 
academic staff of the 
PNU: implementation 
of best European 
practices in educational 
process‖, травень 
29,2019 – травень 31, 
2019. Project No. 

пп. 2, 3, 7, 10, 11, 16 
п.5 приміток 
додатка 12 до 
Ліцензійних умов  
 



586098-EPP-1-2017-1-
UA-EPPKA2-CBHE-JP 

Педагогіка (20 год.)  
 

Стражнікова 
Інна Василівна 

Професор 
кафедри 

педагогіки та 
освітнього 

менеджменту 
імені Богдана 

Ступарика  
 

Прикарпатський 
університет імені 

Василя Стефаника 
1998р., початкове 
навчання, вчитель 
початкових класів 

та музики  
 

Доктор педагогічних 
наук зі спеціальності 
13.00.01 – загальна 

педагогіка та історія 
педагогіки, 

«Історіографія 
розвитку педагогічної 
науки у дослідженнях 

Західного регіону 
України (друга 
половина XX - 
початок XXI 
століття)», 

доцент кафедри 
педагогіки імені 

Богдана Ступарика 

 Наукове стажування з 
09-30 липня 2018 р. у 
Люблянському 
університеті (м. 
Любляна, Словенія), 
сертифікат 

 

пп. 1,2,3,4,5,8,11,13, 
15,17 п. 5 приміток 
додатка 12 до 
Ліцензійних умов.  
 

Теоретична фонетика  
(20 год.)  

Кульчицька 
Ольга Остапівна 

доцент 
кафедри 

англійської 
філології 

Івано-Франківський 
державний 

педагогічний 
інститут ім. 

В. Стефаника, 1978 
р., 

англійська мова, 
німецька мова, 

вчитель англійської 
і німецької мов 

Кандидат 
філологічних наук, 

10.02.04 – германські 
мови, “Інтонація і 

смисл англійського 
неповного складного 
питального речення 
(експериментально-

фонетичне 
дослідження)”, 
доцент кафедри 

англійської філології 

Чернівецький 
національний 

університет ім. 
Ю.Федьковича, 

кафедра англійської 
мови (довідка, 

«Актуальні проблеми 
германського 

мовознавства», 
28.12.2017 р., №2/13-

2564) 

пп. 2,3,6,14,16,17 п. 
5 приміток додатка 
12 до Ліцензійних 
умов 

Теоретична граматика  
(20 год.) 

Бистров Яків 
Володимирович 

Професор 
кафедри 

Прикарпатський 
університет імені 

доктор філологічних 
наук, 10.02.04 – 

Навчання в 
докторантурі Інституту 

1,2,3,4,5,6,7,8,11,13,
14,16,17 п. 5 



 англійської 
філології,  
завідувач 
кафедри   

 

Василя Стефаника, 
1993 р., російська 
мова і література, 
англійська мова, 

вчитель російської 
мови і літератури та 

англійської мови 

 

германські мови, тема 
дисертації:  

«Біографічний 
наратив у 

лінгвокогнітивному 
вимірі (на матеріалі 
англомовної прози 
ХХ – початку ХХІ 

ст.)», професор 
кафедри англійської 

філології 

 

філології Київського 
національного 

університету імені 
Тараса Шевченка, 

спеціальність 10.02.04 – 
германські мови (2013–

2016 рр.);  

Чернівецький 
національний 

університет імені Ю. 
Федьковича, кафедра 

англійської мови, 
«Сучасні тенденції 

викладання 
англійської мови та 
теорій германського 

мовознавства», 
довідка, 23.04.2018 р., 

№ 02/13-1131 

приміток додатка 12 
до Ліцензійних 
умов 

Теорія і практика 
перекладу (14 год.)  
 

Телегіна Наталія 
Іванівна 

доцент 
кафедри 

англійської 
філології 

Чернівецький 
державний 

університет, 1974р., 
романо-германські 
мови та література, 
філолог, викладач 

англійської мови та 
літератури 

Кандидат 
філологічних наук, 

10.01.05 – література 
країн Західної 

Європи, Америки, 
Австралії, 

“Новелістика 
Френсіса Скота 
Фіцджеральда”, 
доцент кафедри 

англійської філології 

Тернопільський 
національний 
педагогічний 

університет імені 
Володимира Гнатюка, 

кафедра практики 
англійської мови та 

методики її 
викладання, «Сучасні 
тенденції викладання 

англійської мови у 
закладах вищої 

Пп. 
1,2,6,10,13,16,17 п.5 
приміток  
додатка 12 до 
Ліцензійних умов  
 



освіти», довідка 
№227-33/03 від 

06.03.2017 р 

2.2. Вибіркові дисципліни  
2.2.1. Дисципліни за вибором ЗВО 

Література країни, 
мова якої вивчається 
(40 год.) 

Девдюк Іванна 
Василівна 

Доцент 
кафедри 
світової 

літератури і 
порівняльног

о 
літературозна

вства 

Чернівецький 
державний 
університет 
ім. Ю. Федьковича, 
1984 р.,Філолог. 
Викладач. 
Перекладач. 

 

Кандидат 
філологічних наук 
10.01.05 – 
порівняльне 
літературознавство, 
вчене звання доцента 
кафедри світової 
літератури та 
французької мови 
2005р. 

 

Стажування у 
Бердянському 
державному 
педагогічному 
університеті на 
кафедрі української 
літератури та 
компаративістики 
(7.01.2017 -  
28.02.2017 р.) 

Пп. 1,2,3,4,6,11,17  
п.5 приміток  
додатка 12 до 
Ліцензійних умов 

Література країни, 
мова якої вивчається 
(20 год.) 

Бігун Ольга 
Альбертівна 

професор 
кафедри 

французької 
філології 

Чернівецький 
державний 
університет 

ім. Ю. Федьковича, 
1998 р., філолог, 

викладач 
французької мови та 
літератури, вчитель 

англійської мови 

Доктор філологічних 
наук, 10.01.01 – 

українська 
література, 10.01.05 – 

порівняльне 
літературознавство. 

Тема дисертації 
«Амбівалентність 

візантійства у 
творчості Тараса 

Шевченка», 
доцент кафедри 

французької філології 

Навчання в 
докторантурі: 2012 – 
2015 рр.,  
кафедра теорії  
літератури, 
компаративістики і 
літературної 
творчості, Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка  
Науково-педагогічне 
стажування: 
«Інноваційні освітні 
технології: досвід 

пп. 2, 6, 10, 11, 12, 
14, 15 п.5 приміток  
додатка 12 до 
Ліцензійних умов  
  
 



Європейського Союзу 
та його впровадження 
в процес підготовки 
філологів»  
( 14 – 20 серпня 2017 
р. (108 год.)  
Люблінський науково-
технологічний парк 
(м. Люблін, Польща; 
сертифікат  
«Філологічна освіта 
як складова частина 
системи освіти 
України та країн ЄС», 
у Куявському 
університеті (м. 
Влоцлавек, Польща), 
сертифікат від 25.04. 
2019.   

Стилістика  
(18 год.)  

Мінцис Елла 
Євгеніївна 

старший 
викладач 
кафедри 

англійської 
філології 

Івано-Франківський 
державний 

педагогічний 
інститут 

імені Василя 
Стефаника, 1978р., 

англійська 
(німецька) мови, 

вчитель англійської 
(німецької) мов 
середньої школи 

- Тернопільський 
національний 
педагогічний 

університет імені В. 
Гнатюка, кафедра 

практики англійської 
мови та методики її 

викладання, «Сучасні 
методики навчання 
англійської мови», 

довідка, 07.06.2016 р., 
№ 739-33/03  

Пп. 2, 6, 13, 14, 16, 
17 п.5 приміток 
додатка 12  до 
ліцензійних умов 



2.2.2 Дисципліни вибору студента 

Навчання граматики в 
контексті (16 год.) 

Панькова Тетяна 
Вікторівна 

асистент 
кафедри 

англійської 
філології 

Прикарпатський 
національний 

університет імені 
Василя Стефаника, 
2004 р., “Мова та 

література 
(англійська)”, 

філолог, викладач 
англійської і 

німецької мов та 
зарубіжної 
літератури 

- МОН України та 
Британська Рада в 
Україні в рамках 
проекту “Вчитель 

нового покоління”, 
сертифікат, 

«Професійна 
майстерність 

вчителя», Львів, 
2016). 

МОН України та 
Британська Рада в 
Україні в рамках 
проекту “Вчитель 

нового покоління”, 
сертифікат, 

«Професійна 
майстерність 

вчителя», Рахів, 2016). 

Пп 1, 2, 5, 6, 13, 16, 17  
п.5 приміток додатка 
12  до ліцензійних 
умов 

Навчання лексики в 
контексті (16 год.) 

Пилячик Наталія 
Євгенівна 

доцент 
кафедри 

англійської 
філології 

Прикарпатський 
університет імені 

Василя Стефаника, 
2001 р., англійська 
мова і література, 
філолог, викладач 

англійської мови та 
літератури 

Кандидат 
філологічних наук, 

10.02.17 – 
порівняльно-
історичне і 
типологічне 

мовознавство; 
«Семантико-
когнітивна 

об’єктивація 
фреймового концепту 

Британська Рада в 
Україні, IATEFL в 

Україні, сертифікат, 
“PRESETT teacher 

development” (21-27 
січня 2017 р.); 

Міністерство освіти і 
науки України, 

Британська Рада в 
Україні, сертифікат, 

“Planning and 

Пп. 
1,2,5,6,11,13,16,17 
п.5 приміток  
додатка 12 до 
Ліцензійних умов  
 



ЯВИЩА ПРИРОДИ в 
англійській та 

українській мовах» 

Materials” в рамках 
проекту «Шкільний 

вчитель нового 
покоління» (21-27 

січня 2018 р., 
м.Львів). 

Англійська 
пунктуація (16 год.) 

Романишин Ігор 
Михайлович 

доцент 
кафедри 

англійської 
філології 

Прикарпатський 
університет імені 

Василя Стефаника, 
1994 р., іноземні 
мови (англійська 

мова і література), 
учитель англійської 

та німецької мов 

Кандидат 
педагогічних наук, 
13.00.01 – загальна 

педагогіка та історія 
педагогіки, 

«Формування 
моральних відносин 
підлітків в умовах 

мікросоціуму», 
доцент кафедри 

англійської філології 

Інститут мовної 
освіти, м. Норвіч, 
Велика Британія, 
сертифікат учасника, 
“A Study visit for 
Ukrainian ELT 
Professionals in 
connection with the 
PRESETT Reform 
Project”, 26.03.2014; 

Британська Рада, 
сертифікат про 
успішне закінчення 
онлайн курсу «Special 
Educational Needs», 
23.02.2015; 

Британська Рада в 
Україні, IATEFL 
Ukraine, МОН 
України, 

сертифікати про 
успішне закінчення 
курсу “PRESETT 
Trainer/Teacher 
Development”, 

Пп. 2,3,5,6,10,11,13, 
14, 16, 17 п.5 

приміток додатка 12  
до ліцензійних умов 



01.02.2015; 
12.07.2015; 
22.01.2016; 
07.07.2016; 
27.01.2017; 
Британська Рада в 
Україні, сертифікати 
про успішне 
закінчення курсів 
“Monitoring, 
Evaluation and 
Learning”, “Materials 
Development”, 
28.11.2017; 
“ESP Essentials”, 
07.12.2018; 

Британська Рада в 
Україні, сертифікати 
про успішне 
викладання курсів  

“In-Service 
Professional 
Development Course 
for University Teachers 
of English”, 
30.08.2015; 

“Session Planning and 
Materials 
Development”, 
27.01.2018; “Teacher 
Research and 



Curriculum Study”, 
07.07.2018; 

“Trainer Development”, 
21.01.2019; 

Прикарпатський 
національний 
університет імені 
Василя Стефаника, 
сертифікат про 
успішне закінчення 
програми “Training for 
the academic staff of 
the PNU: 
Implementation of best 
European practices in 
Educational Process”, 
31.05.2019; 

Тернопільський 
національний 
педагогічний 
університет імені 
Володимира Гнатюка, 
сертифікат про 
відвідування 
інтерактивних занять 
програми “Camp 
L.E.A.D University”, 
22.06.2019    



Написання есе (16 
год.) 

Мінцис Елла 
Євгеніївна 

старший 
викладач 
кафедри 

англійської 
філології 

Івано-Франківський 
державний 

педагогічний 
інститут 

імені Василя 
Стефаника, 1978р., 

англійська 
(німецька) мови, 

вчитель англійської 
(німецької) мов 
середньої школи 

- Тернопільський 
національний 
педагогічний 
університет імені В. 
Гнатюка, кафедра 
практики англійської 
мови та методики її 
викладання, «Сучасні 
методики навчання 
англійської мови», 
довідка, 07.06.2016 р., 
№ 739-33/03 

Пп 2, 6, 13, 14, 16, 17 
п.5 приміток додатка 
12  до ліцензійних 
умов 

Навчання аудіювання 
засобами аудіо книг 

(16 год.) 

Білянська  

Ірина Петрівна 

асистент 
кафедри 

англійської 
філології 

Прикарпатський 
університет імені 

Василя Стефаника, 
2010р., 

спеціальність 
«Мова та література 

(англійська)», 
кваліфікація 

філолога, викладача 
англійської, 

німецької мов та 
зарубіжної 
літератури) 

Кандидат 
педагогічних наук, 
13.00.02 – теорія та 
методика навчання 
(германські мови), 

«Формування 
англомовної 
аудитивної 

компетентності 
майбутніх учителів із 

використанням 
аудіокниг художніх 

творів», асистент 
кафедри англійської 

філології 

1. Курси для учителів 
у Лондоні «CELTA» 
(120 годин). Заклад: 
Language Link London, 
адреса: 181 Earls Court 
Road, London SW5 
9RB. Cертифікат 
СЕЛТА (CELTA). 
Номер сертифікату: 
ccpf380840, дата 
видачі: серпень 2008. 
Кваліфікація учителя  
англійської мови для 
не носіїв мови 
відповідно до 
британської 
національної 
кваліфікаційної 
системи (Level 4 
Certificate in Teaching 

Пп. 2,6,13, 

16,17 п.5 приміток 
додатка 12  до 
ліцензійних умов 



English to Speakers of 
Other Languages  (the 
UK National 
Qualifications 
Framework)). 
2. Британська Рада в 
Україні,  
сертифікат про 
успішне закінчення 
курсу “PRESETT 
Trainer Development”, 
21.01.2019. 
3. Британська Рада в 
Україні,  
сертифікат про 
успішне закінчення 
курсу “Train the 
Trainer”, 04.07.2019. 

Академічне публічне 
мовлення (16 год.) 

Петрина Оксана 
Степанівна 

доцент 
кафедри 

англійської 
філології 

Прикарпатський 
університет імені 

Василя Стефаника, 
1998 р., Англійська 
мова і література, 
філолог, викладач 

англійської мови та 
літератури 

Кандидат 
філологічних наук, 

10.02.17 – 
порівняльно-
історичне і 
типологічне 

мовознавство; 
«Формування та 
функціонування 
англомовних та 
україномовних 

термінологічних 
систем банківської 

сфери» 

ЛНУ імені І. Франка, 
навчання в 

аспірантурі з відривом 
від виробництва, 

спеціальність 10.02.17 
– порівняльно-

історичне та 
типологічне 

мовознавство (2009-
2015 рр.) 

Пп. 1,2,3,6,11,13,17 
п.5 приміток додатка 
12  до ліцензійних 
умов 



Мовне тестування й 
оцінювання (16 год.) 

Романишин Ігор 
Михайлович 

доцент 
кафедри 

англійської 
філології 

Прикарпатський 
університет імені 

Василя Стефаника, 
1994 р., іноземні 
мови (англійська 

мова і література), 
учитель англійської 

та німецької мов 

Кандидат 
педагогічних наук, 
13.00.01 – загальна 

педагогіка та історія 
педагогіки, 

«Формування 
моральних відносин 
підлітків в умовах 

мікросоціуму», 
доцент кафедри 

англійської філології 

Інститут мовної 
освіти, м. Норвіч, 
Велика Британія, 
сертифікат учасника, 
“A Study visit for 
Ukrainian ELT 
Professionals in 
connection with the 
PRESETT Reform 
Project”, 26.03.2014; 

Британська Рада, 
сертифікат про 
успішне закінчення 
онлайн курсу «Special 
Educational Needs», 
23.02.2015; 

Британська Рада в 
Україні, IATEFL 
Ukraine, МОН 
України, 

сертифікати про 
успішне закінчення 
курсу “PRESETT 
Trainer/Teacher 
Development”, 
01.02.2015; 
12.07.2015; 
22.01.2016; 
07.07.2016; 
27.01.2017; 

Пп. 2,3,5,6,10,11,13, 
14, 16, 17 п.5 

приміток додатка 12  
до ліцензійних умов 



Британська Рада в 
Україні, сертифікати 
про успішне 
закінчення курсів 
“Monitoring, 
Evaluation and 
Learning”, “Materials 
Development”, 
28.11.2017; 
“ESP Essentials”, 
07.12.2018; 

Британська Рада в 
Україні, сертифікати 
про успішне 
викладання курсів  

“In-Service 
Professional 
Development Course 
for University Teachers 
of English”, 
30.08.2015; 

“Session Planning and 
Materials 
Development”, 
27.01.2018; “Teacher 
Research and 
Curriculum Study”, 
07.07.2018; 



“Trainer Development”, 
21.01.2019; 

Прикарпатський 
національний 
університет імені 
Василя Стефаника, 
сертифікат про 
успішне закінчення 
програми “Training for 
the academic staff of 
the PNU: 
Implementation of best 
European practices in 
Educational Process”, 
31.05.2019; 

Тернопільський 
національний 
педагогічний 
університет імені 
Володимира Гнатюка, 
сертифікат про 
відвідування 
інтерактивних занять 
програми “Camp 
L.E.A.D University”, 
22.06.2019 

    



 Основи медіаосвіти 
(16 год.) 

