
	

	

	

ПЕРСОНАЛЬНИЙ          СКЛАД ФАКУЛЬТЕТУ: 

Декан	 Факультету	 філології	 –	 доктор	
філологічних	 наук,	 професор	 Роман	
Богданович	Голод	

Навчальний	процес	забезпечують	6	кафедр:	

– кафедра	 української	 мови	 (завідувач	 —	
доктор	 філологічних	 наук,	 професор	 Василь	
Васильович	Грещук);	

– кафедра	 української	 літератури	
(завідувач	 —	 доктор	 філо-логічних	 наук,	
професор	Степан	Іванович	 Хороб);	
	

– кафедра	 слов’янських	 мов	 (завідувач	 —	
доктор	 філологічних	 наук,	 професор	 Микола	
Петрович	Лесюк);	
	

– кафедра	 світової	 літератури	 і	
порівняльного	 літерату-рознавства	
(завідувач	 —	 доктор	 філологічних	 наук,	
професор	Ігор	Володимирович	Козлик);	
	

– кафедра	 журналістики	 (завідувач	 —	
доктор	 філологічних	 наук,	 доцент	 Олександр	
Михайлович	Холод).	
	

– кафедра	 загального	 та	 германського	
мовознавства	 (завідувач	 —	 доктор	
філологічних	 наук,	 професор,	 академік	 АПН	
України	Віталій	Іванович	 Кононенко)	
	

КОНТАКТИ: 

Звертайтесь до нас за адресою: 

м.	Івано-Франківськ,	вул.	Шевченка,	
57,	3	поверх,	каб.	310	

Телефони:	

Деканат:	(0342)	59-60-42	

Факс	(034-22)	3-15-74	

моб.	тел	(050)	757	88	49	

Заступники	декана:	(0342)	59-60-78	

Методист	заочного	відділення:	
(0342)	59-60-78		

Електронна	пошта:	

dekanat_filolog@pu.if.ua	

vstup_if@pu.if.ua	

Ми	в	Інтернеті:					

philology.pnu.edu.ua/	

facebook.com/philologypnu/	

	

	
	

	

	 ФАКУЛЬТЕТ ФІЛОЛОГІЇ ,               
ПНУ ІМ. В. СТЕФАНИКА 
Івано-Франківськ,	
76000	

		

	

	

ФАКУЛЬТЕТ 
ФІЛОЛОГІЇ ,               
ПНУ ІМ. В. 
СТЕФАНИКА 

Спеціальність	

Чеська мова та література 

	



	

Вручення	дипломів	магістрам	

80 РОКІВ ТРАДИЦІЙ 
Факультет	 філології	— один	 із	
найстарших	 факультетів	
Прикарпатського	 національного	
університету	 імені	 Василя	
Стефаника.	У	2020	році	Факультет	
відзначатиме	своє	80-річчя.	

Факультет	 філології	 є	 потужним	
науковим	 осередком.	 На	 шести	
його	 кафедрах	 працюють	 75	
штатних	 викладачів,	 з	 них	 —	 11	
докторів	 наук,	 більше	 50-ти	
кандидатів	 наук,	 які	 готують	
бакалаврів	і	магістрів	

ПЕРСПЕКТИВИ 
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 
Випускники	спеціальності	«Філологія	
(чеська	 мова	 і	 література)»	
отримають	 додаткову	 кваліфікацію	
викладача	 української	 мови	 і	
літератури	й,	відповідно,		матимуть	

змогу	 працювати	 викладачами	
української	мови	 і	 літератури,	 чеської	
мови	 і	 літератури,	 перекладачами,	
працівниками	 видавничої	 сфери,	
турагентств,	 а	 також	 у	 ЗМІ,	 зокрема		
журналістами	у	пресі	(газети,	журнали	
й	ін.),	на	радіо	і	на	телебаченні.	

ЩО ЗДАВАТИ?	 

Предмети	ЗНО	для	вступу:	

1)	українська	мова	та	
література	
																				2)	іноземна	мова		
3)	історія	України	або	
географія		

СТАЖУВАННЯ У 
ЧЕСЬКИХ 
УНІВЕРСИТЕТАХ 
Основною	 перевагою	 з-поміж	 інших	
спеціальностей	 є	 те,	що	протягом	 усього	
навчання	 кожного	 семестру	 студенти-
богемісти	 мають	 змогу	 проходити	
стажування	 у	 чеських	 університетах-
партнерах	Факультету	філології,	 зокрема	
Факультет	 філології	 підтримує	 тісні	
зв’язки	 з	 Карловим	 університетом	
(м.Прага),	Університетом	ім.Масарика		

(м.Брно),	 Університет	 Палацького	
(м.Оломоуц),	 Остравський	 університет	
(м.Острава).	

	

	

	

	

	

Наші	студенти	на	практиці	

Хвилюєтесь,	що	не	знаєте	чеської	
мови?	Це	не	проблема!	Ми	навчаємо	
з	нуля!		
	

МОЖЛИВОСТІ 
НАВЧАННЯ І РОЗВИТКУ 
	

o 5	мультимедійних	аудиторій	
o Бібліотека	чеської	мови	та	

літератури	
o Методологічна	аудиторія	з	історії	

літератури,	теорії	літератури	і	
компаративістики	

o Кабінет	методики	викладання	
літератури	

o Конференц-зал	
o Театральна	сцена	
o Телерадіостудія	
o Студентська	газета		
o Команда	КВН	та	багато	іншого		



	 	

 

	

	

	




