
Кадровий склад кафедри української мови згідно з ліцензійними умовами 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

науково-

педагогічного, 

педагогічного, 

наукового 

працівника 

Наймен

ування 

посади 

Освітня 

кваліфікація 

(найменування 

закладу, який 

закінчив науково-

педагогічний, 

педагогічний, 

науковий 

працівник, рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація 

згідно з 

документом про 

вищу освіту) 

Освітня кваліфікація 

(науковий ступінь, 

шифр і найменування 

наукової спеціальності, 

тема дисертації (серія, 

номер, дата, ким 

виданий диплом), вчене 

звання, за якою 

кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно (серія, 

номер, дата, ким 

виданий атестат) 

Професійна кваліфікація (відомості 

про досвід професійної діяльності 

(заняття) за відповідним фахом 

(спеціальністю, спеціалізацією) із 

зазначенням посади та строку 

роботи на цій посаді (крім 

педагогічної, науково-педагогічної, 

наукової діяльності), керівництво 

(консультування) дисертації на 

здобуття наукового ступеня за 

спеціальністю (прізвище, ім’я, по 

батькові дисертанта, здобутий 

науковий ступінь, спеціальність, 

назва дисертації, рік захисту, серія, 

номер, дата, ким виданий диплом), 

наявність публікацій у наукових 

виданнях, які включені до переліку 

фахових видань України, до 

наукометричних баз, зокрема Scopus, 

WebofScienceCoreCollection), 

протягом останніх п’яти років) 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації 

(найменування 

закладу, вид 

документа, тема, дата 

видачі і кількість 

навчальних кредитів 

(годин)) 

Досягнення у 

професійній 

діяльності (відповідно 

до пункту 38 

Ліцензійних умов 

провадження 

освітньої діяльності) 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

Мацьків 

Петро 

Васильович 

Завідувач 

кафедри 

української 

мови 

Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

інститут імені 

Івана Франка 

 

доктор філологічних 

наук, 

спеціальність 10.02.01 – 

українська мова, дис. 

«Концептосфера Бог в 

українській мовній 

картині світу: 

біблійний, 

фольклорний, 

словниково-діахронний 

дискурси» 

професор кафедри української мови 

з 2011 року;  

керував написанням двох захищених 

дисертацій: Пишної Наталії «Назви 

піснеспівів в українській мові:  

синхронно-діахронний аспект», 

поданої на здобуття наукового 

ступеня канд. філол. наук зі спец. 

10.02.01 – українська мова; захист 

відбувся 07.10.2016 р. (диплом ДК 

№ 039643 від 13.12.2016 р., 

Стажування:  

Львівський 

національний 

університет ім. Івана 

Франка, кафедра 

української мови 

) 1.02. 2018 -1.03 

2018. 

4,5 кредити 

Довідка № 1187-В від 

15.03.2018 р. 

Мацьків П.В. Давні 

вірування українців: 

лінгвокультурологічн

ий аспект. Рідне слово 

в етнокультурному 

вимірі [Текст]зб. 

Наук. Праць / 

Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

університет імені 



2008 р. 

(диплом 

ДД № 007366 

28. 04. 2009р., ВАК 

України), 

професор кафедри 

української 

мови(атестат 12ПР № 

006717 14.04.2011р., 

МОН України) 

Прикарпатський національний 

університет імені Василя 

Стефаника); 

Ботвин Тетяни Михайлівни 

«Українські переклади  Біблії XIX–

XX століть: лінгвокультурологічний 

аспект  поданої на поданої на 

здобуття наукового ступеня доктора 

філософії (спеціалізація Українська 

мова; захист відбувся 09.07.2020 р. 

(диплом ДР № 000728 від 22.12.2020 

р., Тернопільський національний 

педагогічний університет імені 

В. Гнатюка);Упродовж 2016–2021рр. 

опубліковано: 8 статей у наукових 

збірниках, включених до переліку 

фахових видань України; 21); 

розділи до трьох колективних 

монографій –. Development trends of 

philological sciences : collective 

monograph / D. Ch. Chyk, O. M. 

Demska, I. I. Dmytriv, М. Yu. 

Fedurko, etc.  Lviv-Toruń :Liha-Pres, 

2019; Development trends of modern 

linguistics in the epoch of globalization 

: collective monograph / L. I. 

Bieliekhova, I. I. Dmytriv, M. Yu. 

Fedurko, Κ. Μ. Ivanochko, etc. –Lviv-

Toruń: Liha-Pres, 2019; Semantic 

Oppositions. Traditions and 

innovations in teaching philological 

disciplines : collective monograph / N. 

І. Andreichuk, O. A. Babelyuk, V. D. 

Bialyk, L. I. Bieliekhova, etc. –Lviv-

Toruń : Liha-Pres, 2019. 

 

Івана Франка. – 

Дрогобич: Посвіт, 

2017. – С. 167-176.  

Мацьків П.В.Мовна 

картина світу в 

контексті суміжних 

наукових понять. 

Науковий вісник 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка. Серія 

Філологічні науки 

(Мовознавство): 

Збірник наукових 

праць. –№7. – 

Дрогобич, 2017. – С. 

115-119. 

Мацьків 

П.В.Фонетичніособли

востіапостольськихім

ен в 

українськихверсіяхБіб

лії 

.ВісникЛьвівськогоуні

верситету. 

Серіяфілологічна, 

2017. Випуск 64. 

Ч.1.С.216-221.  

Мацьків П.В. 

Ойконімія України як 

лінгвокультурний 

феномен». Актуальні 

питання гуманітарних 



наук: міжвузівський 

збірник наукових 

праць молодих вчених 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка / 

[редактори-

упорядники М. 

Пантюк, А. Душний, 

І. Зимомря]. – 

Дрогобич: 

Видавничий дім 

«Гельветика», 2020.  

Вип. 28. С. 267-270 

(0,6 др.арк.). 

Мацьків П.В. Мова і 

релігія як форми 

репрезентації 

духовної культури // 

На сторожі слова: 

збірник на пошану 

професора Василя 

Грещука / відп. Ред. 

Віталій Кононенко. 

Івано-Франківськ: 

Прикарпатський 

національний 

університет імені 

Василя Стефаника, 

2019. С. 194-203 (1 др. 

арк.). 

3) наявність виданого 

підручника чи 



навчального 

посібника або 

монографії: 

Монографія: 

Концептосфера БОГ в 

укранськомумовному 

просторі. Дрогобич: 

Коло, 2008.. – 324 с. 

Сучасна українська 

літературна мова. 

Практикум. 

Навчальний посібник. 

Дрогобич: 

ВидавничийвідділДро

гобицького 

державного 

педагогічногоуніверси

тетуіменіІвана 

Франка, 2010. – 112 с. 

4) наукове 

керівництво 

(консультування) 

здобувача, який 

одержав документ про 

присудження 

наукового ступеня: 

Пишна Н.І., 2016 р. 

Ботвин Т.М., 2020 р. 

7) робота у складі 

експертних рад з 

питань проведення 

експертизи дисертацій 

МОН або галузевих 

експертних рад 

Національного 



агентства із 

забезпечення якості 

вищої освіти, або 

Акредитаційної 

комісії, або їх 

експертних рад, або 

міжгалузевої 

експертної ради з 

вищої освіти 

Акредитаційної 

комісії, або трьох 

експертних комісій 

МОН/зазначеного 

Агентства, або 

Науково-методичної 

ради/науково-

методичних комісій 

(підкомісій) з вищої 

освіти МОН: 

Член акредитаційної 

комісії МОН (2012-

2016 рр.). 

8) виконання функцій 

наукового керівника 

або відповідального 

виконавця наукової 

теми (проекту), або 

головного 

редактора/члена 

редакційної колегії 

наукового видання, 

включеного до 

переліку наукових 

фахових видань 

України, або 



іноземного 

рецензованого 

наукового видання: 

Член редакційної 

колегії наукового 

видання «Проблеми 

гуманітарних наук : 

[зб. наук. праць 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка]. Серія : 

Філологія». 

Член редакційної 

колегії наукового 

іноземного 

рецензованого 

видання Університету 

Марії Кюрі-

Склодовської 

(м.Люблін, ПР).  

Керівник 

кафедральної теми 

«Український мовний 

простір: 

лінгвокогнітивний, 

лінгвокультурологічн

ий та 

лінгвопоетичнийаспек

ти». 

 

 

     10) організаційна 

робота у закладах 

освіти на посадах 

керівника (заступника 



 

 

керівника) закладу 

освіти/інституту/факу

льтету/відділення 

(наукової установи)/ 

філії/кафедри або 

іншого 

відповідального за 

підготовку здобувачів 

вищої освіти 

підрозділу/відділу 

(наукової 

установи)/навчально-

методичного 

управління 

(відділу)/лабораторії/і

ншого навчально-

наукового 

(інноваційного) 

структурного 

підрозділу/вченого 

секретаря закладу 

освіти (факультету, 

інституту)/відповідаль

ного секретаря 

приймальної комісії 

та його заступника: 

завідувач кафедри. 

