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Синтаксична особа в системі української та польської мов // 
Зіставно-типологічні студії: українська мова на тлі споріднених мов: 
[монографія] / за ред. акад. НАПН України 
 
 

https://www.researchgate.net/publication/
301249255_Zistavno-
tipologicni_studii_ukrainska_mova_na_tli_s
poridnenih_mov_Contrastive_typological_st
udies_Ukrainian_among_the_related_langu
ages 
 

Узагальненість особи в конструкціях з sie у польській мові / О. Р. 
Корпало // Прикарпатський вісник НТШ: Серія «Слово». – № 2 (30), 
2015. – Івано-Франківськ. – С. 136-143. 
 

 
 http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvntsh_sl_
2015_2_15 

 Іменник у позиції суб’єкта як засіб вираження категорії 
синтаксичної особи в українській і польській мовах / Корпало О.Р.// 
Одеський лінгвістичний вісник. – 2015. – Вип.5. – Т.І. – С.77-80. 

http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/2
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Корпало О. Р. Предикативні форми на -no, -to і неозначеність особи 
в польській мові / Оксана Корпало // Studia methodologica. – Issue 
41, Summer 2015. – C. 73-78. 

http://194.44.152.155/files/Visniki/Ukrain_
studia/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0
%D1%97%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B
D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D1%96%20%D
1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D1%96%D
1%97%202014-
2015%20%D0%92%D0%B8%D0%BF.15-
16.pdf 

Синтаксична особа в інфінітивному реченні в українській та 
польських мовах / О.Р. Корпало // Прикарпатський вісник НТШ: 
Серія «Слово». – № 4 (40), 2017, №3(47) 2018. – Івано-Франківськ. – 
С. 135-141. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-
bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=JRN
&P21DBN=JRN&S21STN=1&S21REF=10&S2
1FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S
21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLO
RTERMS=0&S21STR=%D0%9673616 

П.6 
Проведення навчальних дисциплін занять із спеціальних дисциплін 

іноземною мовою в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний 

рік 

Навчальний план див додаток 2. 

П.9 Участь у журі «Мала академія наук» 

НАКАЗ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ, НАУКИ ТА 

МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ 

від 25.02.2020 р. м. Івано-Франківськ № 123 
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