
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

 

 

 

 
 

Збірник наукових праць 

Дрогобицького державного педагогічного  

університету імені Івана Франка 
 

Серія «Філологія» 
 

Випуск 38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДРОГОБИЧ 

РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ ВІДДІЛ 

ДДПУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

2016 

  



УДК 009+1+4+15+93 

Д 75 

 

 

Рекомендовано до друку вченою радою Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка 

(протокол № 18 від 24.11.2016 р.) 

 

 

 

«Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серію «Філологія» 

перереєстровано і затверджено в Переліку наукових фахових видань України 

(додаток 8 до наказу Міністерства освіти і науки України № 1222 від 

07.10.2016 р.). 

Від 2004 р. виходять за серійним принципом. 

 

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації 

КВ № 21249-11049Р від 27.02.2015 року Державного комітету інформаційної 

політики, телебачення та радіомовлення України. 

 

Відповідальність за достовірність наведених у публікаціях фактів, дат, 

найменувань, прізвищ, імен, цифрових даних несуть автори статей. Наукові 

статті друкуються за авторськими варіантами. Думка редакційної колегії 

може не збігатися з думкою авторів. 

 

 

Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць Дрого-

бицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія 

«Філологія» / ред. кол. Надія Скотна (шеф-редактор), Марія Федурко (головний 

редактор) та ін. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана 

Франка, 2016. – Випуск тридцять восьмий. – 432 с. 

 
 

 

 

 

© Дрогобицький державний  

педагогічний університет  

імені Івана Франка, 2016 

© Мацьків П., Поповський А.,  

Яремко Я. та ін., 2016 

© Редакційно-видавничий відділ  

ДДПУ імені Івана Франка, 2016 

 



 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ 

 
Скотна Надія Володимирівна – шеф-редактор, доктор філософських наук, професор, ректор 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 

Федурко Марія Юліанівна – головний редактор, доктор філологічних наук, професор, професор 

кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка. 

Яремко Ярослав Петрович – заступник головного редактора, доктор філологічних наук, доцент, 

професор кафедри української мови Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 

Франка. 

Баган Мирослава Петрівна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри української 

філології та славістики Київського національного лінгвістичного університету. 

Бистрова Олена Олександрівна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри 

романських мов та компаративістики Дрогобицького державного педагогічного університету імені 

Івана Франка. 

Білоусенко Петро Іванович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української 

мови Запорізького національного університету. 

Бобелюк Оксана Андріївна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри германських 

мов і перекладознавства Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 

Винницький Василь Михайлович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри 

української мови Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 

Зимомря Микола Іванович, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри германських мов 

і перекладознавства Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 

Іванишин Петро Васильович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри 

української літератури та теорії літератури Дрогобицького державного педагогічного університету 

імені Івана Франка. 

Карпіловська Євгенія Анатоліївна, доктор філологічних наук, професор, завідувач відділу 

структурно-математичної лінгвістики Інституту української мови НАН України. 

Коцюба Зоряна Григорівна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри германських мов 

і перекладознавства Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 

Кравченко Леся Степанівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри світової 

літератури та славістики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 

Кульбабська Олена Валентинівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри 

української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. 

Кушлик Оксана Павлівна, доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри української 

мови Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 

Мацьків Петро Васильович, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри української 

мови Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 

Сабат Галина Петрівна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри романських 

мов та компаративістики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 

Штонь Григорій Максимович, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри історії 

української літератури та шевченкознавства Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. 

Карабович Тадей, prof. dr. hab. (Люблінський університет, Польща). 

Скаржинський Мирослав, prof. dr. hab. (Ягелонський університет, Польща). 

Штеґер Петер, Univ.-Prof. Dr., Dr. h. c. (Інсбруцький університет імені Леопольда і Франца, 

Австрія). 

Котович Віра Василівна – відповідальний секретар, кандидат філологічних наук, доцент, 

доцент кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка. 


