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Зміст 

 

І. Організаційна структура Факультету філології 

   

Факультет філології Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника, гуманітарний корпус, 3-й поверх. 

Адреса: м. Івано-Франківськ, вул.Шевченка, 57. 

Телефони: 

Деканат: (0342) 59-60-42; 

Заступники декана: (0342) 59-60-78 

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

E-mail: dekanat_filolog@pnu.edu.ua 

 

Керівництво Факультету філології: 

Декан факультету — доктор філологічних наук, професор кафедри української 

літератури Роман Богданович Голод 

Заступники директора:  

кандидат філологічних наук, доцент кафедри слов'янських мов Ольга 

Миколаївна Лазарович 

доцент кафедри світової літератури і порівняльного літературознавства Данило 

Олексійович Рега 

 

Телефони кафедр Факультету філології: 

кафедра української мови 59-60-08 

кафедра української літератури 59-60-74 

кафедра загального і германського мовознавства 59-60-10 

кафедра світової літератури та порівняльного 

літературознавства 
59-61-44 

кафедра слов'янських мов 59-60-63 

mailto:dekanat_filolog@pnu.edu.ua


кафедра журналістики  

 

Кафедра української мови Факультету філології Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника 

76025, вул.Шевченка, 57, 

ауд.310 (3-й поверх), гуманітарний корпус,м. Івано-Франківськ. 

тел. (0342)59-60-08 

email: kum@pnu.edu.ua 

 

Викладацький склад: 

Завідувач кафедри - доктор філологічних наук, професор Василь Васильович 

Ґрещук.  

Доктор філологічних наук, професор Марія Іванівна Голянич 

Доктор філологічних наук, доцент Володимир Михайлович Барчук 

Кандидат філологічних наук, доцент Ірина Орестівна Бабій 

Кандидат філологічних наук, доцент Михайло Васильович Бігусяк  

Кандидат філологічних наук, доцент Марія Петрівна Брус 

Кандидат філологічних наук, доцент Валентина Василівна Ґрещук 

Кандидат філологічних наук, доцент Ірина Федорівна Джочка 

Кандидат філологічних наук, доцент Іван Михайлович Думчак 

Кандидат філологічних наук, доцент Наталія Ярославівна Іванишин 

Кандидат філологічних наук, доцент Любов Іванівна Пена 

Кандидат філологічних наук, доцент Оксана Дмитрівна Ципердюк  

Кандидат філологічних наук, доцент Роксолана Іванівна Стефурак  

Кандидат філологічних наук, доцент Василь Іванович Пітель  

Кандидат філологічних наук, доцент Оксана Антонівна Семенюк  

Кандидат філологічних наук, доцент Наталія Михайлівна Пославська  

Кандидат філологічних наук, доцент Віра Мирославівна Пітель  



Старший лаборант Анна Кисла 

 

 

Кафедра української літератури Факультету філології Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника  

76025, вул.Шевченка, 57, 

ауд. 303 (3 поверх), гуманітарний корпус,м. Івано-Франківськ. 

тел. (0342) 59-60-74  

email: kul@pnu.edu.ua 

 

Викладацький склад: 

Завідувач кафедри - доктор філологічних наук, професор Степан Іванович 

Хороб 

доктор філологічних наук, професор Роман Богданович Голод 

доктор філологічних наук, професор Наталія Василівна Мафтин 

доктор філологічних наук, професор Роман Володимирович Піхманець 

Кандидат педагогічних наук, професор Ольга Володимирівна Слоньовська 

Кандидат філологічних наук, доцент Євген Михайлович Баран 

Кандидат філологічних наук, доцент Наталія Михайлівна Вівчарик 

Кандидат філологічних наук, доцент Наталія Степанівна Курінна 

Кандидат філологічних наук, доцент Любов Богданівна Процюк 

Кандидат філологічних наук, доцент Оксана Михайлівна Залевська 

Лаборант Марія Грицюк 

 

 

Кафедра світової літератури і порівняльного літературознавства 

Факультету філології Прикарпатського національного університету імені 

Василя Стефаника 

76025, вул. Шевченка, 57. 

ауд. 405 (4-й поверх), гуманітарний корпус, м.Івано-Франківськ. 