Гошилик 
Наталія 

Сергіївна 

доцент 
кафедри 

англійської 
філології 

Волинський 
державний 

університет імені 
Лесі Українки, 2003 

р.; Мова та 
література 

(англійська), 
магістр англійської 
мови і літератури 

Кандидат 
філологічних наук, 

10.02.04 – германські 
мови, “Лексична 

репрезентація часу в 
системі англійської 

мови та 
публіцистичному 
дискурсі”, доцент 

кафедри англійської 
філології 

Erasmus Mundus Ianus 
II (стипендія для 

проведення наукового 
дослідження), 

Грацький Університет 
(Graz University), 
Австрія (2015); 

Онлайн курс 
Університету 

Вірджинія (University 
of Virginia), США 

(освітня платформа 
Coursera) “Effective 

Classroom Interactions: 
Supporting Young 

Children’s 
Development” 

(сертифікат, 2013); 

Онлайн курс Коледжу 
СенДжакінто (San. 
Jacinto College), США 
(освітня платформа 
Coursera) “Crafting an 
Effective Writer: Tools 
of the Trade” 
(сертифікат, 2013) 

Пп. 
1,2,5,6,11,13,16,17 
п.5 приміток додатка 
12  до ліцензійних 
умов 

 

 

 



4. Якісний склад випускової кафедри англійської філології зі спеціальності 014 Середня освіта, 

спеціалізації 014.02 Мова і література (англійська), ОР бакалавр 

 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 
викладача 

Найменуванн
я посади (для 
сумісників – 

місце 
основної 
роботи, 

найменуванн
я посади) 

Найменування 
закладу, який 

закінчив 
викладач (рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 

згідно з 
документом 

про вищу 
освіту) 

Науковий ступінь, 

шифр і 
найменування 

наукової 
спеціальності, 

тема дисертації, 
вчене звання, за 
якою кафедрою 
(спеціальністю) 

присвоєно 

Найменування всіх 
навчальних 

дисциплін, які 
закріплені за 

викладачем, та 
кількість лекційних 

годин з кожної 
навчальної 
дисципліни 

Інформація про наукову 
діяльність (основні 

публікації за напрямом, 
науково-дослідна робота, 
участь у конференціях і 

семінарах, робота з 
аспірантами та 

докторантами, керівництво 
науковою роботою 

студентів) 

Відомості про 
підвищення 

кваліфікації викладача 
(найменування 

закладу, вид 
документа, тема, дата 

видачі) 

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 

Бистров Яків 
Володимирович 

завідувач 
кафедри 
англійської 
філології 

Прикарпатськи
й університет 
імені Василя 
Стефаника, 
1993 р., 
російська мова 
і література, 
англійська 
мова, вчитель 
російської 
мови і 
літератури та 
англійської 
мови 

Доктор 
філологічних 
наук, 10.02.04 – 
германські мови, 
тема дисертації:  

«Біографічний 
наратив у 
лінгвокогнітивно
му вимірі (на 
матеріалі 
англомовної 
прози ХХ – 
початку ХХІ ст.)» 

Лексикологія (18 
год.), теоретична 
граматика (20 год.), 
загальнотеоретичн
ий курс другої 
іноземної мови (20 
год.), методологія 
організації 
наукових 
досліджень (10 
год.), сучасні 
лінгвістичні теорії 
(20 год.) 

Основні публікації: 

1. Bystrov Ya. Fractal 
metaphor LIFE IS A STORY 
in biographical narrative / 
Ya. Bystrov // Topics in 
Linguistics. – Volume 14. 
Issue 1. – 2014. – P. 1–8. 

2. Бистров Я. В. 
Кореферентні відношення 
у структурі фрактального 
концепту (на матеріалі 
англомовного оповідного 
тексту) // Нова філологія. 

Навчання в 
докторантурі Інституту 
філології Київського 
національного 
університету імені 
Тараса Шевченка, 
спеціальність 10.02.04 – 
германські мови (2013–
2016 рр.); 

Чернівецький 
національний 
університет імені Ю. 
Федьковича, кафедра 
англійської мови, 



Професор 
кафедри 
англійської 
філології  

Збірник наукових праць. – 
Запоріжжя : ЗНУ, 2016. – 
№ 68. – С. 149 – 154. 
3. Бистров Я. В. 
Актуалізація фрактальної-
моделі-матриці ЖИТТЯ Є 
РОЗПОВІДЬ в 
англомовному 
біографічному наративі // 
Нова філологія. Збірник 
наукових праць. – 
Запоріжжя : ЗНУ, 2017. – 
№ 69. – С. 14 – 20. 

4. Бистров Я. В. 
Англомовний біографічний 
наратив у вимірах 
когнітивної лінгвістики і 
синергетики: монографія. – 
К.; Івано-Франківськ : 
Видавець Кушнір Г.М., 
2016. – 320 с. 

5. Бистров Я. В. Interpreting 
English Fiction: Theory and 
Practice. [Інтерпретація 
художнього тексту: теорія і 
практика]. Навч. посібник. 
– К.: Ленвіт, 2014. – 216 с. 
(з грифом МОН України). 

Науково-дослідна робота: 

«Сучасні тенденції 
викладання 
англійської мови та 
теорій германського 
мовознавства», 
довідка, 23.04.2018 р., 
№ 02/13-1131 



Науковий керівник 
комплексної наукової теми 
кафедри англійської 
філології факультету 
іноземних мов 
Прикарпатського 
національного 
університету імені Василя 
Стефаника 
“Концептуальна та мовна 
картини світу” (номер 
державної реєстрації 
0113U001963). 

Член журі Всеукраїнської 
студентської олімпіади зі 
спеціальності “Англійська 
мова і література” (КНЛУ, 
2013 р.). 

Офіційне опонування 

 дисертацій на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата філологічних 
наук у спеціалізованих 
вчених радах Київського 
національного 
лінгвістичного 
університету, Львівського 
національного 
університету ім. І. Франка, 



Херсонського державного 
університету. 

Участь в конференціях, 
семінарах. 

Член оргкомітету Міжнар. 
наук. конференції «Сучасні 
дослідження з лінгвістики, 
літературознавства і 
міжкультурної комунікації 
(ELLIC 2013) (2013 р.). 

Міжнародна науково-
практична конференція 
“Мови і світ: дослідження 
та викладання” 
(Кіровоград, 2014, 2016);  

Міжнародний конгрес з 
когнітивної лінгвістики 
(Челябінськ, 2014); 
Міжнародна наукова 
конференція “Мова – 
література – мистецтво” 
(Київ, 2014); Міжнародна 
наукова конференція 
“Семантика і прагматика 
мовних одиниць” (Мінськ, 
2015); Міжнародна наукова 
конференція “Когнітивна 
лінгвістика у 
міждисциплінарному 



контексті: теорія і 
практика” (Черкаси, 2016). 

Робота з аспірантами. 

Наукове керівництво 
аспірантами зі 
спеціальності 10.02.04 – 
германські мови. 
Підготував 5 кандидатів 
філологічних наук (Дойчик 
О.Я., Плисак Д.В., Мінцис 
Ю.Б., Кривенок Ю.С., 
Сергієнко В.Л.). 

Керівництво науковою 
роботою студентів. 

Керівництво 
магістерськими роботами. 

Підготував призерів 
Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових 
робіт (Кривенок Ю.С., 
Веприняк І.Д., Гайдичук 
О.М.). Підготував 
переможців стипендіальної 
програми ZAVTRA.UA 
(Гайдичук О.М., 
Романчукевич Н.І.). 

Артиш Ольга 
Олександрівна 

асистент 
кафедри 

Прикарпатськи
й університет 
імені Василя 

- Основна іноземна 
мова, 

Основні публікації: МОН України та 
Британська Рада в 
Україні в рамках 



англійської 
філології 

Стефаника, 
2001р., 

"Англійська 
мова та 

література", 
філолог, 
викладач 

англійської 
мови та 

літератури 

друга іноземна 
мова,  

практична 
фонетика 

1. Артиш О.О., Білик О.І. 
Практикум для розвитку 
навичок читання 
оригінального художнього 
твору (до роману Джоан К. 
Ролінґ “Гаррі Поттер і 
філософський камінь”). 
Робочий зошит студента. – 
Івано-Франківськ, 2013. – 
90 с. 

2. Артиш О.О., Білик О.І. 
Практикум для розвитку 
навичок читання 
оригінального художнього 
твору (до роману Елізабет 
Гілберт “Їж, Молися, 
Кохай”). Робочий зошит 
студента. – Івано-
Франківськ, 2014. – 80 с. 

3. Артиш О.О., Білик О.І. 
Практикум для розвитку 
навичок читання 
оригінального художнього 
твору (до роману Джеймса 
Боуена “A Street Cat Named 
Bob”). Робочий зошит 
студента. Ч. 1. – Івано-
Франківськ, 2015. – 82 с. 

3. Артиш О.О., Білик О.І. 
Практикум для розвитку 
навичок читання 

проекту “Вчитель 
нового покоління”, 
сертифікат, 
«Професійна 
майстерність вчителя», 
Львів, 2016). 
 
МОН України та 
Британська Рада в 
Україні в рамках 
проекту “Вчитель 
нового покоління”, 
сертифікат, 
«Професійна 
майстерність вчителя», 
Рахів, 2016). 



оригінального художнього 
твору (до роману Джеймса 
Боуена “Вуличний кіт на 
ім’я Боб”). Книга для 
вчителя. Частина друга. – 
Івано-Франківськ, 2017. – 
87 с. 

Билиця Уляна 
Ярославівна 

асистент 
кафедри 

англійської 
філології 

Прикарпатськи
й національний 

університет 
імені Василя 
Стефаника, 

2006р. 
Спеціальність 

"Мова та 
література 

(англійська), 
кваліфікація 

філолога, 
викладача 

англійської, 
німецької мов 
та зарубіжної 

літератури 

Кандидат 
філологічних 

наук, 10.02.04 – 
германські мови, 
тема дисертації: 

«Концепт 
HUMAN BEING в 

англомовній 
компаративній 
фразеології» 

Основна іноземна 
мова,  

практична 
граматика,  

друга іноземна 
мова 

 

Основні публікації: 

1. Билиця У.Я. The Cultural 
Codes of English 
Comparative Phraseological 
Units // Сучасні 
дослідження з лінгвістики, 
літературознавства і 
міжкультурної комунікації 
(ELLIC 2013): матеріали 
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практична конференція 
«Мови і світ: дослідження 

лінгвістики ім. 
Г. Кочура, лютий – 
березень 2017 р., 

довідка № 1147-В від 
16.03.2017 р. 



та викладання», м. 
Кіровоград, 2011.  

Науково-дослідна робота. 

Участь у комплексній 
науковій темі кафедри 
англійської філології 
факультету іноземних мов 
Прикарпатського 
національного 
університету імені Василя 
Стефаника “Концептуальна 
та мовна картини світу” 
(номер державної 
реєстрації 0113U001963). 

Керівництво науковою 
роботою студентів. 

Керівництво 
магістерськими роботами. 
Підготував переможницю 
стипендіальної програми 
ZAVTRA.UA (Сіреджук 
О.Т., 2016). 

Гонтаренко 
Наталія 

Миколаївна 

викладач 
кафедри 

англійської 
філології 

Прикарпатськи
й університет 
імені Василя 
Стефаника, 

2000 р., 
англійська 

мова і 
література, 

- Основна іноземна 
мова,  

практична 
граматика 

Основні публікації: 

1. Гонтаренко Н.М. 
Когнітивна модель 
семантики дієслів 
просторового переміщення 
/ Н.М. Гонтаренко // 
Наукові записки. – Випуск 

Прикарпатський 
національний 

університет імені 
Василя Стефаника, 

навчання в аспірантурі 
без відривом від 
виробництва за 

спеціальністю 10.02.04 



філолог, 
викладач 

англійської 
мови і 

літератури 

118. – Серія : Філологічні 
науки (мовознавство) – 
Кіровоград : РВВ КДПУ ім. 
В. Винниченка, 2013. – C. 
486–490. 

2. Гонтаренко Н.М. 
Поняттєвий простір 
корелятів концептуальної 
метафори POLITICS IS 

HUMAN LOCOMOTION // 
Науковий вісник 
Міжнародного 
гуманітарного 
університету. Серія : 
філологія : зб. наук. праць. 
– Одеса, 2014. – Вип. № 11. 
– С. 7–9. 

3. Gontarenko N. Fictive 
motion verbs in English: a 
cognitive linguistics 
perspective // Austrian 
Journal of Humanities and 
Social Sciences, «East West» 
Association for Advanced 
Studies and Higher Education 
GmbH. – № 9-10. – Vienna, 
2014. – P. 46–48. 

4. Гонтаренко Н.М. 
Метафоричні моделі з 
дієсловами просторового 
переміщення людини у 

– германські мови 
(2010 - 2014 рр.). 

 

Міжнародний 
освітньо-

екзаменаційний центр 
(Dinternal Education, 

м.Київ), семінар-
тренінг для майбутніх 

екзаменаторів 
міжнародних іспитів 

PTE General, 
сертифікат, 18.11.2017 

р. 



сучасній англійській мові // 
Науковий вісник 
Дрогобицького державного 
педагогічного університету 
імені Івана Франка. Серія : 
Філологічні науки 
(мовознавство). – 2015. – № 
3. – С. 72–76. 

Науково-дослідна робота: 

Перебування в аспірантурі 
Прикарпатського 
національного університету 
імені Василя Стефаника 
(2010–2014 рр.). 

Участь в конференціях, 
семінарах. 

Міжнародна науково-
практична конференція “В 
мире науки и искусства: 
вопросы филологии, 
искусствоведения и 
культурологии” 
(Новосибірськ, Росія, 
2014);  

Міжнародна науково-
практична конференція 
“Сучасна філологія: теорія 
та практика” (Одеса, 2014);  



Міжнародна науково-
практична конференція 
“Мови і світ: дослідження 
та викладання” 
(Кіровоград, 2012, 2013);  
Міжнародна наукова 
Інтернет-конференція 
“Сучасні дослідження з 
лінгвістики, 
літературознавства і 
міжкультурної комунікації 
(ELLIC 2013)” (Івано-
Франківськ, 2013). 

Гошилик 
Володимир 
Богданович 

доцент 
кафедри 

англійської 
філології 

Прикарпатський 
університет 
імені Василя 
Стефаника, 

2002р.; “Мова та 
література 

(англійська)”; 
філолог, 
викладач 

англійської 
мови та 

зарубіжної 
літератури 

Кандидат 
філологічних 

наук, 10.02.01 – 
українська мова, 

“Семантико-
синтаксична 

структура речень 
із предикатними 

стійкими 
дієслівно-
іменними 

сполуками в 
сучасній 

українській мові”, 
доцент кафедри 

англійської 
філології 

Основна іноземна 
мова, 

лінгвокраїнознавст
во (20 год.), 

методика навчання 
основної іноземної 

мови 

Основні публікації: 

1. Гошилик В.Б. До 
проблеми когнітивно-
дискурсивного опису 
граматичної категорії часу 
// Наукові записки 
Вінницького державного 
педагогічного університету 
імені Михайла 
Коцюбинського. Серія: 
Філологія: зб. наук. праць / 
[гол. ред. Н.Л. Іваницька]. – 
Вінниця: ТОВ «Фірма 
«Планер», 2013. – С. 19-23. 

2. Гошилик В.Б. Взаємодія 
категорій футуральності і 
модальності в сучасній 
англійській мові // Наукові 

Інститут англістики 
Грацького 

університету імені 
Карла і лінгвістики 

Франца, м. Грац, 
Австрія (звіт, 2015); 

Міністерство освіти і 
науки України, 

Британська Рада в 
Україні, сертифікат, 

“Planninng and 
Materials” в рамках 
проекту «Шкільний 

вчитель нового 
покоління» (21-27 

січня 2018 р., м.Львів). 



записки. Серія 
“Філологічні науки” / відп. 
ред. проф. Г.В. 
Самойленко. – Ніжин: НДУ 
ім. М. Гоголя, 2014. – К. 1. 
– С. 41-44. 

3. Гошилик В.Б. 
Когнітивно-дискурсивні 
параметри майбутнього 
часу в сучасній англійській 
мові // Науковий вісник 
Чернівецького 
університету: зб. наукових 
праць. – Чернівці: Вид. дім 
“Родовід”, 2014. – Вип. 690-
691: Германська філологія. 
– С. 140-144. 

4. Гошилык В.Б. 
Концептуальные 
характеристики восприятия 
времени // Мир языков: 
ракурс и перспектива: 
Материалы VI Междунар. 
науч.-практ. конф., Минск, 
22 апреля 2015 г. В 7 т. – Т. 
7 / отв. ред. Н.Н. Нижнева. 
– Минск: БГУ, 2015. – С. 
17-23. 

Науково-дослідна робота. 



Участь в конференціях: 

Міжнародна наукова 
конференція «Мова – 
література – мистецтво: 
когнітивно-семіотичний 
інтерфейс» (Київ, 2014), 
Міжнародний конгрес з 
когнітивної лінгвістики 
(Челябінськ, 2014),  

Міжнародна конференція 
«Мир языков: ракурс и 
перспектива» (Білорусь, 
2015),  

XX TESOL National 
Conference of the 
Educational Association of 
Teachers of English to 
Speakers of Other Languages 
in Ukraine (Черкаси, 2015),  

“Cognitive Linguistics in 
Wroclaw Conference” 
(Польща, 2015),  

Міжнародна конференція 
«Мир языков: ракурс и 
перспектива» (Білорусь, 
2016). 

Робота з аспірантами. 



Наукове керівництво 
аспірантами зі 
спеціальності 10.02.04 – 
германські мови. 
Підготував 1 кандидата 
філологічних наук (Білик 
О.І). 

Керівництво науковою 
роботою студентів. 

Керівництво 
магістерськими роботами. 

Член журі Всеукраїнської 
студентської олімпіади зі 
спеціальності “Англійська 
мова і література” 
(Львівський національний 
університет імені Івана 
Франка, 2012 р.). 

Гошилик 
Наталія 

Сергіївна 

доцент 
кафедри 

англійської 
філології 

Волинський 
державний 
університет 
імені Лесі 

Українки, 2003 
р.; Мова та 
література 

(англійська), 
магістр 

англійської 

Кандидат 
філологічних 

наук, 10.02.04 – 
германські мови, 

“Лексична 
репрезентація 
часу в системі 

англійської мови 
та 

публіцистичному 
дискурсі”, доцент 

кафедри 

Основна іноземна 
мова, основи 

міжкультурної 
комунікації (8 год.) 