11) участь в атестації 

наукових працівників 

як офіційного 

опонента або члена 

постійної 

спеціалізованої вченої 

ради (не менше трьох 

разових 



спеціалізованих 

вчених рад): 

Спеціалізована вчена 

рада К 36.053.02  із 

захисту дисертацій на 

здобуття наукового 

ступеня кандидата 

філологічних наук за 

спеціальністю 

10.02.01 

«Українськамова» при 

Дрогобицькому 

державному 

педагогічному 

університеті імені 

Івана Франка;  

голова ради. 

Член журі 

Всеукраїнського 

конкурсу 

студентських 

наукових робіт 

(спеціальність 

Українська мова, 

2018). 

16) участь у 

професійних 

об’єднаннях за 

спеціальністю: 

Член НТШ 

Дрогобицького 

осередку, секція 

Філологія. 

17) досвід практичної 

роботи за 



спеціальністю не 

менше п’яти років: 

  37 років. 

Винницький 

Василь 

Михайлович 

професор 

кафедри 

української 

мови 

Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

інститут імені 

Івана Франка 

 

Кандидат філологічних 

наук, спеціальність: 

10.02.01. – українська 

мова 

Тема: «Доктор 

філологічних наук 

10.02.01. – українська 

мова 

Тема: 

«Акцентна система 

сучасної української 

літературної мови» 

Професор кафедри 

української мови  

 

1. Винницький В.М. АпОстроф чи 

апострОф? /Культура слова.– 

Вип.84. –К., 2016 .– С.198-199. 

2. Винницький В. М. АлфАвіт чи 

алфавІт? /Культура слова. – 

Вип.84.– К., 2016.– С.199-202. 

3. Винницький В. М.  РОзбір чи 

розбІр? Культура слова. – 

Вип.84. – К., 2016. – С.202-204. 

4. Винницький В. М.ЧАстки чи 

часткИ /Культура слова.– 

Вип.84–К.,2016.– С.204-206. 

5. Винницький В. М. ДзвОник чи 

дзвінОк? /Культура слова. – 

Вип.84. –К.,2016. – С.206-208. 

6. Винницький В.М. БАйдуже чи 

байдУже? //Культура слова. 

Вип.90. К., 2019. С.201-203. 

7. Винницький В. М. ГоспОдь чи 

ГОсподь, ГОсподові чи 

ГосподЕві //Культура слова. Вип. 

92, 2020. С.160 – 163. 

Науковий керівник захищених 

кандидатських дисертацій 

 

 

Стажування:  

Львівський 

національний 

університет ім. Івана 

Франка, кафедра 

української мови 

02.11.2020 -

11.12.2020 

6 кредитів 

Довідка № 4091-У від 

21.12.20 

 

1. Винницький 

В.М. АпОстроф чи 

апострОф? /Культура 

слова.– Вип.84. –К., 

2016 .– С.198-199. 

2. Винницький В. 

М. АлфАвіт чи 

алфавІт? /Культура 

слова. – Вип.84.– К., 

2016.– С.199-202. 

3. Винницький В. М.  

РОзбір чи розбІр? 

Культура слова. – 

Вип.84. – К., 2016. – 

С.202-204. 

4. Винницький В. 

М.ЧАстки чи часткИ 

/Культура слова.– 

Вип.84–К.,2016.– 

С.204-206. 

5. Винницький В. 

М. ДзвОник чи 

дзвінОк? /Культура 

слова. – Вип.84. –

К.,2016. – С.206-208. 

6. Винницький 

В.М. БАйдуже чи 

байдУже? //Культура 

слова. Вип.90. К., 

2019. С.201-203. 

7. Винницький В. 

М. ГоспОдь чи 



ГОсподь, ГОсподові 

чи ГосподЕві 

//Культура слова. Вип. 

92, 2020. С.160 – 163. 

Виступав офіційним 

опонентом дисертації 

Полуектової А. Ю. 

«Акцентні відмінності 

іменних частин мови 

та прислівників у 

виданні “Граматики” 

М. Смотрицького 

1619 р.(Єв’є) 

порівняно з виданням 

1648 р. (Москва)», 

на здобуття наукового 

ступеня кандидата 

філологічних наук зі 

спеціальності 10.02.01 

– українська мова (К., 

2019) 

Кушлик 

Оксана 

Павлівна 

професор Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

інститут імені 

Івана Франка, 

1991, спец. 

«вчитель 

української 

мови та 

літератури, 

російської мови 

та літератури» 

доктор філологічних 

наук, 

спеціальність 10.02.01 – 

українська мова, дис. 

«Типологія 

словотвірних парадигм 

похідних дієслів в 

українській мові» 

2016 р. 

(диплом 

ДД № 005558 

12.05. 2016 р.), 

доцент кафедри 

української мови 

професор кафедри української мови 

з 2016 року;  

керувала написанням дисертації 

Смєнової Людмили Віталіївни 

«Лексико-словотвірні процеси в 

системі дієслів-термінів сфери 

комп’ютерних технологій», поданої 

на здобуття наукового ступеня канд. 

філол. наук зі спец. 10.02.01 – 

українська мова; захист відбувся 

06.05.2021 р. (диплом ДК № 060364 

від 29.06.2021 р.). 

Упродовж 2016–2021рр. 

опубліковано: 10 статей у наукових 

Інститут української 

мови НАН України, 

довідка про 

проходження 

стажування (від 16 

грудня 2019 р. № 

1651), тема 

стажування 

«Словотвірна 

мотивологія як 

підсистема 

функційної 

граматики»,  

180 годин (6 кредитів 

1) опубліковано 12 

статей у періодичних 

наукових виданнях, 

включених до 

переліку фахових 

видань України, до 

наукометричних баз, 

зокрема Scopus, 

WebofScienceCoreColl

ection, зокрема:  

1. Компонентний 

склад словотвірних 

парадигм дієслів 

хрестити та христити 



(атестат 

02ДЦ № 001126 

28.04.2004 р.) 

 

 

збірниках, включених до переліку 

фахових видань України; 2 статті –  

у збірниках, індексованих у 

WebofScienceCoreCollection 

(ArabWorldEnglishJournal (AWEJ) і 

СognitiveStudies | ĖtudesCognitives, 

21); розділи до двох колективних 

монографій – 

«Developmenttrendsofmodernlinguistic

sintheepochofglobalization». Lviv-

Toruń : Liha-Pres, 2019 і 

«Traditionsandinnovationsinteachingph

ilologicaldisciplines». Lviv-Toruń : 

Liha-Pres, 2019.  

ЄКТС) 

 

в українській мові. 

Проблеми гуманітар-

них наук : [зб. наук. 

праць ДДПУ]. Серія 

«Філологія». – 

Дрогобич : Редак-

ційно-видавничий 

відділ ДДПУ імені 

Івана Франка, 2016.  

Вип. 38. С. 250–265. 

2. Ампліфікація як 

засіб увиразнення 

градаційних 

відношень у 

стилістичному 

синтаксисі прозових 

творів Івана Франка 

(на матеріалі 

оповідання «Хома з 

серцем і Хома без 

серця»). Проблеми 

гуманітарних наук : 

[зб. наук. праць 

ДДПУ]. Серія 

«Філологія». – 

Дрогобич : 

Редакційно-

видавничий відділ 

ДДПУ імені Івана 

Франка, 2016. Вип. 38. 

С. 179–188. 

3. Міжнародна 

наукова конференція 

«Лінгвістичне 

франкознавство в 



контексті сучасних 

філологічних студій», 

приурочена до 160-

річчя від дня 

народження Івана 

Франка. Проблеми 

гуманітарних наук : 

[зб. наук. праць 

ДДПУ]. Серія 

«Філологія».  

Дрогобич : 

Редакційно-

видавничий відділ 

ДДПУ імені Івана 

Франка, 2016. Вип. 38. 

С. 379–380. 

4. Синкретизм 

дериваційних значень 

як вияв динамічних 

процесів у 

словотвірній 

парадигмі. Вісник 

Львівського ун-ту. 

Серія філологічна.  

2017. Вип. 64. Ч. 1. С. 

41–51. 

5. Словотвірнопара-

дигматичний принцип 

систематизації 

дериваційного 

потенціалу дієслів, 

мотивованих 

темпоральними 

іменниками. Науковий 

вісник Дрогобицького 



державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка. Серія 

“Філологічні науки” 

(мовознавство) : [зб. 

