
 

 

 

 

 

Додаток 1 

ВІДОМОСТІ 

про проектну групу освітньої діяльності у сфері вищої освіти для осіб з вищою освітою 

 
1. Якісний склад проектної групи, яка утворена у складі відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу Факультету 

філології, кафедри світової літератури і порівняльного літературознавства та кафедри слов’янських мов зі спеціальності 035 Філологія 

Спеціалізації «Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша - польська». 

 

Прізвище, ім’я,  
по батькові 

керівника та 

членів проектної 

групи 

Найменування посади, 

місце роботи 
Найменування 

закладу, який 

закінчив викладач,  
рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно 

з документом про 

вищу освіту* 

Науковий ступінь, 

шифр і наймену вання 

наукової 

спеціальності, тема 

дисертації, вчене 

звання, за якою 

кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно 

Стаж 

науково-

педагогічно

ї та/або 

наукової 

роботи 

Інформація про наукову 

діяльність (основні 

публікації за напрямом, 

науково-дослідній роботі,  
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) 

Примітки*

* 

Ткачук Тамара 

Олексіївна 

доцент кафедри 

світової літератури  

і порівняльного 

літературознавства 

Прикарпатськи

й університет 

імені Василя 

Стефаника, 

 

1999, 

 

польська мова і 

література; 

 

Кандидат 

філологічних наук,  

 

10.01.05 – 

порівняльне 

літературознавств

о 

 «Станіслав 

Пшибишевський і 

українська 

література кінця 
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років 

1.Ткачук Т.О. Історія 

зарубіжної літератури 

ХІХ століття. 

Романтизм. Методичні 

рекомендації до 

практичних занять. 

Вид. 2. доп. / 

Т. О. Ткачук. – Івано-

Франківськ : Симфонія 

форте, 2015. – 56 с.  

2. Ткачук Т. О. 

Львівський 

національний 

університет імені 

Івана Франка, 

 

довідка № 82-В.  

 

Тема: «Обмін 

передовим 

досвідом науково-

дослідної та 

 



 

 

 

 

філолог, 

викладач 

польської мови 

і літератури, 

української 

мови і 

літератури 

ХІХ – початку ХХ 

століття: рецепція 

і типологія», 

 

доцент кафедри 

світової 

літератури і 

порівняльного 

літературознавств

а 

Stanislaw 

Przybyszewski i Olga 

Kobylanska: do 

problemu kulturalnego 

pogranicza / Т.О. 

Ткачук // Султанівські 

читання : [збірник 

статей] / редкол. : І. В. 

Козлик (голова) й ін. – 

Івано-Франківськ : 

Симфонія форте, 2015. 

– Вип. IV. – C. 44–51. 

3. Ткачук Т. О. Творчі 

взаємини Василя 

Стефаника зі 

Станіславом 

Пшибишевським / Т.О. 

Ткачук // Studia 

Methodologica. Випуск 

40. – Тернопіль, 2015. 

– С. 82–88. 3.  

4.Ткачук Т. О. 

Творчість С. 

Пшибишевського в 

рецепції І. Франка / Т. 

О. Ткачук // Вісник 

Прикарпатського 

університету. – Серія : 

Філологія 

(Літературознавство) : 

[зб. наук. праць / ред. 

навчально-

методичної 

діяльності», 

 

10.01.2018. 



 

 

 

 

кол. : С. І. Хороб (гол. 

ред. кол.) та ін.]. – 

Івано-Франківськ: 

ВДВ ЦІТ 

Прикарпатського 

національного 

університету імені 

Василя Стефаника, 

2014–2015. – Вип. 42–

43. – С. 271–280. 

5.Ткачук Т. О. 

Експресіонізм у малій 

прозі Василя 

Стефаника і 

Станіслава 

Пшибишевського/ Т.О. 

Ткачук // Василь 

Стефаник: 

наближення: [збірник 

статей] / за ред. С. 