Основні публікації: 

1. Гошилик Н. С. Схемні 
образи часу в сучасній 
англійській мові: 
монографія – Івано-
Франківськ : НАЇР, 2013. – 
220 с. 
2. Гошилик Н.С. 
Дискурсотвірна роль 
концептуальних метафор з 
референтом ЧАС : 

Erasmus Mundus Ianus 
II (стипендія для 

проведення наукового 
дослідження), 

Грацький Університет 
(Graz University), 
Австрія (2015); 

Онлайн курс 
Університету 

Вірджинія (University 
of Virginia), США 



мови і 
літератури 

англійської 
філології 

еколінгвістичний підхід // 
Вісник Харк. нац. ун-ту 
імені В.Н. Каразіна. – 2014. 
– № 1103. – С. 12-17. 
3. Гошилик Н.С. Час як 
міждисциплінарний об’єкт 
аналізу // Науковий вісник 
Чернівецького 
університету : збірник 
наукових праць. – Чернівці 
: Видавничий дім 
“Родовід”, 2014. – Вип. 690-
691: Германська філологія. 
– С. 144-149. 
4. Гошилык Н.С. 
Предконцептуальный и 
концептуальный уровни 
восприятия времени // 
Лингвистика XXI века : сб. 
науч. ст. : к 65-летнему 
юбилею проф. В.А. 
Масловой / соред. В.В. 
Колесов, М.В. Пименова, 
В.И. Теркулов. – М. : 
Флинта, 2014. – С. 472-480. 
5. Гошилык Н.С. 
Эколингвистический 
анализ темпоральных 
концептуальных метафор в 
американском 
политическом дискурсе // 
Языки мира – в мир языков: 

(освітня платформа 
Coursera) “Effective 

Classroom Interactions: 
Supporting Young 

Children’s 
Development” 

(сертифікат, 2013); 

 

Онлайн курс Коледжу 
СенДжакінто (San. 

Jacinto College), США 
(освітня платформа 

Coursera) “Crafting an 
Effective Writer: Tools 

of the Trade” 
(сертифікат, 2013) 



межвузовский сборник 
научных статей Вып. 6. / 
БГУ, Филологический 
факультет, каф. англ. 
языкознания; отв. ред. Н.Н. 
Нижнёва. – Минск : БГУ, 
2015. – С. 58-66. 

6. Гошилык Н.С. Способы и 
локализация действия в 
темпоральной метафоре 
TIME IS SPACE / Н.С. 
Гошилык, В.Б. Гошилык // 
Мир языков: ракурс и 
перспектива: Материалы 
VII Междунар. науч.-практ. 
конф. В 3 т. Т. 2 / отв. ред. 
Н.Н. Нижнева. – Минск : 
БГУ, 2016. – С. 13-15. 

7. Goshylyk N. “Small is 
Beautiful” in the English 
Mass Media Texts on 
Sustainable Development. 
AAA - Arbeiten aus Anglistik 
und Amerikanistik, 2017, 
Band 42. – pp. 141-158. 

Науково-дослідна робота. 

Участь в конференціях: 

Міжнародна наукова 
конференція «Мова – 



література – мистецтво: 
когнітивно-семіотичний 
інтерфейс» (Київ, 2014), 
Міжнародний конгрес з 
когнітивної лінгвістики 
(Челябінськ, 2014); 
Міжнародна конференція 
«Мир языков: ракурс и 
перспектива» (Білорусь, 
2015); XX TESOL National 
Conference of the 
Educational Association of 
Teachers of English to 
Speakers of Other Languages 
in Ukraine (Черкаси, 2015),  

“Cognitive Linguistics in 
Wroclaw Conference” 
(Польща, 2015), 
Міжнародна конференція 
«Мир языков: ракурс и 
перспектива» (Білорусь, 
2016). 

Керівництво науковою 
роботою студентів. 

Керівництво 
магістерськими роботами. 

Дерев’янко 
Оксана 

Андріївна 

Доцент 
кафедри 

Прикарпатськи
й університет 

Кандидат 
філологічних 

наук, 

Основна іноземна 
мова, 

Основні публікації: 

1. Дерев’янко О.А. Статус 
дебітивної модальності  в 

Кам’янець-
Подільський 
національний 

університет імені Івана 



англійської 
філології 

імені Василя 
Стефаника, 

1993 р., 

іноземні мови, 
учитель 

англійської і 
німецької мов 

10.02.01 – 
українська мова, 

«Семантико-
синтаксична 

структура речень 
із предикатами 
дебітивності в 

сучасній 
українській мові», 

доцент кафедри 

англійської 
філології 

 

країнознавство (20 
год.) 

 

ієрархії інших модальних 
значень // Наукові записки 
Національного 
університету «Острозька 
академія». Серія 
«Філологічна»: збірник 
наук. пр. / укладачі: І.В. 
Ковальчук, Л.М. Коцюк, 
С.В. Новосельська. – 
Острог: Вид-во 
Національного 
університету «Острозька 
академія». – Вип. 44. – 
2014. – С. 85-86. 

2. Дерев’янко О. А. 
Семантичні засоби 
вираження концептів 
повинності та необхідності 
в англомовному дискурсі // 
Наукові записки. Серія 
«Філологічна»: збірник 
наук. пр. – Острог : Вид-во 
Національного 
університету «Острозька 
академія». – Вип. 34. – 
2013. – C. 50-52. 

3. Дерев’янко О. А. Оцінка 
“добре” / “погано” як 
диференційна ознака 
речень із предикатами 
дебітивності // Сучасні 

Огієнка, кафедра 
англійської мови 

факультет іноземної 
філології, «Теоретичні 

проблеми сучасної 
англістики», довідка 
23.05.2016 р., № 46 



дослідження з лінгвістики, 
літературознавства і 
міжкультурної комунікації 
(ELLIC 2015): матеріали II 
Міжнар. наук. конф. / відп. 
ред. Н.Я. Яцків. – 
Прикарпатський нац. ун-т 
імені Василя Стефаника. – 
Івано-Франківськ: 
Видавець Кушнір Г.М., 
2015. – С. 202-205. 

4. Семантико-синтаксична 
структура речень із 
предикатами дебітивності // 
Наукові записки 
Міжнародного 
гуманітарного 
університету: [збірник]. - 
Одеса: «Гельветика», 2017. 
– Вип. 27. – С. 114-117. 

Науково-дослідна робота: 

Участь у комплексній 
науковій темі кафедри 
англійської філології 
факультету іноземних мов 
Прикарпатського 
національного 
університету імені Василя 
Стефаника “Концептуальна 
та мовна картини світу” 



(номер державної 
реєстрації 0113U001963). 

Участь в конференціях, 
семінарах. 

II Міжнародна науково-
практична конференція 
«Сучасні дослідження з 
лінгвістики, 
літературознавства і 
міжкультурної комунікації 
(ELLIC 2015), (Івано-
Франківськ, 2015),  

Міжнародна науково-
практична конференція 
«Филология и 
культурология: 
современные проблемы и 
перспективы развития» 
(Махачкала, Росія, 2014),  

Міжнародна науково-
практична конференція 
«Наука и образование без 
границ – 2015» 
(Пшемишль, Польща, 
2015), Міжнародна 
науково-практична 
конференція з 
міжнародною участю 
«Каразінські читання: 
Людина. Мова. 



Комунікація» (Харків, 
2013),  

Міжнародна науково-
практична конференція 
«Лінгвістика фахових мов, 
термінознавство, переклад» 
(Київ, 11-12 травня 2017 р.). 

Керівництво науковою 
роботою студентів. 

Наукове керівництво 
магістерськими роботами. 

Дойчик Оксана 
Ярославівна 

Доцент 
кафедри 

англійської 
філології 

Прикарпатськи
й національний 

університет 
імені Василя 
Стефаника, 

2006 р., мова та 
література 

(англійська), 
філолог, 
викладач 

англійської, 
німецької мов 
та зарубіжної 
літератури. 

Кандидат 
філологічних 

наук, 10.02.04 – 
германські мови; 

«Ідіостиль 
Джуліана Барнса 
в лінгвоконцепту-
альному вимірі», 
доцент кафедри 

англійської 
філології 

Основна іноземна 
мова, друга іноземна 

мова, практична 
граматика, сучасні 

лінгвістичні теорії (8 
год.) 

 

Основні публікації: 

1. Дойчик О.Я. Художні 
концепти MAN, WOMAN в 
ідіостилі Джуліана Барнса 
// Вісник Харківського 
національного університету 
імені В. Н. Каразіна. – Серія 
“Романо-германська 
філологія. Методика 
викладання іноземних 
мов”. – № 1072. – 2013. – С. 
28-33. 
2. Дойчик О.Я. 
Вербалізація художнього 
концепту MIDDLE AGE в 
ідіостилі Джуліана Барнса 
// Вісник Харківського 
національного університету 

Чернівецький 
національний 

університет ім. 
Ю.Федьковича 

кафедра англійської 
мови, «Сучасні теорії 

германського 
мовознавства», 

довідка, 24.05.2017 р., 
№ 2/13-1410 



імені В. Н. Каразіна. – Серія 
“Романо-германська 
філологія. Методика 
викладання іноземних 
мов”. – № 1103. – 2014. – С. 
18-24. 
3. Дойчик О.Я. Художній 
концепт ART в ідіостилі 
Джуліана Барнса // Вісник 
Харківського 
національного університету 
імені В. Н. Каразіна. – Серія 
“Романо-германська 
філологія. Методика 
викладання іноземних 
мов”. – № 1124. – 2014. – С. 
34-40. 
4. Дойчик О.Я. 
Когнітивний вимір іронії в 
ідіостилі Дж. Барнса // 
Вісник Харківського 
національного університету 
імені В. Н. Каразіна. – Серія 
“Романо-германська 
філологія. Методика 
викладання іноземних 
мов”. – № 1155. – 2015. – С. 
34-39. 
5. Дойчик О.Я. 
Лінгвокогнітивні 
параметри комплексної 
іронії в ідіостилі 



Дж. Барнса // Вісник 
Харківського 
національного університету 
імені В. Н. Каразіна. – Серія 
“Романо-германська 
філологія. Методика 
викладання іноземних 
мов”. – Вип. 83. – 2016. – С. 
66-72. 
Науково-дослідна робота: 

Дослідження в межах 
колективної наукової теми 
кафедри англійської 
філології факультету 
іноземних мов 
Прикарпатського 
національного 
університету імені Василя 
Стефаника “Концептуальна 
та мовна картини світу” 
(номер державної 
реєстрації 0113U001963). 

Офіційне опонування 
дисертацій на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата філологічних 
наук у спеціалізованих 
вчених радах Херсонського 
державного університету, 
Харківського 
національного 



університету ім. В.Н. 
Каразіна, Київського 
національного 
університету імені Тараса 
Шевченка. 

Участь у конференціях, 
семінарах: 

ІІІ Всеукраїнська наукова 
конференція германістів з 
міжнародною участю 
«Германістика у ХХІ 
столітті: когнітивна, соціо- 
та прагмалінгвістика»; 
(Харків, 5 квітня 2014 р.);  

Міжнародна науково-
практична конференція «І 
Таврійські філологічні 
читання»; (Херсон, 27-28 
лютого, 2015р.); 
Міжнародна наукова 
конференція «Сучасні 
дослідження з лінгвістики, 
літературознавства і 
міжкультурної комунікації 
(ELLIC 2015)»; (Івано-
Франківськ, 2015р.); 
Міжнародна наукова 
конференція “Сучасні 
дослідження з лінгвістики, 
літературознавства і 
міжкультурної комунікації 



(ELLIC 2016)” (Івано-
Франківськ, 2016). 

Робота з аспірантами. 

Наукове керівництво 
аспірантами зі 
спеціальності 10.02.04 – 
германські мови. 

Підготувала 1 кандидата 
філологічних наук 
(Іванотчак Н.І.). 

Керівництво науковою 
роботою студентів. 

Керівництво 
магістерськими роботами. 

Підготувала призера 
Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових 
робіт (Данилюк І., 2015 р.). 

Думчак Ірина 
Михайлівна 

Доцент 
кафедри 

англійської 
філології 

Прикарпатськи
й університет 
імені Василя 
Стефаника, 

1995 р., 
українська 

мова і 
література, 
англійська 

мова, вчитель 

Кандидат 
філологічних 
наук, 

10.01.05 –
порівняльне 
літературознавс
тво 
«Українська 
проблематика 
ХХ ст. у творчій 

Основна іноземна 
мова, практична 

граматика, 
етнолінгвістичні 

аспекти 
мультикультураліз

му (8 год.) 

Основні публікації: 

1. Думчак І.М. Ukrainian 
Constituent of American 
Multiculturalism: Ethnic and 
Cultural Aspects 
[Українська складова 
американського 
мультикультуралізму: 
етно-культурний аспект] / 
Iryna Dumchak // Journal of 

Львівський 
національний 

університет імені Івана 
Франка, кафедра 

англійської філології 
факультету іноземних 

мов, «Сучасні 
тендетнії англійської 
філології», довідка, 

23.10.2013р № 4535-в 



української 
мови і 

літератури та 
англійської 

мови 

спадщині 
американського 
письменника 
Аскольда 
Мельничука», 
доцент кафедри 
англійської 
філології 

Vasyl Stefanyk Precarpathian 
National University. Vol.2, 
No. 23., 2015. – Р. 42-47. 

2. Думчак І.М. Стилістичні 
особливості англійського 
сленгу (на матеріалі роману 
Дж. Роулінг “Гаррі Поттер і 
таємна кімната”). – Сучасні 
дослідження з лінгвістики, 
літературознавства і 
міжкультурної комунікації 
(ELLIC 2015): матеріали ІІ 
Міжнародної наукової 
конференції / відп. ред. 
Н.Я. Яцків; 
Прикарпатський 
національний університет 
ім. Василя Стефаника. – 
Івано-Франківськ: 
Видавець Кушнір Г.М., 
2015. – С.191–194. 

3. Думчак І.М. Українська 
складова американського 
мультикультуралізму: 
етно-культурний аспект// 
Вісник Прикарпатського 
університету. Філологія. 
Випуск 40-41. – Івано-
Франківськ, 2013-2014. – С. 
191–196. 



4. Думчак І. 
Функціонально-
стилістичне навантаження 
розмовної лексики у 
художньому тексті (на 
матеріалі романів Тоні 
Моррісон) // 
Прикарпатський вісник 
НТШ. Слово. – 2016. # 
2(34). – C. 94–101. 

5. Думчак І. М. 
Ethnolinguistic Aspects of 
Multiculturalism. 
[Етнолінгвістичні аспекти 
мультикультуралізму]. 
Навчально-метод. посібник 
– Івано-Франківськ: НАІР, 
2014. – 65 с. 

Науково-дослідна робота: 

Участь у комплексній 
науковій темі кафедри 
англійської філології 
факультету іноземних мов 
Прикарпатського 
національного 
університету імені Василя 
Стефаника “Концептуальна 
та мовна картини світу” 
(номер державної 
реєстрації 0113U001963). 



Навчання в аспірантурі 
філологічного факультету 
Прикарпатського 
національного університету 
імені Василя Стефаника 
(2000–2005 рр.). 

Керівництво 
магістерськими роботами. 

Участь в конференціях, 
семінарах. 

Міжнародна наукова 
конференція «Сучасні 
дослідження з лінгвістики, 
літературознавства і 
міжкультурної комунікації 
(ELLIC 2013, ELLIC 2015, 
ELLIC 2016, ELLIC 2017) 
(2013р., 2015р., 2016р., 
2017р.); Міжнародна 
науково-практична 
конференція 
„Міжкультурна 
комунікація: мова – 
культура – особистість” 
(Острог, 2014). 

Заграновська 
Олена Іллівна 

Асистент 
кафедри 

англійської 
філології 

Прикарпатськи
й університет 
імені Василя 
Стефаника, 

2000 р., 

- Основна іноземна 
мова,  

практична 
граматика 

Основні публікації: 

1. Заграновська О.І. 
Реалізація категорії 
ввічливості за допомогою 

Івано-Франківський 
національний 

технічний університет 
нафти і газу, кафедра 

філології та перекладу, 



англійська 
мова і 

література, 
філолог, 
викладач 

англійської 
мови і 

літератури 

мовленнєвих актів (на 
матеріалі англійського та 
українського мовлення) // 
Наукові записки / Серія « 
Філологічна». Вип. 33. –
Острог, 2013. – С. 61-63. 

2. Заграновська О.І. 
Мовленнєві акти незгоди в 
контексті комунікації  // 
О.І. Заграновська // Наукові 
записки / Серія 
«Філологічна». Вип. 43. – 
Острог, 2014. – С. 110-112. 

3. Заграновська О.І. 
Лінгвістичний аналіз 
мовленнєвих актів похвали 
та компліменту (на 
матеріалі українського та 
англійського мовлення) // 
Наукові записки 
Національного 
університету «Острозька 
академія». Серія 
«Філологічна». Вип. 60. 
Острог, 2016. – С. 144-146. 

4. Заграновська О.І. 
Способи реалізації 
мовленнєвих актів 
спонукання в контексті 
комунікації (на матеріалі 
сучасного англійського 

«Сучасні методики 
викладання 

англійської мови», 
довідка, 29.06.2016р 

№46-35-6/1 



мовлення) // Наукові 
записки Національного 
університету «Острозька 
академія». Серія 
«Філологічна». Вип. 64. 
Острог, 2017. – С. 124-129. 

Участь в конференціях, 
семінарах. 

Міжнародна науково-
практична конференція 
«Міжкультурна 
комунікація: Мова—
Культура—Особистість» 
(Острог 2013, 2014, 2015, 
2016, 2017); 

Міжнародна наукова 
конференція «Сучасні 
дослідження з лінгвістики, 
літературознавства і 
міжкультурної комунікації 
(ELLIC 2016), 2016 р. 