наук. праць].  

Дрогобич, 2018. № 9.  

С. 110–116. 

6. Континуум типової 

словотвірної 

парадигми дієслів, 

мотивованих 

темпоральними 

іменниками на 

позначення пір року. 

Науковий вісник 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка. Серія 

“Філологічні науки” 

(мовознавство) : [зб. 

наук. праць]. 

Дрогобич, 2018.  № 

10.  С. 56–64. 

7. Датив як виразник 

семантико-

синтаксичних 

відношень у 

семантично 

елементарному 

простому реченні (на 

матеріалі роману 



Олеся Лупія «Падіння 

давньої столиці»). 

Науковий вісник 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка. Серія 

“Філологічні науки” 

(мовознавство) : [зб. 

наук. праць].  

Дрогобич, 2018.  № 

10. С. 75–81. 

8. Авторські 

фразеологізми 

Миколи Понеділка як 

«засіб занурення у 

внутрішній світ, де 

збереглися спогади 

про Україну» 

(В. Супрун)». 

Науковий вісник 

Ужгородського 

університету». Серія 

: Філологія. На честь 

д. філол. наук, проф. 

В. М. Мокієнка, 

Почесного Голови 

Комісії зі слов’янської 

фразеології при 

Міжнародному 

комітеті славістів (до 

80-річчя від дня 

народження). 2020. 

Вип. 1 (43). С. 180–



190. 

9. Componential 

structure of the typical 

word formation 

paradigm of adjectival 

essive verbs in -и-ти 

with the semantics of 

mental state of the 

subject. Науковий 

вісник Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка. Серія: 

Філологічні науки 

(мовознавство). 2020. 

№ 13. С. 100–107. 

10. Дослідження 

ойконімікону України 

в 

лінгвокультурологічн

ому аспекті як вимога 

часу». Рецензіяна 

монографію 

В. В. Котович 

«Ойконімія України 

як 

лінгвокультурнийфон

емен» (Дрогобич : 

Посвіт, 2020. 448 с.) : 

рецензія. Науковий 

вісник Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 



Івана Франка. Серія : 

Філологічні науки 

(мовознавство)». 

2020. Вип. 14. С. 215–

217. 

11. Using Distance 

EdTech for Remote 

Foreign Language 

Teaching During the 

COVID-19 Lockdown 

in Ukraine. Arab World 

English Journal 

(AWEJ). Special Issue 

on English Language 

on Ukraine Context 

2020 Pp. 4–15. 

12. Plurilingualism as a 

Sociolinguistic 

Phenomenon in the 

Modern Globalized 

World. A review of 

PavloLevchuk’s 

monograph 

“Ukrainian–Russian–

Polish trilingualism 

among 

Ukrainians of non-

Polish descent” 

(Kraków: Księgarnia 

Akademicka, 2020, 299 

pp.). СognitiveStudies | 

ĖtudesCognitives, 21 

Warsaw 2021 

Article no.: 2473. 

 

https://awej.org/index.php/special-issues/103-special-issue-on-english-language-on-ukraine-context-2020/1838-using-distance-edtech-for-remote-foreign-language-teaching-during-the-covid-19-lockdown-in-ukraine
https://awej.org/index.php/special-issues/103-special-issue-on-english-language-on-ukraine-context-2020/1838-using-distance-edtech-for-remote-foreign-language-teaching-during-the-covid-19-lockdown-in-ukraine
https://awej.org/index.php/special-issues/103-special-issue-on-english-language-on-ukraine-context-2020/1838-using-distance-edtech-for-remote-foreign-language-teaching-during-the-covid-19-lockdown-in-ukraine
https://awej.org/index.php/special-issues/103-special-issue-on-english-language-on-ukraine-context-2020/1838-using-distance-edtech-for-remote-foreign-language-teaching-during-the-covid-19-lockdown-in-ukraine
https://awej.org/index.php/special-issues/103-special-issue-on-english-language-on-ukraine-context-2020/1838-using-distance-edtech-for-remote-foreign-language-teaching-during-the-covid-19-lockdown-in-ukraine
https://awej.org/index.php/special-issues/103-special-issue-on-english-language-on-ukraine-context-2020/1838-using-distance-edtech-for-remote-foreign-language-teaching-during-the-covid-19-lockdown-in-ukraine


2) видано  навчально-

методичний посібник 

«Сучасна українська 

літературна мова. 

Синтаксис» (3 вид., 

2017); 

 

3) захищено 

дисертацію 

«Типологія 

словотвірних 

парадигм похідних 

дієслів в українській 

мові» (2016) на 

здобуття наукового 

ступеня доктора 

філологічних наук 

(спец. 10.02.01 – 

українська мова); 

 

4) здійснено 

керівництво 

дисертацією 

«Лексико-словотвірні 

процеси в системі 

дієслів-термінів сфери 

комп’ютерних 

технологій» на 

здобуття наукового 

ступеня канд. філол. 

наук зі спец. 10.02.01 

– українська мова» 

(пошукач – Смєнова 

Людмила Віталіївна); 

 



5) участь в атестації 

наукових кадрів як 

члена постійної 

спеціалізованої ради 

із захисту дисертацій 

(К 36.053.02); 

 

6) з 2016 р. – 

головний редактор, з 

2020 р. – голова 

редакційної ради 

збірника «Науковий 

вісник Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка. Серія : 

Філологічні науки 

(мовознавство)»; 

упродовж 2020 р. – 

рецензент іноземного 

наукового видання – 

збірника 

«СognitiveStudies / 

ĖtudesCognitives», що 

індексується у 

WebofScienceCoreColl

ection; 

член редакційних 

колегій наукових 

видань: «Проблеми 

гуманітарних наук : 

зб. наук. праць 

Дрогобицького 

державного 



педагогічного 

університету імені 

Івана Франка. Серія : 

Філологія» та «Рідне 

слово в 

етнокультурному 

вимірі» : зб. наук. 

праць Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка. 

Яремко 

Ярослав 

Петрович 

Профессор 

кафедри 

української 

мови 

Івано-

Франківський 

педагогічний 

інститут 

ім.В.Стефаника, 

вчитель 

російської мови 

і літератури 

середньої 

школи, 

01.07.1981 

Кандидат філологічних 

наук, КН 015869, Тема 

дисертації Формування 

української військової 

термінології, 26.02.2002 

Вища атестаційна 

комісія України від 

29.10.1994.  

Доцент кафедри 

української мови. 

Атестат доцента 

виданий МОН України 

Рішенням атестаційної 

колегії від 26.02.2002 

Протокол 1/11-Д.  

Доктор філологічних 

наук. Тема дисертації 

«Концептуальніпоняття

сучасноїполітології 

:лінгвокогнітології 

аспект» 10.02.01 

українськамова. 

Диплом виданий МОН 

Професор кафедри української мови 

з 2016 року; 

Упродовж 2016–2021рр. 

опубліковано: 7 статей у наукових 

збірниках,включених до переліку 

фахових видань України; 2 статті у 

наукових виданнях, що індексуються 

міжнародними науково-метричними 

даними; Передмова – у  збірнику 

наукових та творчих робіт студентів 

філологічного факультету „Слово. 

Текст. Контекст”. – Вип. 1. – 

Дрогобич: Коло, 2017. – С. 4.; 

розділи до трьох колективних 

монографій – Development trends of 

philological sciences : collective 

monograph / D. Ch. Chyk, O. M. 

Demska, I. I. Dmytriv, М. Yu. 

Fedurko, etc.  Lviv-Toruń :Liha-Pres, 

2019; Development trends of modern 

linguistics in the epoch of globalization 

: collective monograph / L. I. 

Bieliekhova, I. I. Dmytriv, M. Yu. 

CertyfikatPanstwowej

wyzszejszkolyzawodo

wejim.WitelonawLegni

cy 

“Wspolecznaterminolo

giapolityczna: 

naskrzyzowaniukognici

jiikomunikacji” 

(5pktECTS) wdniachod 

25.01 do 16.02.2020 

roku.  

1) наявність не менше 

п’яти наукових 

публікацій у наукових 

виданнях, включених 

до переліку наукових 

фахових видань 

України  

Яремко Я.П. 

Ya.Yaremko. 

TheoryofsuggestionofIv

anFranko: 

communicative-

pragmaticaspect.  Рідне 

слово в 

етнокультурному 

вимірі. Матеріали VІ 

Міжнародної науково-

практичної 

конференції. 

Дрогобич: Посвіт, 

2017. С. 275 – 283. 

Яремко Я.П. 