Хороба. – Івано-

Франківськ : Місто 

НВ, 2017. – Вип. IV. – 

C. 249 – 272. 

 6. Ткачук Т. О. Василь 

Стефаник і Станіслав 

Пшибишевський: 

міжкультурний діалог / 

Т.О. Ткачук // Василь 

Стефаник: 

наближення: [збірник 



 

 

 

 

статей] / за ред. С. 

Хороба. – Івано-

Франківськ : Місто 

НВ, 2017. – Вип. IV. – 

C. 420 – 434. 

 7. Ткачук Т. О. 

Сприйняття 

українським 

літературознавством 

модерністських ідей 

Станіслава 

Пшибишевського / Т. 

О. Ткачук // 

Прикарпатський 

вісник наукового 

товариства ім. 

Шевченка. – Івано-

Франківськ: в-о Івано-

Франківського 

національного 

технічного 

університету нафти і 

газу, 2017. – Вип. 3 

(39). – С. 355 – 365.  

8. Ткачук Т.О. 

Станіслава 

Пшибишевський і 

українська література 

кінця ХІХ –початку 

ХХ століття: рецепція і 

типологія. Методичні 



 

 

 

 

рекомендації до 

вивчення творчості С. 

Пшибишевського на 

заняттях з історії 

польської літератури і 

спеціалізації / Т. О. 

Ткачук. – Івано-

Франківськ : Симфонія 

форте, 2018. – 64 с. 

(3,72 др.арк.)  

1.Міжнародна наукова 

конференція 

«Українська 

література в 

загальноєвропейськом

у контексті (19-21 

квітня 2018 року)» м. 

Ужгород. Інститут 

літератури 

ім.Т.Шевченка НАН 

України, ДВНЗ 

«Ужгородський 

національний 

університет», 

Німецько-українське 

об’єднання Ю.Бойка-

Блохина (Мюнхен), 

Прикарпатський 

національний 

університет імені 

Василя Стефаника. 



 

 

 

 

Тема доповіді: 

«Модерністський 

дискурс у творчості 

С.Пшибишевського й 

українських 

письменників кінця 

ХІХ – поч.ХХ ст.» 

2.Міжнародна наукова 

конференція 

«Культурна спадщина 

пограниччя» (14-15 

травня 2019 року) 

Академія імені Якуба з 

Парадижа м. Гожув 

Великопольський 

Республіка Польща, 

Прикарпатський 

національний 

університет імені 

Василя Стефаника. 

Тема доповіді: 

«Музика в тетралогії 

«На високій полонині 

Станіслава Вінценза» 

3.Загальнопольська 

наукова конференція 

«Коли слово стає 

вихованням» (5-8 

вересня 2019 року) 

Академія імені Якуба з 

Парадижа м. Гожув 



 

 

 

 

Великопольський 

Республіка Польща. 

Тема доповіді: «Rola 

muzyki w slowie w 

wychowaniu dzieci i 

rozwijaniu szacunku do 

przyrody». 

4.Всеукраїнська 

наукова конференція 

«Творчість Марка 

Черемшини в 

контексті розвитку 

літератури кінця ХІХ - 

початку ХХ ст.» 

(червень, 2019 р.) Тема 

доповіді: «Ейдологічні 

аспекти у творчості 

Марка Черемшини і 

Станіслава 

Пшибишевського» 

ДВНЗ 

«Прикарпатський 

національний 

університет імені 

Василя Стефаника». 

5.Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція з 

міжнародною участю 

VI Cултанівські 

читання. «Українська 



 

 

 

 

літературознавча 

полоністика: стан і 

перспективи розвитку» 

(24-25 жовтня 2019 

року) «Творчість 

Станіслава 

Пшибишевського в 

епістолярному 

дискурсі Лесі Українки 

й Ольги 

Кобилянської» 

Козлик Ігор 

Володимирови

ч 

завідувач кафедри 

світової літератури 

і порівняльного 

літературознавства

, 

професор кафедри 

світової літератури  

і порівняльного 

літературознавства 

Івано-

Франківський 

державний 

педагогічний 

інститут імені  

В.C. Стефаника, 

1983, 

російська мова і 

література, 

вчитель 

російської мови 

і літератури 

Доктор 

філологічних наук, 

10.01.06 – теорія 

літератури, 

 «Філософська 

лірика: 

диференціація 

видів і жанрова 

інтеграція», 

професор кафедри 

світової 

літератури і 

порівняльного 

літературознавств

а 

33 р. 
1.Козлик І. В. 