Іванотчак 
Наталія Іллівна 

асистент 
кафедри 

англійської 
філології 

Прикарпатсь-
кий 

національний 
університет 
імені Василя 
Стефаника, 

2009 р., Мова 
та література 
(англійська), 

Кандидат 
філологічних 

наук, 10.02.04 – 
германські мови,  

«Лінгвокогнітивні і 
прагматичні 

параметри емпатії в 
англомовній 

Основна іноземна 
мова,  

друга іноземна 
мова, переклад 

наукових і 
технічних текстів 

(12 год.), методика 

Основні публікації: 

1. Іванотчак Н. І. Емпатія в 
аспекті категорій 
градуальності оцінки та 
норми // Науковий вісник 
міжнародного 
гуманітарного 
університету. Серія 

Прикарпатський 
національний 

університет імені 
Василя Стефаника, 

навчання в аспірантурі 
без відривом від 
виробництва за 

спеціальністю 10.02.04 



філолог, 
викладач 

англійської, 
німецької мов 
та зарубіжної 

літератури 

дитячій прозі 
жанру фентезі» 

навчання основної 
іноземної мови 

 

“Філологія” : збірник 
наукових праць. — Одеса : 
“Гельветика”, 2015. — Вип. 
16. — С.112 — 116. 

2. Іванотчак Н. І. 
Когнітивна метафора як 
засіб вербалізації емпатії в 
англомовній дитячій прозі 
фентезі // Наукові записки 
ВДПУ. Серія “Філологія” : 
збірник наукових праць. — 
Вінниця, 2015.  — С.  133 —  
138. 

3. Іванотчак Н. І. Схемні 
образи як перед 
концептуальна основа 
емпатії // Науковий вісник 
Дрогобицького державного 
педагогічного університету 
імені Івана Франка. Серія: 
Філологічні науки 
(мовознавство) : збірник 
наукових праць. – 
Дрогобич, 2016. – С. 124-
127. 

4. Іванотчак Н.І. 
Іллокутивні типи 
вербальних проявів емпатії 
англомовній дитячій прозі 
жанру фентезі  // Науковий 
вісник міжнародного 

– германські мови 
(2011-2016 рр.); 

 

Міністерство освіти і 
науки України, 

Британська Рада в 
Україні, сертифікат, 

“Planninng and 
Materials Development” 

в рамках проекту 
«Шкільний вчитель 

нового покоління» (21-
27 січня 2018 р., 

м.Львів). 



гуманітарного 
університету. Серія 
“Філологія” : збірник 
наукових праць. – Одеса : 
“Гельветика”, 2017. – Вип. 
26. – Том 2. – C. 33 – 36. 

5. Ivanotchak N.I. Concept 
Bullying in Juvenile Fantasy 
Prose: Cognitive 
Communicative Approach // 
Science and Education a New 
Dimension. Philology. 
Volume 35. – Issue 125. – 
Budapest, 2017. – P. 33 – 35. 

Науково-дослідна робота: 

Робота в межах 
комплексної наукової теми 
кафедри англійської 
філології факультету 
іноземних мов 
Прикарпатського 
національного 
університету імені Василя 
Стефаника “Концептуальна 
та мовна картини світу” 
(номер державної 
реєстрації 0113U001963). 

Участь в конференціях, 
семінарах. 



Міжнародна науково-
практична конференція 
«Лінгвокогнітивні та 
соціокультурні аспекти 
комунікації» (Острог, 
2015); Міжнародна 
науково-практична 
конференція «ІІ Таврійські 
філологічні читання» 
(Херсон, 2016 р.),  

Міжнародна науково-
практична конференції 
«Актуальні питання та 
проблеми сучасної мови та 
літератури» (Одеса, 2016 
р.); Міжнародна науково-
практична конференція 
«Мова і засоби масової 
комунікації на сучасному 
історичному етапі» (Львів, 
2016 р.); VIІ Міжнародний 
науковий форум «Сучасна 
іноземна філологія: 
дослідницький потенціал» 
(Харків, 2016 р.); II 
Міжнародна наукова 
конференція УАКЛіП 
«Когнітивна лінгвістика у 
міждисциплінарному 
контексті: теорія і 



практика» (Черкаси, 2016 
р.) 

Керівництво науковою 
роботою студентів. 

Керівництво курсовими 
роботами студентів. 

Ікалюк Леся 
Михайлівна 

Доцент 
кафедри 

англійської 
філології 

Прикарпатськи
й університет 
імені Василя 
Стефаника, 

1999 р., 
іноземні мови 

(англійська 
мова і 

література), 
філолог, 
викладач 

англійської 
мови і 

літератури 

Кандидат 
філологічних 

наук, 10.02.04 – 
германські мови, 

«Порівняльні 
конструкції в 

текстах 
давньоанглійської 

мови: 
структурний і 

функціонально-
семантичний 

аспекти», доцент 
кафедри 

англійської 
філології 

Основна іноземна 
мова, історія мови 

(20 год.) 

Основні публікації: 

1. Ікалюк Л. М. Вигуки-
меліоративи у 
середньоанглійській мові // 
Наукові записки. Серія 
«Філологічні науки» 
(Ніжинський державний 
університет імені Миколи 
Гоголя). – Ніжин : НДУ ім. 
М. Гоголя, 2014. – Кн. 1. – 
С. 124-127. 

2. Ікалюк Л. М. 
Інтер’єктивність у 
трагедіях Вільяма 
Шекспіра // Науковий 
вісник Чернівецького 
університету : збірник 
наукових праць. – Чернівці 
: Видавничий дім 
«РОДОВІД», 2014. – Вип. 
690-691 : Германська 
філологія. – С. 230-233. 

Чернівецький 
національний 

університет ім. 
Ю.Федьковича, 

кафедра англійської 
мови (довідка, 

«Актуальні проблеми 
германського 

мовознавства», 
22.06.2016 р., № 2/13-

1795) 



3. Ікалюк Л. 
Частиномовний статус 
вигуку // Науковий вісник 
Чернівецького 
університету : збірник 
наукових праць. – Чернівці 
: Видавничий дім 
«РОДОВІД», 2015. – Вип. 
751 : Германська філологія. 
– С. 12-19. 

4. Ікалюк Л.М. Вплив 
міжкультурної на 
становлення 
інтер’єктивних одиниць в 
англійській мові // Наукові 
записки. Серія 
«Філологічні науки» 
(Ніжинський державний 
університет імені Миколи 
Гоголя) / відп. ред. проф. 
Г.В.Самойленко. – Ніжин : 
НДУ ім. М.Гоголя, 2015. – 
Кн.1. – С. 114-117. 

5. Ікалюк Л.М. Способи 
репрезентації ментального 
образу онтологічної 
метафори в перекладі // 
Науковий вісник 
Херсонського державного 
університету. Серія 
«Перекладознавство та 



міжкультурна 
комунікація». – Випуск 2. – 
Херсон : 2017. – С. 28-33. 

Науково-дослідна робота. 

Участь у комплексній 
науковій темі кафедри 
англійської філології 
факультету іноземних мов 
Прикарпатського 
національного 
університету імені Василя 
Стефаника “Концептуальна 
та мовна картини світу” 
(номер державної 
реєстрації 0113U001963). 

Член журі Всеукраїнської 
студентської олімпіади зі 
спеціальності “Англійська 
мова і література” (КНЛУ, 
2016 р.). 

Опонування дисертацій на 
здобуття наукового ступеня 
кандидата філологічних 
наук у спеціалізованій 
вченій раді Чернівецького 
національного 
університету ім. 
Ю.Федьковича. 



Участь в конференціях, 
семінарах. 

Міжнародна наукова 
конференція «Мова – 
література – культура в 
контексті національних 
взаємозв’язків» 
(Бердянськ, 2013); 

V Міжнародна наукова 
конференція “Іноземна 
філологія у ХХІ столітті” 
(Запоріжжя, 2013);  

II Міжнародна науково-
практична заочна 
конференція 
„Лінгвокогнітивні та 
соціокультурні аспекти 
комунікації” (Острог, 
2013);  

VIІ Міжнародна наукова 
конференція «Актуальні 
проблеми германської 
філології та прикладної 
лінгвістики» (Чернівці, 
2013);  

VIII Міжнародна наукова 
конференція «Актуальні 
проблеми термінознавства, 
романо-германської 



філології та перекладу» 
(Чернівці, 2014); 

ІІ Міжнародна наукова 
конференція «Сучасні 
дослідження з лінгвістики, 
літературознавства і 
міжкультурної комунікації 
(ELLIC 2015). 

Робота з аспірантами. 

Наукове керівництво 
аспірантами зі 
спеціальності 10.02.04 – 
германські мови. 

Керівництво науковою 
роботою студентів. 

Керівництво 
магістерськими роботами. 

Підготувано призера 
Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових 
робіт у галузі "Переклад" 
(2009-2010 рр.), 4 призерів 
Всеукраїнського конкурсу 
наукових робіт (2013, 2015, 
2016 рр.). 

Карбашевська 
Оксана 

Василівна 

доцент 
кафедри 

Прикарпатськи
й університет 
імені Василя 

Кандидат 
філологічних 

наук, 10.01.07 – 

Практична 
граматика, 

Основні публікації: 

1. Karbaševs’ka Oksana. Die 
ukrainische und britische 

Чернівецький 
національний 

університет імені Ю. 



англійської 
філології 

Стефаника, 
1998 р., 

англійська 
мова і 

література, 
філолог, 
викладач 

англійської 
мови і 

літератури 

фольклористика, 
«Народна балада 

в контексті 
українсько-
британських 
фольклорно-
літературних 
взаємин кінця 
XVIII – XIX 

століть: поетика, 
типологія», 

доцент кафедри 
англійської 
філології 

основна іноземна 
мова, 

друга іноземна 
мова, 

інтерпретація 
поетичного тексту: 
англо-шотландські 
фольклорні балади 

(20 год.) 

Folkloreballade mit 
persönlicher Thematik 
(Poetik, Typologie, 
Originalität) = Українська та 
британська фольклорна 
балада особистої тематики 
(поетика, типологія, 
самобутність) // Jahrbuch 
der ІV. Internationalen 
virtuellen Konferenz der 
Ukrainistik "Dialog der 
Sprachen - Dialog der 
Kulturen. Die Ukraine aus 
globaler Sicht." – Verlag Otto 
Sagner, München - Berlin, 
2014. – Reihe : Internationale 
virtuelle Konferenz der 
Ukrainistik. – Bd. 2013 / 
[Herausgegeben von Olena 
Novikova, Peter Hilkes, 
Ulrich Schweier]. – S. 
334−347. 

2. Карбашевська О.В. 
Балада Вільяма Вордсворта 
“Терен” (“The Thorn”): 
поетика, фольклорні 
витоки, українські 
перегуки // Наукові записки 
Бердянського державного 
педагогічного 
університету. Філологічні 
науки : [зб. наук. ст.] / [гол. 

Федьковича, кафедра 
англійської мови, 

«Актуальні проблеми 
англійської філології і 

сучасні тенденції 
викладання 

англійської мови», 
довідка, 23.04.2018 р., 

№ 02/13-1132 



ред. В. А. Зарва]. – 
Бердянськ : ФО–П Ткачук 
О. В., 2015. – Вип. VІІ. – С. 
90-101. 

3. Карбашевська О. 
Історична балада: 
українсько-британський 
контекст // Іноземна 
філологія : укр. наук. зб. – 
Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2015. – Вип. 128. – 
С. 253-260. 

4. Karbashevska Oksana. 
Interpreting Poetry: English 
and Scottish Folk Ballads. [A 
manual for students (Year V, 
speciality “Language and 
Literature (English)”)] – 
Ivano-Frankivsk : NAIR, 
2015. – 48 p. (1 CD-ROM) = 
Карбашевська Оксана. 
Інтерпретація поетичного 
тексту: англо-шотландські 
фольклорні балади. 
[Практикум із дисципліни 
вільного вибору студента 
(V курс, спеціальність 
“Мова і література 
(англійська)”)]. – Івано-
Франківськ : НАІР, 2015. – 
48 с. (1 CD-ROM; англ.) 



5. Карбашевська О.В. 
Британська фольклорна 
балада Чайлда: типізація 
образу-персонажа // 
Прикарпатський Вісник 
НТШ. Слово / [гол. ред. 
В.М. Мойсишин; ред. С.І. 
Хороб]. – 2017. – № 3(39). – 
С. 397-405. 

Науково-дослідна робота: 

Участь у комплексній 
науковій теми кафедри 
англійської філології 
факультету іноземних мов 
Прикарпатського 
національного 
університету імені Василя 
Стефаника “Концептуальна 
та мовна картини світу” 
(номер державної 
реєстрації 0113U001963); 

Відповідальний секретар-
перекладач, член редколегії 
фахових наукових видань 
"Прикарпатський Вісник 
НТШ. Слово", "Вісник 
Прикарпатського 
національного 
університету. Філологія". 



Участь у конференціях,  
семінарах: 

ІІ Міжнародна спільна 
українсько-американська 
науково-практична 
конференція «Карпати-
Аппалачі: формування 
особистості в контексті 
сталого розвитку гірських 
регіонів» (Івано-
Франківськ, 2013);  

Четверта міжнародна 
науково-практична 
конференція з україністики 
«Dialog der Sprachen - 
Dialog der Kulturen. Die 
Ukraine aus globaler Sicht» 
(Мюнхен, 2013);  

Всеукраїнська наукова 
конференція «Не попіл 
слів, а серця жар»: 
філологічні обрії Івана 
Денисюка (до 90-річчя від 
дня народження) (Львів, 
2014); Міжнародна наукова 
конференція «МОВА І 
КУЛЬТУРА» імені проф. 
Сергія Бураго (Київ, 2014, 
2015). 



Керівництво науковою 
роботою студентів. 

Керівництво курсовими і 
магістерськими роботами. 

Карпаш Ольга 
Михайлівна 

Асистент 
кафедри 

англійської 
філології (за 
сумісництво

м) 

Прикарпатськи
й національний 

університет 
імені Василя 
Стефаника, 

2013 р., Мова 
та література 
(англійська), 

філолог, 
викладач 

англійської, 
німецької мов 
та зарубіжної 

літератури 

- Основна іноземна 
мова, практична 

фонетика 

- - 

Ковбаско Юрій 
Григорович 

доцент 
кафедри 

англійської 
філології 

Прикарпатськи
й національний 

університет 
імені Василя 
Стефаника, 

2007 р., Мова 
та література 
(англійська), 

філолог, 
викладач 

англійської, 
німецької мов 

Кандидат 
філологічних 

наук, 

10.02.04 – 
германські мови, 

«Структура, 
семантика, 
прагматика 
розділового 
запитання: 
синхронно-

Основна іноземна 
мова, історія мови 

(8 год.), основи 
корпусної 

лінгвістики (20 
год.) 

Основні публікації: 

1. Ковбаско Ю. Г. 
Prepositions of time from 
historical perspective and the 
preconditions for their 
transposition. –  Чернівці: 
ЧНУ, 2014. – Серія, 690-
691. – С. 270-275; 

2. Ковбаско Ю. Г. К 
вопросу о грамматической 
транспозиции  наречий и 

Чернівецький 
національний 

університет ім. 
Ю. Федьковича, 

кафедра англійської 
мови, «Теорії 
германського 

мовознавства», 
довідка, 22.06.2016 р., 

№2/13-1794 



та зарубіжної 
літератури 

діахронний 
аспект», доцент 

кафедри 
англійської 
філології 

предлогов места // 
Коллективная монография 
«Язык и культура». – 
Новосибирск, 2014. – С. 12-
31; 

3. Ковбаско Ю. Г. Syntax 
and Morphology of PDE 
Adverbs / Ю. Г. Ковбаско. – 
Самара: СГУ, 2015. – С. 73-
82; 

4. Ковбаско Ю.Г. 
Лексикалізація та 
граматикалізація як 
способи творення і 
функціонування 
локативних й 
темпоральних лексичних 
одиниць. – Острог: 
Острозька Академія, 2015. 
– Вип. 55. – С. 118-121; 

5. Ковбаско Ю. Г. 
Кореляція категорій 
модальності та дейксису у 
процесі формуванні 
«загального» значення 
лексичних одиниць – 
Одеса: ОЮА, 2016. – Вип. 
7. – С. 60-64. 

Науково-дослідна робота: 



Робота над докторською 
дисертацією «Когнітивно-
дискурсивні та 
прагмасемантичні аспекти 
граматичної транспозиції: 
синхронно-діахронне 
дослідження». 

Офіційне опонування 
дисертацій на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата філологічних 
наук у спеціалізованих 
вчених радах 
Чернівецького 
національного 
університету ім. Ю. 
Федьковича, Львівського 
національного 
університету імені Івана 
Франка (2015 – 2017 рр.). 

Участь в конференціях, 
семінарах. 

Член оргкомітету 
Міжнародної наукової 
конференції «Сучасні 
дослідження з лінгвістики, 
літературознавства і 
міжкультурної комунікації 
(ELLIC 2013) (2013 р.); 



VII Міжнародна наукова 
конференція “Іноземна 
філологія у ХХІ столітті”, 
2014 р.;  

Міжнародна науково-
практична конференції 
«Міжкультурна 
комунікація: мова – 
культура  – особистість”, 
2015 р.;  

III Всеукраїнська науково-
практична конференція 
«Мова як засіб 
міжкультурної 
комунікації», 2016 р. 

Кульчицька 
Ольга 

Остапівна 

доцент 
кафедри 

англійської 
філології 

Івано-
Франківський 

державний 
педагогічний 
інститут ім. 

В. Стефаника, 
1978 р., 

англійська 
мова, німецька 
мова, вчитель 
англійської і 

німецької мов 

Кандидат 
філологічних 

наук, 

10.02.04 – 
германські мови, 

“Інтонація і смисл 
англійського 

неповного 
складного 

питального 
речення 

(експерименталь-
но-фонетичне 
дослідження)”, 

Основна іноземна 
мова, методика 

навчання 
англійської мови, 

теоретична 
фонетика (20 год.), 

комунікативні 
стратегії (20 год.) 

Основні публікації: 

1. Кульчицька О. О. 
Імплікатура як спосіб 
вираження ідеї художнього 
твору (на матеріалі збірки 
Девять оповідань Дж. Д. 
Селінджера) // Наукові 
записки Національного 
університету «Острозька 
академія». – Серія 
«Філологічна». – Вип. 44. – 
Острог, 2014. – С. 156-157. 