Конотативна 



України на 

підставіРішенняатестац

ійноїколегії від 

12.05.2016 ДД 005559   

Fedurko, Κ. Μ. Ivanochko, etc. –Lviv-

Toruń: Liha-Pres, 

2019;TraditionsandinnovationsinTeach

ingPhilologicalDisciplines : 

collectivemonograph/ N.I. Andreichuk, 

O. A. Babelyuk,  

V. D. Bialyk, etc. – Lviv-Torun : Liha-

Pres, 2019. 

семантика у 

сучасному 

політичному терміні. 

Зб. наук. праць 

„Записки з 

українського 

мовознавства”. Вип. 

24. Одеський 

національний 

університет ім. 

І.І.Мечникова,  2017. 

С. 85-95. 

Яремко Я.П. Концепт 

цілого чоловіка у 

художньому мовленні 

Івана Франка.  Зб. 

наук праць „Культура 

слова”. Інститут 

української мови 

НАН України, 2017.  

Яремко Я.П. Природа 

терміна у 

комунікативному 

контексті. Вісник 

Львівського 

університету. Серія 

філологічна. Вип. 64. 

Ч.1. Львівський 

національний 

університет ім. Івана 

Франка,  2017. С. 330-

337  

Яремко Я.П. 

Проблема вербальної 

лакунності концепту. 



Науковий вісник 

Чернівецького 

університету: Зб. 

наук. праць. Вип. 772. 

Романо-слов’янський 

дискурс. Чернівці, 

2016. С. 27–31.  

3) наявність виданого 

підручника чи 

навчального 

посібника або 

монографії: 

Монографія: Сучасна 

політична 

термінологія: на 

перетині когніції та 

комунікації. 

Дрогобич: Посвіт, 

2015. 436 с. 

8) виконання функцій 

наукового керівника 

або відповідального 

виконавця наукової 

теми (проекту), або 

головного 

редактора/члена 

редакційної колегії 

наукового видання, 

включеного до 

переліку наукових 

фахових видань 

України, або 

іноземного 

рецензованого 

наукового видання; 



Член редакційної 

колегії наукового 

видання «Проблеми 

Гуманітарних 

наук.ДДПУ імені 

Івана Франка. Серія : 

Філологія». 

10) організаційна 

робота у закладах 

освіти на посадах 

керівника (заступника 

керівника) закладу 

освіти/інституту/факу

льтету/відділення 

(наукової установи)/ 

філії/кафедри або 

іншого 

відповідального за 

підготовку здобувачів 

вищої освіти 

підрозділу/відділу 

(наукової 

установи)/навчально-

методичного 

управління 

(відділу)/лабораторії/і

ншого навчально-

наукового 

(інноваційного) 

структурного 

підрозділу/вченого 

секретаря закладу 

освіти (факультету, 

інституту)/відповідаль

ного секретаря 



приймальної комісії 

та його заступника: 

 декан філологічного 

факультету. 

11) участь в атестації 

наукових працівників 

як офіційного 

опонента або члена 

постійної 

спеціалізованої вченої 

ради (не менше трьох 

разових 

спеціалізованих 

вчених рад):  

Спеціалізована вчена 

рада К 36.053.02 із 

захисту дисертацій на 

здобуття наукового 

ступеня кандидата 

філологічних наук за 

спеціальністю 

10.02.01 «Українська 

мова» при 

Дрогобицькому 

державному 

педагогічному 

університеті 

університеті імені 

Івана Франка: 

член ради. 

16) участь у 

професійних 

об’єднаннях за 

спеціальністю: 

Член НТШ 



Дрогобицького 

осередку, секція 

Філологія. 

17) досвід практичної 

роботи за 

спеціальністю не 

менше п’яти років: 31 

рік 

Стецик 

Марія 

Степанівна 

доцент 

кафедри 

української 

мови 

Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

інститут імені 

Івана Франка, 

1986 рік. 

Спеціальність: 

«Російська мова 

і література». 

Кваліфікація: 

вчитель 

російської мови 

та літератури 

Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

інститут імені 

Івана Франка, 

1995 рік. 

Спеціальність: 

«Українська 

мова та 

Кандидат 

філологічних наук 

10.02.16 – теорія і 

практика перекладу 

«Поетика новел 

Василя Стефаника у 

контексті 

художнього 

перекладу (на 

матеріалі російських 

перекладів)».  

ДК№002301 видано 

на підставі рішення 

Вищої атестаційної 

комісії України від 

від 13 січня 1999 

року (протокол №21-

06/1) 

 

Доцент кафедри 

української мови  

(атестат виданий на 

підставі рішення 

Атестаційної колегії від 

23 жовтня 2003 р. 

ДЦ№008422) 

Доцент кафедри української мови з 

2003 року; 

Упродовж 2016–2021рр. 

опубліковано:  9 статей у наукових 

збірниках,включених до переліку 

фахових видань України та наукових 

виданнях, що індексуються 

міжнародними науко-метричними 

даними 

Львівський 

національний 

університет імені 

Івана Франка, 

кафедра української 

мови  імені  Івана 

Ковалика (№5396-С 

від 28.12.2018 р.) 

(180 годин (6 

кредитів)) 

2) наявність не менше 

п’яти наукових 

публікацій у наукових 

виданнях, включених 

до переліку наукових 

фахових видань 

України: 

 Стецик М. Новели 

Василя Стефаника в 

російській 

транскрипції: 

перекладність, 

неперекладність, 

цензура. Вісник 

Львівського 

університету. Серія 

філологічна 2017. вип. 

64, ч. 2. Львів: 

Видавництво 

Львівського 

національного 

університету імені 

Івана Франка, 2017. 

Стецик М. Поезія 

війни в 

лінгвостилістичному 

вимірі. Рідне слово в 



література». 

Кваліфікація: 

вчитель 

української 

мови та 

літератури 

етнокультурному 

вимірі : Збірник 

наукових праць. 

Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

університет імені 

Івана Франка. 

Дрогобич: Посвіт, 

2017. С. 342 – 352. 

Стецик М. Поема 

Івана Франка 

«Мойсей» як 

лінгвоментальний 

феномен. Проблеми 

гуманітарних наук. 

Збірник наукових 

праць. Філологія. 

Випуск 38. Дрогобич: 

Редакційно-

видавничий відділ 

ДДПУ імені Івана 

Франка, 2016. С. 123–

134. 

Стецик М.С. 

Український 

культурний іменник 

як фрагмент 

поетичного 

ономастикону Ліни 

Костенко. Актуальні 

проблеми філології та 

перекладу: Збірник 

наукових праць.  

Випуск 10, 



Хмельницький, 2016.  

Т. 3 (Р-Я). С. 94-102.  

Стецик М. С.   

Фрагменти 

перекладознавчих 

студій над поетикою 

назви Василя 

Стефаника. Науковий 

вісник Ужгородського 

університету. Серія: 

Філологія. Збірник 

наукових праць. 

Випуск 1 (39). 

Ужгород, 2018. С. 42– 

47.  

Стецик М.С. «Уся 

Україна – суцільний 

Майдан» (знаковий 

топонімікон поезії 

Майдану). Науковий 

вісник Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка. Серія 

«Філологічні науки» 

(мовознавство)» : 

Збірник наукових 

праць. Дрогобич, 

2019. № 11.  С. 133 – 

139. (у співавторстві)  

Стецик М.С. Цитатно-

ремінісцентний 

(інтертекстуальний) 

вимір поетичного 



дискурсу Майдану. 

Рідне слово в 

етнокультурному 

вимірі: Збірник 

наукових праць 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка. 

Дрогобич: Посвіт, 

2019. С. 78 – 88.  (1 

др.арк.) 

Стецик М. 

Лінгвоментальний 

феномен слово-мова в 

художньому світі 

Ліни Костенко. 

Науковий вісник 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка. Серія 

«Філологічні науки» 

(мовознавство)» №13 : 

Збірник наукових 

праць. Дрогобич, 

2020. № 11.  С. 177 – 

182 (0,5 др.арк). 

Стецик М. Художня 

творчість о.Кирила 

Селецького в 

контексті духовно-

просвітницьких та 



естетичних пошуків і 

мовно-ментальних 

викликів. Рідне слово 

в етнокультурному 

вимірі: Збірник 

наукових праць 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка. 

Дрогобич: Посвіт, 

2021. С. 141 – 151.  

(0,5 др.арк.) 

3) наявність виданого 

підручника чи 

навчального 

посібника або 

монографії; 

Стецик М.С., 

Баранська Л.Б. 

Навчальний посібник 

«Стилістика 

української мови: 

матеріали для 

практичних занять та 

самостійної роботи» 

(Рекомендовано до 

друку вченою радою 

ДДПУ імені Івана 

Франка, протокол № 

10 від 22.06.2017р.) 

Дрогобич, 2017 р. 