тел. (0342) 59-61-44 

email: ksl@pnu.edu.ua 

 

Викладацький склад: 

Завідувач кафедри - доктор філологічних наук, професор Ігор Володимирович 

Козлик 

Кандидат філологічних наук, доцент Іванна Василівна Девдюк 

Кандидат педагогічних наук, доцент Алла Михайлівна Мартинець 

Кандидат філологічних наук, доцент Олена Володимирівна Тереховська 

Кандидат філологічних наук, доцент Тамара Олексіївна Ткачук 

Кандидат філологічних наук, викладач Ірина Миколаївна Спатар 

Кандидат філологічних наук, доцент Данило Олексійович Рега 

Асистент Анна Борисівна Мурейко 

Лаборант Марія Савчин 

 

Кафедра слов'янських мов Факультету філології Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника 

76025, вул. Шевченка, 57. 

ауд. 402 (4-й поверх), гуманітарний корпус, м.Івано-Франківськ. 

тел. (0342) 59-60-63 

email: ksm@pu.if.ua  

 

Викладацький склад: 

Завідувач кафедри - доктор філологічних наук, професор Микола Петрович 

Лесюк 

Кандидат філологічних наук, доцент Ольга Миколаївна Лазарович 

Кандидат філологічних наук, доцент Олена Миколаївна Пелехата 

Кандидат філологічних наук, доцент Дарина Миронівна Мицан  

Кандидат філологічних наук, викладач Наталія Омелянівна Дорогович  

Кандидат філологічних наук, викладач Оксана Романівна Корпало 

mailto:ksl@pnu.edu.ua


Кандидат філологічних наук, викладач Мар’яна Володимирівна Скрипник 

Кандидат філологічних наук, викладач Наталія Олегівна Щербій 

Викладач Саманта Бусіло 

Старший викладач Віра Ігорівна Дерев'янко  

Лаборант Галина Ліщинська 

 

Кафедра загального та германського мовознавства Факультету філології 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 

76025, вул. Шевченка, 57. 

ауд. 408 (4-й поверх), гуманітарний корпус, м.Івано-Франківськ. 

тел. (0342) 59-60-10 

email: kzm.pu.if@ukr.net 

 

Викладацький склад: 

Завідувач кафедри - доктор філологічних наук, професор Віталій Іванович 

Кононенко 

Кандидат філологічних наук, доцент Петро Петрович Дрогомирецький 

Кандидат філологічних наук, професор Ярослав Григорович Мельник 

Кандидат філологічних наук, доцент Уляна Любомирівна Паньків 

Кандидат філологічних наук, доцент Марта Йосипівна Петришин 

Кандидат філологічних наук, викладач Ірина Володимирівна Ілійчук 

Кандидат філологічних наук, доцент Олексій Дмитрович Воробець 

Старший викладач Оксана Юріївна Дяків 

Лаборант Галина Перегінець 

 

Кафедра журналістики Факультету філології Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника 

76025, вул. Шевченка, 57. 

ауд. 414 (4-й поверх), гуманітарний корпус, м.Івано-Франківськ. 

email: kaf_journ@pnu.edu.ua 

mailto:kaf_journ@pnu.edu.ua


Викладацький склад: 

Завідувач кафедри - доктор філологічних наук, доцент Холод Олександр 

Михайлович  

Кандидат філологічних наук, доцент Микола Миколайович Васильчук 

Кандидат філологічних наук, доцент Ганна Іванівна Марчук 

Кандидат філологічних наук, доцент Савчук Руслана Любомирівна 

Кандидат політичних наук, викладач Наталія Володимирівна Шотурма 

Кандидат політичних наук, доцент Наталія Василівна Марчук 

Кандидат філологічних наук, викладач Соломія Степанівна Хороб 

Кандидат наук з соціальних комунікацій, асистент Галина Іванівна Пристай  

Кандидат політичних наук, доцент Ігор Васильович Бойчук  

Лаборант Тетяна Струтинська 

 

 

ІІ. Перелік напрямів і спеціальностей з підготовки фахівців у 

Факультету філології  

Підготовка за ОР Бакалавр здійснюється за наступними напрямами: 

Філологія. Українська мова і література 

Середня освіта. Українська мова і література 

Філологія. Чеська мова і література 

Філологія. Польська мова і література 

Середня освіта. Польська мова і література 

Журналістика 

 

ІІІ. Умови навчання 

Факультет філології – один із найстарших факультетів Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника. У 2020 році Факультет 

філології відсвяткує своє 80-річчя. Факультет філології є потужним науковим 

осередком. На шести його кафедрах працюють 68 штатних викладачів, з них – 



11 докторів наук, 49 кандидатів наук, які готують бакалаврів і магістрів за 

спеціальностями: 

«Філологія» «українська мова і література», «польська мова і 

література», «чеська мова і література». Базові знання польської або чеської мов 

на відповідних спеціальностях не є обов’язковими. 