2. Кульчицька О.О. Алюзія 
у романі Р. Адамса 

Чернівецький 
національний 

університет ім. 
Ю.Федьковича, 

кафедра англійської 
мови (довідка, 

«Актуальні проблеми 
германського 

мовознавства», 
28.12.2017 р., №2/13-

2564) 



доцент кафедри 
англійської 
філології 

‘Watership Down’ // Наукові 
записки національного 
університету «Острозька 
академія». – Серія 
«Філологічна». Вип. 44. – 
Острог, 2014. – С. 200-202. 

3. Кульчицька О.О. 
Прагматична пресупозиція 
як засіб створення 
тональності художнього 
твору // Наукові записки 
нац. ун-ту «Острозька 
академія». – Серія 
«Філологічна». Вип. 48. – 
Острог, Вид-во 
Національного 
університету «Острозька 
академія». – 2014. – С. 84-
86. 

4. Кульчицька О.О. 
Мовленнєвий код «Дев’яти 
оповідань» Дж.Д. 
Селінджера // Наукові 
записки Нац. ун-ту 
«Острозька академія». – 
Серія «Філологічна». – 
Вип. 51. – Острог: Вид-во 
Нац. ун-у «Острозька 
академія», 2015. – С. 245-
247. 



5. Kulchytska, O.O. What 
makes a good piece of poetry: 
an attempt at subjective 
analysis / O.O. Kulchytska, P. 
Bodnarchuk // Journal of 
Vasyl Stefanyk Precarpathian 
National University. – Series 
of Social and Human 
Sciences. Philology. - Vol. 3, 
No. 4. – 2016. – P. 100-106. 

Участь в конференціях, 
семінарах.  

Міжнародна наукова 
інтернет-конференція 
«Сучасні дослідження з 
лінгвістики, 
літературознавства і 
міжкультурної 
комунікації» ELLIC 2013 
(Івано-Франківськ, 2013); 

І Міжнародний симпозіум 
«Сучасне 
літературознавство та 
прикладна лінгвістика 
Американські та 
британські студії» (Київ, 
2013); Всеукраїнська 
науково-практична 
інтернет-конференція 
«Міжнародна комунікація в 



європейському вимірі» 
(Чернівці, 2014);  

ІІ Міжнародна наукова 
інтернет-конференція 
«Сучасні дослідження з 
лінгвістики, 
літературознавства і 
міжкультурної 
комунікації» ELLIC 2015 
(Івано-Франківськ, 2015);  

ІІІ Міжнародна наукова 
інтернет-конференція 
«Сучасні дослідження з 
лінгвістики, 
літературознавства і 
міжкультурної 
комунікації» ELLIC 2016 
(Івано-Франківськ, 2016);  

Міжнародна науково-
практична конференція 
«Проблеми розвитку науки 
та освіти: теорія і 
практика» (Київ, 2016 р.). 

Науково-дослідна робота. 

Підготувала призера 
Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових 
робіт (А.М. Ерліхман, 2009 
р.). 



Участь у комплексній 
науковій темі кафедри 
англійської філології 
факультету іноземних мов 
Прикарпатського 
національного 
університету імені Василя 
Стефаника “Концептуальна 
та мовна картини світу” 
(номер державної 
реєстрації 0113U001963). 

Керівництво науковою 
роботою студентів. 

Керівництво курсовими та 
магістерськими роботами. 

Куравська 
Наталія 
Юріївна 

Асистент 
кафедри 

англійської 
філології 

ДВНЗ 
«Прикарпатськ
ий університет 
імені Василя 
Стефаника», 

2012 р., 
філолог, 
викладач 

англійської, 
французької 

мов та 
зарубіжної 
літератури 

Кандидат 
філологічних 

наук, 

10.02.01 – 
українська мова, 

«Модальність 
волевиявлення в 

художньому стилі 
сучасної 

української мови» 

Основна іноземна 
мова, практична 

фонетика, теорія і 
практика 

перекладу, 
методика навчання 
основної іноземної 

мови 

Основні публікації: 

1. Куравська Н.Ю. 
Семантика оптатива та 
засоби його вираження в 
сучасних українській та 
англійській мовах // 
Наукові записки 
Національного 
університету „Острозька 
академія“. Серія 
„Філологічна“: збірник 
наукових праць. – Острог: 
Видавництво 
Національного 
університету „Острозька 

ДВНЗ 
“Прикарпатський 

національний 
університет імені 

Василя Стефаника”, 
навчання в аспірантурі 

з відривом від 
виробництва за 

спеціальністю 10.02.15 
– загальне 

мовознавство (2013-
2016 рр.); 

 



академія“, 2015. – Вип. 52. 
– С. 151–153. 

2. Куравська Н. 
Експліцитні перформативи 
як індикатори 
інтенсивності 
волевиявлення // 
Ukrajinistika : minulost, 
přítomnost, budoucnost III : 
jazyk. – Brno : Jan Sojnek – 
Galium. – 2015. – С. 271–
281. 

3. Куравська Н.Ю. 
Імператив в українській і 
англійській мовах. // 
Зіставно-типологічні студії 
: українська мова на тлі 
споріднених мов : 
монографія / за ред. акад. 
НАПН України В.І. 
Кононенка. – Київ ; Івано-
Франківськ ; Варшава : 
Видавництво 
Прикарпатського 
національного 
університету імені Василя 
Стефаника, 2015. – С. 58–
77. 

4. Куравська Н. 
Волевиявлення в світлі 
теорії стратегій і тактик 

Міністерство освіти і 
науки України, 

Британська Рада в 
Україні, сертифікат, 

“Planninng and 
Materials” в рамках 
проекту «Шкільний 

вчитель нового 
покоління» (21-27 

січня 2018 р., м.Львів). 



маніпуляції свідомістю 
адресата (на матеріалі 
тексту роману Павла 
Загребельного 
„Роксолана“) // Вісник 
Прикарпатського 
університету. Філологія. – 
2015–2016. – Вип. 44–45. – 
С. 189–194. 

5. Куравська Н. Семантичні 
моделі висловлень з 
модальними значеннями 
волевиявлення в 
українській мові (на 
матеріалі художніх текстів 
другої пол. ХХ ст.). // Studia 
Ucrainica Varsoviensia. – 
Warszawa, 2016. – № 4. – С. 
175–187. 

Участь в конференціях, 
семінарах.  

Міжнародна наукова 
конференція „Україністика 
– минуле, сучасне, 
майбутнє“ (Чеська 
Республіка, 2015), 

ХІІ Міжнародна наукова 
конференції „Семантика 



мови і тексту“ (Івано-
Франківськ, 2015),  

Х Міжнародна науково-
практична конференція 
„Мови і світ: дослідження 
та викладання“ 
(Кіровоград, 2016), X 
Міжнародна науково-
практична конференція 
„Міжкультурна 
комунікація: мова – 
культура – особистість“ 
(Острог, 2016),  

ІІІ Міжнародна науково-
практична конференція 
„Етнос, мова та культура: 
минуле, сьогодення, 
майбутнє“ (Львів, 2016),  

Міжнародна конференція 
молодих україністів та 
дослідників cхідної 
cлов’янщини (Варшава, 
2016), Міжнародна 
науково-практична заочна 
конференція 
„Лінгвокогнітивні та 
соціокультурні аспекти 
комунікації” (Острог, 
2017). 



Керівництво науковою 
роботою студентів. 

Керівництво 
магістерськими роботами. 

Лисак Ксенія 
Миколаївна 

асистент 
кафедри 

англійської 
філології 

Прикарпатськи
й університет 
імені Василя 
Стефаника, 

2017 р., 
англійська 

мова і 
література, 

філолог, 
викладач 

англійської, 
китайської мов 
та зарубіжної 

літератури 

- Основна іноземна 
мова,  

практична 
граматика 

Основні публікації: 

Лисак К. Використання 
проектів на уроках 
англійської мови в 5-9 
класах ∕∕ Сучасні 
дослідження з лінгвістики, 
літературознавства і 
міжкультурної комунікації 
(ELLIC 2016) : матеріали 
ІІІ Міжнародної наукової 
конференції ∕ від. ред. Я. Т. 
Билиця, О. Я. Остапович : 
Прикарпатський 
національний університет 
імені Василя Стефаника. – 
Івано-Франківськ 
"Просвіта", 2016. С. 434-
437 2) 

Лисак К. Використання 
проектів на уроках 
англійської мови в 5-9 
класах ∕∕ Викладання 
іноземних мов в Україні та 
за її межами: досвід і 
виклики. Матеріали 
міжнародної науково-

Стажування в Tianjin 
Foreign Studies 

University (Народна 
Республіка Китай) 
сертифікат TFSU 

201812013 від 
14.12.2018. 



практичної конференції, 
Івано-Франківськ, 21-22 
березня 2019 р. / відп. ред. 
І.М. Романишин; 
Прикарпатський 
національний університет 
імені Василя Стефаника. 
Електронні). Івано-
Франківськ: НАІР, 326 с. 
С.183-186. 

Участь у конференціях, 
семінарах: 

Сучасні дослідження з 
лінгвістики, 
літературознавства, 
міжкультурної комунікації 
(ELLIC 2016); 

«Викладання іноземних 
мов в Україні та за її 
межами: досвід і виклики». 
Міжнародна науково-
практична конференція. 
21–22 березня 2019 року. 
Івано-Франківськ, 
Прикарпатський 
національний університет 
імені Василя Стефаника. 

 



Ловчук Юлія 
Юріївна 

асистент 
кафедри 

англійської 
філології 

Прикарпатськи
й університет 
імені Василя 
Стефаника, 

2000 р., 
англійська 

мова і 
література, 

філолог, 
викладач 

англійської 
мови і 

літератури 

- Основна іноземна 
мова,  

Практична 
фонетика 

Основні публікації: 

1. Ловчук Ю. Ю. Тематична 
класифікація англійських 
рекламних текстів із 
метафоричними виразами // 
Сучасне 
літературознавство та 
прикладна лінгвістика: 
американські та британські 
студії:  Матеріали II 
Міжнародного симпозіуму: 
Ч. 2, м. Київ, 2014 р. / За 
ред. А. Г. Гудманяна. – К.: 
“Талком”, 2014. – С. 394-
396. 

2. Ловчук Ю. Ю. Заголовок 
як вербальний компонент 
англійського рекламного 
тексту // Сучасні 
дослідження з лінгвістики, 
літературознавства і 
міжкультурної комунікації 
(ELLIC 2015): матеріали II 
Міжнародної наукової 
конференції : 
Прикарпатський нац. 
університет ім. В. 
Стефаника. – Івано-
Франківськ: Видавець 
Кушнір Г. М., 2015. – С. 74-
76. 

Івано-Франківського 
національного 

технічного 
університету, кафедра 
філології та перекладу, 

«Сучасні тенденції 
викладання 

англійської мови», 
довідка, 29.06.2016р № 

46-35-60/2. 

 

Прикарпатський 
національний 

університет імені 
Василя Стефаника за 
сприяння Британської 

Ради, 

“In-Service Professional 
Development Course for 
University Teachers of 
English” (сертифікат, 

жовтень 2014 - 
серпень 2015 рр.) 



3. Ловчук Ю. Ю. 
Семантичні ознаки 
англійських рекламних 
текстів  // Сучасні 
дослідження з лінгвістики, 
літературознавства, 
міжкультурної комунікації 
(ELLIC 2016): матеріали III 
Міжнародної наукової 
конференції: 
Прикарпатський нац. 
університет ім. В. 
Стефаника. – Івано-
Франківськ:ТОВ “ВГЦ 
Просвіта”, 2016. – С. 79-83. 

4. Ловчук Ю.Ю. Мовна 
компресія в англійському 
рекламному слогані / Ю. 
Ю. Ловчук // Сучасні 
дослідження з лінгвістики, 
літературознавства, 
міжкультурної комунікації 
(ELLIC 2017) : матеріали IV 
Міжнародної наукової 
конференції: 
Прикарпатський 
національний університет 
ім. В. Стефаника. – Івано-
Франківськ: Видавець 
Кушнір Г.М., 2017. – С. 37 - 
40. 



Участь в конференціях: 

“Сучасне 
літературознавство та 
прикладна лінгвістика: 
американські та британські 
студії, Київ, 2014); 

“Сучасні дослідження з 
лінгвістики, 
літературознавства і 
міжкультурної комунікації 
(ELLIC 2015, Івано- 
Франківськ, 2015);  

Сучасні дослідження з 
лінгвістики, 
літературознавства і 
міжкультурної комунікації 
(ELLIC 2016, Івано-
Франківськ, 2016). 

Малишівська 
Ірина 

Василівна 

доцент 
кафедри 

англійської 
філології 

Прикарпатсь-
кий 

національний 
університет 
імені Василя 
Стефаника,  

2005 р., “Мова 
та література 
(англійська)”, 

філолог, 
викладач 

англійської 

Кандидат 
філологічних 

наук, 

10.01.05 – 
порівняльне 

літературознав-
ство, “Проза 

Валерія Шевчука 
й англійський 
роман 50-60 
рр.ХХ ст.: 

Основна іноземна 
мова, друга 

іноземна мова, 
практична 
граматика, 

література країни, 
мова якої 

вивчається (8 год.) 

Основні публікації: 

1.Малишівська І. В.  
Художнє функціонування 
деталі в 
екзистенціалістській прозі 
(на матеріалі романів 
В.Шевчука «Набережна 
12», К. Вілсона «Паразити 
свідомості» та А. Мердок 
«Під сіткою» // 
Літературознавчі студії: 

Стажування online, 
Університет Орегону, 

освітня платформа 
Coursera, Shaping the 

Way We teach English: 
The Landscape of ELT 
(ч.1), квітень 2015р.; 

Coursera Shaping the 
Way We teach English 
Pase to Success in ELT 
(ч.2), серпень 2015р. 



мови та 
літератури, 

німецької мови 
та літератури 

екзистенціа-
лістська 

парадигма” 

компаративний аспект. – 
Івано-Франківськ, 2014. – 
Вип 2. – С. 35-42. 

2. Малишівська І. В. 
Притча в 
екзистенціалістській 
площині творів В. Шевчука 
та В. Голдінга // Теоретична 
і дидактична філологія. – 
К., 2011. – Вип.9. – С. 234-
244. 

3. Малишівська І. В. 
Екзистенціалістські 
тенденції в українській 
літературі початку ХХ 
століття. / І. В. 
Малишівська // Українська 
мова та культура в 
загальнослов’янському 
контексті:здобутки та 
перспективи. Матеріали І 
міжнародної  наукової 
конференції. – К., 2014. – С. 
116-119. 

4. Малишівська І. В. 
Екзистенціалізм як 
домінуюча складова 
художньої дійсності 
романуКоліна Вілсона 
«Паразити свідомості»: 
інтертекстуальний аналіз // 



Султанівські читання : 
[збірник статей] / редкол. : 
І. В. Козлик й ін. – Івано-
Франківськ : Симфонія 
форте, 2017. – Вип. VI. С. 
169-179.  

Науково-дослідна робота: 

Участь у комплексній 
науковій темі кафедри 
англійської філології 
факультету іноземних мов 
Прикарпатського 
національного 
університету імені Василя 
Стефаника “Концептуальна 
та мовна картини світу” 
(номер державної 
реєстрації 0113U001963). 

Участь в конференціях.  

Всеукраїнська науково-
практична конференція 
«Художня література і 
екзистенціальна 
філософія» (Переяслав-
Хмельницький, 2011),  

V Міжнародна наукова 
конференція «Актуальні 
питання філології та 
методики викладання 



іноземних мов» (Санкт-
Петербург, 2013), 
Міжнародна наукова 
інтернет-конференція 
“Сучасні дослідження з 
лінгвістики, 
літературознавства та 
міжкультурної 
комунікації” (Івано-
Франківськ, 2013, 2015, 
2016) 

Керівництво науковою 
роботою студентів. 

Керівництво 
магістерськими роботами. 

Марчук Тетяна 
Любомирівна 

асистент 
кафедри 

англійської 

філології 

Прикарпатськи
й університет 
імені Василя 
Стефаника, 

2009 р., Мова 
та література 
(англійська), 

філолог, 
викладач 

англійської, 
німецької мов 
та зарубіжної 

літератури 

Кандидат 
філологічних 

наук, 

10.01.05 – 
порівняльне 

літературознав-
ство, 

«Типологія та 
поетика 

драматургії М. 
Куліша та 

Ю.О’Ніла», 
асистент кафедри 

Основна іноземна 
мова, друга 

іноземна мова, 
лексико-граматичні 
аспекти перекладу 

(12 год.) 

Основні публікації: 

1. Клюка Т. Л. Місце і роль 
мотиву кохання в художній 
структурі п’єс “Патетична 
соната” Миколи Куліша та 
“Пристрасті під в’язами” 
Юджина О’Ніла  // 
Актуальні проблеми 
слов’янської філології. 
Серія : лінгвістика і 
літературознавство : 
міжвуз. зб. наук. ст. ; [гол. 
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Участь в конференціях, 
семінарах. 

Міжнародна наукова 
конференція «Сучасні 
дослідження з лінгвістики, 
літературознавства і 
міжкультурної комунікації 
(ELLIC 2013) (2013р.); 
Міжнародна науково-
практична конференція 
«Міжкультурна 
комунікація: мова – 
культура – особистість», 
Національний ун-т 
«Острозька академія» 
(2014, 2015);  
V Міжнародна наукова 
конференція Language. 
Culture. Communication : 
The Spirit of the New Age 
Reflected in the Word, Text, 
Semiosphere” Чернігівський 
національний педагогічний 
університет ім. Т.Г. 
Шевченка (2014);  
20 TESOL–Ukraine 
International Conference  
“TESOL – Ukraine : New 



Vistas Of Research And 
Teaching” (Bohdan 
Khmelnytsky National 
University in Cherkasy, 
Research and Educational 
Institute of Foreign 
Languages Department of 
English Phonetics and 
Grammar, U.S. Embassy in 
Ukraine TESOL – Ukraine) 
(2015); 
Онлайн конференція, 
проведеної кафедрою 
міжкультурної комунікації 
та прикладної лінгвістики 
Навчально-наукового 
інституту іноземної 
філології Житомирського 
державного університету 
імені ІванаФранка (8-12 
лютого 2017р.). 
Керівництво науковою 
роботою студентів. 

Спільні публікації з 
студентами факультету 
іноземних мов 
С. Ладовська (2014), 
О. Монюк (2014), 
Х. Колісник (2015), 
І. Горпиняк (2016), Є.Чік 
(2017). 