10) організаційна 

робота у закладах 



освіти на посадах 

керівника (заступника 

керівника) закладу 

освіти/інституту/факу

льтету/відділення 

(наукової установи)/ 

філії/кафедри або 

іншого 

відповідального за 

підготовку здобувачів 

вищої освіти 

підрозділу/відділу 

(наукової 

установи)/навчально-

методичного 

управління 

(відділу)/лабораторії/і

ншого навчально-

наукового 

(інноваційного) 

структурного 

підрозділу/вченого 

секретаря закладу 

освіти (факультету, 

інституту)/відповідаль

ного секретаря 

приймальної комісії 

та його заступника: 

заступник декана 

філологічного 

факультету;.з вересня 

2020р. - в.о. декана 

філологічного 

факультету; 

11) участь в атестації 



наукових працівників 

як офіційного 

опонента або члена 

постійної 

спеціалізованої вченої 

ради (не менше трьох 

разових 

спеціалізованих 

вчених 

рад):Спеціалізована 

вчена рада К 

36.053.02 із захисту 

дисертацій на 

здобуття наукового 

ступеня кандидата 

Спеціалізована вчена 

рада К36.053.02 із 

захисту дисертацій на 

здобуття наукового 

ступеня кандидата 

філологічних наук 

при Дрогобицькому 

державному 

педагогічному 

університеті імені 

Івана Франка за 

спеціальністю 

10.02.01 «Українська 

мова» при ДДПУ; 

член ради. 

14) керівництво 

студентом, який посів 

призове місце на I 

етапі Всеукраїнської 

студентської 



олімпіади 

(Всеукраїнського 

конкурсу 

студентських 

наукових робіт), або 

робота у складі 

організаційного 

комітету/журі 

Всеукраїнської 

студентської 

олімпіади 

(Всеукраїнського 

конкурсу 

студентських 

наукових робіт), або 

керівництво постійно 

діючим студентським 

науковим 

гуртком/проблемною 

групою; керівництво 

студентом, який став 

призером або 

лауреатом 

Міжнародних 

мистецьких 

конкурсів, фестивалів 

та проектів, робота у 

складі 

організаційного 

комітету або у складі 

журі міжнародних 

мистецьких 

конкурсів, інших 

культурно-

мистецьких проектів; 



керівництво 

студентом, який брав 

участь в 

Олімпійських, 

Паралімпійських 

іграх, Всесвітній та 

Всеукраїнській 

Універсіаді, 

чемпіонаті світу, 

Європи, 

Європейських іграх, 

етапах Кубка світу та 

Європи, чемпіонаті 

України; виконання 

обов’язків тренера, 

помічника тренера 

національної збірної 

команди України з 

видів спорту; 

виконання обов’язків 

головного секретаря, 

головного судді, судді 

міжнародних та 

всеукраїнських 

змагань; керівництво 

спортивною 

делегацією; робота у 

складі 

організаційного 

комітету, 

суддівського корпусу; 

Всеукраїнський 

конкурс студентських 

наукових робіт ( 3 

місце, Баранська 



Соломія, 2016, 2017 

(Житомирський 

державний 

педагогічний 

університет імені 

Івана Франка), 2019 

(Уманський 

державний 

педагогічний 

університет імені 

Павла Тичини)).  

Міжнародний конкурс 

знавців української 

мови імені Петра 

Яцика (Костур 

Роксолана (2 місце, 

2015), Дрич Марія (1 

місце, 2018) 

МіжнароднийІ  

мовно-літературний 

конкурс імені Тараса 

Шевченка: Волощак 

Ірина (1 місце, 2016)., 

Сенета Марія (1 місце 

-  2014, 2 місце - 

2015), Стефанишин 

Лілія (1 місце, 2018),    

Мицак Ірина (3 місце, 

2020). 

16) участь у 

професійних 

об’єднаннях за 

спеціальністю: 

Член НТШ 

Дрогобицького 



осередку, секція 

Філологія. 

17) досвід практичної 

роботи за 

спеціальністю не 

менше п’яти років: 

 34 роки. 

Паночко 

Михайло 

Михайлович 

доцент 

кафедри 

української 

мови 

Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

університет 

імені Івана 

Франка, 2002 

рік.. 

Спеціальність 

«Педагогіка і 

методика 

середньої 

освіти. 

Українська 

мова і 

література та 

мова і 

література 

(англійська)». 

Кваліфікація: 

вчитель 

української 

мови і 

літератури та 

англійської 

мови і 

зарубіжної 

літератури 

Кандидат філологічних 

наук, спеціальність 

10.02.01 – українська 

мова. Тема дисертації: 

«Розвиток української 

юридичної термінології 

в Західній Україні 

(1772 – 1918 рр.)». 

Диплом кандидата наук 

ДК №019782 від 

14.02.2014. Державний 

вищий навчальний 

заклад 

«Прикарпатський 

національний 

університет імені 

Василя Стефаника» 

Досвід практичної роботи за 

спеціальністю на кафедрі 

української мови ДДПУ (викладач, 

доцент): 16 років. Наявність п’яти 

наукових публікацій у наукових 

виданнях, включених до переліку 

наукових фахових видань України. 

Стажування в 

Інституті 

українознавства імені 

Івана Крип’якевича 

Національної 

Академії наук 

України. Довідка про 

стажування №141/63 

від 12.11.2019 р. 4,5 

кредити ECTS 

1) наявність не 

менше п’яти 

публікацій у 

періодичних 

наукових виданнях;  

Паночко М.М. 

Чужомовні 

запозичення як 

джерело збагачення 

українського 

правничого лексикону 

ХІХ ст. Лінгвістика. 

Збірник наукових 

праць. Старобільськ, 

ДЗ «ЛНУ імені Тараса 

Шевченка», 2016.  № 

1 (34). С. 70–81.   

Паночко М.М.  

Особливості 

словотвору 

українських 

суспільно-політичних 

термінів-іменників 

кінця ХІХ ст. 

Modernphilology: 

relevantissuesandprosp

ectsofresearch. Lublin, 

RepublicofPoland, 



2017.  С. 18–22 

Паночко М.М. Іван 

Франко та 

становлення 

української правничої 

термінології. 

Проблеми 

гуманітарних наук. 

Філологія. Дрогобич, 

2016. Вип. 38.  С. 49–

57.  

Паночко М.М. 

Українська суспільно-

політична 

термінологія кінця 

ХІХ-початку ХХ ст.: 

лексикографічний 

аспект. Науковий 

вісник Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка. 

«Філологічні науки» 

(мовознавство).  

Дрогобич, 2017.  Вип. 

7.  С. 133–137. 

Паночко М.М. 

Лексичні особливості 

української правничої 

термінології ХІХ ст.  

«Українознавчі 

студії». Випуск 20. 

Івано-Франківськ, 

2019. С. 71-81 (0,8 



др.арк.)  

4) наявність виданих 

навчально-

методичних 

посібників/посібникі

в для самостійної 

роботи; 

1. Діалектологія 

української мови. 

Навчально-

методичний посібник 

для студентів першого 

(бакалаврського) 

рівня вищої освіти. 

Видання третє, 

виправлене і 

доповнене.  Дрогобич: 

Посвіт, 2018.  208 с. 

(12,09 др.арк.) (у 

співавторстві) 

2. Програма 

виробничої 

(педагогічної) 

практики для 

бакалаврів 

філологічного 

факультету. 

Дрогобич: ДДПУ, 

2021.   

2. Програма 

виробничої 

(педагогічної) 

практики для 

магістрів 

філологічного 



факультету. 

Дрогобич: ДДПУ, 

2021.   

14) керівництво 

студентом, який 

зайняв призове місце 

на I або II етапі 

Всеукраїнської 

студентської 

олімпіади; або 

керівництво 

постійно діючим 

студентським 

науковим гуртком / 

проблемною групою:  

керівництво 

студентською 

проблемною групою з 

української мови; 

19) діяльність за 

спеціальністю у 

формі участі у 

професійних та/або 

громадських 

об’єднаннях: 

Член НТШ 

Дрогобицького 

осередку, секція 

Філологія. 

20) досвід 

практичної роботи 

за спеціальністю не 

менше п’яти років. 

16 років 

Галів Уляна доцент Дрогобицький Кандидат 1. М. Галів, У. Галів. Німецьке Пройшла стажування 1) наявність не 



Богданівна кафедри  

української 

мови 

державний 

педагогічний 

університет 

імені Івана 

Франка, 2003 р. 

Спеціальність: 

Педагогіка і 

методика 

середньої 

освіти.Українсь

ка мова та 

література 

Кваліфікація: 

магістр 

педагогічної 

освіти, викладач 

української 

мови та 

літератури 

філологічних наук 

10.02.01 – українська 

мова 

«Ідеографічний 

словник поетів-

шістдесятників: 

семантика, когніція, 

мотивація». ДК№ 

014625 видано на 

підставі рішення 

Атестаційної колегії 

від 31 травня 2013 

року 

Доцент кафедри 

української мови  

(атестат виданий на 

підставі рішення 

атестаційної колегії від 

26 листопада 2020 р. 

