
Кадровий склад кафедри світової літератури та славістики згідно з ліцензійними умовами 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

науково-

педагогічного, 

педагогічного, 

наукового 

працівника 

Наймену

вання 

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 

Кравченко Леся-

Рома Степанівна  

Професо

р 

кафедри 

світової 

літерату

ри та 

славісти

ки 

Київський ордена 

Леніна державний 

університет  ім. 

Т.Г. Шевченка, 

1981 р., 

спеціальність: 

«Романо-

германські мови і 

література". 

кваліфікація: 

«Філолог, викладач 

німецької і 

англійської мови, 

Доктор філологічних 

наук 

ДД №000184 

10.11.2011р. ВАК 

України 

10.01.04 «Література 

зарубіжних країн» 

 10.01.06  «Теорія 

літератури. 

професор кафедри 

світової літератури та 

Професор кафедри світової літератури 

та славістики, 34 роки 

Стаття у фахових виданнях 

1. Кравченко Л.С.  Філософські 

виміри поезії Райнера Марії Рільке в 

польській літературознавчій 

рецепції // Київські полоністичні 

студії. – Том XXVI. – Київ, 2015. – 

С. 392 – 399. (фахове видання)(0.5 

др. арк.); 

2. Кравченко Л.С.  Філософська 

амбіваленція дев’ятої «Дуїнської 

елегії» Р.М.Рільке // 

Studiamethodologica. – Вип. № 30. – 

1)Львівський 

національний 

університет імені Івана 

Франка,  

довідка про 

проходження 

стажування, «Сучасний 

світовий літературний 

процес: тенденції та 

методологія», 

25 червня 2020 р., 

(6 кредитів) 

Довідка №1571-С 

наявність не менше 

п’яти наукових 

публікацій у наукових 

виданнях, включених до 

переліку наукових 

фахових видань 

України: 

1. 2.1.Манько 

Р., Кравченко Л. 

Філософсько-естетична 

парадигма поезії 

ЗбігнєваГерберта // 

Київські полоністичні 



перекладач славістики 

Тема дисертації: 

Парадигматика 

художньої модальності 

поезії та її рецептивні 

аспекти (на прикладі 

лірики Р. М. Рільке) 

 

 

 

 

Тернопіль, 2015. – С. 193 – 200. 

(фахове видання)(0.5 др. арк.); 

3. Кравченко Леся Своєрідність 

ідіостилю Р.М.Рільке /Леся 

Кравченко// Рідне слово і 

етнокультурному вимірі  Текст : 

зб.наук.праць  / Дрогобицький 

державний педагогічний 

університет імені Івана Франка . – 

Дрогобич : Посвіт, 2017. С.296 – 304 

(0,5 др.арк.) 

4. Кравченко Л.С., Манько Р.М. 

«Каменярі»  Івана Франка  в 

українсько-польській  

перекладацькій  рецепції / Київські 

полоністичні студії. Том ХХІХ: Іван 

Франко і польська культура. – К. : 

Університет «Україна», 2017. С.294-

303 (0,6 др.арк.); 

5. Кравченко Л. С. ПОЕТИЧНИЙ 

ДИСКУРС Р. М. РІЛЬКЕ: 

ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНИЙ 

АСПЕКТ / Науковий вісник ДДПУ 

імені І. Франка. Серія: Філологічні 

науки (мовознавство). № 15, 2021. 

Research Journal of Drohobych Ivan 

Franko State Pedagogical University. 

Series: Philological Sciences 

(Linguistics). № 15, 2021. С.76-83. 

Керівництво дисертаціями на здобуття 

наукового ступеня кандидата 

філологічних наук (доктор філософії): 

Кандидат філологічних наук, 10.01.01 – 

українська література, «Проблема 

модерного дискурсу в літературно-

критичній творчості Миколи Євшана: 

від 25.06.2020  студії. – Т. XIX. – К. : 

Університет «Україна», 

2012. – С. 365 – 373. 

2.2.Кравченко 

Л.С.Тансформація 

художнього образу 

ангела у поетичній 

спадщині Райнера Марії 

Рільке та 

ЗбігнєваГерберта // 

Молодь і ринок. – №8. – 

Дрогобич, 2015. – С. 32 

– 37.  

2.3. Кравченко Л.С. 

«Каменярі»  Івана 

Франка  в українсько-

польській  

перекладацькій  

рецепції / Київські 

полоністичні студії. Том 

ХХІХ: Іван Франко і 

польська культура. – К. 

: Університет 

«Україна», 2017. С.294-

303 (0,6 др.арк.) 

(авт.частка). 

2.4.Кравченко Л.С. 

Передмова / Леся 

Кравченко // Сучасні 

філософські та 

філологічні дослідження 

поетики художнього 

тексту/твору.  – 



основні аспекти», диплом (ДК 059717) 

наукового ступеня к. філолог. н. 

отриманий на підставі рішення 

Атестаційної колегії від 15 квітня 2021 

р., Черкаський національний 

університет імені Богдана 

Хмельницького 

Дрогобич, 2018. – С. 5 – 

8 (0,5 др. арк.) 

2.5.  Кравченко 

Л.С.Поетика художньої 

модальності / Леся 

Кравченко // Сучасні 

філософські та 

філологічні дослідження 

поетики художнього 

тексту/твору. – 

Дрогобич, 2018. – С. 28 

– 39. (0,5 др. арк.) 

2.6. Кравченко Л. С.  

Переднє слово / Леся 

Кравченко // 

Філологічні студії : 

збірник студентських 

наукових праць кафедри 

світової літератури та 

славістики / За ред. 

Л. Кравченко. – Вип. ІІ. 

– Дрогобич, 2018. – С. 5 

– 7 ( 0,5 др. арк) 

2.7.Кравченко Л.С., 

Радюк О. Новаторські 

пошуки Болеслава 

Пруса і Генрика 

Сенкевича у контексті 

польського позитивізму 

/ Леся Кравченко // 

Філологічні студії : 



збірник студентських 

наукових праць кафедри 

світової літератури та 

славістики / За ред. 

Л. Кравченко. – Вип. ІІ. 

– Дрогобич, 2018. – С. 

97 – 114. (авторська 

частка  0,5 др. арк) 

2.8. Кравченко Л. С., 

Меньок В.В.Переднє 

слово /Леся Кравченко, 

Віра Меньок // 

Філологічні студії: 

збірник студентських 

наукових праць 

студентів і аспірантів 

кафедри світової 

літератури та славістики 

/ За ред. Л. Кравченко. – 

Вип. ІІІ. – Дрогобич, 

2019. – С. 5 – 9 ( 0,3 др. 

арк). 

2.9.  Кравченко 

Л.,Білинська Х. Поетика 

натуралізму у творчості 

Едіт Вортон і Теодора 

Драйзера /Леся 

Кравченко,  Христина 

Білинська // Філологічні 

студії : збірник 

студентських та 

аспірантських наукових 

праць кафедри світової 

літератури та славістики 



/ За ред. Л. Кравченко. – 

Вип. 3. – Дрогобич, 

2019. – С.64-82  

(авторська частка 0,5 др. 

арк.). 

2.10.Кравченко Л., 

Боднар І. Ексфразис як 

літературознавча 

проблема в сучасних 

польських дослідженнях 

/Леся Кравченко,  Ірина 

Боднар // Філологічні 

студії : збірник 

студентських та 

аспірантських наукових 

праць кафедри світової 

літератури та славістики 

/ За ред. Л. Кравченко. – 

Вип. 3. – Дрогобич, 

2019. – С. 82-95 

(авторська частка 0,4 др. 

арк.). 

2.11.Кравченко Л., 

Куцик А. 

Українське толкінознавс

тво : стан, розвиток, пер

спективи / Леся 

Кравченко,  Андрій 

Куцик // Філологічні 

студії : збірник 

студентських та 

аспірантських наукових 

праць кафедри світової 

літератури та славістики 

/ За ред. Л. Кравченко. – 

Вип. 3. – Дрогобич, 

2019. – С.95-102  

(авторська частка 0,4 др. 

арк.) 



 

38.3) наявність виданого 

підручника чи 

навчального посібника 

або монографії; 

3.1.Кравченко Л.С. В.Ст

ус – інтерпретатор 

поезій Р.М.Рільке / 

Л.С. Кравченко. – 

Дрогобич : Коло, 2005. – 

256 с. 

3.1.1.) наявність 

виданих […] робочих 

програм, інших 

друкованих навчально-

методичних праць 

загальною кількістю два  

найменування: 

Робоча програма для 

третього рівня вищої 

освіти: 

-Іван Франко і світова 

література; 

-Порівняльне вивчення 

слов’янських літератур; 

- Розробка освітньо-

наукових програм 

третього рівня вищої 

освіти: «Філологія 

(Література зарубіжних 

країн)» за 2020 та 2021 

роки: 

http://dspu.edu.ua/sites/sc

ience/wp-

content/uploads/2021/04/

ONP-035-LZK-2020.pdf; 

http://dspu.edu.ua/sites/science/wp-content/uploads/2021/04/ONP-035-LZK-2020.pdf
http://dspu.edu.ua/sites/science/wp-content/uploads/2021/04/ONP-035-LZK-2020.pdf
http://dspu.edu.ua/sites/science/wp-content/uploads/2021/04/ONP-035-LZK-2020.pdf
http://dspu.edu.ua/sites/science/wp-content/uploads/2021/04/ONP-035-LZK-2020.pdf


http://dspu.edu.ua/sites/sc

ience/wp-

content/uploads/2021/07/

035-lzk.pdf 

38.4. Керівництво 

дисертаціями на 

здобуття наукового 

ступеня кандидата 

філологічних наук 

(доктор філософії): 

4.1. Іванишин 

Мирослава 

Володимирівна Диплом 

кандидата наук, ДК 

058958 Рішенняпрезидії 

ВАК 14 квітня 2010 

року 

На підставі рішення 

спеціалізованої Вченої 

ради Львівського 

національного 

університету імені Івана 

Франка 

Спеціальність 

«Українська література» 

Тема дисертації 

«Дискурс національної 

ідентичності в 

українському 

постколоніальному 

літературознавстві: 

історико-літературний 

http://dspu.edu.ua/sites/science/wp-content/uploads/2021/07/035-lzk.pdf
http://dspu.edu.ua/sites/science/wp-content/uploads/2021/07/035-lzk.pdf
http://dspu.edu.ua/sites/science/wp-content/uploads/2021/07/035-lzk.pdf
http://dspu.edu.ua/sites/science/wp-content/uploads/2021/07/035-lzk.pdf


аспект» 

4.2. Розлуцький І.М. 