Теоретичне вивчення 

філософської лірики і 

актуальні проблеми 

сучасного 

літературознавства / 

Наук. ред. член-кор. 

НАН України Г. М. 

Сивокінь / Ігор 

Володимирович 

Козлик. – Івано-

Франківськ: Поліcкан; 

Гостинець, 2007. – 591 

с. ISBN 978-966-8207-

70-9  

Козлик І. В. Світова 

література доби 

Середньовіччя та 

епохи Відродження: 

Інститут 

літератури імені 

Т. Г. Шевченка 

НАНУ, 

відгук, витяг, 

«Освоєння 

гносеолого-

евристичного 

досвіду і 

новітнього 

наукового доробку 

відділу 

компаративістики 

Інституту 

літератури імені 

Т. Шевченка НАН 

України», 

28.04.2016 

 



 

 

 

 

навч. посібник [для 

студ. вищ. навч. закл.] 

/ Ігор Володимирович 

Козлик. – Івано-

Франківськ: Симфонія 

форте, 2011. – 344, [1] 

с.: іл. – Бібліогр.: с. 

235–291. ISBN 978-

617-7009-21-3 

 Козлик І. 

Методологічні 

параметри 

літературознавчих 

практик Нонни 

Копистянської / І. 

Козлик // Слово і Час. 

– 2014. – № 4. – С. 76–

83.  

Козлик І. Роман 

Гром’як: 

методологічні 

параметри наукової 

діяльності ученого / І. 

Козлик // Studia 

methodologica. – 

Тернопіль: ТНПУ, 

2015. – № 40. – С. 9–

27. 

 Козлик І. 

Літературознавство у 

ситуації 



 

 

 

 

міждисциплінарної 

взаємодії: 

методологічний аспект 

/ І. Козлик // Сучасні 

дослідження з 

лінгвістики, 

літературознавства і 

міжкультурної 

комунікації (ELLС 

2015): матеріали ІІ 

Міжнародної наукової 

конференції / відпов. 

ред. Н. Я. Яцків; 

Прикарпатський 

національний 

університет імені 

Василя Стефаника. – 

Івано-Франківськ: 

Видавець Кушнір Г. 

М., 2015. – С. 244–246. 

Козлик І. 

Алгоритмізація як 

один із видів 

методологічної роботи 

в літературознавстві 

(на матеріалі наукової 

спадщини О. В. 

Чичеріна) / І. Козлик // 

Вісник Львівського ун-

ту. Серія іноземні 

мови. – Львів, 2016. – 



 

 

 

 

Вип. 24. – Ч. 1. – С. 

113–119. 

 Козлик І. Від 

редакційної колегії. 

(Про новий науково-

методичний проект) / І. 

Козлик // Актуальні 

проблеми професійної 

підготовки студентів-

філологів до роботи в 

сучасному освітньому 

просторі: [збірник 

статей] / Редкол.: І. В. 

Козлик (голова) й ін. – 

Івано-Франківськ: 

Симфонія форте, 2017. 

– Вип. І. – С. 7–8. 

Козлик И. В. О жизни, 

науке, судьбе. Подана 

до журналу «Acta 

Polono-Ruthenica» 

(Ольштин, Польща) у 

жовтні 2018 року. 

Козлик И. В. Рец. на 

видання: Фризман Л. 

Г. В кругах 

литературоведов. 

Мемуарные очерки. 

Изд. 2-е, испр. и доп. 

Москва; Санкт-

Петербург: Нестор-



 

 

 

 

История, 2017. 380 с. 

Подана до редакції 

журналу «Вестник 

Московского 

университета. 

Филология» (МГУ 

імені М. В. 

