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Факультет Філології 
Спеціальність  

Польська мова і література та 

Українська мова і література 
 

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 
(завіду¬ вач – доктор філологічних наук, професор, 
академік АПН України Віталій Іванович Кононенко) 



 
 

 

 

Студентське життя. 
На Факультеті філології вирує студентське життя. Тут 
виходять газети, є команда КВК, яка виборола кубок 
ректора Прикарпатського національного університету, 
часто проводяться різноманітні заходи, як-от поетичні 
вечори, літературні читання, квести, ярмарки, 
олімпіади, а також філологічний фестиваль «Юнь». 

Христина, 3 курс. Де ще зустрінеш натхненних 
студентів після довгих лекцій чи насичені події в сірості 
буденного, як не в ПНУ? Тут життя- суцільний 
оксиморон, але без нього екзистенція не була б такою 
цікавою.  

Стажування у Польщі. 
Одними з найперспективніших спеціальностей не тільки 
Факультету філології, але й Прикарпатського національного 
університету імені Василя Стефаника є спеціальності 
«Філологія (польська мова і література)» та «Середня освіта 
(польська мова і література)». Основною перевагою з-поміж 
інших спеціальностей є те, що протягом усього навчання 
кожного семестру студенти-полоністи мають змогу 
проходити стажування у польських університетах-партнерах 
Факультету філології, а перебуваючи в магістратурі - 
навчатися паралельно на Факультеті філології та в одному з 
польських університетів. 

Факультет філології підтримує тісні зв’язки з багатьма 
зарубіжними навчальними закладами та науковими 
установами. Наші студенти мають змогу проходити 
стажування у Варшавському, Ягеллонському, Ґданському, 
Жешувському університетах, в уні-верситеті імені кардинала 
С. Вишинського, в універ-ситеті у Ґожові Великопольському). 

Вчимо вже 75 років.  
Факультет філології – один із найстарших факультетів 
Прикарпатського національного університету імені 
Василя Стефаника. У 2015 році Факультет відсвяткував 
своє 75-річчя, підготувавши за цей період понад 15 тисяч 
висококваліфікованих фахівців-філологів. 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.  

 

Даємо професію. 
Випускники спеціальностей «Філологія (польська мова і 
література)» та «Середня освіта (польська мова і 
література)» матимуть змогу працювати викладачами 
(випускники спеціальності «Філологія») або вчителями 
(випускники спеціальності «Середня освіта») української 
мови і літератури, польської 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. 

 

Наталія, 5 курс.   
На факультеті філології в 
Прикарпатському 
університеті насправді 
цікаво навчатись! 
Найбільше мені 
подобаються заняття з 
польської мови, адже саме 
на них я дізнаюсь багато 
нової і потрібної 
інформації. Плюс це 
непогана перспектива, 
адже завдяки польській 
мові я працюю за 
спеціальністю і можу 
заробляти собі на життя. 

Дарина, 3 курс. Рецепт як стати перекладачем уже 
на третьому курсі: беремо університет (найкраще 
Прикарпатський ;)), додаємо у нього студента з 
великою мрією та сильним бажанням, наступними 
додаємо віру в себе, працьовитість і терпіння, щедро 
посипаємо підтримкою і досвідом викладачів... І ще 
дрібку удачі... Готово! 

Викладання на цих спеціальностях забезпечують чотири 
мультимедійні аудиторії; бібліотека з польської мови та 
літератури; методологічна лабораторія з історії літератури, 
теорії літератури і компаративістики, кабінет методики 
літератури, читальний зал. 

 