Кандидат філологічних 

наук, 10.01.01 – 

українська література, 

«Проблема модерного 

дискурсу в літературно-

критичній творчості 

Миколи Євшана: 

основні аспекти», 

диплом (ДК 059717) 

наукового ступеня 

к. філолог. н. отриманий 

на підставі рішення 

Атестаційної колегії від 

15 квітня 2021 р., 

Черкаський 

національний 

університет імені 

Богдана Хмельницького 

 

38.4. 

 науковекерівництвоздо

бувача, який одержав 

документ про 

присудженнянауковогос

тупеня: 

РозлуцькийІгорМикола

йович 

Кандидат  філологічних 

 наук, диплом (ДК 



059717) отриманий на 

підставі рішення 

Атестаційної колегії від 

15 квітня 2021 р., 

Черкаський 

національний 

університет імені 

Богдана Хмельницького 

 

38.8. 

Керівник наукової 

теми:«Новітні аспекти 

літературної та 

лінгвістичної 

інтерпретації».  

 

38.10. організаційна 

робота у закладах освіти 

на посадах керівника 

(завідувач кафедри 

світової літератури та 

славістики 2001-2021)  

 

38.13. посібник 

Кравченко Л. С., 

Манько Р. М. 
Методика навчання 

польської літератури: 

практикум / навчально-

методичний посібник. – 

Дрогобич : Редакційно-

видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені Івана 

Франка, 2016. – 76 с. (3 

др. арк.) 
 



38.17.  досвід 

практичної роботи за 

спеціальністю не менше 

п’яти років (крім 

педагогічної, науково-

педагогічної, наукової 

діяльності): 

Від 2001 року по даний 

час –завідувач кафедри 

світової літератури та 

славістики  

філологічного 

факультету 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені Івана 

Франка 

 

Зварич Василь 

Захарович 

доцент 

кафедри 

світової 

літерату

ри та 

славісти

ки 

Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

університет імені 

Івана Франка, 1993, 

українська мова та 

література, 

російська мова та 

література, вчитель 

української мови та 

літератури, 

російської мови та 

літератури; 

Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

Кандидат філологічних 

наук,  10.01.06, теорія 

літератури, «Стилетворчі 

функції традиційних 

образів у поезії 

неокласиків», 

ДК №018735,  

21 травня 2003р., 

Тернопільським 

державним педагогічним  

університетом імені 

Володимира Гнатюка; 

доцент кафедри світової 

літератури, 

12ДЦ№017405, 

21 червня 2007р., 

Викладач кафедри світової літератури 

та славістики, 28 років 

Публікації  у наукових фахових  

виданнях: 

1. Парадигма образів світової та 

національної культур у поетичному 

світі Павла Филиповича// Вісник 

Черкаського університету. Серія 

філологічні науки. №1. 2016. Том.2.  – 

Черкаси, 2016.– С. 81- 87. 

1)Львівський 

національний 

університет імені Івана 

Франка,  

довідка про 

проходження 

стажування, «Сучасний 

світовий літературний 

процес: тенденції та 

методологія», 

25 червня 2020 р., 

6 кредитів 

Довідка №1570-С 

38.3.Посібник:Історія 

зарубіжної літератури 

ХІХст. Романтизм. 

Практикум Дрогобич: 

Посвіт,2 Дрогобич: 

Посвіт,2015. -72с. (у 

співавторстві з Ігорем 

Розлуцьким) - авторська 

частка 1,5 дрк. арк. 

38.4. Робочі програми: 

1.Історія зарубіжної 

літератури. Антична 

література. 

2 .Історія зарубіжної 

літератури. Середні 

віки, Відродження. 



університет імені 

Івана Франка, 2017, 

Мова і література 

(польська), 

Філолог. Вчитель 

польської мови і 

літератури. 

 

Атестаційною колегією 

Міністерства освіти і 

науки України 

від 25.06.2020 3. Історія зарубіжної 

літератури. ХІХ ст. 

Романтизм. 

4.Історія російської 

літератури. ХХ ст. 

5.Античні образи та 

мотиви у світовій 

літературі. 

6.Література 

Німеччини. 

38.7. член 

спеціалізованої вченої 

ради Д 73.053.03  

Черкаського 

національного 

університету імені 

Богдана Хмельницького 

38.10. Заступник декана 

з наукової роботи з 

2016- 2021 

38.14.Гурток   

антикознавства. 

38.19. 

секретар редакційної 

колегії науково-

популярного видання 

«Бібліотека античної 

літератури» 

38.17.досвід практичної 

роботи за 

спеціальністю28 років. 

Іванишин 

Мирослава 

Володимирівна  

Доцент 

кафедри 

світової 

літерату

ри та 

славісти

Дрогобицький ДПІ 

імені Івана Франка 

1997 

Диплом кандидата наук 

ДК 058958 Рішення 

президії ВАК 14 квітня 

2010 року 

Викладач кафедри світової літератури 

та славістики, 21 рік 

Статті у фахових виданнях категорії «Б» 

та наукометричній базі IndexCopernicus. 

Мукачівський 

держаний педагогічний 

університет 

Кафедра філологічних 

дисциплін та 

1) наявність не менше 

п’яти публікацій у 

періодичних наукових 

виданнях, що включені 

до переліку фахових 

видань України, до 



ки ЛА 000743 

Українська мова і 

література 

Вчитель 

української мови та 

літератури, 

зарубіжної 

літератури 

 

На підставі рішення 

спеціалізованої Вченої 

ради Львівського 

національного 

університету імені Івана 

Франка 

Спеціальність 

«Українська література» 

Тема дисертації «Дискурс 

національної ідентичності 

в українському 

постколоніальному 

літературознавстві: 

історико-літературний 

аспект» 

Диплом доцента кафедри 

української літератури та 

торії літератури 10 

жовтня 2013 року 7/02-D 

 

1. Теоретико-методологічна модель 

націологічної інтерпретації: основні        

постколоніальні аспекти  // Рідне слово 

в етнокультурному вимірі: зб. наук. 

праць / Дрогобицький державний 

педагогічний університет імені Івана 

Франка. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – С. 

363 – 371 (0,5 др. арк.) 

2.(IndexCopernicus): Іванишин М.В. 

Сучасний літературний процес та 

метакритичний дискурс: проблеми 

класифікації стильової ідентифікації та 

стратегій інтерпретацій» / Мирослава 

Іванишин // Молодий вчений. – №4.3, 

квітень, 2017. – С. 89 – 93 (0,5 др.арк.) 

3. Іванишин М. Націологічні ідеї 

СемюеляГангтінона як теоретичний 

імпульс для українського 

постколоніального літературознавства / 

М. Іванишин // Молодий вчений. – №3 

(55.1) – березень – 2018. – С.62 – 66 (0, 5 

др.арк.)ISSN: 2304-5809 

4. Експресіоністсько-модерністський 

характер поетики Ґеорґа Тракля . 

Науковий вісник Міжнародного 

гуманітарного університету. Серія: 

Філологія. Одеса, 2019. Вип. 39. С. 98 – 

102(фахове видання, журнал включено 

до міжнародної наукометричної бази 

IndexCopernicusInternational(Республіка 

Польща) (0, 5 др.арк.). 

orcid.org/ 0000-0002-4219-104X 

5.Іванишин М.В. Художнє вираження 

соціальних комунікацій 

(01.02.2019 – 

01.03.2019) 

 

Довідка №354 

від 15.03.2019 

 

 

наукометричних баз 

(IndexCopernicus): 

Іванишин М.В. 

Сучасний літературний 

процес та 

метакритичний дискурс: 

проблеми класифікації 

стильової ідентифікації 

та стратегій 

інтерпретацій» / 

Мирослава Іванишин // 

Молодий вчений. – 

№4.3, квітень, 2017. – С. 

89 – 93 (0,5 др.арк.) 

Іванишин М. 

Націологічні ідеї 

СемюеляГангтінона як 

теоретичний імпульс 

для українського 

постколоніального 

літературознавства / М. 

Іванишин // Молодий 

вчений. – №3 (55.1) – 

березень – 2018. – С.62 

– 66 (0, 5 др.арк.)ISSN: 

2304-5809 

Експресіоністсько-

модерністський 

характер поетики Ґеорґа 

Тракля . Науковий 

вісник Міжнародного 

гуманітарного 

університету. Серія: 

Філологія. Одеса, 2019. 

Вип. 39. С. 98 – 



християнського світогляду у 

поетичному світі Ґеорга Тракля // 

Актуальні питання гуманітарних наук: 

міжвузівський збірник наукових праць 

молодих вчених Дрогобицького 

державного педагогічногог університету 

імені Івана Франка. – Дрогобич: 

Видавничий дім «Гельветика», 2019. – 

Вип. 24. Том 1. – С.90 – 97 (фахове 

видання, журнал включено до 

міжнародної наукометричної бази 

IndexCopernicusInternational) (0, 6 

др.арк.) 

6.Імагологічні акценти подорожніх 

нарисів Галини Пагутяк. Актуальні 

питання гуманітарних наук: 

міжвузівський збірник наукових праць 

молодих вчених Дрогобицького 

державного педагогічного університету 

імені Івана Франка. Дрогобич. 2020. 

Вип. 30. С. 194 – 195. (фахове видання, 

журнал включено до міжнародної 

наукометричної бази 

IndexCopernicusInternational . (0, 5. 

др.арк.) 

7. Образ України та українці у творах 

Ольги Кобилянської: 

етноімагологічнийаспект.Молодий 

вчений. – №6 (94) – червень – 2021. (0, 5 

др.арк.)ISSN: 2304-5809 

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-

6-94-8 

В інших виданнях 

102(фахове видання, 

журнал включено до 

міжнародної 

наукометричної бази 

IndexCopernicusInternati

onal (Республіка 

Польща) (0, 5 др.арк.). 

orcid.org/ 0000-0002-

4219-104X 

.Іванишин М.В. 