АД № 005795, м. Київ) 

початкове шкільництво на 

Дрогобиччині у роки нацистської 

окупації (1941 – 1944). 

Східноєвропейський історичний вісник. 

2017. Вип. 4. С. 69 – 78 (WebofScience). 

 

(150 год.) в Державній 

вищій професійній 

школі ім. Вітелона в 

Лєгніці (Польща, 

Європейський Союз) 

на тему 

«Indywidualnaleksykog

rafiawspółczesnychpoet

ówukraińskichipolskich

wkontekściesłowiański

m» (20 січня – 21 

лютого 2020 р.). 

NIP: 691-19-94-675 

менше п’яти 

публікацій у 

періодичних 

наукових виданнях, 

що включені до 

переліку фахових 

видань України, до 

наукометричних баз, 

зокрема Scopus, 

WebofScienceCoreCol

lection: 

1. М. Галів, У. Галів. 

Німецьке початкове 

шкільництво на 

Дрогобиччині у роки 

нацистської окупації 

(1941 – 1944). 

Східноєвропейський 

історичний вісник. 

2017. Вип. 4. С. 69 – 

78 (WebofScience. 

2. Галів У. Б. 

Позасловникова 

лексика у творах 

Василя Стуса. 

Науковий вісник 

ДДПУ ім. І. Франка. 

Серія: «Філологічні 

науки» 

(мовознавство). 

Дрогобич, 2018. №9. 

С. 47 – 50. 

(IndexCopernicus)  

3.У. Галів, 

Т. Мельник. 



Національно 

маркована лексика як 

домінанта мовостилю 

Любові Проць (на 

матеріалі поетичної 

збірки «Полювання на 

світло»). Проблеми 

гуманітарних наук. 

Серія: «Філологія», 

2018. Вип. 42. С. 18 – 

26. (IndexCopernicus) 

4. Галів У. Б. 

Метафора в мовній 

картині світу Любові 

Проць. Науковий 

вісник ДДПУ ім. І. 

Франка. Серія: 

«Філологічні науки» 

(мовознавство). 

Дрогобич, 2019. № 12. 

С. 26 – 29.  

5. Галів У. Б. 

Лексичний повтор як 

засіб стилістичного 

увиразнення 

поетичного тексту (на 

матеріалі збірки Ліни 

Костенко «Мадонна 

перехресть»). 

Науковий вісник 

ДДПУ ім. І. Франка. 

Серія: «Філологічні 

науки» 

(мовознавство). 

Дрогобич, 2020. № 13. 



С. 127 – 131. 

 

4) наявність виданих 

навчально-

методичних 

посібників/посібникі

в для самостійної 

роботи здобувачів 

вищої освіти та 

дистанційного 

навчання, 

електронних курсів 

на освітніх 

платформах 

ліцензіатів, 

конспектів 

лекцій/практикумів/

методичних 

вказівок/рекомендац

ій/ робочих програм, 

інших друкованих 

навчально-

методичних праць 

загальною кількістю 

три найменування: 

1.У. Галів, Л. Легка. 

Українська мова за 

професійним 

спрямуванням: 

завдання для 

аудиторної та 

самостійної роботи. 

Навчально-

методичний 

посібник. Дрогобич: 



Редакційно-

видавничий відділ 

ДДПУ ім. І.Франка, 

2019. – 103 с. 

2. Галів У. Робоча 

програма навчальної 

дисципліни 

«Українська мова (за 

професійним 

спрямуванням). 

Галузь знань: 01 

Освіта/Педагогіка 

Спеціальності: 014 

Середня освіта (Мова 

і література 

(англійська)); 014 

Середня освіта (Мова 

і література 

(німецька)); 014 

Середня освіта (Мова 

і література 

(французька)). 

Дрогобич: 

Швидкодрук, 2021. – 

14 с. 

3. Галів У. Робоча 

програма навчальної 

дисципліни 

«Українська мова (за 

професійним 

спрямуванням). 

Галузь знань: 03 

Гуманітарні науки. 

Спеціальність 035 

Філологія (Германські 



мови та літератури 

(переклад включно), 

перша – 

англійська).Дрогобич: 

Швидкодрук, 2021. – 

14 с. 

12)наявність 

апробаційних та/або 

науково-

популярних, та/або 

консультаційних 

(дорадчих), та/або 

науково-експертних 

публікацій з 

наукової або 

професійної 

тематики загальною 

кількістю не менше 

п’яти публікацій: 

1.Уляна Міщук 

(Галів). Пам’яті 

небесної сотні // 

Франкова нива. – 

Львів: «Сполом», 

2017. – С. 111 – 

115.  

2. Уляна Галів. 

Коли крапля твого 

сумління впаде на 

розораний ґрунт // 

Франкова нива. – 

Львів: «Сполом», 

2018. – С. 23 – 25. 

3.  Уляна Галів, 

Тетяна Ліхтей. 



Знакове видання: 

альманах 

«Франкова нива» 

// Франкова нива. 

– Львів: 

«Сполом», 2018. – 

С. 466 – 468. 

4.  Уляна Міщук. 

Сьогодні небо 

прихилилося до 

Вас (пам’яті 

ДанутиВерещинсь

кої ) // Галицька 

зоря. – 4 січня. – 

2018. 

5. Галів У. Б. Цитати 

як комунікативно-

оцінні одиниці 

епістолярного 

дискурсу Лесі 

Українки. Збірник 

наукових праць за 

матеріалами 

всеукраїнської 

мультидисциплінарно

ї науково-практичної 

конференції з 

міжнародною участю 

«Ідеологиня 

національної 

аристократії» на 

пошану 150-річчя від 

дня народження Лесі 

Українки. Львів, 25 – 

26 лютого 2021 року. 



С.130 – 137.  

14) керівництво 

студентом, який 

зайняв призове місце 

на I або II етапі 

Всеукраїнської 

студентської 

олімпіади 

(Всеукраїнського 

конкурсу 

студентських 

наукових робіт), або 

робота у складі 

організаційного 

комітету / журі 

Всеукраїнської 

студентської 

олімпіади 

(Всеукраїнського 

конкурсу 

студентських 

наукових робіт), або 

керівництво 

постійно діючим 

студентським 

науковим гуртком / 

проблемною групою; 

керівництво 

студентом, який став 

призером або 

лауреатом 

Міжнародних, 

Всеукраїнських 

мистецьких 

конкурсів, 



фестивалів та 

проектів, робота у 

складі 

організаційного 

комітету або у складі 

журі міжнародних, 

всеукраїнських 

мистецьких 

конкурсів, інших 

культурно-

мистецьких проектів 

(для забезпечення 

провадження 

освітньої діяльності 

на третьому 

(освітньо-творчому) 

рівні): 

 керівництво 

студентським 

науковим гуртком з 

української мови; 

19) діяльність за 

спеціальністю у 

формі участі у 

професійних та/або 

громадських 

об’єднаннях: 

участь у професійних 

об’єднаннях за 

спеціальністю: 

Член НТШ 

Дрогобицького 

осередку, секція 

Філологія. 

 



Легка Леся 

Іванівна 
доцент 

кафедри  

української 

мови 

Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

інститут імені 

Івана Франка, 

1994 р. 

Українська мова і   

література та 

російська мова ї 

література. 

Учитель 

Української мови 

і літератури та 

російської мови і 

літератури 

 

Кандидат філологічних 

наук 

10. 02. 01 – українська 

мова 

Тема дисертації: 

«Акцентна система 

дієслів у поетичних 

творах Лесі Українки ( у 

порівнянні з тогочасною 

та сучасною нормами» 

ДК № 038916 
 

 

 

 

 

 

Досвід практичної роботи за 

спеціальністю на кафедрі 

української мови ДДПУ (викладач, 

доцент): 27 років. Наявність п’яти 

наукових публікацій у наукових 

виданнях, включених до переліку 

наукових фахових видань України. 

Стажування: 

Львівський 

національний 

університет імені Івана 

Франка 

2015 

Науково-педагогічне 

стажування: 

«Організація освітнього 

процесу в галузі 

філологічних наук в 

Україні та країнах ЄС» 

Північний 

університетський центр 

у Бая-Маре, Румунія, 

(180 навчальних 

робочих годин), 2021  

 

3)  наявність виданого 

навчальногопосібника 

Сеньків С.С. 

Проблеми морфології 

української мови. 

Практикум: 

навчальний посібник. 

– Дрогобич: 

Видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка, 2016. – 

98 с. 