Ломоносова, Москва, 

Росія) в серпні 2018 

року. 

Науково-дослідна 

робота виконується в 

межах комплексної 

проблематики 

наукових досліджень 

кафедри світової 

літератури і 

порівняльного 

літературознавства 

ДВНЗ 

«Прикарпатський 

національний 

університет імені 

Василя Стефаника» 

«Літературний процес 

та творча 

індивідуальність 

письменника: 

компаративний та 

теоретико-

літературний аспекти» 



 

 

 

 

(номер державної 

реєстрації 

0112U000597) 

1) Сучасні 

дослідження з 

лінгвістики, 

літературознавства і 

міжкультурної 

комунікації (ELLС 

2015): ІІ Міжнародна 

наукова конференція 

(19-20 лютого 2015, 

Івано-Франківськ, 

Прикарпатський 

національний 

університет імені 

Василя Стефаника) 2) 

Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція «ХІІ 

Гоголівські читання» 

(31 березня – 2 квітня 

2015 року, Полтава, 

Полтавський 

національний 

педагогічний 

університет імені В. Г. 

Короленка) 3) 

Історіографія науки 

про літературу: ХІІ 

Міжнародна 



 

 

 

 

літературознавча 

конференція(до 70-

річчя кафедри 

зарубіжної літератури 

та теорії літератури 

Чернівецького 

національного 

університету імені 

Юрія Федьковича, 

Чернівці, 25 вересня 

2015 р.) 4) 

Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція «IV 

Султанівські читання. 

Порівняльне 

літературознавство: 

проблеми методології, 

теорії, практики і 

методико-

педагогічного 

застосування» (8-10 

жовтня 2015 р., Івано-

Франківськ, 

Прикарпатський 

національний 

університет імені 

Василя Стефаника) 5) 

ІХ Міжнародні 

Чичерінські читання 

«Світова література у 



 

 

 

 

літературознавчому 

дискурсі ХХІ століття» 

(Львів, 15-16 жовтня 

2015 року, Львівський 

національний 

університет імені Івана 

Франка) 6) 

Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

«Актуальні проблеми 

професійної 

підготовки студентів-

філологів до роботи в 

сучасному освітньому 

просторі» (Івано-

Франківськ 3–4 

листопада 2016 року). 

7) Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція «V 

Султанівські читання. 

Порівняльне 

літературознавство й 

історія національних 

літератур у структурі 

сучасної науки про 

літературу» (26–28 

жовтня 2017, м. Івано-

Франківськ) 8) 

Polonistyki w Europie 



 

 

 

 

Srodkowo-Wschodniej – 

terazniejszosc i 

perspektywy rozwoju 

(Варшава, 20-21 

листопада 2018 року, 

Інститут літературних 

досліджень Польської 

академії наук) 9) 

Міжнародної наукової 

конференції 

«Українська філологія: 

школи, постаті, 

проблеми» До 170-

річчя заснування 

кафедри української 

словесності у 

Львівському 

університеті 4-6 

жовтня 2018 р. (Львів, 

2018) 10) 

Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція з 

міжнародною участю 

«VI Султанівські 

читання. Українська 

літературознавча 

пологістика: стан і 

перспективи розвитку» 

(24-25 жовтня 2019 р., 

Івано-Франківськ, 



 

 

 

 

Прикарпатський 

національний 

університет імені 

Василя Стефаника) 

Керівництво 

аспірантами: 2013- 

2015 Орнат Наталія (з 

відривом від 

виробництва); 2013- 

2015 Пастернак Іван (з 

відривом від 

виробництва); 2014 - 

2017 Павлюк Тетяна 

(без відриву від 

виробництва); 2014- 

2017 Йовдій Вікторія 

(без відриву від 

виробництва); 2014- 

2016 Вайначій Тетяна 

(з відривом від 

виробництва). 