Художнє вираження 

християнського 

світогляду у 

поетичному світі Ґеорга 

Тракля // Актуальні 

питання гуманітарних 

наук: міжвузівський 

збірник наукових праць 

молодих вчених 

Дрогобицького 

державного 

педагогічногог 

університету імені Івана 

Франка. – Дрогобич: 

Видавничий дім 

«Гельветика», 2019. – 

Вип. 24. Том 1. – С.90 – 

97 (фахове видання, 

журнал включено до 

міжнародної 

наукометричної бази 

IndexCopernicusInternati

onal) (0, 6 др.арк.) 

Імагологічні акценти 

подорожніх нарисів 

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-6-94-8
https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-6-94-8


Іванишин М.В. проблема 

літературознавчої теорії національної 

ідентичності у постколоніальний період 

// Українська література ХІХ – початку 

ХХІ століть у літературознавчих 

дискурсах : колективна монографія / За 

редакцією Петра Іванишина. – Дрогобич 

: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ 

ім. Івана Франка. – 2018, – С. 101 – 108. 

(0, 5 др. арк.) 

Іванишин М.В. Уплив націологічних 

ідей СемюеляГантіґтона на 

літературознавчу методологію // 

Сучасні філософські та філологічні 

дослідження поетики художнього 

тексту/твору.  – Дрогобич, 2018. – С. 6-

16. (0,5 др.арк.) 

 Іванишин М.В. Особливості 

націологічної інтерпретації 

постколоніального літературознавчого 

мислення // Сучасні філософські та 

філологічні дослідження поетики 

художнього тексту/твору. – Дрогобич, 

2018. – С. 16-28. (0,5 др.арк.) 

Іванишин М.В. Концептуальні 

положення постколоніалізму як 

інтерпретаційної стратегії: Міжнародна 

науково-практична конференція. 

Філологічні науки: сучасні тенденції та 

фактори розвитку . м. Одеса. 24 -25 

січня 2020. Одеса: Південно-українська 

організація «Центр філологічних 

досліджень», 2020. С.89-92 

 

Галини Пагутяк. 

Актуальні питання 

гуманітарних наук: 

міжвузівський збірник 

наукових праць 

молодих вчених 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені Івана 

Франка. Дрогобич. 

2020. Вип. 30. С. 194 – 

195. (фахове видання, 

журнал включено до 

міжнародної 

наукометричної бази 

IndexCopernicusInternati

onal . (0, 5. др.арк.) 

 Образ України та 

українці у творах Ольги 

Кобилянської: 

етноімагологічний 

аспект. Молодий 

вчений. – №6 (94) – 

червень – 2021. (0, 5 

др.арк.)ISSN: 2304-5809 

4) наявність виданих 

[…] робочих програм, 

інших друкованих 

навчально-методичних 

праць загальною 

кількістю три 

найменування: 

Розробка освітньо-

наукових програм 



третього рівня вищої 

освіти: «Філологія 

(Література зарубіжних 

країн)» за 2020 та 2021 

роки: 

http://dspu.edu.ua/sites/sc

ience/wp-

content/uploads/2021/04/

ONP-035-LZK-2020.pdf; 

http://dspu.edu.ua/sites/sc

ience/wp-

content/uploads/2021/07/

035-lzk.pdf 

Робоча програма 

длятретього рівня вищої 

освіти: «Філологія 

(Література зарубіжних 

країн)»  

«Сучасний світовий 

літературний процес 

(кін. ХХ – поч. ХХІ ст.) 

Робоча програмf 

вибіркової дисципліни 

із 

загальноуніверситетськ

ого блоку   «Сучасна 

європейська та 

українська жіноча 

проза:ментальні 

виклики» 

12) наявність 

апробаційних та/або 

науково-популярних 

[…] публікацій з 

http://dspu.edu.ua/sites/science/wp-content/uploads/2021/07/035-lzk.pdf
http://dspu.edu.ua/sites/science/wp-content/uploads/2021/07/035-lzk.pdf
http://dspu.edu.ua/sites/science/wp-content/uploads/2021/07/035-lzk.pdf
http://dspu.edu.ua/sites/science/wp-content/uploads/2021/07/035-lzk.pdf


наукової або 

професійної тематики 

загальною кількістю не 

менше п’яти публікацій: 

Іванишин М.В. 

проблема 

літературознавчої теорії 

національної 

ідентичності у 

постколоніальний 

період // Українська 

література ХІХ – 

початку ХХІ століть у 

літературознавчих 

дискурсах : колективна 

монографія / За 

редакцією Петра 

Іванишина. – Дрогобич : 

Редакційно-видавничий 

відділ ДДПУ ім. Івана 

Франка. – 2018, – С. 101 

– 108. (0, 5 др. арк.) 

Іванишин М.В. Уплив 

націологічних ідей 

СемюеляГантіґтона на 

літературознавчу 

методологію // Сучасні 

філософські та 

філологічні дослідження 

поетики художнього 

тексту/твору.  – 

Дрогобич, 2018. – С. 6-

16. (0,5 др.арк.) 

 Іванишин М.В. 

Особливості 



націологічної 

інтерпретації 

постколоніального 

літературознавчого 

мислення // Сучасні 

філософські та 

філологічні дослідження 

поетики художнього 

тексту/твору. – 

Дрогобич, 2018. – С. 16-

28. (0,5 др.арк.) 

Іванишин М.В. 

Концептуальні 

положення 

постколоніалізму як 

інтерпретаційної 

стратегії: Міжнародна 

науково-практична 

конференція. 

Філологічні науки: 

сучасні тенденції та 

фактори розвитку . м. 

Одеса. 24 -25 січня 

2020. Одеса: Південно-

українська організація 

«Центр філологічних 

досліджень», 2020. 

С.89-92 

Іванишин М. 

Особливості 

націологічної 

інтерпретації 

постколоніального 

літературознавчого 

мислення // Сучасні 

філософські та 



філологічні дослідження 

поетики художнього 

тексту / твору. Наукові 

записки кафедри 

світової літературпи та 

славістики. Вип.3, 

Дрогобич, 2018. С. 16 - 

28 

 

Колечко Марія 

Дмитрівна 

Доцент 

кафедри 

світової 

літерату

ри та 

славісти

ки 

Дрогобицький ДПУ 

ім. І.Франка, 1985, 

вчитель російської 

мови та літератури 

 

Кандидат філологічних 

наук; шифр: 10.02.01 – 

українська мова, 10.02.02 

– російська мова; тема 

«Посесивні конструкції в 

українській та російській 

мовах»; диплом КН № 

008907, від 30.06.1995, 

спеціалізована Вчена рада 

Українського державного 

педуніверситету         ім. 

М. Драгоманова.   

    Диплом доцента 

кафедри слов’янських 

мов, 02ДЦ № 001125, 

28.04.2004, Атестаційна 

колегія  

 

Викладач кафедри світової літератури 

та славістики, 33 роки 

Статті у фахових виданнях : 

1.Колечко М.Д. Концепт «Сон» у 

малих фольклорних жанрах (на 

матеріалі збірника В. Даля «Пословицы 

русского народа») // Молодь і ринок. – 

№ 3 (110) 2014. – С. 25 – 29. – 10 с. / 0,4 

др.арк. 

2.Колечко Марія, Куцик Олена. 

Реалізація лінгвокультурологічного 

концепту «робота/ работа» в 

українських і російських паремійних 

одиницях (на матеріалі збірників І. 

Франка «Галицько-руські народні 

приповідки» та В. Даля «Пословицы 

руського народа» // Проблеми 

гуманітарних наук: збірник наукових 

праць Дрогобицького державного  

педагогічного університету імені Івана 

Франка. – Дрогобич: Видавничий відділ 

ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – 

Випуск 34. Філологія. – С. 99 – 108 (0,4 

др.арк.., авт. участь – Куцик 0,2 др.арк.., 

авт. участь Колечко 0,2 др.арк..) 

(фахове видання). 

1)Львівський 

національний 

університет імені Івана 

Франка,  

довідка про 

проходження 

стажування, «Сучасний 

світовий літературний 

процес: тенденції та 

методологія», 

25 червня 2020 р., 

6 кредитів 

 

наявність за останні 

п’ять років наукових 

публікацій у 

періодичних виданнях, 

які включені до 

наукометричних баз, 

рекомендованих МОН 

( РИНЦ, ScholarGoogle, 

OAJI, CiteFactor, 

ResearchBible, 

IndexCopernicus): 

38.1. Колечко Марія. 

Концептуалізація образу 

жінки в українській та 

російській пареміології 

// Рідне слово в 

етнокультурному 

вимірі. Матеріали V 

Міжнародної науково-

практичної конференції. 

– Дрогобич: Посвіт, 

2015. – С. ООО (0,4 

др.арк..,авт. участь 

Куцик 0,2 др.арк.., авт. 

участь Колечко 0,2 

др.арк.) 



1.  

 

 

2.Колечко М.Д. Гожан 

Л. Художньо-

виражальний потенціал 

обмеженої та 

стилістично  маркованої 

лексики у малій прозі 

Івана Буніна / Марія 

Колечко, Людмила 

Гожан  // Філологічні 

студії : збірник 

студентських наукових 

праць кафедри світової 

літератури та славістики 

/ За ред. Л. Кравченко. – 

Вип. 2. – Дрогобич, 

2018. – С.  ‒ С.40 – 51 

(авторська частка 0,4 

др.арк.) 

3.Колечко М.Д 

Актуалізація семантики 

«Життєві цінності» у 

фольклорному дискурсі 

з ономастичним 

компонентом: зіставний 

аспект / Марія Колечко 

// Сучасні філософські 

та філологічні 

дослідження поетики 

художнього 

тексту/твору: наукові 

записки кафедри 

світової літератури та 

славістики. – Дрогобич, 

2018. – С. 121 – 150 (1 

др. арк.) 

 

 



38.6 

За навч. рік – 252 год. 

аудиторних занять 

іноземною мовою 

38. 8.«Лінгвопоетичні 

особливості  пейзажних 

мінідискурсів у ліричній 

прозі»  

 

38.10 

 Вчений секретар 

філологічного факультету 

(2020-2021 рр.)   

 

38. 13) Колечко Марія, 

Куцик Олена, , Стецик 

Марія. Порівняльна 

типологія 

східнослов’янських мов. 