«Середня освіта»: «українська мова і література», «польська мова і 

література». 

«Журналістика». 

Випускники нашого факультету матимуть змогу працювати викладачами 

(випускники спеціальності «Філологія») або вчителями (випускники 

спеціальності «Середня освіта») української мови і літератури, зарубіжної 

літератури, польської мови і літератури, чеської мови і літератури, 

перекладачами, працівниками видавничої сфери, а також у ЗМІ, зокрема  

журналістами у пресі (газети, журнали й ін.), на радіо і на телебаченні. 

На факультеті функціонують 5 мультимедійних аудиторій; бібліотеки з 

польської і чеської літератур; методологічна лабораторія з історії літератури, 

теорії літератури і компаративістики, кабінет методики літератури ім. доцента 

Юрія Султанова; читальний зал імені Володимира Полєка, теле-радіостудія. 

Викладачі фахових кафедр досліджують різні теми в галузі української 

та іноземної філології, актуальні проблеми мовознавства та літературознавства. 

На кафедрі української мови досліджуються словотвірна система української 

мови, внутрішня структура слова, мова творів українських письменників, 

українські діалекти тощо. Кафедра української літератури досліджує 

різноманітні аспекти літературного процесу в Україні, кафедра світової 

літератури і порівняльного літературознавства вивчає творчість зарубіжних 

письменників та їх зв’язки з українською літературою, на кафедрі слов’янських 

мов та на кафедрі загального та германського мовознавства розробляється тема 

міжслов’янських мовних паралелей. 



Факультет філології підтримує тісні зв’язки з багатьма зарубіжними 

навчальними закладами та науковими установами. Наші студенти мають змогу 

проходити стажування у Польщі (у Варшавському, Ягеллонському, Ґданському, 

Жешувському університетах, в університеті імені кардинала С. Вишинського, в 

університеті у Ґожові Великопольському); у Чехії (Карловий університет у 

Празі, університет імені Масарика у Брно, університет Палацького в Оломоуці). 

Почесними докторами Факультету філології є іноземні академіки НАН 

України Леонід Рудницький (США); Стефан Козак (Республіка Польща); 

лауреат Нобелівської премії з літератури 2015 року, білоруська письменниця 

Світлана Алексієвич; Герой України, поет і громадський діяч Дмитро Павличко. 

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». 

 

IV. Основні методи навчання, що використовуються в навчальному 

процесі, способи оцінювання знань 

1. лекції (слово викладача); 

2. діалог (дискусія); 

3. інтерактивна форма викладання; 

4. використання ТСН; 

5. “занурення” в мовне середовище; 

6. проблемне викладання дисциплін; 

7. аналіз та синтез (тексту, мовних явищ); 

8. робота з першоджерелами; 

9. використання наочності; 

10. алгоритмізація. 

11. способи оцінювання знань: 



12. тестова форма 

13. усне опитування 

14. письмове опитування 

15. колоквіум 

16. у відповідності до шкали оцінювання; 

за сумарною кількістю балів (за 100-бальною системою). 

 

V. Графік освітнього процесу 

І рік навчання: 1 семестр — 17 тижнів; 2 семестр — 18 тижнів. 

ІІ рік навчання: 1 семестр — 17 тижнів; 2 семестр — 18 тижнів. 

ІІІ рік навчання: 1 семестр — 17 тижнів; 2 семестр — 18 тижнів. 

IV рік навчання: 1 семестр — 17 тижнів; 2 семестр — 11 тижнів. 

 

 

 

VI. Робочі навчальні плани 

Робочі навчальні плани доступні за покликанням 

https://philology.pnu.edu.ua/підготовка-бакалаврів/ 

 

 

VII. Анотації навчальних дисциплін 

Силабуси навчальних дисциплін доступні за покликанням 

https://kslipl.pnu.edu.ua/філологія-чеська-мова-і-література-2/ 

 

 

 

 

 

 

 

 