Викладання базового 

курсу для аспірантів 

«Літературознавство» 

 

Лазарович 

Ольга 

Миколаївна  

 

доцент кафедри 

слов’янських мов 

Івано-

Франківський 

державний 

педагогічний 

інститут  

кандидат 

філологічних наук, 

 

10.02.19 - теорія 

мовознавства, 

32 роки 8 

місяців  

 

1. О.М. Лазарович. 

Розвиток граматичної 

думки у Польщі кінця 

ХV – середини ХVІІІ 

ст. Прикарпатський 

Львівський 

національний 

університет імені 

Івана Франка, 

«Польська мова: 

історія та сучасний 

 



 

 

 

 

ім.В.Стефаника, 

1986, російська 

мова і 

література; 

вчитель 

російської мови  

та літератури. 

Київський 

університет ім. 

Т. Шевченка, 

1998, 

кваліфікаційни

й екзамен з 

польської мови 

на право 

викладання 

польської мови  

 

«Теоретичні 

проблеми опису 

фрагментів мовної 

картини світу»; 

 

доцент кафедри 

слов’янських мов  

вісник НТШ. Слово. 

2015 . № 2(30) . С. 86–

93. 2. Лазарович О.М. 

Лексикографія 

польської мови: 

історичний огляд. 

Прикарпатський 

вісник НТШ. Слово. 

2016. № 2 (34). С. 69–

76. 3. Лазарович О.М. 

Міжмовна омонімія: 

проблеми вивчення, 

розуміння та 

перекладу споріднених 

мов (на прикладі 

української і 

польської) // Zeszyt 

Naukowych Prac 

Ukrainonawczych. –

Gorzow Wielkopolski, 

2016.S. 4. Лазарович 

О.М. Розвиток 

польського правопису 

(польською мовою) // 

Прикарпатський 

вісник НТШ. Слово. –

2017. – №3(39). С.56–

63. 5. Лазарович О.М. 

Синонімія у польській 

та українській 

фразеології: 

стан 

розвитку»,21.05.201
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функціональний 

аспект. 

Прикарпатський 

вісник НТШ. Слово. 

2019. № 2 (54). С. 188–

199. 6. Лазарович О.М. 

Прикметник 

інтелігентний в 

українській та 

польській мовах: 

семантичний та 

функціональний 

аспекти. Zeszyt 

naukowych prac 

ukrainoznawczych. 

Gorzow Wielkopolski. 

2019. S. 7. Лазарович 

О.М. (у співавторстві з 

Мельник Я.Г.). 

Церковнослов’янська 

мова . Навчально-

методнчний посібник. 

Рекомендовано 

Міністерством освіти і 

науки України для 

студентів ВНЗ. 

Видання четверте, 

перероблене та 

доповнене. –Івано-

Франківськ, 2017. – 

251 с. (14,82 друк. 



 

 

 

 

арк.). 2. О.М. 

Лазарович, 

О.І. Яремин. 

Семантичні 

особливості 

фітоойконімного 

простору польської та 

української мов. 

Прикарпатський 

вісник НТШ. Слово. 

2014. № 2 (26). С. 196–

203.  

3. Ольга Лазарович, 

Вікторія Цюрак. 

Семантична деривація 

як один із способів 

творення молодіжного 

сленгу в польській 

мові. Вісник 

Прикарпатського 

університету. 

Філологія. Івано-

Франківськ, Місто НВ, 

2014–2015. Випуск 42–

43. С. 52–55. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Додаток 2  

ВІДОМОСТІ  

про якісний склад групи забезпечення освітньої програми «Польська мова і літератури» спеціальності 035 

Філологія у сфері вищої освіти 

Прізвище, ім’я,  
по батькові 

викладача 

Найменування 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,або 

категорія, педагогічне 

звання 

Найменування навчальних 

дисциплін,  які закріплені за 

викладачем, та кількість 

лекційних годин з кожної 

навчальної дисципліни   

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації викладача 

(найменування 

закладу, вид 

документа, тема, дата 

видачі) 

Примітки** 

Особи, які працюють за основним місцем роботи  

Ткачук Тамара 

Олексіївна 

доцент кафедри 

світової літератури  

і порівняльного 

літературознавства 

Прикарпатський 

університет 

імені Василя 

Стефаника, 

 