Практикум: навчально-

методичний посібник. – 

Дрогобич: Видавничий 

відділ Дрогобицького 

державного  

педагогічного 

університету імені Івана 

Франка, 2015. – 38 с. (2 

др.арк.., авт.участь 

Куцик О. 0,4 др.арк., 

авт. участь Колечко 0,4 

др.арк.). 



 

38.17.досвід практичної 

роботи за 

спеціальністю28 років. 

 

Лазірко Наталія 

ОРестівна 

Доцент 

кафедри 

світової 

літерату

ри та 

славісти

ки 

Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

університет імені 

Івана Франка, 

2001р. 

спеціальність: 

ПМСО. Українська 

мова і література та 

англійська мова і 

література 

 кваліфікація: 

Учитель 

української мови і 

літератури та 

англійської мови і 

зарубіжної 

літератури 

Кандидат філологічних 

наук, ДК№008730 

спеціальність: 10.01.01 

Українська література 

 

Доцент кафедри світової 

літератури та славістики 

12ДЦ№045078 

Викладач кафедри світової літератури 

та славістики, 17років 

Статті у фахових виданнях : 

1.Лазірко Н. Ідейно-естетичні тенденції 

розвитку українського письменства 

середини ХХ століття в рецепції Юрія 

Клена // Проблеми гуманітарних наук. 

Збірник наукових праць ДДПУ. – Вип. 

32. – Дрогобич : РВВ ДДПУ імені Івана 

Франка, 2013. – С. 184 – 202. (1,2 др. 

арк.) 

2.Лазірко Н.О. Юрій Клен про 

особливості норвезької символістської 

драми (на прикладі творчості Г. Ібсена) 

// Науковий вісник Міжнародного 

гуманітарного університету. – Серія: 

Філологія. – Одеса, 2014. – Вип. 9. – С. 

26 – 29. – (фахове видання)(0,6 др.арк.) 

3. Лазірко Н.О. Творчість Стефана 

Георге в рецепції Юрія Клена // 

Актуальні питання гуманітарних наук: 

Міжвузівський збірник наукових праць 

молодих учених Дрогобицького 

державного педагогічного університету 

імені Івана Франка / Ред.-упор.: В. 

Ільницький, А. Душний, І. Зимомря. – 

Дрогобич: Посвіт, 2015. – Вип. 13.  – 

С. 210 – 215. ( РІНЦ: 

http:|//elibrary.ru/title_about.asp?id=50651

) – (0,6 др.арк.) 

1)Львівський 

національний 

університет імені Івана 

Франка,  

довідка про 

проходження 

стажування, «Сучасний 

світовий літературний 

процес: тенденції та 

методологія», 

25 червня 2020 р., 

6 кредитів 

Довідка №1572-С 

від 25.06.2020 

 

наявність за останні 

п’ять років наукових 

публікацій у 

періодичних виданнях, 

які включені до 

наукометричних баз, 

рекомендованих МОН 

( РИНЦ, ScholarGoogle, 

OAJI, CiteFactor, 

ResearchBible, 

IndexCopernicus): 

1.1.Лазірко Н.,Олексин 

Н. Особливості Рецепції 

творчості Райнера Марії 

Рільке в критиці В. 

Державина //Актуальні 

питання гуманітарних 

наук : міжвузівський 

збірник наукових праць 

молодих учених 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені Івана 

Франка. - Вип. 6. – 

Дрогобич : Посвіт, 2013. 

– С. 182 – 189. (0,9 др. 

арк.) ISSN 2308-4855  

 



 

4. Лазірко Н. Творча постать Джека 

Лондона в літературознавчій оцінці 

Юрія Клена // Науковий вісник 

Міжнарожного гуманітарного 

університету. – Серія : Філологія. – 

Одеса, 2016. – Вип. 23. – Т. 1. – С. 30– 

33. (0,9 др.арк.); 

 

1.2.Лазірко Н., 

Олексин Н. Творчий 

універсум Р. М. Рільке в 

літературознавчій 

критиці Володимира 

Державина  // Райнер 

Марія Рільке й Україна. 

Наукові студії та 

переклади з 

Р. М. Рільке. – Т. 3. / 

ред. Леся Кравченко. –

 Вид. „Посвіт”. –

 Дрогобич, 2016. – С. 

138 – 143.   

Лазірко Н., Олексин Н. 
Володимир Державин 

про поетичний 

універсум Стефана 

Ґеорґе // Філологічні 

науки: сучасні тенденції 

та фактори розвитку. 

Матеріали міжнародної 

науково-практичної 

конференції (29 – 30 

січня 2016 р.). – Одеса, 

2016. – С. 30 – 33. (0,2 

др. арк.) 

1.3.Лазірко Н.О., 

Петрів І. В. Формування 

загальнолюдських 

цінностей засобами 

художньої літератури: 

освітній аспект.  // The 

10th 

Internationalscientificand

practicalconference 



“Topicalissuesofthedevel

opmentofmodernscience” 

(June 4-6, 2020) 

PublishingHouse 

“ACCENT”, Sofia, 

Bulgaria. 2020. Pp. 457–

462. – URL: https://sci-

conf.com.ua/wp-

content/uploads/2020/06/

TOPICAL-ISSUES-OF-

THE-DEVELOPMENT-

OF-MODERN-

SCIENCE_4-6.06.20.pdf 

1.4.Лазірко Н.О., 

Кицун С. М. 

Матеріальне «Я» у 

світогляді Юрія Клена 

(за В. Кримським). // 

Science, society, 

education: 

topicalissuesanddevelopm

entprospects. 

Abstractsofthe 6th 

Internationalscientificand

practicalconference. SPC 

“Sci-conf.com.ua”. 

Kharkiv, Ukraine. 2020. 

Pp. 857–862. – URL: 

https://sci-

conf.com.ua/wp-

content/uploads/2020/05/

SCIENCE-SOCIETY-

EDUCATION_TOPICAL

-ISSUES-AND-

DEVELOPMENT-

PROSPECTS_10-

12.05.20.pdf 

https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/06/TOPICAL-ISSUES-OF-THE-DEVELOPMENT-OF-MODERN-SCIENCE_4-6.06.20.pdf
https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/06/TOPICAL-ISSUES-OF-THE-DEVELOPMENT-OF-MODERN-SCIENCE_4-6.06.20.pdf
https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/06/TOPICAL-ISSUES-OF-THE-DEVELOPMENT-OF-MODERN-SCIENCE_4-6.06.20.pdf
https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/06/TOPICAL-ISSUES-OF-THE-DEVELOPMENT-OF-MODERN-SCIENCE_4-6.06.20.pdf
https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/06/TOPICAL-ISSUES-OF-THE-DEVELOPMENT-OF-MODERN-SCIENCE_4-6.06.20.pdf
https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/06/TOPICAL-ISSUES-OF-THE-DEVELOPMENT-OF-MODERN-SCIENCE_4-6.06.20.pdf
https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/06/TOPICAL-ISSUES-OF-THE-DEVELOPMENT-OF-MODERN-SCIENCE_4-6.06.20.pdf
https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/SCIENCE-SOCIETY-EDUCATION_TOPICAL-ISSUES-AND-DEVELOPMENT-PROSPECTS_10-12.05.20.pdf
https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/SCIENCE-SOCIETY-EDUCATION_TOPICAL-ISSUES-AND-DEVELOPMENT-PROSPECTS_10-12.05.20.pdf
https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/SCIENCE-SOCIETY-EDUCATION_TOPICAL-ISSUES-AND-DEVELOPMENT-PROSPECTS_10-12.05.20.pdf
https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/SCIENCE-SOCIETY-EDUCATION_TOPICAL-ISSUES-AND-DEVELOPMENT-PROSPECTS_10-12.05.20.pdf
https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/SCIENCE-SOCIETY-EDUCATION_TOPICAL-ISSUES-AND-DEVELOPMENT-PROSPECTS_10-12.05.20.pdf
https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/SCIENCE-SOCIETY-EDUCATION_TOPICAL-ISSUES-AND-DEVELOPMENT-PROSPECTS_10-12.05.20.pdf
https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/SCIENCE-SOCIETY-EDUCATION_TOPICAL-ISSUES-AND-DEVELOPMENT-PROSPECTS_10-12.05.20.pdf
https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/SCIENCE-SOCIETY-EDUCATION_TOPICAL-ISSUES-AND-DEVELOPMENT-PROSPECTS_10-12.05.20.pdf
https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/SCIENCE-SOCIETY-EDUCATION_TOPICAL-ISSUES-AND-DEVELOPMENT-PROSPECTS_10-12.05.20.pdf


1.5.Лазірко Н.О., 

Гуменна М-С. А. 

Специфіка повісті 

Р.Дала «Чарлі і 

шоколадна фабрика». 

The  

3rdInternationalScientific

andPracticalConference – 

RESULTS OF MODERN 

SCIENTIFIC 

RESEARCH AND 

DEVELOPMENT” 24 

HoursofParticipation (0,8 

ECTS credits) (MADRID 

29-31 May 2021) Barsa 

Academy Publishing, 

Madrid, Spain. 2021. 

C.498-502. 

1.6.Лазірко Н.О., Дідух 

М.-М.Р. Роман Д.Дефо 

«Робінзон Крузо» : 

відображення 

принципів 

просвітницької 

філософії» The  3rd 

InternationalScientificand

PracticalConference 

“RESULTS OF 

MODERN SCIENTIFIC 

RESEARCH AND 

DEVELOPMENT” 24 

HoursofParticipation (0,8 

ECTS credits) MADRID 

29-31 May 2021 C.502-

507. 



1.7. Лазірко Н.О., 

Галелюка К.З. 

«Психологізм у 

творчості Томаса Гарді» 

The  3rd 

InternationalScientificand

PracticalConference 

“RESULTS OF 

MODERN SCIENTIFIC 

RESEARCH AND 

DEVELOPMENT” 24 

HoursofParticipation (0,8 

ECTS credits) MADRID 

29-31 May 2021 C.494-

498. 

2) наявність не менше 

п’яти наукових 

публікацій у наукових 

виданнях, включених до 

переліку наукових 

фахових видань 

України; 

2.1.Лазірко Н. Ідейно-

естетичні тенденції 

розвитку українського 

письменства середини 

ХХ століття в рецепції 

Юрія Клена // Проблеми 

гуманітарних наук. 