Мінцис Юлія 
Борисівна 

Доцент 
кафедри 

англійської 
філології 

Прикарпатськи
й національний 

університет 
імені Василя 
Стефаника, 

2003 р., мова та 
література 

(англійська), 
філолог, 
викладач 

англійської 
мови та 

літератури. 

Кандидат 

філологічних 
наук, 

10.02.04 – 

германські мови; 

«Демінутивність в 
англомовному 

дискурсі: 
когнітивний і 
прагматичний 

аспекти (на 
матеріалі 

художньої прози 
для дітей)», 

доцент кафедри 
англійської 
філології 

Основна іноземна 
мова,  

основи художнього 
перекладу (12год), 

практична 
граматика 

Основні публікації: 

Мінцис Ю. Б. 
Концептуальне поле 
“ДЕМІНУТИВНІСТЬ”, 
об’єктивоване загальними 
назвами Нова філологія : 
збірник наукових праць. – 
Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – № 
61. – С. 56–61. 

Мінцис Ю. Б. Семантичні 
особливості демінутивного 
суфікса -y та його похідних 
-ie, -ey (на матеріалі 
сучасної англійської мови) 
/ Ю. Б. Мінцис // Науковий 
вісник Волинського 
національного ун-ту ім. Л. 
Українки. – № 22. – 2012, 
Луцьк : Вид-во 
Волинського нац. ун-ту ім. 
Л. Українки. – С. 58–61. 

Мінцис Ю.Б. 
Конотативний компонент 
лексичного значення 
демінутивів в 
англомовному художньому 
тексті Вісник Харківського 
національного ун-ту ім. В. 
Н. Каразіна. – Серія 
“Романо-германська 

Стажування у 
Тернопільському 
національному 
педагогічному 
університеті імені 
Володимира Гнатюка, 
на кафедрі англійської 
філології та методики 
навчання англійської 
мови, з 22.10.2018 – 
10.12.2018 р. 

 



філологія. Методика 
викладання іноземних 
мов”. – Харків, 2013. – № 
1052, вип. 74. – С. 136 –141. 

Мінцис Ю.Б. Лексико-
синтаксичний рівень 
репрезентації категорії 
демінутивності (на 
матеріалі англомовної 
дитячої художньої прози)» 
Актуальні проблеми 
романо-германської 
філології та прикладної 
лінгвістики: науковий 
журнал / редкол. В. І. 
Кушнерик та ін. – Чернівці 
: Видавничий дім 
«РОДОВІД», 2015. – С. 
120-127. 

Мінцис Ю.Б. Художня 
проза для дітей як сфера 
реалізації демінутивності 

Вісник Прикарпатського 
університету. Філологія. 
2014-2015. Вип. 42-43. – 
Івано-Франківськ: Місто 
НВ, 2015. С. 209-213. 



Навчально-методичні 
посібники: 

Мінцис Е.Є., Мінцис Ю.Б. 
Навчально-методичний 
посібник з стилістики англ.. 
мови для студентів 4  курсу 
англ. Відділення 
стаціонарної та заочної 
форми навчання. – Івано-
Франківськ: Гостинець, 
2008. –  64 c. 

Карбашевська О.В., Мінцис 
Е.Є., Мінцис Ю.Б. A 
Commonsense Guide To 
Analytical reading And Text 
Interpretation Навчально-
методичний посібник із 
аналітичного читання та 
інтерпретації тексту. – Ів.-
Франківськ, 2009. – 48 с. 

Text Interpretation and 
Analytical Reading of 
English Prose Fiction. An 
Introduction 

[ навчально-методичний 
посібник із дисципліни 
“Основна іноземна мова” 
(ІІІ курс, спеціальність 
“Мова і література 



(англійська)”) / 
упорядники: О.В. 
Карбашевська, Е.Є. 
Мінцис, Ю.Б. Мінцис ]. – 
[2-ге вид., доп. і перер.]. − 
Івано-Франківськ, 2015. – 
58  с. (англ.) 

Участь в конференціях, 
семінарах. 

TESOL – Ukraine 
International Conference 
TESOL UKRAINE: NEW 
VISTAS OF RESEARCH 
AND TEACHING April 29 – 
30, 2015 

Мова, література і 
культура: актуальні 
питання взаємодії : 
міжнародна науково-
практична конференція 14–
15 жовтня 2016 р. 

Актуальні проблеми 
сучасної лінгвістики та 
методики викладання мови 
і літератури (он-лайн 
конференція, проведена 
кафедрою міжкультурної 
комунікації і прикладної 
лінгвістики Навчально-



наукового інституту 
іноземної 
філології  Житомирського 
державного університету 
імені Івана Франка 10-15 
лютого 2016р.) 

Сучасні дослідження з 
лінгвістики, 
літературознавства і 
міжкультурної комунікації 
(ELLIC 2016) : ІІІ 
Міжнародна наукова 
конференція / відп. ред. Я. 
Т. Билиця, О. Я. Остапович 
: Прикарпатський 
національний університет 
імені Василя Стефаника. – 
Івано-Франківськ, 2016. 

 Актуальні проблеми 
сучасної лінгвістики та 
методики викладання мови 
і літератури (онлайн 
конференція, проведена 
кафедрою міжкультурної 
комунікації та прикладної 
лінгвістики Навчально-
наукового інституту 
іноземної філології 
Житомирського 
державного університету 



імені Івана Франка 8-12 
лютого 2017 р. 

International research and 
practice conference 
“Contemporary issues in 
philological sciences: 
experience of scholars and 
educationalists of Poland and 
Ukraine” : Conference 
Proceedings, 2017. 

 Актуальні проблеми 
сучасної лінгвістики та 
методики викладання мови 
і літератури (онлайн 
конференція, проведена 
кафедрою міжкультурної 
комунікації та прикладної 
лінгвістики Навчально-
наукового інституту 
іноземної філології 
Житомирського 
державного університету 
імені Івана Франка 7-11 
лютого 2018 р. 

 Філологічні науки: історія, 
сучасний стан та 
перспективи досліджень: 
Міжнародної науково-



практичної конференції: 
м.Львів, 7 – 8 грудня 2018 р. 

Керівництво науковою 
роботою студентів: 

керівництво  
магістерськими роботами. 

Павлюк Ірина 
Богданівна 

Асистент 
кафедри 

англійської 
філології 

Прикарпатськи
й університет 
імені Василя 
Стефаника, 

1999 р., Мова 
та література 
(англійська); 

філолог, 
викладач 

англійської 
мови та 

зарубіжної 
літератури 

Кандидат 
філологічних 

наук, 10.02.04 – 
германські мови, 

«Фахова мова 
фітнесу (на 
матеріалі 

англомовних 
лексикографічних 

джерел та 
спеціальних 

текстів» 

Основна іноземна 
мова, друга 

іноземна мова, 
міжкультурні 

аспекти перекладу 
(12 год.) 

Основні публікації: 

1. Павлюк І. Б. Розвиток та 
становлення фахової мови 
фітнесу // Наукові праці 
Кам’янець-Подільського 
національного 
університету ім. І. Огієнка. 
Серія : «Філологічні 
науки». – Кам’янець-
Подільський : “Аксіома”, 
2013. – Вип. 32. – С. 306–
309. 
2. Павлюк І. Б. Синонімічні 
та антонімічні відношення 
у фаховій мові фітнесу // 
Наукові записки 
Національного 
університету “Острозька 
академія”. Серія: 
«Філологічна». – Острог, 
2014. – Вип. 43. – С. 224–
229. 
3. Павлюк І. Б. Синонімічні 
та антонімічні відношення 
у фаховій мові фітнесу // 

Прикарпатський 
національний 

університет імені 
Василя Стефаника, 

навчання в аспірантурі 
з відривом від 

виробництва за 
спеціальністю 10.02.04 

– германські мови 
(2010-2014 рр.); 

 

Східноєвропейський 
національний 

університет імені Лесі 
Українки, курс 

професійної 
підготовки за 

сертифікованою 
програмою «Наукове 
письмо англійською 

мовою без кордонів», 
сертифікат № ІІ-47, 

16.09.2017 р. 



Наукові записки 
Національного 
університету “Острозька 
академія”. Серія : 
«Філологічна». – Острог, 
2014. – Вип. 43. – С. 224–
229. 
4. Pavliuk I. B. Popular 
Science Texts in the Sphere 
of Fitness / I. B. Pavliuk // 
Science and Education a 
New Dimension : Philology. 
– Budapest : Society for 
Cultural and Scientific 
Progress in Central and 
Eastern Europe, 2015. – 
Issue 62. – P. 25–29. 
5. Павлюк І. Б. Афіксація 
як продуктивний спосіб 
термінотворення (на 
прикладі термінів фітнесу) 
// Науковий вісник 
Міжнародного 
гуманітарного 
університету. Серія : 
Філологія. – Одеса, 2016. – 
Вип. 25. – С. 97–100. 
Науково-дослідна робота. 

Наукова робота в межах 
колективної наукової теми 
кафедри англійської 
філології факультету 
іноземних мов 



Прикарпатського 
національного 
університету імені Василя 
Стефаника “Концептуальна 
та мовна картини світу” 
(номер державної 
реєстрації 0113U001963). 

Участь у конференціях, 
семінарах: 

І Всеукраїнська науково-
практична конференція 
«Мова як засіб 
міжкультурної 
комунікації» (Херсон, 
2014); Міжнародна наукова 
конференція «Сучасні 
дослідження з лінгвістики, 
літературознавства і 
міжкультурної комунікації 
(ELLIC 2015)»; (Івано-
Франківськ, 2015 р.); 
Міжнародна наукової 
конференція “Сучасні 
дослідження з лінгвістики, 
літературознавства і 
міжкультурної комунікації 
(ELLIC 2016)” (Івано-
Франківськ, 2016). 

Керівництво науковою 
роботою студентів. 



Наукове керівництво 
магістерськими роботами. 

Панькова 
Тетяна 

Вікторівна 

асистент 
кафедри 

англійської 
філології 

Прикарпатсь-
кий 

національний 
університет 
імені Василя 
Стефаника, 

2004 р., “Мова 
та література 
(англійська)”, 

філолог, 
викладач 

англійської і 
німецької мов 
та зарубіжної 

літератури 

- Основна іноземна 
мова,  

теорія і практика 
перекладу, 
практична 

фонетика, навчання 
граматики в 

контексті (16 год.) 

Основні публікації: 

1. Панькова Т.В. 
Актуальное членение 
полипредикативных 
сложноподчинённых 
предложений // В мире 
науки и искусства: вопросы 
филологии, 
искусствоведения и 
культурологии. – 
Новосибирск, 2013. – С. 26-
30. 

2. Панькова Т.В. До 
питання про інтерпретацію 
речення як комунікативної 
одиниці // Україна і світ: 
Діалог мов та культур. – 
Київ, 2014. – С. 316-318. 

3. Панькова Т.В. 
Практикум з аналітичного 
читання за романом Луїзи 
Мей Олкот “Маленькі 
жінки”. – Івано-Франківськ 
: НАІР, 2014. – 36 с. 

4. Панькова Т.В. 
Гіпотактична конструкція 
як непрямий мовленнєвий 

МОН України та 
Британська Рада в 
Україні в рамках 
проекту “Вчитель 

нового покоління”, 
сертифікат, 

«Професійна 
майстерність вчителя», 

Львів, 2016). 
 

МОН України та 
Британська Рада в 
Україні в рамках 
проекту “Вчитель 

нового покоління”, 
сертифікат, 

«Професійна 
майстерність вчителя», 

Рахів, 2016). 



акт // Наукові записки 
Національного 
університету «Острозька 
академія». Серія 
«Філологічна» : збірник 
наукових праць. – Острог : 
Вид-во Нац. ун-ту 
«Острозька академія», 
2017. – Вип. 64. – Ч. 2. – С. 
68-71. 

5. Панькова Т.В. 
Навчальний посібник з 
аналітичного читання за 
романом Олівер Лорен 
“Деліріум”. – Івано-
Франківськ : НАІР, 2016. – 
40 с. 

Науково-дослідна робота: 

Участь у комплексній 
науковій темі кафедри 
англійської філології 
факультету іноземних мов 
Прикарпатського 
національного 
університету імені Василя 
Стефаника “Концептуальна 
та мовна картини світу” 
(номер державної 
реєстрації 0113U001963). 



Навчання в аспірантурі з 
відривом від виробництва 
Прикарпатського 
національного університету 
імені Василя Стефаника 
(2008–2011 рр.)., 
спеціальність 10.02.04 – 
германські мови. 

Участь в конференціях, 
семінарах. 

Міжнародна наукова 
інтернет-конференція 
«Сучасні дослідження з 
лінгвістики, 
літературознавства і 
міжкультурної 
комунікації». (Івано-
Франківськ, 2013); 

XХXI Міжнародна 
науково-практична 
конференція «В мире науки 
и искусства: вопросы 
филологии, 
искусствоведения и 
культурологии» 
(Новосибірськ, 2013);  

Міжнародна науково-
практична конференція 



«Україна і світ: Діалог мов 
та культур» (Київ, 2014);  

II Міжнародна науково-
практична конференція 
“Сучасні проблеми 
германського та 
романського мовознавства” 
(Рівне, 2017). 

Петренко 
Тетяна Юріївна 

викладач 
кафедри 

англійської 
філології 

Прикарпатськи
й університет 
імені Василя 
Стефаника, 

2001 р., 
"Англійська 

мова та 
література", 

філолог, 
викладач 

англійської 
мови та 

літератури 

- Основна іноземна 
мова,  

практична 
фонетика 

- МОН України та 
Британська Рада в 
Україні в рамках 
проекту “Вчитель 

нового покоління”, 
сертифікат, 

«Професійна 
майстерність вчителя», 

Львів, 2016). 
 

МОН України та 
Британська Рада в 
Україні в рамках 
проекту “Вчитель 

нового покоління”, 
сертифікат, 

«Професійна 
майстерність 

вчителя», Рахів, 
2016). 



Петрина 
Оксана 

Степанівна 

доцент 
кафедри 

англійської 
філології 

Прикарпатськи
й університет 
імені Василя 
Стефаника, 

1998 р., 
Англійська 

мова і 
література, 

філолог, 
викладач 

англійської 
мови та 

літератури 

Кандидат 

філологічних 
наук, 

10.02.17 – 
порівняльно-
історичне і 
типологічне 

мовознавство; 

«Формування та 
функціонування 
англомовних та 
україномовних 

термінологічних 
систем 

банківської 
сфери» 

Основна іноземна 
мова, 

Друга іноземна 
мова, 

Теорія і практика 
перекладу, 
Академічне 

публічне мовлення 
(8 год.) 

Основні публікації: 

1. Петрина О. С. 
Інтернаціональна лексика у 
терміносистемах банківської 
сфери англійської та 
української мов // Наукові 
записки національного 
університету «Острозька 
академія». – 2015. – Випуск 
56. – С. 232 -235. 
2. Петрина О.С. 
Синонімічні відношення у 
терміносистемі банківської 
сфери (на матеріалі 
англійської та української 
мов) / Science and education 
a new dimension. Philology. 
– III(16). – 3. Петрина О.С. 
Смислова варіантність 
терміна в банківській сфері 
(на матеріалі англійської та 
української мов)/ Вісник 
ХНУ ім.. В. Каразіна. Серія 
«Філологія». – Випуск 73. – 
Харків. – 2015. – С. 187-
190. 

4. Петрина О.С. Складні 
номінації у банківській 
термінології (на матеріалі 
англійської та української 
мов) / Наукові записки. 
Серія: Філологічні науки. 

ЛНУ імені І. Франка, 
навчання в аспірантурі 

з відривом від 
виробництва, 

спеціальність 10.02.17 
– порівняльно-

історичне та 
типологічне 

мовознавство (2009-
2015 рр.) 



Кіровоград. – Випуск 146. – 
2016. – С.455-460. 

5. Петрина О.С. Структурні 
особливості абревіатур у 
банківській термінології 
(на матеріалі англійської та 
української мов) / 
Актуальні проблеми 
романо-германської 
філології та прикладної 
лінгвістики. Чернівці. – 
№1-2(11-12). – 2016. – 
С.145-149. 

Участь в конференціях, 
семінарах. 

Міжнародна наукова 
конференція «Сучасні 
дослідження з лінгвістики, 
літературознавства і 
міжкультурної 
комунікації» (Івано-
Франківськ, 2013 р.); 
Всеукраїнська наукова 
конференція «Слово – текст 
– мова у дослідницьких 
парадигмах сучасної 
лінгвістики» (Харків, 2015 
р.); IV Міжнародна 
науково-практична 
конференція 
«Лінгвокогнітивні та 



соціокультурні аспекти 
комунікації» (Острог, 2015 
р.), наукова конференція 
«Urgent problems of 
philology and linguistics» 
(Будапешт, 2015 р.); 

X Міжнародна науково-
практична конференція 
«Мови і світ: дослідження 
та викладання» 
(Кіровоград, 2016 р.); 

IX Міжнародна науково-
практична конференція 
«Актуальні проблеми 
термінології, перекладу і 
філології: виклики та 
перспективи» (Чернівці, 
2016 р.). 

Керівництво науковою 
роботою студентів. 

Наукове керівництво 
магістерськими роботами. 

Пилячик 
Наталія 

Євгенівна 

доцент 
кафедри 

англійської 
філології 

Прикарпатськи
й університет 
імені Василя 
Стефаника, 

2001 р., 
англійська 

мова і 

Кандидат 

філологічних 
наук, 

10.02.17 – 
порівняльно-
історичне і 

Основна іноземна 
мова, методика 

навчання 
англійської мови, 

контрастивна 
лінгвістика (12 
год.), навчання 

Основні публікації: 

1. Пилячик Н. Є. Роль 
метеорологічної 
тропоїстики в 
англомовному медіа-
дискурсі // Наукові записки 
Вінницького державного 

Британська Рада в 
Україні, IATEFL в 

Україні, сертифікат, 
“PRESETT teacher 

development” (21-27 
січня 2017 р.); 



література, 
філолог, 
викладач 

англійської 
мови та 

літератури 

типологічне 
мовознавство; 

«Семантико-
когнітивна 

об’єктивація 
фреймового 

концепту 
ЯВИЩА 

ПРИРОДИ в 
англійській та 

українській 
мовах» 

лексики в контексті 
(16 год.) 