4) наявність виданих 

електронних курсів на 

освітніх платформах 

ліцензіатів, 

конспектів 

лекцій/практикумів/м

етодичних 

вказівок/рекомендацій

/ робочих програм, 

інших друкованих 

навчально-

методичних праць 

загальною кількістю 

три найменування 

Робочіпрограми: 

1. 

Сучаснаукраїнськаліт

ературнамова 

(Фонетика. 

Фонологія. Орфоепія. 



Орфографія. Графіка) 

2. 

Сучаснаукраїнськаліт

ературнамова 

(Лексикологія. 

Фразеологія. 

Лексикографія. 

Морфеміка. 

Словотвір) 

3.Історія української 

мови 

12) 

наявністьапробаційни

х та/абонауково-

популярних, 

та/абоконсультаційни

х (дорадчих), 

та/абонауково-

експертнихпублікацій 

з 

науковоїабопрофесійн

ої тематики 

загальноюкількістю 

не 

меншеп’ятипублікаці

й; 

1. Сеньків С. С. 

Закономірності 

сполучуваності фонем 

із початковою 

голосною у 

трифонемних словах 

сучасної української 

літературної мови // 

Мавтеріали X 



Міжнародної науково-

практичної інтернет-

конференції „Сучасні 

виклики і актуальні 

проблеми науки, 

освіти та 

виробництва: 

міжгалузеві диспути” 

(м. Київ, 13 листопада 

2020 року). ‒ К., 2020. 

‒ С. 699-708. 

2. Сеньків С. С., 

Дзиньора Л. М. 

Фразеологічні 

одиниці з 

компонентом „число” 

в сучасній українській 

мові // Матеріали Ι 

Міжнародної науково-

практичної інтернет-

конференції 

„Актуальні питання 

гуманітарних, 

соціальних та 

поведінкових наук: 

теоретичні та 

прикладні 

дослідження” (м. 

Київ,  24 березня 2021 

року). ‒ К., 2021. ‒ С. 

59-68. 

3. Сеньків С. С., 

Ляхман М. В. 

Фразеологічні 

одиниці з 



компонентом „назви 

птахів” в сучасній 

українській мові // 

Матеріали XVΙ 

Міжнародної науково-

практичної інтернет-

конференції „Сучасні 

виклики і актуальні 

проблеми науки, 

освіти та 

виробництва: 

міжгалузеві диспути” 

(м. Київ,  14 травня 

2021 року). ‒ К., 2021. 

‒ С. 138-146. 

19) діяльність за 

спеціальністю у 

форміучасті у 

професійних 

та/абогромадськихоб’

єднаннях 

Член НТШ 

Дрогобицького 

осередку, секція 

Філологія 

20) досвід практичної 

роботи за 

спеціальністю не 

менше п’яти років 

(крім педагогічної, 

науково-педагогічної, 

наукової діяльності). 

27років стажу. 

Сеньків 

Степан 

доцент 

кафедри  
Бердянський 

державний 

Кандидат філологічних 

наук, спеціальність 

25 років стажу 

1. Сеньків С. С.Закономірності 

Стажування: 

Львівський 

3)  наявність виданого 

навчальногопосібника 



Степанович української 

мови 
педагогічний 

університет ім. 

П.Осипенко, 

1998р. 

Спеціальність: 

«Українська 

мова і література 

та методика 

виховної 

роботи» 

Кваліфікація: 

«Учитель 

української мови 

і літератури, 

методист з 

виховної 

роботи». 

10.02.01 «Українська 

мова»,ДК 026360 , 

10.11. 2004 р. Тема 

дисертації: 

«Дистрибуція 

приголосних фонем в 

українській мові». 

Доцент кафедри 

української мови.             

№ 12 ДЦ 046620         

25.02 2016 р. 

 

сполучуваності фонем у 

двофонемних словах сучасної 

української літературної мови // 

Рідне слово в етнокультурному 

вимірі: зб. наук. праць / 

Дрогобицький державний 

педагогічний університет імені Івана 

Франка. ‒ Дрогобич: Посвіт, 2019. ‒ 

С. 68-77. 

2. Сеньків С. С. Закономірності 

сполучуваності фонем із початковою 

голосною у трифонемних словах 

сучасної української літературної 

мови // Мавтеріали X Міжнародної 

науково-практичної інтернет-

конференції „Сучасні виклики і 

актуальні проблеми науки, освіти та 

виробництва: міжгалузеві диспути” 

(м. Київ, 13 листопада 2020 року). ‒ 

К., 2020. ‒ С. 699-708. 

3. Сеньків С. С., Дзиньора Л. М. 

Фразеологічні одиниці з 

компонентом „число” в сучасній 

українській мові // Матеріали Ι 

Міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції „Актуальні 

питання гуманітарних, соціальних та 

поведінкових наук: теоретичні та 

прикладні дослідження” (м. Київ,  24 

березня 2021 року). ‒ К., 2021. ‒ С. 

59-68. 

4. Сеньків С. С., Ляхман М. В. 

Фразеологічні одиниці з 

компонентом „назви птахів” в 

сучасній українській мові // 

національний 

університет імені 

І.Франка, кафедра 

української мови 

імені проф. Івана 

Ковалика, Тема: 

Традиційний та 

інноваційний досвід 

викладання 

української мови при 

вивченні лексики і 

фразеології сучасної 

української мови 

довідка № 1944- В від 

27.04.2017р. 4.5 

кредитів (135 годин) 

20.03.2017. – 

20.04.2017  

Сеньків С.С. 

Проблеми морфології 

української мови. 

Практикум: 

навчальний посібник. 

– Дрогобич: 

Видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка, 2016. – 

98 с. 

4) наявність виданих 

електронних курсів на 

освітніх платформах 

ліцензіатів, 

конспектів 

лекцій/практикумів/м

етодичних 

вказівок/рекомендацій

/ робочих програм, 

інших друкованих 

навчально-

методичних праць 

загальною кількістю 

три найменування 

Робочіпрограми: 

1. 

Сучаснаукраїнськаліт

ературнамова 

(Фонетика.Фонологія. 

Орфоепія. 

Орфографія. Графіка) 

2. 



Матеріали XVΙ Міжнародної 

науково-практичної інтернет-

конференції „Сучасні виклики і 

актуальні проблеми науки, освіти та 

виробництва: міжгалузеві диспути” 

(м. Київ,  14 травня 2021 року). ‒ К., 

2021. ‒ С. 138-146. 

Сучаснаукраїнськаліт

ературнамова 

(Лексикологія. 

Фразеологія. 

Лексикографія. 

Морфеміка.Словотвір

) 

3.Історія української 

мови 

12) 

наявністьапробаційни

х та/абонауково-

популярних, 

та/абоконсультаційни

х (дорадчих), 

та/абонауково-

експертнихпублікацій 

з 

науковоїабопрофесійн

ої тематики 

загальноюкількістю 

не 

меншеп’ятипублікаці

й; 

1. Сеньків С. С. 

Закономірності 

сполучуваності фонем 

із початковою 

голосною у 

трифонемних словах 

сучасної української 

літературної мови // 

Мавтеріали X 

Міжнародної науково-

практичної інтернет-



конференції „Сучасні 

виклики і актуальні 

проблеми науки, 

освіти та 

виробництва: 

міжгалузеві диспути” 

(м. Київ, 13 листопада 

2020 року). ‒ К., 2020. 

‒ С. 699-708. 

2. Сеньків С. С., 

Дзиньора Л. М. 

Фразеологічні 

одиниці з 

компонентом „число” 

в сучасній українській 

мові // Матеріали Ι 

Міжнародної науково-

практичної інтернет-

конференції 

„Актуальні питання 

гуманітарних, 

соціальних та 

поведінкових наук: 

теоретичні та 

прикладні 

дослідження” (м. 

Київ,  24 березня 2021 

року). ‒ К., 2021. ‒ С. 

59-68. 

3. Сеньків С. С., 

Ляхман М. В. 

Фразеологічні 

одиниці з 

компонентом „назви 

птахів” в сучасній 



українській мові // 

Матеріали XVΙ 

Міжнародної науково-

практичної інтернет-

конференції „Сучасні 

виклики і актуальні 

проблеми науки, 

освіти та 

виробництва: 

міжгалузеві диспути” 

(м. Київ,  14 травня 

2021 року). ‒ К., 2021. 

‒ С. 138-146. 

19) 

діяльністьзаспеціальні

стю у форміучасті у 

професійних 

та/абогромадськихоб’

єднаннях 

Член НТШ 

Дрогобицького 

осередку, секція 

Філологія 

20) досвід практичної 

роботи за 

спеціальністю не 

менше п’яти років 

(крім педагогічної, 

науково-педагогічної, 

наукової діяльності). 