Збірник наукових праць 

ДДПУ. – Вип. 32. – 

Дрогобич : РВВ ДДПУ 

імені Івана Франка, 

2013. – С. 184 – 202. (1,2 

др. арк.) 

2.2.Лазірко Н.О. Юрій 



Клен про особливості 

норвезької 

символістської драми 

(на прикладі творчості 

Г. Ібсена) // Науковий 

вісник Міжнародного 

гуманітарного 

університету. – Серія: 

Філологія. – Одеса, 

2014. – Вип. 9. – С. 26 – 

29. – (фахове видання) 

2.3. Лазірко Н. Творча 

постать Джека Лондона 

в літературознавчій 

оцінці Юрія Клена // 

Науковий вісник 

Міжнарожного 

гуманітарного 

університету. – Серія : 

Філологія. – Одеса, 

2016. – Вип. 23. – Т. 1. – 

С. 30– 33.  

2.4.Лазірко Н., 

Олексин Н. Творчий 

універсум Р. М. Рільке в 

літературознавчій 

критиці Володимира 

Державина  // Райнер 

Марія Рільке й Україна. 

Наукові студії та 

переклади з 

Р. М. Рільке. – Т. 3. / 

ред. Леся Кравченко. –

 Вид. „Посвіт”. –

 Дрогобич, 2016. – С. 

138 – 143.  

2.5.Лазірко Н., 

Олексин Н. Володимир 

Державин про 



поетичний універсум 

Стефана Ґеорґе // 

Філологічні науки: 

сучасні тенденції та 

фактори розвитку. 

Матеріали міжнародної 

науково-практичної 

конференції (29 – 30 

січня 2016 р.). – Одеса, 

2016. – С. 30 – 33. (0,2 

др. арк.) 

 

 

6) проведення 

навчальних занять із 

спеціальних дисциплін 

іноземною мовою в 

обсязі не менше 50 

аудиторних годин на 

навчальний рік 

(російською, 

англійською мовами – 

філологічний факультет 

ДДПУ);; 

8) виконання функцій 

відповідального 

виконавця наукової 

теми (індивідуальна 

наукова тема:  

«Актуальні питання 

літературознавства в 

дослідженнях 

Володимира 

Державина та Юрія 



Клена»); 

10) Заступник декана з 

наукової роботи, Вчений 

секретар філологічного 

факультету (2019-2020 

рр.)   
 

 13) посібники з 

грифом університету  

1. Лазірко Н.О. Історія 

зарубіжної літератури 

(XVII–XVIII ст.). 

Практикум. – Дрогобич, 

2017. – 60 с. (3,75 

др.арк.);  

2. Лазірко Н., Краснова 

Л. Історія російської 

літератури (кінець ХІХ 

– перша половина ХХ 

ст.). – Дрогобич, 2015. – 

20 с. (авторська частка 

доц. Лазірко Н. О. –0,8 

др. арк.) 

3. Лазірко Н., Краснова 

Л. Історія російської 

літератури (друга 

половина ХХ – ХХІ ст.). 

– Дрогобич, 2015. – 20 с. 

(авторська частка 

доц. Лазірко Н. О. –0,8 

др. арк.) 

4. Лазірко Н. Історія 

російської літератури 

(кінець ХІХ – перша 

половина ХХ ст.). 

Практикум. – Дрогобич, 

2016. – 75 с. (3 др. арк.) 



 

17) досвід практичної 

роботи за спеціальністю 

не менше п’яти років 

(17 років); 

 

Манько Руслана 

Михайлівна  

Старший 

викладач 

кафедри 

світової 

літерату

ри та 

славісти

ки 

1) Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

університет імені 

Івана Франка, 1998. 

Спеціальність: 

Українська мова і 

література та 

польська мова і 

література. 

 

Кваліфікація: 

Вчитель 

української мови і 

літератури та 

польської мови і 

зарубіжної 

літератури. 

 Викладач кафедри світової літератури 

та славістики, 15 років 

1)Львівський 

національний 

університет імені Івана 

Франка,  

довідка про 

проходження 

стажування, «Сучасний 

світовий літературний 

процес: тенденції та 

методологія», 

25 червня 2020 р., 

6 кредитів 

Довідка №1573-С 

від 25.06.2020 

наявність за останні 

п’ять років наукових 

публікацій у 

періодичних виданнях, 

які включені до 

наукометричних баз, 

рекомендованих МОН 

( РИНЦ, ScholarGoogle, 

OAJI, CiteFactor, 

ResearchBible, 

IndexCopernicus): 

1.1.Манько Р. М. Поезія 

ЗбіґнєваГерберта в 

контексті аксіологічної 

ідеї ГенрикаЕльзенберґа 

// Молодий вчений. – 

2016. – №4. – С. 398 –

 402. (РИНЦ, 

ScholarGoogle, OAJI, 

CiteFactor, 

ResearchBible, 

IndexCopernicus.) 

1.2. Манько Р. М. 

Пам`ять як соціально-

антропологічна 

проблема у збірці 



репортажів Ганни 

Кралль «Докази про 

існування» 

(«Dowodynaistnienie») 

[Текст] / Р. М. Манько, 

Н. Я. Безкоровайна // 

Молодий вчений. — 

2018. — №5. С 254-264. 

1.3.Манько Р. М. 

Дієслівна синонімія на 

позначення руху в 

збірці Адама Міцкевича 

«Кримські сонети» 

[Текст] / Р. М. Манько, 

Г. О. Іваночко, В. О. 

Григорчук // Молодий 

вчений. — 2019. — №7. 

С.283-286 (19819 знаків)  

(GoogleScholar, 

CiteFactor, 

ResearchBible, 

IndexCopernicus). 

1.4.Манько Р. М. 
Особливості 

синтаксичної організації 

польських поетичних 

текстів періодів 

романтизму та бароко 

[Текст] / Р. М. Манько, 

Л. О. Зубар // Молодий 

вчений. — 2019. — №8. 

С.273-275 (16701 

знаків). (GoogleScholar, 

CiteFactor, 



ResearchBible, 

IndexCopernicus). 

1.5.Манько Р.М. 
Рецепція малярства 

модернізму в творчості 

ЗбігнєваГерберта / 

Руслана Манько // 

Науковий вісник 

міжнародного 

гуманітарного 

університету. Серія: 

Філологія. Науковий 

збірник №33. Том 1. – 

Одеса, 2018. -  С. 101-

104. (0,2 др.арк.). 

2) наявність не менше 

п’яти наукових 

публікацій у наукових 

виданнях, включених до 

переліку наукових 

фахових видань 

України; 

1. 2.1.Манько 

Р., Кравченко Л. 

Філософсько-естетична 

парадигма поезії 

ЗбігнєваГерберта // 

Київські полоністичні 

студії. – Т. XIX. – К. : 

Університет «Україна», 

2012. – С. 365 – 373. 

2. 2.2.Манько Р. Простір 

інтимного у ранній 

творчості 

ЗбігнєваГерберта // 



Київські полоністичні 

студії. – Т. ХІХ. – К.: 

Університет «Україна», 

2012. – С. 373 – 377. 

3. 2.3.Манько Р.М. Погляд 

і дотик як засоби 

пізнання простору // 

Проблеми гуманітарних 

наук: збірник наукових 

праць ДДПУ. – Серія: 

Філологія. – Дрогобич. 

– 2012. – С. 

4. 2.4.Манько 

Р.М. Метафізика смерті 

в поезії 

ЗбігнєваГерберта // 

Київські полоністичні 

студії. – Т. ХХІІ. – К.: 

Університет «Україна», 

2013. – С. 294 – 299. 170 

– 181 

5. 2.5.Манько 

Р.М. Феноменологічний 

аспект поезії 

ЗбігнєваГерберта // Нау

кові праці :науково-

методичний журнал. –

 Том: Випуск: 18,. 

Філологія. 

Літературознавство. – 

Миколаїв: Вид-во ЧДУ 

ім.. П.Могили, 2012. С. 

54-59 



6. 2.6.Манько 

Р.М.Відтінки кохання в 

поезії ЗбігнєваГерберта 

// Актуальні проблеми 

слов’янської філології. – 

Серія : лінгвістика і 

літературознавство : 

міжвуз. зб. наук. ст.; 

[гол. ред. В. А. Зарва]. – 

Бердянськ : БДПУ, 

2013. – Вип. ХХVІІ. – 

Ч. 2. С.200 -208 

7. 2.7.Манько Р.М. Креації 

Львова у поетичній 

творчості 

ЗбігнєваГерберта // Вісн

ик Луганського 

національного 

університету імені 

Тараса Шевченка. – 

Частина І: Філологічні 

науки. – 2013. № 2(261) 

січень. С.46 – 51. 

8. 2.8.МанькоР. ЗбіґнєвГер

берт: штрихи до 

творчого портрету // 

Київські полоністичні 

студії. – Т. XXІV. –К. : 

Університет «Україна», 

2014. – С. 510–513 

2.9. Кравченко Л.С., 

Манько Р.М. 

«Каменярі»  Івана 



Франка  в українсько-

польській  

перекладацькій  

рецепції / Київські 

полоністичні студії. Том 

ХХІХ: Іван Франко і 

польська культура. – К. 

: Університет 

«Україна», 2017. – 

С.294-303. 

2.10 Манько Р.М. 

Поетична 

феноменологія 

ЗбігнєваГерберта / 

Руслана Манько // 

Сучасні філософські та 

філологічні дослідження 

поетики художнього 

тексту/твору: наукові 

записки кафедри 

світової літератури та 

славістики. – Дрогобич, 

2018. – С. 55-63. (0,3 

др. арк.) 

2.11 Манько Р.М. 

Морально-етичні 

проблеми кохання у 

ранній творчості 

ЗбігнєваГербертаГербер

та / Руслана Манько // 

Сучасні філософські та 

філологічні дослідження 

поетики художнього 

тексту/твору: наукові 

записки кафедри 

світової літератури та 



славістики. – Дрогобич, 

2018. – С. 63-71. (0,3 

др. арк.) 

2.12 Манько Р., 

Безкоровайна 

Н,Проблема пам’яті у 

збірці репортажів Ганни 

Кралль «Докази про 

існування»(«Dowodynai

stnienie») / Наталія 

Безкоровайна, Руслана 

Манько // Філологічні 

студії : збірник 

студентських наукових 

праць кафедри світової 

літератури та славістики 

/ За ред. Л. Кравченко. – 

Вип. 2. – Дрогобич, 

2018. – С. 8-20  

(авторська частка 0,4 

др.арк.) 