педагогічного університету 
імені Михайла 
Коцюбинського. Сер.: 
Філологія (мовознавство) : 
[зб. наук. пр.] / [гол. ред. Н. 
Л. Іваницька]. – Вінниця : 
ТОВ “Фірма “Планер”, 
2013. – Вип. 18. – С. 197–
200. 

2. Пилячик Н.Є. 
Особливості лексичного 
вираження концепту 
“thunderstorm” (на 
матеріалі іменників 
сучасної англійської мови) 
// Науковий вісник ЧНУ : 
[зб. наук. пр.] / [відп. ред. В. 
В. Левицький]. – Чернівці : 
ЧНУ,  
2013. – Вип. 430: 
Германська філологія. – С. 
187―198. 

3. Пилячик Н.Є. 
Суб’єктивне та об’єктивне 
у лексико-семантичній 
структурі слова “STORM”: 
на матеріалі англомовних 
словників [Електронний 
ресурс] // Вісник 
Житомирського 
державного університету. – 

 

Міністерство освіти і 
науки України, 

Британська Рада в 
Україні, сертифікат, 

“Planning and 
Materials” в рамках 
проекту «Шкільний 

вчитель нового 
покоління» (21-27 

січня 2018 р., м.Львів). 

 



Житомир : ЖДУ, 2015. – С. 
188―191. –  Режим доступу 
: http: 
//vuzlib.com.ua/articles/ 
book/1.html 

4. Pyliachyk N.Ye. "The EU" 
and "Brexit" Concepts in the 
British Political Discourse: 
Cognitive Approach / N.Ye. 
Pyliachyk, O.V. Vasylyk // 
Journal of Vasyl Stefanyk 
Precarpathian University. - 
Series of Social and Human 
Sciences. PHILOLOGY. – 
Vol.3, No.4, 2016. – P. 27-32. 

Навчально-методичні 
посібники: 

1. Пилячик Н.Є. Developing 
Listening Skills. Teacher’s 
Book. – Івано-Франківськ: 
НАІР, 2013. – 100 с. 

2. Пилячик Н.Є. Careers:  
Навчально-методичний 
посібник для студентів 2 
курсу. Івано-Франківськ, 
2014. – 111 с. 

Працює заступником 
декана з виховної роботи із 
2010 року дотепер. 



Організатор волонтерської 
групи студентів «English for 
kids» для проведення 
уроків англійської мови у 
сиротинцях області та 
міста. 

Керівництво науковою 
роботою студентів. 

Наукове керівництво 
магістерськими роботами. 

Романишин 
Ігор 

Михайлович 

доцент 
кафедри 

англійської 
філології 

Прикарпатськи
й університет 
імені Василя 
Стефаника, 

1994 р., 
іноземні мови, 

учитель 
англійської та 
німецької мов 

Кандидат 
педагогічних 

наук, 13.00.01 – 
загальна 

педагогіка та 
історія педагогіки, 

«Формування 
моральних 

відносин підлітків 
в умовах 

мікросоціуму», 
доцент кафедри 

англійської 
філології 

Основна іноземна 
мова, методика 

навчання 
англійської мови, 

країнознавство 
країн, мова яких 

вивчається як друга 
іноземна (20 год.), 

англійська 
пунктуація (16 

год.), мовне 
тестування й 

оцінювання (16 
год.) 

Основні публікації: 

Mini Dictionary of Language 
and Teaching Terms: 
короткий термінологічний 
словник-довідник з 
англійської мови та 
методики її навчання / 
Упорядник І.М. 
Романишин. Івано-
Франківськ: Симфонія 
форте, 2014. 203 с. 
Романишин І.М. 
Інтерактивні методи і 
прийоми формування 
культури педагогічної 
взаємодії у майбутніх 
учителів іноземної мови / 
Проблеми сучасної 
педагогічної освіти. Сер.: 
Педагогіка і психологія. 

Інститут мовної 
освіти, м. Норвіч, 
Велика Британія, 
сертифікат учасника, 
“A Study visit for 
Ukrainian ELT 
Professionals in 
connection with the 
PRESETT Reform 
Project”, 26.03.2014; 

Британська Рада, 
сертифікат про 
успішне закінчення 
онлайн курсу «Special 
Educational Needs», 
23.02.2015; 

Британська Рада в 
Україні, IATEFL 



Зб. статей: Ялта: РВВ КГУ, 
2014.  Вип. 43. Ч. 3. С. 188-
196.  

Романишин І.М. 
Теоретичні аспекти 
підготовки майбутнього 
учителя іноземних мов до 
реалізації контрольно-
оцінювальної 
компетентності /  
Вісник Житомирського 
державного університету 
імені Івана Франка. 
Педагогічні науки. Випуск 
3 (81).  Житомир: Вид-во 
ЖДУ ім. І.Франка, 2015. 
С.108–114. 

Romanyshyn, I.M. 
Theoretical and practical 
aspects of monitoring the 
quality of future foreign 
language teachers’ training / 
Science and Education a 
New Dimension. Pedagogy 
and Psychology, V (59), 
Issue: 134, 2017. P. 41–44. 

Romanyshyn, I.M. Pre-
service English teacher 
training reform project in 
Ukraine: assessment for 
learning and of learning / 

Ukraine, МОН 
України, 

сертифікати про 
успішне закінчення 
курсу “PRESETT 
Trainer/Teacher 
Development”, 
01.02.2015; 12.07.2015; 

22.01.2016; 

07.07.2016; 

27.01.2017; 

Британська Рада в 
Україні, сертифікати 
про успішне 
закінчення курсів 
“Monitoring, Evaluation 
and Learning”, 
“Materials 
Development”, 
28.11.2017; 

“ESP Essentials”, 
07.12.2018; 

Британська Рада в 
Україні, сертифікати 
про успішне 
викладання курсів  

“In-Service Professional 
Development Course for 



"Inspiring Professional 
Excellence in Teaching 
Languages", symposium 
proceedings (4; 2018; 
Chisinau). IV International 
spring symposium 
proceedings "Inspiring 
Professional Excellence in 
Teaching Languages", March 
16th-17th, 2018 / sci. com.: 
Anca Cehan [et al.]; org. 
com.: Viorica Cebotaroş [et 
al.].  Bălţi: S. n., 2018 
(Tipogr. "Indigou Color"). 
Pp. 173-186. 

ELT Methodology: 
Developing Learner 
Autonomy (Activity Book 
for Year 2 Students) : 
Практикум з методики 
навчання англійської мови 
для студентів 2-го курсу 
спеціальності 014.02 
Середня освіта (Мова і 
література (англійська))] / 
Розробник: І.М. 
Романишин. Івано-
Франківськ : Бойчук А.Б., 
2019. 54 с. 

Науково-дослідна робота:  

University Teachers of 
English”, 30.08.2015; 

“Session Planning and 
Materials 
Development”, 
27.01.2018; “Teacher 
Research and 
Curriculum Study”, 
07.07.2018; 

“Trainer Development”, 
21.01.2019; 

Прикарпатський 
національний 
університет імені 
Василя Стефаника, 
сертифікат про 
успішне закінчення 
програми “Training for 
the academic staff of the 
PNU: Implementation of 
best European practices 
in Educational Process”, 
31.05.2019; 

Тернопільський 
національний 
педагогічний 
університет імені 
Володимира Гнатюка, 
сертифікат про 
відвідування 



Опонування дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
педагогічних наук у 
спеціалізованій вченій раді 
Житомирського 
державного університету 
ім. І.Франка (2014; 2019) 

Підготовка відгуків на 
автореферати дисертацій 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
педагогічних наук. 

Дослідження в рамках 
спільного проекту 
Міністерства освіти і науки 
України та Британської 
Ради в Україні «Шкільний 
вчитель нового покоління» 
(2013-2019). 

Рецензування навчально-
методичних праць. 
Участь в конференціях, 
семінарах: 

«Шкільний вчитель нового 
покоління» УІІ 
Всеукраїнська наукова 
інтернет-конференція з 
міжнародною участю, 9-13 

інтерактивних занять 
програми “Camp 
L.E.A.D University”, 
22.06.2019 

 



листопада 2015 р., м. 
Житомир; 

Сучасні дослідження з 
лінгвістики, 
літературознавства і 
міжкультурної комунікації 
(ELLIC 2015, 2016, 2017), 
Прикарпатський 
національний університет 
імені Василя Стефаника, м. 
Івано-Франківськ; 

 «Актуальні проблеми 
методичної підготовки 
майбутнього вчителя 
іноземних мов», Науково-
практичний семінар, 
Ніжинський державний 
університет ім. М. Гоголя, 
м. Ніжин, 2015; 

“Science Without 
Boundaries – Development 
in 21st century”, 
Міжнародна науково-
професійна конференція, 
м. Будапешт, 27 серпня 
2017 року; 

«Професійна підготовка 
фахівців у вимірі нових 
освітніх реалій»  
Всеукраїнська науково-



практична конференція з 
міжнародною участю, 
Івано-Франківськ, 11-12 
жовтня 2018 р.   

«Викладання іноземних 
мов в Україні та за її 
межами: досвід і виклики». 
Міжнародна науково-
практична конференція. 
21–22 березня 2019 року. 
Івано-Франківськ, 
Прикарпатський 
національний університет 
імені Василя Стефаника 

Керівництво науковою 
роботою студентів: 

Керівництво проблемною 
групою «Науково-
практичні питання 
формування методичної 
компетенції вчителя 
іноземної мови»; 

Підготовка студентів до 
участі в науково-
практичних конференціях з 
публікацією тез. 

Керівництво дипломними 
та курсовими роботами. 



Сабадаш Діана 
Володимирівна 

Доцент 
кафедри 

англійської 
філології 

Прикарпатськи
й національний 

університет 
імені Василя 
Стефаника 

(2009 р., 
спеціальність – 

«Мова та 
література 

(англійська)», 
кваліфікація – 

філолог, 
викладач 

англійської, 
німецької мов 
та зарубіжної 

літератури 

Кандидат 
філологічних 

наук, 10.02.04 – 
германські мови, 

«Англійська 
медична 

термінологія у 
художній 

комунікації: 
когнітивно-
прагматична 

перспектива», 
доцент кафедри 

англійської 
філології 

Практична 
фонетика, основи 

художнього 
перекладу (12 год.), 
методика навчання 
основної іноземної 

мови  

Основні публікації: 

1. Плисак Д. В. Стратегії 
комунікативної взаємодії 
автора і читача у 
вербалізації медичного 
терміноконцепту / 
Д. В. Плисак // Науковий 
вісник Чернівецького 
університету. – Чернівці, 
2014. – Вип. 692-693. – С. 
162–165. 

2. Плисак Д. В. Медичний 
термін у творенні іронічної 
оцінки: когнітивно-
прагматичний аспект / 
Д. В. Плисак // Нова 
філологія: Збірник 
наукових праць. 
Запоріжжя: ЗНУ, 2014. – № 
61. – С. 167–171. 

3. Сабадаш (Плисак) Д. В. 
Комунікативні стратегії 
маніпуляції прагматичним 
значенням медичних 
термінів у художній 
комунікації / Д. В. Сабадаш 
// Науковий вісник 
Чернівецького 
університету : збірник 
наукових праць. Чернівці : 
Видавничий дім 

Міністерство освіти і 
науки України, 
Британська Рада в 
Україні, сертифікат, 
“Teacher Development 
course” в рамках 
проекту «Шкільний 
вчитель нового 
покоління» (21-28 
січня - 01 лютого 2015 
р., м.Київ). 



«РОДОВІД», 2015. – С. 
169-176. 

4. Сабадаш (Плисак) Д. В. 
Структура 
терміноконцепту 
MEDICINE у світлі 
лінгвокогнітивних 
досліджень / Д. В. Сабадаш 
(Плисак) // Одеський 
лінгвістичний вісник. – 
Вип. 5. – Том І. –Одеса, 
2015. – C. 129-133. 

5. Sabadash D. V. 
Metaphoric interpretation of 
the medical term-concept 
HOSPITAL in the novel 
“The Final Diagnosis” by 
Arthur Hailey (cognitive-
pragmatic approach) / 
D. V. Sabadash // 
International research and 
practice conference “Modern 
philology : relevant issues 
and prospects of research” : 
Conference proceedings. – 
Lublin: Izdevnieciba “Baltija 
Publishing”, 2017. – C. 101 
– 104. 

Науково-дослідна робота. 



Участь у комплексній 
науковій темі кафедри 
англійської філології 
факультету іноземних мов 
Прикарпатського 
національного 
університету імені Василя 
Стефаника 
“Концептуальна та мовна 
картини світу” (номер 
державної реєстрації 
0113U001963). 

Член редакційної колегії 
збірника наукових праць 
Сучасні дослідження з 
лінгвістики, 
літературознавства і 
міжкультурної комунікації 
(ELLIC 2015). 

Участь в конференціях, 
семінарах. 

VIII Міжнародній науковій 
конференції «Актуальні 
проблеми термінознавства, 
романо-германської 
філології та перекладу» 
(Чернівці, 2014), ІІ 
Міжнародній науковій 
конференції «Сучасні 
дослідження з лінгвістики, 
літературознавства і 



міжкультурної комунікації 
(ELLIC 2015), IV 
Міжнародній науково-
практичній заочній 
конференції 
“Лінгвокогнітивні та 
соціокультурні аспекти 
комунікації” (Острог, 
2015), International research 
and practice conference 
“Modern Philology: Relevant 
Issues and Prospects of 
Research” (Lublin, Republic 
of Poland, 2017). 

Телегіна 
Наталія 
Іванівна 

доцент 
кафедри 

англійської 
філології 

Чернівецький 
державний 

університет, 
1974р., 

романо-
германські 

мови та 
література, 

філолог, 
викладач 

англійської 
мови та 

літератури 

Кандидат 

філологічних 
наук, 

10.01.05 – 
література країн 
Західної Європи, 

Америки, 
Австралії, 

“Новелістика 
Френсіса Скота 
Фіцджеральда”, 

доцент кафедри 
англійської 
філології 

Вступ до 
перекладознавства (20 

год.), сучасна 
література країни, 

мова якої 
вивчається як 

іноземна (20 год.) 

Основні публікації: 

1. Телегіна Н. І. 
Своєрідність творчого 
методу Айріс Мердок на 
матеріалі роману «Досить 
гідна поразка» // Наукові 
Записки Національний 
університет «Острозька 
академія». Серія 
«Філологічна». Випуск 36. 
– Острог, 2013. – С. 37–41.  

2. Телегіна Н. І. Роль 
контрасту в романі Грехема 
Гріна «Тихий 
американець». Наукові 
записки національного 
університету «Острозька 

Тернопільський 
національний 
педагогічний 

університет імені 
Володимира Гнатюка, 

кафедра практики 
англійської мови та 

методики її 
викладання, «Сучасні 
тенденції викладання 

англійської мови у 
закладах вищої 

освіти», довідка №227-
33/03 від 06.03.2017 р. 



академія». Збірник 
наукових праць. – Серія 
«Філологічна». – Вип. 45. – 
Острог, 2014. – С. 251 – 255. 

3. Телегіна Н.І. 
Своєрідність творчого 
методу Генріха Белля на 
матеріалі роману «Очима 
клоуна» // Література та 
культура Полісся. Збірник 
наукових праць. – Серія 
«Філологічні науки». – 
Вип. 75. – Ніжин, 2014. – С. 
39 – 43. 

4. Телегіна Н. І. Стильові 
особливості оповідань 
Джозефа Конрада // 
Наукові записки 
національного 
університету «Острозька 
академія». Збірник 
наукових праць. – Серія 
«Філологічна». – Вип. 45. – 
Острог, 2014. – С. 245 – 250. 

5. Telegina N.I. The 
peculiarities of Iris 
Murdoch`s artistic method 
(based on her novel “The 
Black Prince”/N.I.Telegina, 
T.O.Butsyak // Journal of 
Vasyl Stefanyk Precarpathian 



National University. 
Philology. - Vol.3, No4. – 
Ivano-Frankivsk, 2016. – Р. 
90-95. 

Участь у конференціях: 

Міжнародна науково-
практична заочна інтернет-
конференція 
«Лінгвокогнітивні та 
соціокультурні аспекти 
комунікації» (Острог, 
2013); Міжнародна 
науково-практична 
конференція 
«Міжкультурна 
комунікація: мова – 
культура – особистість» 
(Острог, 2014); 
Міжнародна науково-
практична конференція 
«Сучасний науковий 
потенціал (Шеффілд, 2015);  

Міжнародна науково-
практична конференція 
«Знання технології: крок до 
майбутнього» (Прага, 
2015); Міжнародна 
науково-практична 
конференція «Наука і 



цивілізація» (Шеффілд, 
2015). 

Керівництво науковою 
роботою студентів. 

Керівництво 
магістерськими роботами. 

Тацакович 
Уляна 

Тарасівна 

Асистент 
кафедри 

англійської 
філології 

Прикарпатськи
й національний 

університет 
імені Василя 
Стефаника, 

2018 р., Мова 
та література 
(англійська), 

філолог, 
викладач 

англійської та 
французької 

мов; 
перекладач 

- Основна іноземна 
мова,  

практика перекладу 

 

Основні публікації: 

Статті в журналах, що 
індексуються в 
наукометричних базах: 
Tatsakovych, U. (2019) 
Frame Semantics and 
Translation of Intertextuality. 
In: Studies About 
Languages, No.35. Kaunas 
University of Technology, 
Lithuania (індексація в 
Scopus; стаття буде 
опублікована в грудні 2019 
р.) 

2) Статті в укр. фахових 
виданнях: 

1. Ікалюк Л. М., Тацакович 
У. Т. Способи 
репрезентації ментального 
образу онтологічної 
метафори у перекладі. 
Науковий вісник 
Херсонського державного 

Навчання в 
аспірантурі. 

Спеціальність 035 
Філологія, 

Прикарпатський 
національний 

університет імені 
Василя Стефаника (з 

вересня 2018 р.) 



університету. Серія: 
Перекладознавство та 
міжкультурна комунікація. 
Випуск 2. Херсон, 2017. С. 
28-33. 