25років стажу 

Баранська 

Леся 

Богданівна 

старший 

викладач 

кафедри 

української 

Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

інститут імені 

- З вересня 1992р. старший викладач 

кафедри української мови,  

статті: 1) Баранська Л. Кодифікація 

сакрального масиву прози Марії Матіос 

Стажування в 

Мукачівському 

державному 

університеті при 

2) наявність не менше 

п’яти наукових 

публікацій у наукових 

виданнях, включених 



мови Івана Франка 

(1996), 

спеціальність 

«Українська 

мова та 

література», 

кваліфікація: 

вчитель 

української 

мови та 

літератури 

за поняттєвими полями Збірник 

наукових праць «Сфера культури»,  

Випуск 17 – Люблін, 2018. – С.293 – 

298; 2) Геортоніми в прозовому 

дискурсі Марії Матіос: семантико-

стилістичний аспект. Науковий вісник 

ДДПУ імені Івана Франка. Серія: 

«Філологічні науки» (мовознавство): 

Збірник наукових праць. – Дрогобич, 

2018. - №9. – С. 10 – 13; 3) «Крім 

Творця, ні на небі, ні на землі немає 

інших конструкторів…»:  

концептуальний теонім Бог у романі 

МаріїїМатіос «Букова земля». Науковий 

вісник ДДПУ імені Івана Франка. Серія: 

«Філологічні науки» (мовознавство): 

Збірник наукових праць. – Дрогобич, 

2021. 

кафедрі філологічних 

дисциплін та 

соціальних 

комунікацій 

(01.11.19. – 02.12.19) 

(6 кр.) 180 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до переліку наукових 

фахових видань 

України:  

Баранська Л.Б. 

Молитовні мотиви в 

прозі Марії Матіос 

«Проблеми 

гуманітарних наук: зб. 

наук. праць 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка. Серія 

«Філологія».  

Дрогобич, 2016  С. 

313 – 319 . 

Баранська Л. 

Лінгвостилістика 

знакових сакральних 

образів у творі Марії 

Матіос «Приватний 

щоденник. 

Майдан.війна…» 

Науковий вісник 

Чернівецького 

університету: Збірник 

наукових праць. Вип. 

772.  Романо-

слов’янський дискурс. 

Чернівці, 2016. С. 66-

71. 

Баранська Л. Б. 

Геортоніми в 

прозовому дискурсі 



Марії Матіос: 

семантико-

стилістичний аспект. 

Науковий вісник 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка. Серія 

«Філологічні науки» 

(мовознавство): 

Збірник наукових 

праць. ‒ Дрогобич, 

2018. № 9. 272с. 

С.10‒13. 

Баранська Л.Б. 

Кодифікація 

сакрального масиву 

прози Марії Матіос за 

поняттєвими полями. 

Spheresofculture. 

Філологія. (Люблін, 

Польща). Випуск 17. 

С. 293-298 

3) наявність виданого 

підручника чи 

навчального 

посібника або 

монографії: 

Навчальний посібник 

«Стилістика 

української мови: 

матеріали для 

практичних занять та 

самостійної роботи» 



(Рекомендовано до 

друку вченою радою 

ДДПУ імені Івана 

Франка, протокол № 

10 від 22.06.2017р.) 

Дрогобич, 2017 р. (у 

співавторстві) 

14) керівництво 

студентом, який 

зайняв призове місце 

на I етапі 

Всеукраїнської 

студентської 

олімпіади 

(Всеукраїнського 

конкурсу 

студентських 

наукових робіт), або 

робота у складі 

організаційного 

комітету/журі 

Всеукраїнської 

студентської 

олімпіади 

(Всеукраїнського 

конкурсу 

студентських 

наукових робіт), або 

керівництво постійно 

діючим студентським 

науковим 

гуртком/проблемною 

групою;  

16) участь у 

професійних 



об’єднаннях за 

спеціальністю: 

Член НТШ 

Дрогобицького 

осередку, секція 

Філологія. 

17) досвід практичної 

роботи за 

спеціальністю не 

менше п’яти років: 

28 років. 

Пілько Орест 

Степанович 

старший 

викладач 

кафедри 

української 

мови 

Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

інститут  імені 

Івана Франка, 

1985 рік. 

Спеціальність 

«Українська мова  

та 

література».Квалі

фікація: вчитель 

української мови 

та літератури  

 Викладач на кафедрі української 

мови ДДПУ: 31 рік. 

Інститут 

українознавства імені 

Івана Крип’якевича 

Національної 

Академії наук 

України. 

16) участь у 

професійних 

об’єднаннях за 

спеціальністю: 

Член НТШ 

Дрогобицького 

осередку, секція 

Філологія 

17) досвід практичної 

роботи за 

спеціальністю не 

менше п’яти років: 

31 рік 

Особи, які працюють за сумісництвом       

Мельник 

Любов 

Богданівна 

доцент 

кафедри 

української 

мови 

Львівський 

державний 

університет 

імені  І. Франка, 

1996, 

українська мова 

і література. 

Філолог. 

Кандидат філологічних 

наук, 10.01.01 - 

українська література, 

"Творчість Федора 

Заревича і процес 

національно-

літературного 

відродження в другій 

2007-2017 - старший викладач 

кафедри української мови, 2020- до 

сьогодні - доцент кафедри 

української мови,  

Університет 

Данубіус, сертифікат, 

"Філологічна освіта в 

сучасному 

університеті - 

проектний підхід до 

організації роботи 

згідно з положеннями 

1. Мельник Л. 

Соціальна дійсність 

крізь призму антонімії 

у творах Федора 

Заревича (на матеріалі 

публіцистичної та 

прозової спадщини 

митця)// Записки з 



Викладач 

української 

мови і 

літератури. 

половині ХІХ століття" 

(ДК № 006433, від  

17 травня 2012 р., 

виданий Львівським 

національним 

університетом ім. Івана 

Франка) 

Європейських 

кваліфікаційних 

рамок (досвід 

Університету 

Данубіус)", 28 квітня 

2017 р., 4 кредити  

(120 годин) 

українського 

мовознавства. Збірник 

наукових праць. – 

Одеса, 2016. – Вип. 23. 

– С. 141 – 

2. Мельник Л. 

Вербалізація 

сакрального поезії В. 

Герасим’юка// 

Науковий вісник 

міжнародного 

гуманітарного 

університету. Серія: 

Філологія. Збірник 

наукових праць. – 

Одеса, 2016.  – Вип. 

25, Т.1. – С. 44 – 

3. Мельник Л. «Любов 

до тебе була моєю 

провідною звіздою…» 

(лінгвістичний аналіз 

інтимного епістолярію 

І.Франка) // Проблеми 

гуманітарних наук. 

Серія :«Філологія» – 

Збірник наукових 

праць Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка. – 

Дрогобич, 2016.  – 

Вип. 38. – С.135 – 

4. Мельник Л. Повтор 



як семантико-

стилістична домінанта 

у творчості Олега 

Ольжича // Молодий 

вчений. – №2 (42), 

лютий, 2017. – С. 403 

– 

5. Мельник Л. 

«Письменность, 

котора повинна 

якнайближча бути 

живому народному 

слову» (мовно-

світоглядні позиції 

Федора Заревича) // 

Розвиток 

філологічних наук: 

європейські практики 

та національні 

перспективи. 

Матеріали 

міжнародної науково-

практичної 

конференції. – Одеса, 

27–  28 жовтня 2017. – 

С. 12 – 14. 

6. Мельник Л. 

«У них – його 

кусочок душі і серця»: 

особливості 

вираження 

емотивності в листах 

Є. Маланюка до  

О. Сембай-Галицької 



// Актуальні питання 

гуманітарних наук.  

Міжвузівський 

збірник наукових 

праць молодих вчених 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету ім. 

І.Франка. – Дрогобич, 

2021. – Вип. 37, том 2, 

С. 115– 122. 

7. Мельник Л. 

Концепт любов у 

романі Олени 

Печорної «Фортеця 

для серця» // 

Науковий вісник 

ДДПУ ім. Івана 

Франка. Серія: 

Філологічні науки 

(мовознавство). 

Дрогобич, 2021. – 

Вип. 15, С. 117 – 123. 

Посібники з грифом 

університету: 

1. Зубрицька 

Марія, Мельник 

Любов. Методика 

навчання української 

мови: практикум. 

Частина І. – 2-е 

видання, виправлене і 

доповнене. – 

Дрогобич: Коло, 2015. 



– 76 с. 

2. Мельник Любов, 

Зубрицька Марія. 

Методика навчання 

української мови: 

практикум. Частина 

ІІ. – 2-е видання, 

виправлене і 

доповнене. – 

Дрогобич: Коло, 2016. 

– 70 с. 

 