2.13 Манько Р.,  Борсук 

А.Поетикальні функції 

художнього часу і 

простору у романі 

Ольги Токарчук «Правік 

та інші часи» / 

Анастасія Борсук, 

Руслана Манько  // 

Філологічні студії : 

збірник студентських 

наукових праць кафедри 

світової літератури та 

славістики / За  ред. Л. 

Кравченко. – Вип. 2. – 

Дрогобич, 2018. – С.  21 

– 39  (авторська частка 

0,6 др.арк.) 

2.13 Манько Р., 



Зубар Л. 

Синтаксична 

організація 

поетичної мови (на 

матеріалі творів 

Адама Мицкевича і 

Яна 

АнджеяМорштина) / 

Руслана Манько, 

Лілія Зубар // 

Філологічні студії : 

збірник 

студентських та 

аспірантських 

наукових праць 

кафедри світової 

літератури та 

славістики /За ред. 

Л. Кравченко. – 

Вип. 3. – Дрогобич, 

2019. – С. 203 ‒210 

(0,4 др.арк.)  

(авторська частка 

0,2 др.арк.). 

2.14 Манько 

Р.,Григорчук В. 

Місце синонімів у 

сучасній польській 

лексикології / 

Руслана Манько, 

Вікторія Григорчук 

// Філологічні студії 

: збірник 

студентських та 

аспірантських 

наукових праць 

кафедри світової 

літератури та 

славістики / За ред. 



Л. Кравченко. – 

Вип. 3. – Дрогобич, 

2019. – С.193 ‒203  

(0,4 др.арк.) 

(авторська частка 

0,2 др.арк.). 

2.15 Манько 

Р.,Стець У. 

Календарно-часова 

лексика в поезії 

Леопольда Стаффа / 

Руслана Манько, 

Уляна Стець // 

Філологічні студії : 

збірник 

студентських та 

аспірантських 

наукових праць 

кафедри світової 

літератури та 

славістики / За ред. 

Л. Кравченко. – 

Вип. 3. – Дрогобич, 

2019. – С. 210 ‒221 

(0,6 др.арк.)  

(авторська частка 

0,3 др.арк.). 

2.16 Манько Р. М. 
Дієслівна синонімія 

на позначення руху 

в збірці Адама 

Міцкевича 

«Кримські сонети» 

[Текст] / Р. М. 

Манько, Г. О. 

Іваночко, В. О. 

Григорчук // 

Молодий вчений. — 

2019. — №7. С.283-



286 (19819 знаків)  

(GoogleScholar, 

CiteFactor, 

ResearchBible, 

IndexCopernicus). 

2.17 Манько Р. М. 
Особливості 

синтаксичної 

організації 

польських 

поетичних текстів 

періодів романтизму 

та бароко [Текст] / 

Р. М. Манько, Л. О. 

Зубар // Молодий 

вчений. — 2019. — 

№8. С.273-275 

(16701 знаків). 

(GoogleScholar, 

CiteFactor, 

ResearchBible, 

IndexCopernicus). 

2.18 Манько Р.М. 
Рецепція малярства 

модернізму в 

творчості 

ЗбігнєваГерберта / 

Руслана Манько // 

Науковий вісник 

міжнародного 

гуманітарного 

університету. Серія: 

Філологія. Науковий 

збірник №33. Том 1. 

– Одеса, 2018. -  С. 

101-104. (0,2 

др.арк.). 

2.19. Павлишин , У., 



&Манько , Р. (2021). 

ТЕМАТИЧНЕ 

НОВАТОРСТВО ТА 

ЖАНРОВА 

СВОЄРІДНІСТЬ 

ТВОРЧОСТІ ЕЛІЗИ 

ОЖЕШКО. Матеріали 

конференцій 

Молодіжної наукової 

ліги. 

/ https://ojs.ukrlogos.in.ua

/index.php/liga/article/vie

w/12386 

2.20 Марчак , А., 

&Манько , Р. (2021). 

ВИКОРИСТАННЯ 

ДИДАКТИЧНОГО 

МАТЕРІАЛУ НА 

УРОКАХ ПОЛЬСЬКОЇ 

МОВИ. Матеріали 

конференцій 

Молодіжної наукової 

ліги. 

/ https://ojs.ukrlogos.in.ua

/index.php/liga/article/vie

w/11511 

2.21 Манько, Р. (2021). 

Мотив самотності у 

поетичній збірці 

ЗбігнєваГерберта 

"Подвійне 

дихання".Збірник 

https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/liga/article/view/12386
https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/liga/article/view/12386
https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/liga/article/view/12386
https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/liga/article/view/11511
https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/liga/article/view/11511
https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/liga/article/view/11511


наукових праць ΛΌГOΣ. 

С.167-169. 

2.22 Манько Р. М., 

Григорчук В. О 

(2021).МЕТОДИКА 

ВИКЛАДАННЯ ЖАНРУ 

БАЙКИ У ШКОЛІ 

(НА ПРИКЛАДІ БАЙОК 

ІГНАЦІЯ 

КРАСИЦЬКОГО). Мат

еріали Міжнародної 

мультидисциплінарної 

конференції “Worldscien

ce:problems, 

prospectsandinnovations”

 (24-26 березня, 2021, 

Торонто). Канада, 2021. 

С.519-531. 

6) проведення 

навчальних занять із 

спеціальних дисциплін 

іноземною мовою в 

обсязі не менше 50 

аудиторних годин на 

навчальний рік 

(польською мовою – 

філологічний факультет 

ДДПУ);; 

8) виконання функцій 

відповідального 

виконавця наукової 

теми (індивідуальна 



наукова тема:  «Поетика 

творів 

ЗбігнєваГерберта»); 

10) організаційна робота 

у закладах освіти на 

посадах керівника 

(заступника керівника з 

навчальної роботи 

філологічного 

факультету) 

13) наявність виданих 

навчально-методичних 

посібників/посібників 

для самостійної роботи 

студентів та 

дистанційного 

навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/мет

одичних 

вказівок/рекомендацій 

загальною кількістю три 

найменування 

13.1. Іваночко 

Г.О., Грабинська 

Л.І., Манько 

Р.М. Практикум з 

польської мови (ІІ 

частина). Навчально-

методичний посібник 

для студентів напряму 

підготовки 0101 

Педагогічна освіта. – 

Дрогобич: Редакційно-



видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені Івана 

Франка, 2012. – 169 с.,  

13.2. Іваночко 

Г., Грабинська О., 

Манько Р. Практикум з 

польської мови 

(Частина ІІІ). – 

Дрогобич, 2013 р. – 100 

с.  

13.3. Кравченко 

Л. С., Манько 

Р. М. Методика 

навчання польської 

літератури: практикум / 

навчально-методичний 

посібник. – Дрогобич: 

Редакційно-видавничий 

відділ Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені Івана 

Франка, 2016. – 76 с.); 

14) керівництво 

студентом, який який 

став призером або 

лауреатом Міжнародних 

мистецьких конкурсів 



( відзначена Дипломом  

фонду «Молода 

Полонія» (РП) за 

підготовку лауреата 

міжнародного 

літературного конкурсу 

Рожанської Тетяни ІІ 

місце (2011 р.).) 

17) досвід практичної 

роботи за спеціальністю 

не менше п’яти років; 

Меньок Віра 

Воломирівна 

Доцент 

кафедри 

світової 

літерату

ри та 

славісти

ки 

Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

інститут імені Івана 

Франка, 1990 рік 

закінчення, 

спеціальність: 

Російська мова та 

література, 

спеціалізація: 

Вчитель російської 

мови та літератури 

Кандидат філологічних 

наук 

Спеціальність 10.01.06. 

Теорія літератури 

Тема дисертації: 

«Жанрово-стильова 

своєрідність поеми в 

літературі ХХ століття 

(на матеріалі творчості 

Марини Цвєтаєвої, Юрія 

Клена, Федеріко Гарсії 

Лорки)» 

Диплом кандидата наук 

КН № 006575, виданий 

рішенням спеціалізованої 

вченої ради Донецького 

державного університету 

18 жовтня 1994 року (на 

дівоче прізвище Кунців 

Віра Володимирівна) 

Доцент кафедри світової 

Загальний стаж професійної діяльності 

на кафедрі світової літератури та 

славістики – 31 рік (від 1990 р.), 

педагогічний стаж – 26 років, стаж 

професійної діяльності на посаді 

доцента кафедри – 20 років. 

Забезпечення викладання дисциплін 

польською мовою на стаціонарному 

відділенні філологічного факультету 

(бакалаврат, магістратура) та на 

заочному відділенні (магістратура, 

післядипломна освіта), зокрема: історія 

польської літератури (всі періоди), 

вступ до літературознавства, поетика 

літературного твору, інтерпретація 

літературного твору, основи наукових 

досліджень, сучасний літературний 

процес польської літератури, теоретичні 

проблеми літературного перекладу, 

сучасна польська літературна критика, 

польський літературний модернізм, 

сучасні методи дослідження 

літературного твору. 

Львівський 

національний 

університет імені Івана 

Франка, кафедра 

польської філології; 

довідка № 911-В від 

03.03.2017 року, видана 

Львівським 

національним 

університетом імені 

Івана Франка про те, що 

Меньок В. В., доцент 

кафедри світової 

літератури та 

славістики ДДПУ 

ім. Івана Франка, з 

01.02. по 28.02.2017 

року пройшла 

стажування на кафедрі 

польської філології 

ЛНУ ім. Івана Франка; 

мета стажування: 

вивчення наукового, 

методичного та 

педагогічного досвіду 

1) наявність не менше 

п’яти публікацій у 

періодичних наукових 

виданнях, що включені 

до переліку фахових 

видань України, до 

наукометричних баз, 

зокрема Scopus, 

WebofScienceCoreCollec

tion: 

1) Віра Меньок, „У 

кожному 

досконалому вірші 

все мусить бути 

інтенцією, і все – 

інстинктом”: про 

літературний 

романтизм Фрідріха 

Шлеґеля та Бруно 

Шульца // Мова і 

культура. – Наукове 

видання. – Випуск 21, 

Том ІІІ (192). – Київ, 

2018. – С. 41–49 



літератури 

Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана 

Франка 

Атестат доцента ДЦ № 

002979, виданий 

рішенням Атестаційної 

колегії Міністерства 

освіти і науки України 18 

жовтня 2001 року 

 

Керівництво дисертаціями на здобуття 

наукового ступеня кандидата 

філологічних наук (доктор філософії): 

1) Чонка Тетяна Степанівна, кандидат 
філологічних наук,  10.01.06. 