2. Ікалюк Л. М., Тацакович 
У. Т. Способи 
репрезентації ментального 
образу просторової 
метафори у перекладі. 
Наукові записки 
Національного 
університету «Острозька 
академія». Серія 
«Філологічна». Острог: 
Видавництво 
Національного 
університету «Острозька 
академія», 2017. С. 43-46. 

3. Тацакович У. Т. 
Інтертекстуальність у 
лінгвокогнітивному вимірі. 
Науковий вісник 
Міжнародного 
гуманітарного 
університету. Серія 
«Філологія». № 35. Одеса, 
2018. C. 94-97. 

4. Тацакович У. Т. 
Інтертекстуальність як 
аналогове мапування між 



фреймами. «Вчені записки 
Таврійського 
національного 
університету імені В. І. 
Вернадського. Серія: 
Філологія. Соціальні 
комунікації». Том 29 (68). 
№ 4. Київ, 2018. C. 88-93 

5. Тацакович У. Т. 
Інтертекстуальність у 
перекладі: загальний огляд 
і обґрунтування 
інтегрованого підходу. 
Закарпатські філологічні 
студії. Випуск 11. 
Ужгород, 2019. (буде 
опубліковано в листопаді 
2019 р.) 

Участь у конференціях: 

І Міжнародна конференція 
«Переклад і мова: 
компаративні студії». 
Інститут філології 
Київського національного 
університету імені Тараса 
Шевченка, м. Київ, 27-28 
березня 2019 р. 

V Міжнародна науково-
практична конференція 
«Сучасна філологія: теорія 



і практика». Науковий 
журнал «Молодий вчений», 
м. Вінниця, 14-15 грудня 
2018. 

Тиха Уляна 
Ігорівна 

Асистент 
кафедри 

англійської 
філології 

Прикарпатськи
й національний 

університет 
імені Василя 
Стефаника, 

2011 р., Мова 
та література 
(англійська), 

філолог, 
викладач 

англійської, 
німецької мов 
та зарубіжної 

літератури 

Кандидат 
філологічних 

наук, 10.02.04 – 
германські мови, 
“Пародіювання 

жанровими 
моделями у 
британських 

постмодерністсь-
ких художніх 

текстах: 
лінгвостилістич-

ний аспект” 

Основна іноземна 
мова,  

практична 
фонетика 

Основні публікації: 

1. Тиха У.І. Перформативна 
поетика 
постмодерністського 
художнього тексту // 
Науковий вісник 
Чернівецького ун-ту: зб. 
наук. праць. – Чернівці, 
2014. – Вип. 692–693: 
Германська філологія. – С. 
262–264. 

2. Tykha U.I. Diverse Genre 
Intertexts in Architextual 
System of the Novel 
“Possession” by A.S. Byatt  // 
Proceedings of “The First 
International Conference on 
Languages, Literature and 
Linguistics”. – Vienna: 
““East West” Association for 
Advanced Studies and Higher 
Education GmbH”, 2014. – P. 
64–72. 

3. Тиха У.І. Авторська 
маска як наративна 
стратегія літератури 

Прикарпатський 
національний 

університет імені 
Василя Стефаника, 

навчання в аспірантурі 
без відривом від 
виробництва за 

спеціальністю 10.02.04 
– германські мови 

(2011-2014 рр.) 



постмодернізму // Наукові 
записки: Серія 
“Філологічна”. – Острог : 
НУОА, 2014. – Вип. 48. – С. 
254–255. 

4. Тиха У.І. 
Мультимодальна еклектика 
постмодерністського 
художнього тексту // 
Наукові записки: Серія 
“Філологічна”. – Острог : 
НУОА, 2016. – Вип. 62. – С. 
325-328. 

5. Tykha U.I. Multimodal 
Diversity of Postmodernist 
Fiction Text/ U.I. Tykha// 
Journal of Vasyl Stefanyk 
Precarpathian National 
University. – Ivano-
Frankivsk, 2016. – Vol.3, 
Nо.4. – P. 64-69. 

Участь у конференціях: 

Міжнародна конференція: 
“The First International 
Conference on Languages, 
Literature and Linguistics” 
(Відень, 2014); 

III Міжнародна наукова 
конференція “Сучасні 



дослідження з лінгвістики, 
літературознавства і 
міжкультурної комунікації 
(ELLIC)” комунікації 
(Івано-Франківськ, 2013, 
2016); 

III Міжнародна науково-
практична конференція 
“Лінгвокогнітивні та 
соціокультурні аспекти ” 
(Острог, 2014, 2016); 
Конференція “Science and 
Education A New 
Dimension: Philology” 
(Будапешт, 2013). 

Тронь Андрій 
Андрійович 

доцент 
кафедри 

англійської 
філології 

Прикарпатськи
й національний 

університет 
імені Василя 
Стефаника, 

2002 р., Мова 
та література 
(англійська), 

філолог, 
викладач 

англійської 
мови та 

зарубіжної 
літератури 

Кандидат 
філологічних 

наук, 10.02.04 – 
германські мови, 

«Засоби 
вираження 
кратності в 

сучасній 
англійській мові», 
доцент кафедри 

англійської 
філології 

Основна іноземна 
мова,  

друга іноземна 
мова 

Основні публікації: 

1. Тронь А.А. Вплив 
іменного компоненту 
сталих дієслівно-
субстантивних сполучень 
на позначення категорії 
кратності в сучасному 
англомовному дискурсі // 
Наукові записки. Серія 
“Філологічна”. – Острог: 
Видавництво 
Національного 
університету “Острозька 
академія”. – Вип.34. – 2013. 
– С. 243-246. 

Івано-Франківський 
національний 

університет нафти і 
газу, кафедра філології 
та перекладу, «Сучасні 
методики викладання 

англійської мови», 
довідка, 04.07.2016р № 

46-35-63/3 



2. Дерев’янко О.А., Тронь 
А.А. Засоби експлікації 
дієслівної категорії 
кратності (на матеріалі 
роману Карсон Сміт 
Маккаллерс “Учасниця 
весілля”) // Проблеми 
зіставної семантики: 
[збірник наукових статей]. 
– Вип. 11 / [відп. ред. 
Корольова А.В.]. – К.: Вид. 
центр КНЛУ, 2013. – С. 71-
77. 

3. Tron A. Word play as a 
technique for expressing 
irony in English fiction/ A. 
Tron // Сучасні 
дослідження з лінгвістики, 
літературознавства і 
міжкультурної комунікації 
(ELLIC 2017): матеріали IV 
Міжнар. наук. конф. / відп. 
ред. Н.Я. Яцків. – 
Прикарпатський нац.ун-т 
імені Василя Стефаника. – 
Івано-Франківськ: 
Видавець:  Кушнір Г.М., 
2017. – С. 66-70. 

Науково-методичні 
посібники: 



1. Дерев’янко О.А., Тронь 
А.А. Практикум з 
граматики сучасної 
англійської мови: способи 
дієслова: навчально-
методичний посібник. 
Видання 2-е, перероблене і 
доповнене / 
О. А. Дерев’янко, 
А.А.Тронь. – Івано-
Франківськ: Вид-во 
“НАІР”, 2012. –  82 с. 

Керівництво науковою 
роботою студентів. 

Наукове керівництво 
магістерськими роботами. 

Троценко 
Ольга 

Ярославівна 

доцент 
кафедри 

англійської 
філології 

Прикарпатськи
й університет 
імені Василя 
Стефаника, 

2001р., 
англійська 

мова та 
література, 

філолог, 
викладач 

англійської 
мови та 

літератури 

Кандидат 
педагогічних 

наук, 13.00.04 – 
теорія і методика 

професійної 
освіти, 

«Педагогічне 
моделювання 
професійної 
підготовки 
майбутніх 
учителів 

іноземної мови 

Основна іноземна 
мова,  

друга іноземна 
мова,  

методика навчання 
основної іноземної 

мови 

Основні публікації: 

Троцено Ольга. 
Застосування сучасних 
методів та технологій 
навчання у процесі 
формування професійної 
компетентності 
майбутнього вчителя 
іноземної мови // Сучасні 
дослідження з лінгвістики, 
літературознавства і 
міжкультурної комунікації 
(ELLIC 2015): матеріали II 
Міжнародної наукової 
конференції / ПНУ 

Міністерство освіти і 
науки України, 

Британська Рада в 
Україні, сертифікат, 

“Planning and Materials 
Development” в рамках 

проекту «Шкільний 
вчитель нового 

покоління» (21-27 
січня 2018 р., м.Львів). 



початкової 
школи» 

ім.В.Стефаника. Івано-
Франківськ, 2015. С.403-
406. 
Троценко Ольга. 
Особливості використання 
інтернет-технологій у 
процесі навчання іноземної 
мови // Актуальні 
проблеми філології та 
методики викладання 
іноземних мов у сучасному 
мультилінгвальному 
просторі: матеріали 
Всеукраїнської науково-
практичної конференції. / 
Гол. ред. Ямчинська Т.І. 14 
квітня 2016р. Вінниця: 
ФОП      Корзун Д.Ю., 
2016. С.164-166. 
Малишівська І.В., 
Троценко О.Я. 
Екзистенціалістська 
модель дійсності у творах 
українських письменників 
початку XX століття / 
Прикарпатський вісник 
НТШ.Слово. 2018. №4 (48) 
С. 222-232. 
Білик О.І., Пилячик Н.Є., 
Троценко О.Я. Listening 
Comprehension: Medicine 
(with audio/video guide). 



Student’s book. Івано-
Франківськ, 2018. 40 с. 

Білик О.І., Пилячик Н.Є., 
Троценко О.Я. Listening 
Comprehension: Medicine 
(with audio/video guide). 
Teacher’s book. Івано-
Франківськ, 2018. 75с. 

Olga Trotsenko, Olha Bilyk. 
Teaching psychological 
aspects of foreign language 
learning // Викладання 
іноземних мов в Україні та 
за її межми: досвід і 
виклики. Матеріали 
міжнародної науково-
практичної конференції. м. 
Івано-Франківськ, 21-22 
березня, 2019. С.288-290. 

Науково-дослідна робота: 
Рецензування навчально-
методичних праць. 
Участь в конференціях, 
семінарах: 

«Актуальні проблеми 
філології та методики 
викладання іноземних мов 
у сучасному 
мультилінгвальному 
просторі». Всеукраїнська 
науково-практична 



конференція, Вінницький 
державний педагогічний 
університет імені М. 
Коцюбинського , м. 
Вінниця, 14 квітня 2016 р.  
«Linguistic and Functional 
Features of Lexicon and 
Differentiation Methods for 
Teaching Foreign 
Languages» International 
Scientific Conference,  Ion 
Creanga Pedagogical State 
University, Balty, Moldova, 
10 December 2015. 
«Contemporary Issues in 
Philological Sciences: 
Experience of Scholars and 
Educationalists of Poland 
and Ukraine», International 
research and practice 
conference,  Lubelski Park 
Naukovo-Technologiczny 
S.A. , Lublin, Republic of 
Poland. April 28-29, 2017. 
«Викладання мов у вищих 
навчальних закладах освіти 
на сучасному етапі. 
Міжпредметні зв’язки», 
Міжнародна науково-
практична конференція,  
Харківський національний 
університет імені В. Н. 
Каразіна,  1-2 червня 
2017р. 



«Inspiring Professional 
Excellence in Teaching 
Languages», IV International 
Symposium, Alecu Russo 
Balty State University, 
Moldova.  March 16-17, 
2018. 
«Викладання іноземних 
мов в Україні та за її 
межами: досвід і виклики», 
Міжнародна науково-
практична конференція, 
ПНУ ім.В.Стефаника, м. 
Івано-Франківськ, 21-22 
березня 2019р. 
Керівництво науковою 
роботою студентів: 

Керівництво проблемною 
групою «Проблеми 
методики викладання 
іноземної мови»; 

Керівництво курсовими 
роботами. 

Трухан Оксана 
Іванівна 

Асистент 

кафедри 
англійської 
філології 

Прикарпатськи
й університет 
імені Василя 
Стефаника, 

2003 р., 
англійська 

мова та 
література; 

- Друга іноземна 
мова, практична 

граматика  

Основні публікації: 

Трухан О.І. Методика та 
стратегії викладання 
іноземних мов в умовах 
інклюзії / Викладання 
іноземних мов в Україні та за 
її межами: досвід і виклики // 
Матеріали міжнародної 
науково-практичної 

Семінар-тренінг 
«Планування і розробка 
курсів: підвищення 
академічної культури та 
попередження порушень 
академічної 
доброчесності» 22 
березня 2019 р. 



філолог, 
викладач 

англійської 
мови та 

зарубіжної 
літератури. 

2015 р. – 
закінчила 

аспірантуру 
Прикарпатсько

го 
національного 
університету 
імені Василя 
Стефаника, 

спец. 10.01.05 – 
порівняльне 

літературознав
ство. 

 

конференції. Івано-
Франківськ, 2019. С. 284-287 

Трухан О.І. Гендер у сучасній 
жіночій прозі 
чорнобильського дискурсу/ 
Сучасні дослідження з 
лінгвістики, 
літературознавства та 
міжкультурної комунікації 
(ELLIC 2016) // Матеріали IІІ 
Міжнародної наукової 
конференції. Івано-
Франківськ, 2016. С. 139-146. 

Участь у конференціях, 
семінарах: 

Міжнародна науково-
практична конференція 
«Викладання іноземних мов в 
Україні та за її межами: досвід 
і виклики» (Івано-Франківськ, 
21-22 березня 2019 р.) 

III Міжнародна наукова 
конференція «Сучасні 
дослідження з лінгвістики, 
літературознавства та 
міжкультурної комунікації 
(ELLIC 2016). 

 

Яців Світлана 
Остапівна 

доцент 
кафедри 

Прикарпатськи
й університет 
імені Василя 
Стефаника, 

Кандидат 
педагогічних 

наук, 13.00.04 – 
теорія і методика 

Друга іноземна 
мова,  

Основні публікації:  

Яців С.О. .Риторизація 
початкової мовної освіти: 

Івано-Франківський 
національний 

технічний університет 
нафти і газу, кафедра 



англійської 
філології 

1993 р., 
«Іноземні 

мови», учитель 
англійської і 

німецької мов 

професійної 
освіти, 

«Формування 
кооперативних 

умінь 
майбутнього 

вчителя засобами 
інтерактивних 
технологій», 

2011р., доцент 
кафедри 

англійської 
філології 

практична 
граматика, 

термінознавство 
(12 год.), методика 
навчання основної 

іноземної мови 

теоретичний і практичний 
виміри. Журнал Молодь і 
ринок №10 (177), жовтень 
2019; 

Яців С.О. Формування 
мовленнєвої культури 
студентів-першокурсників 
у ракурсі викликів 
сьогодення. Журнал 
Молодь і ринок №11(178), 
листопад 2019. 

Яців С.О. Типові помилки 
студентів під час 
перекладу наукових 
текстів  та робота над їх 
усуненням. Електр. наук. 
періодичний журнал  
“Modern engineering and 
innovative technologies”, 
Вип. 9, місто Карслуе, 
Німечинна 2019. 

Збірник навчально-
розвивальних ігор для 
використання на уроках 
англійської мови / 
Упорядники І.М. 
Романишин, С.О. Яців. 
Івано-Франківськ, 2014. 58 
с. Яців С.О. Збірник 
текстів з перекладу. Івано-

філології та перекладу, 
«Сучасні методики 

викладання 
англійської мови», 

довідка, 06.06.2016р № 
46-35-72 

 

Міністерство освіти і 
науки України, 

Британська Рада в 
Україні, сертифікат, 

“Planning and Materials 
Development” в рамках 

проекту «Шкільний 
вчитель нового 

покоління» (21-27 
січня 2018 р., м.Львів). 



Франківськ: Місто-НВ, 
2014. 76 с. 

Науково-дослідна робота: 
Рецензування навчально-
методичних праць. 
Участь в конференціях, 
семінарах: «Викладання 
іноземних мов в Україні та 
за її межами: досвід та 
виклики». Міжнародна 
науково-практична 
конференція, ПНУ, м. 
Івано-Франківськ, 21-21 
березня 2019 року. 

 «Техніка та технології 
майбутьного». Міжнародна 
наукова конференція.  

м. Карслуе, ФРН, 10-11 
жовтня 2019 року. 

Керівництво науковою 
роботою студентів: 

Керівництво курсовими 
роботами. 

 
 
 
 
 
 
 



Інформація про завідувача випускової кафедри англійської філології зі спеціальності 014 Середня освіта,  
спеціалізації 014.02 Мова і література (англійська) 

 
Прізвище, ім’я, по 

батькові  
 

Найменування 
закладу, який 

закінчив викладач 
(рік закінчення, 
спеціальність, 

кваліфікація згідно з 
документом про 

вищу освіту)  
 

Науковий ступінь, 
шифр і найменування 

наукової 
спеціальності, тема 
дисертації, вчене 
звання, за якою 

кафедрою 
(спеціальністю) 

присвоєно, категорія, 
педагогічне звання  

Педагогічний 
(науково-

педагогічний) стаж 
(повних років)  

 

Інформація про 
попередню роботу  

(період (років), 
найменування 

організації, займана 
посада)  

Примітка (з якого 
часу працює у 

закладі освіти за 
основним місцем 

роботи або 
сумісництвом)  

 

Бистров Яків 
Володимирович 

Прикарпатський 
університет імені 
Василя Стефаника, 
1993 р., російська 
мова і література, 
англійська мова; 
вчитель російської 
мови і літератури та 
англійської мови 

Доктор філологічних 
наук, 10.02.04 – 

германські мови, 
диплом ДД № 006745 
від 30 червня 2017 р., 

тема дисертації:  
«Біографічний 

наратив у 
лінгвокогнітивному 
вимірі (на матеріалі 
англомовної прози 
ХХ – початку ХХІ 

ст.)»;  
професор кафедри 

англійської філології, 
атестат професора 

12ПР № 010613 від 30 
червня 2015 р.  

24 р. Навчання в 
аспірантурі без 

відриву від 
виробництва 

Прикарпатського 
університету імені 
Василя Стефаника 
(1993 – 1996 рр.), 

перебування в 
докторантурі без 

відриву від 
виробництва 
Київського 

національного 
університету імені 
Тараса Шевченка 
(2013 – 2016 рр.) 

1996 

 