1999, 

 

польська мова і 

література; 

 

філолог, 

викладач 

польської мови 

Кандидат 

філологічних наук,  

10.01.05 – 

порівняльне 

літературознавство 

 «Станіслав 

Пшибишевський і 

українська 

література кінця 

ХІХ – початку ХХ 

століття: рецепція 

і типологія», 

 

Історія польської 

літератури (18), 

Зарубіжна література 

(12), Історія польської 

літератури (20), 

Зарубіжна література 

(12), Зарубіжна 

література (20), Історія 

польської літератури 

(20), Історія польської 

літератури (16), Історія 

польської літератури 

(16), Історія польської 

літератури (20) 

Львівський 

національний 

університет імені 

Івана Франка, 

 

довідка № 82-В.  

 

Тема: «Обмін 

передовим 

досвідом науково-

дослідної та 

навчально-

методичної 

діяльності», 

 



 

 

 

 

і літератури, 

української 

мови і 

літератури 

доцент кафедри 

світової літератури 

і порівняльного 

літературознавства 

 

10.01.2018. 

Козлик Ігор 

Володимирович 

Завідувач кафедри 

світової літератури 

і порівняльного 

літературознавства, 

професор кафедри 

світової літератури  

і порівняльного 

літературознавства 

Івано-

Франківський 

державний 

педагогічний 

інститут імені  

В.C. Стефаника, 

1983, 

російська мова і 

література, 

вчитель 

російської мови 

і літератури 

Доктор 

філологічних наук, 

10.01.06 – теорія 

літератури, 

 «Філософська 

лірика: 

диференціація 

видів і жанрова 

інтеграція», 

професор кафедри 

світової літератури 

і порівняльного 

літературознавства 

Зарубіжна література 

(20), Методологія та 

організація наукових 

досліджень (6), 

Літературознавчий 

аналіз тексту (12), 

Зарубіжна література 

(12), Зарубіжна 

література (12), 

Зарубіжна література 

(20), Теорія твору й 

тексту (16) 

Інститут 

літератури імені 

Т. Г. Шевченка 

НАНУ, 

відгук, витяг, 

«Освоєння 

гносеолого-

евристичного 

досвіду і 

новітнього 

наукового доробку 

відділу 

компаративістики 

Інституту 

літератури імені 

Т. Шевченка НАН 

України», 

28.04.2016 

 

Лазарович 

Ольга 

Миколаївна  

 

доцент кафедри 

слов’янських мов 

Івано-

Франківський 

державний 

педагогічний 

інститут  

ім.В.Стефаника, 

1986, російська 

кандидат 

філологічних наук, 

 

10.02.19 - теорія 

мовознавства, 

 

«Теоретичні 

Вступ до слов’янської 

філології, Історія і 

діалектологія 

польської мови(24 

год.), Польська мова 

Львівський 

національний 

університет імені 

Івана Франка, 

«Польська мова: 

історія та сучасний 

стан розвитку», 

21.05.2018 

 



 

 

 

 

мова і 

література; 

вчитель 

російської мови  

та літератури. 

Київський 

університет ім. 

Т. Шевченка, 

1998, 

кваліфікаційний 

екзамен з 

польської мови 

на право 

викладання 

польської мови  

проблеми опису 

фрагментів мовної 

картини світу»; 

 

доцент кафедри 

слов’янських мов 

Кононенко 

Віталій 

Іванович  

Завідувач кафедри 

загального та 

германського 

мовознавства  

Київський 

державний 

університет ім. 

Т. Шевченка, 

1956, 

російська мова 

та література; 

філолога 

викладача 

російської мови 

та літератури 

Доктор 

філологічних наук, 

10.02.01– 

російська мова; 

«Системно-

семантичні зв’язки 

в синтаксисі»  

професор за 

кафедрою 

російської мови  

Порівняльна типологія 

слов’янських мов (20 

год.); Культура 

української мови (18 

год.) 