Теорія літератури, тема дисертації 

«Діалог „автор – герой – читач” у 

творчості Володимира Набокова», 

рік захисту 2007, диплом кандидата 

наук ДК № 046639 виданий 

рішенням спеціалізованої вченої 

ради Тернопільського 

національного педагогічного 

університету імені Володимира 

Гнатюка 21 травня 2008 року. 

2) Романишин Віра Михайлівна, 

кандидат філологічних наук, 

10.01.06. Теорія літератури, тема 

дисертації «Проблеми теорії 

часопростору міста в літературі (на 

матеріалі літературних текстів 

Бруно Шульца та ДебориФоґель», 

рік захисту 2017, диплом кандидата 

наук (прирівнюється до диплома 

доктора філософії) ДК № 046680 

виданий Чернівецьким 

національним університетом імені 

Юрія Федьковича на підставі 

рішення Атестаційної колегії 20 

березня 2018 року.   

Наукові публікації у фахових виданнях 

України та виданнях, індексованих у 

наукометричній базі Scopus та інших 

міжнародних наукометричних базах  

(протягом останніх п’яти років): 

академічного 

викладання польської 

літератури та інших 

літературознавчих 

дисциплін на польській 

філології Львівського 

національного 

університету ім. Івана 

Франка; виконаний 

обсяг стажування 4,5 

кредити ECTS (135 

годин): методична 

робота 60 годин – 2 

кредити, науково-

дослідницька робота 60 

годин – 2 кредити, 

вивчення практичної 

діяльності кафедри 

польської філології 

ЛНУ ім. Івана Франка 

15 годин – 0,5 кредитів. 

(стаття у фаховому 

виданні України, 1,0 

др. арк.). 

2) Wiera Meniok, 

Wiosenne mgły 

Drohobycza. Alfredowi 

Schreyerowi na 

pożegnanie // 

„Konteksty” („Planeta 

Schulz”), nr 1–2 (324–

325), 2019. – S. 209–

211 (стаття в базі 

SCOPUS, 0,25 

др. арк.). 

3) WieraMeniok, 

ZmierzchuSchulzaijego 

(Schulza) cień u 

Żadana // „Konteksty” 

(„PlanetaSchulz”), nr 

1–2 (324–325), 2019. – 

S. 295–302 (стаття в 

базі SCOPUS, 1,0 

др. арк.). 

4) WieraMeniok. 

Muzeum Pokój 

Brunona Schulza w 

Drohobyczu. Kilka 

uwag o genealogii 

miejsca // „Konteksty” 

(„Planeta Schulz”), nr 

1–2 (324–325), 2019. – 

S. 417–419 (стаття в 

базі SCOPUS, 0,3 

др. арк.). 

5) WieraMeniok, 

Bruno „nieocalony” 

wczasoprzestrzeniukrai

ńskiej // „Konteksty” 

(„PlanetaSchulz”), nr 



1) Віра Меньок, „У кожному 

досконалому вірші все мусить бути 

інтенцією, і все – інстинктом”: про 

літературний романтизм Фрідріха 

Шлеґеля та Бруно Шульца // Мова і 

культура. – Наукове видання. – 

Випуск 21, Том ІІІ (192). – Київ, 

2018. – С. 41–49 (стаття у фаховому 

виданні України, 1,0 др. арк.). 

2) Wiera Meniok, Wiosenne mgły 

Drohobycza. Alfredowi Schreyerowi 

na pożegnanie // „Konteksty” 

(„Planeta Schulz”), nr 1–2 (324–325), 

2019. – S. 209–211 (стаття в базі 

SCOPUS, 0,25 др. арк.). 

3) WieraMeniok, 

ZmierzchuSchulzaijego (Schulza) 

cień u Żadana // „Konteksty” 

(„PlanetaSchulz”), nr 1–2 (324–325), 

2019. – S. 295–302 (стаття в базі 

SCOPUS, 1,0 др. арк.). 

4) WieraMeniok,Muzeum Pokój 

Brunona Schulza w Drohobyczu. 

Kilka uwag o genealogii miejsca // 

„Konteksty” („Planeta Schulz”), nr 1–

2 (324–325), 2019. – S. 417–419 

(стаття в базі SCOPUS, 0,3 

др. арк.). 

5) WieraMeniok, Bruno „nieocalony” 

wczasoprzestrzeniukraińskiej // 

„Konteksty” („PlanetaSchulz”), nr 1–

2 (324–325), 2019. – S. 431–437 

(стаття в базі SCOPUS, 1,0 

др. арк.). 

6) WieraMeniok, 

„Bezimiennaikosmiczna” 

mapaDrohobyczawedługBrunonaSch

ulza. Itinerarium // „Konteksty” 

(„PlanetaSchulz”), nr 1–2 (324–325), 

1–2 (324–325), 2019. – 

S. 431–437 (стаття в 

базі SCOPUS, 1,0 

др. арк.). 

6) WieraMeniok, 

„Bezimiennaikosmiczn

a” 

mapaDrohobyczawedłu

gBrunonaSchulza. 

Itinerarium // 

„Konteksty” 

(„PlanetaSchulz”), nr 

1–2 (324–325), 2019. – 

S. 474–477 (стаття в 

базі SCOPUS, 0,5 

др. арк.). 

7) WieraMeniok, 

Dokąduciec? 

Myślniemożliwaiabsur

dalna… // „Schulz / 

Forum”, nr 14, 2019. – 

S. 112–120 (стаття в 

базах CEEOL, 

CEJCH, ERIHPLUS, 

0,75 др. арк.). 

8) WieraMeniok, 

BrunoSchulz – 

ukrytyijawny – 

wtekstachJurijaAndruc

howycza 

(naprzykładzieprojektu

poetyckiegoCynamon) 

// „Tekstualia”, nr 

3(62), 2020. – S. 123–

139 (стаття в базах 

INDEX 

COPERNICUS, 

ERIHPLUS, 1,25 



2019. – S. 474–477 (стаття в базі 

SCOPUS, 0,5 др. арк.). 

7) WieraMeniok, Dokąduciec? 

Myślniemożliwaiabsurdalna… // 

„Schulz / Forum”, nr 14, 2019. – 

S. 112–120 (стаття в базах CEEOL, 

CEJCH, ERIHPLUS, 0,75 др. арк.). 

8) WieraMeniok, BrunoSchulz – 

ukrytyijawny – 

wtekstachJurijaAndruchowycza 

(naprzykładzieprojektupoetyckiegoCy

namon) // „Tekstualia”, nr 3(62), 

2020. – S. 123–139 (стаття в базах 

INDEX COPERNICUS, ERIHPLUS, 

1,25 др. арк.) 

Публікації у зарубіжних наукових 

виданнях: 

9) Wiera Meniok, Bruno Schulz a 

współczesne zmiany społeczno-

kulturowe Drohobycza: filozofia 

dialogu czy „wymyślanie wrogów”? 

// Na pograniczach. Dylematy 

społeczno-ekonomiczne pogranicza. –

 Tom VII serii „Na Pograniczach 

Kultur i Narodów” / red. Piotr 

Frączek, Jolanta Katarzyna 

Karolczuk. – Państwowa Wyższa 

Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w 

Sanoku. – Sanok, 2017. – S. 111 –

 122 (стаття, 1,0 др. арк.). 

10) ViraMeňoková, Osvícení 

Schulzem // PLAV: 

Měsíčníkprosvětovouliteraturu. – Nr 

9. – 2017. – S. 4–8 (стаття чеською 

мовою, 0,75 др. арк.). 

11) Вера Меньок, 

др. арк.) 

4) наявність виданих 

[…] робочих програм, 

інших друкованих 

навчально-методичних 

праць загальною 

кількістю три 

найменування: 

Робочі програми: 

«Історія польської 

літератури» (окремо з 

семиперіодів); 

«Основинауковихдослід

жень»; «Вступ до 

літературознавства»; 

«Інтерпретаціялітератур

ноготвору» 

(див.каталог: 

http://dspu.edu.ua/filol/na

vch-zab/) 

Розробкаосвітньо-

професійнихпрогрампер

шогорівнявищоїосвіти:  

«Середняосвіта (Мова і 

література (польська, 

англійська))» за 2016, 

2017, 2018, 2019, 2020 

роки: 

http://dspu.edu.ua/infopac

kstud/ (див. у каталогах) 

Розробкаосвітньо-

професійнихпрограм 

другого 

рівнявищоїосвіти: 

http://dspu.edu.ua/filol/navch-zab/
http://dspu.edu.ua/filol/navch-zab/
http://dspu.edu.ua/infopackstud/
http://dspu.edu.ua/infopackstud/


„Няманищоневъзможно за 

жадуващата душа”: интриги и 

митове в 

литературнатаинтерпретация на 

биографията на Бруно Шулц // 

„ЛитературенВестник”. – 22–

28.11.2017 – С. 24–25 (стаття 

болгарською мовою, 0,75 др. арк.). 

12) Вера Меньок, Пристъвието на 

Бруно Шулц в 

съвременнияДрохобич // 

„ЛитературенВестник”. – 22–

28.11.2017 – С. 25 (стаття 

болгарською мовою, 0,5 др. арк.). 

13) WieraMeniok, BrunoSchulz: 

pograniczność dziełailosów // 

Dialogdwóchkultur. – RocznikXII, 

Zeszyt 1. – Warszawa 2018. – 

C. 243–253 (стаття, 1,0 др. арк.). 

14) WieraMeniok, Oiseauxexotiques / 

oiseauxdégradéschezBrunoSchulzetY

uriAndrukhovych: 

lediscoursdutextedeplaisir // 

BrunoSchulzentremodernismeetmode

rnité / 

ladirectiondeMalgorzataSmorąg-

GoldbergetMarekTomaszewski. – 

Paris: ÉditionsL’improviste, 2018. – 

C. 147–162 (стаття французькою 

мовою, 1,25 др. арк.) 