Центральний 

інститут  

післядипломної  

педагогічної освіти 

ДВНЗ 

«Університет 

менеджменту 

освіти» 

Національної 

академії 

педагогічних наук 

України  

свідоцтво _номер 

СП35830447/1379-

16 

 

 



 

 

 

 

Тема:«Комплексне 

вивчення 

гуманітарних 

дисциплін у вищій 

школі» 

09.09.2016 .  

 

 

 

Пелехата Олена 

Миколаївна  

доцент кафедри 

слов’янських мов 

Чернівецький 

ордена 

Трудового 

Червоного 

Прапора 

державний 

університет 

1986, 

російська мова 

та література; 

Філолог. 

Викладач; 

 

Львівський 

національний 

університет 

ім. Івана 

Франка 2002 , 

мова та 

кандидат 

філологічних наук, 

10.02.01 – 

російська мова, 

«Семантическая 

структура 

производных 

локативов в 

современном 

русском языке»; 

доцент кафедри 

слов’янських мов 

Актуальні 

дослідження лексики 

слов’янських мов (16 

год.), Методологія та 

організація наукових 

досліджень (6 год.) 

Сучасна польська мова 

(24 год.) Сучасна 

польська мова (16 

год.) 

Інститут 

славістики 

Польської 

Академії Наук, 

Варшава, Довідка 

«Польська мова 

міста Івано-

Франківська. Мова 

і 

самоідентифікація 

мешканців» 27 

грудня 2018 

 



 

 

 

 

література 

(польська); 

Філолог. 

Викладач 

польської мови 

та літератури. 

Викладач 

української 

мови та 

літератури. 

Перекладач 

Мицан Дарія 

Миронівна 

доцент кафедри 

слов’янських мов 

Львівський 

національний 

університет ім. 

Івана Франка, 

2001 

польська мова 

та література, 

філолог. 

Викладач 

польської мови 

та літератури. 

Викладач 

української 

мови та 

літератури. 

Перекладач. 

кандидат 

філологічних наук, 

10.02.17 – 

порівняльно-

історичне і 

типологічне 

мовознавство, 

«Польсько-

українські 

фразеологізми з 

назвами частин 

тіла (на матеріалі 

народних пісень)» 

Друга іноземна мова 

(польська), Динамічні 

процеси у 

фразеологічних 

системах сучасних 

слов'янських мов(18 

год.), Польська мова, 

Сучасна польська 

мова(18 год.).Сучасна 

польська мова (20 год) 

ЛНУ ім.Івана 

Франка кафедра 

польської філології 

з 02.04.2018 до 

18.05.2018, довідка 

№2235В від 

21.05.2018 

 

Рега Данило 

Олексійович 

доцент кафедри 

світової літератури 

і порівняльного 

Прикарпатський 

національний 

університет 

кандидат 

філологічних наук, 

10.01.05 – 

Історія польської 

літератури, 

Українсько-польські 

м. 

Дніпропетровськ, 

2015. 

 



 

 

 

 

літературо-

знавства 

імені Василя 

Стефаника, 

2009, 

польська мова 

та література, 

філолог, 

викладач 

польської мови 

та літератури, 

української 

мови та 

літератури 

порівняльне 

літературо-

знавство, 

 «Типологія 

футуристичних 

моделей у 

творчості 

Б. Ясенського та 

М.Семенка» 

літературні зв'язки 

кінця ХІХ - початку 

ХХ ст. (16), 

Країнознавство (12), 

Історія чеської 

літератури (24), 

Історія чеської 

літератури (16), 

Історія чеської 

літератури (20), 

Історія чеської 

літератури (20), 

Історія чеської 

літератури (26), 

Актуальні проблеми 

польської літератури 

(36), Новітня польська 

література (12), 

Країнознавство (14) 

Короткострокове 

стажування (22.05-

25.05 2017 року) на 

кафедрі історії 

польської 

літератури ХХ 

століття 

Ягеллонського 

університету 

(м. Краків, 

Польська 

Республіка). 

 

 

 

 