15) Wiera Meniok, Egzotyczne / 

zdegradowane ptaki u Brunona 

Schulza i Jurija Andruchowycza: 

dyskurs tekstu-przyjemności // Przed i 

po. Bruno Schulz / pod redakcją 

Józefa Olejniczaka. – Kraków: 

Wydawnictwo Pasaże, 2018. – 

С. 275–295 (стаття, 1,25 др. арк.). 

16) Wiera Meniok, Bruno Schulz i 

«Середняосвіта (Мова і 

література (польська))» 

за 2019 та 2020 роки: 

http://dspu.edu.ua/infopac

kstud/ (див. у каталогах) 

Розробкаосвітньо-

науковихпрограмтретьо

горівнявищоїосвіти: 

«Філологія 

(Літературазарубіжнихк

раїн)» за 2020 та 2021 

роки: 

http://dspu.edu.ua/sites/sc

ience/wp-

content/uploads/2021/04/

ONP-035-LZK-2020.pdf; 

http://dspu.edu.ua/sites/sc

ience/wp-

content/uploads/2021/07/

035-lzk.pdf 

6) науковекерівництвозд

обувача, який одержав 

документ про 

присудженнянауковогос

тупеня: 

Науковекерівництводис

ертацією: Романишин 

Віра Михайлівна, 

кандидат філологічних 

наук, 10.01.06. Теорія 

літератури, тема 

дисертації «Проблеми 

теорії часопростору 

міста в літературі (на 

матеріалі літературних 

http://dspu.edu.ua/infopackstud/
http://dspu.edu.ua/infopackstud/
http://dspu.edu.ua/sites/science/wp-content/uploads/2021/04/ONP-035-LZK-2020.pdf
http://dspu.edu.ua/sites/science/wp-content/uploads/2021/04/ONP-035-LZK-2020.pdf
http://dspu.edu.ua/sites/science/wp-content/uploads/2021/04/ONP-035-LZK-2020.pdf
http://dspu.edu.ua/sites/science/wp-content/uploads/2021/04/ONP-035-LZK-2020.pdf
http://dspu.edu.ua/sites/science/wp-content/uploads/2021/07/035-lzk.pdf
http://dspu.edu.ua/sites/science/wp-content/uploads/2021/07/035-lzk.pdf
http://dspu.edu.ua/sites/science/wp-content/uploads/2021/07/035-lzk.pdf
http://dspu.edu.ua/sites/science/wp-content/uploads/2021/07/035-lzk.pdf


dylematy wielokulturowości: 

retrospekcje i perspektywy 

interpretacji // Na pograniczach. Z 

odległej i bliskiej przeszłości. Studia 

o stosunkach kulturowych. – Tom XII 

serii „Na Pograniczach Kultur i 

Narodów” / red. Robert Lipelt. – 

Państwowa Wyższa Szkoła 

Zawodowa im. Jana Grodka w 

Sanoku. – Sanok, 2019. – S. 11 – 22 

(стаття, 0,75 др. арк.). 

17) Wiera Meniok, „Wojna przesuwa 

środek ciężkości tekstu”: 

zobowiązanie etyczne wobec Innego 

w tekstach Serhija Żadana // Na 

pograniczach. Z odległej i bliskiej 

przeszłości. Studia o stosunkach 

kulturowych. – Tom XII serii „Na 

Pograniczach Kultur i Narodów” / 

red. Robert Lipelt. – Państwowa 

Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana 

Grodka w Sanoku. – Sanok, 2019. –

 S. 23 – 42 (стаття, 1,0 др. арк.). 

ViraMeňok, Soumrak u Schulze a 

Schulzůvstín u Žadana // „Proudy” 

(Středoevropskýčasopisprovědu a 

literaturu). – № 2, 2020: 

https://www.phil.muni.cz/journal/proudy/fi

lologie/materialy/2020/2/menok_soumrak_

u_schulze.php#articleBegin (стаття 

чеською мовою, 1,0 др. арк.). 

текстів Бруно Шульца 

та ДебориФоґель», рік 

захисту 2017, диплом 

кандидата наук ДК № 

046680 виданий 

Чернівецьким 

національним 

університетом імені 

Юрія Федьковича на 

підставі рішення 

Атестаційної колегії 20 

березня 2018 року 

8) виконанняфункцій 

(повноважень, 

обов’язків) […] 

головного 

редактора/члена 

редакційноїколегії/експе

рта (рецензента) 

науковоговидання, 

включеного до 

перелікуфаховихвидань

України, 

абоіноземногонаукового

видання, 

щоіндексується в 

бібліографічних базах: 

Член редакційної колегії 

двох іноземних 

наукових видань, що 

індексуються в 

бібліографічних базах: 

1) „Schulz/Forum” 

(Ґданськ, Польща): 

https://czasopisma.b

https://www.phil.muni.cz/journal/proudy/filologie/materialy/2020/2/menok_soumrak_u_schulze.php#articleBegin
https://www.phil.muni.cz/journal/proudy/filologie/materialy/2020/2/menok_soumrak_u_schulze.php#articleBegin
https://www.phil.muni.cz/journal/proudy/filologie/materialy/2020/2/menok_soumrak_u_schulze.php#articleBegin
https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/schulz/rada


g.ug.edu.pl/index.ph

p/schulz/rada 

2) „Tekstualia” 

(Варшава, 

Польща): 

https://tekstualia.pl/p

l/opismie/redakcja 

Член редакційної колегії 

фахового видання 

України «Рідне слово в 

етнокультурному 

вимірі: Збірник 

наукових праць»: 

http://dspu.edu.ua/science

/university-editions/ (див. 

у каталозі) 

10) участь у 

міжнароднихнаукових 

та/абоосвітніхпроєктах 

[…]: 

1) директор 
Міжнародного 

Фестивалю Бруно 

Шульца у 

Дрогобичі (2004–

2020), у рамках 

якого організовує 

міжнароднінаукові 

конференції; 

науковий редактор 

міжнародних 

наукових 

шульцознавчих 

збірників (тексти 

публікуються 

https://tekstualia.pl/pl/opismie/redakcja
https://tekstualia.pl/pl/opismie/redakcja
http://dspu.edu.ua/science/university-editions/
http://dspu.edu.ua/science/university-editions/


українською, 

польською та 

англійською 

мовами) 

2) організатор 
щорічного 

Міжнародного 

науково-

мистецького 

проєкту «Друга 

Осінь» (щороку 

19–20 листопада) 

3) співорганізатор 
Міжнародної 

щорічної наукової 

конференції «На 

пограниччях 

культур і народів» 

у Вищій державній 

професійній школі 

ім. Яна Ґродка в 

Саноку, Польща 

(щороку від 2014 

року) 

4) співорганізатор 
щорічного 

Міжнародного 

науково-

мистецького 

проєкту «Діалог 

двох культур», 

спільно з Музеєм 

Анни та Ярослава 

Івашкевичів у 

Ставищі, Польща – 

організувала дві 

наукові 

конференції в 

рамках цього 



проєкту: 

«Літератори 

Дрогобицької 

землі» (Дрогобич, 7 

вересня 2017); 

«Дрогобич і 

околиці: відлуння 

багатокультурності 

в літературі та 

мистецтві» 

(Дрогобич, 7 

вересня 2018) 

5) співорганізатор 
щорічного 

Міжнародного 

науково-

мистецького 

проєкту 

«Bruno4ever», 

спільно з 

Товариством 

Фестиваль Бруно 

Шульца в Любліні, 

Польща (щороку 

від 2010 року) 

12) наявність 

апробаційних та/або 

науково-популярних 

[…] публікацій з 

наукової або 

професійної тематики 

загальною кількістю не 

менше п’яти публікацій: 

1) Wiera Meniok, 

IleSchulzawDrohoby

czu // 



Czasopismointerneto

we „KulturaEnter” 

(Lublin): 

https://kulturaenter.p

l/article/ile-schulza-

w-drohobyczu/ 

(стаття, 1,0 

др. арк.). 

2) Wiera Meniok, 

Drogi do Schulza w 

jego rodzinnym 

Drohobyczu zawsze 

są otwarte // O 

Drohobyczu, 

trójmieście i 

zagłębiu. Polsko-

ukraińskie studia z 

socjologii 

historycznej / red. 

Jacek Kurczewski, 

Dariusz Wojakowski

, 

Leonid Tymoszenko. 

– Wyd. 

Uniwersytetu 

Rzeszowskiego. – 

Rzeszów, 2016. – 

S. 207 – 226 

(стаття, 1,75 

др. арк.). 

3) Віра Меньок, 

МєчиславЯструн – 

польський поет, 

перекладач Райнера 

Марії Рільке. 

Післямова Яструна 

до польського 

видання творів 

Рільке // Райнер 

https://kulturaenter.pl/article/ile-schulza-w-drohobyczu/
https://kulturaenter.pl/article/ile-schulza-w-drohobyczu/
https://kulturaenter.pl/article/ile-schulza-w-drohobyczu/


Марія Рільке й 

Україна. Наукові 

студії та переклади 

з Р. М. Рільке. –

 Т. 3. / ред. Леся 

Кравченко. – Вид. 

„Посвіт”. –

 Дрогобич, 2016. –

 С. 54 – 62 (стаття, 

0,75 др. арк.). 

4) Віра Меньок, 

Музей Кімната 

Бруно Шульца в 

Дрогобичі. Кілька 

зауваг про 

генеалогію місця // 

Місце. „Кілька 

посутніх зауваг 

нехай посприяють 

розумінню 

справи…”. На 15-

ліття Музею 

Кімнати Бруно 

Шульца в 

Дрогобичі. – 

„ActaSchulziana”. – 

№ 3. – Дрогобич – 

Люблін, 2018. – 

С. 10–25 (стаття, 

1,25 др. арк.). 

5) WieraMeniok, 

Siedemsymulacjinat

ematpandemiczny. – 

[Інтернет-портал 

„ForumEkonomiczn

e”]: 

http://www.forum-

ekonomiczne.pl/wier

a-meniok-siedem-

http://www.forum-ekonomiczne.pl/wiera-meniok-siedem-symulacji-na-temat-pandemiczny/
http://www.forum-ekonomiczne.pl/wiera-meniok-siedem-symulacji-na-temat-pandemiczny/
http://www.forum-ekonomiczne.pl/wiera-meniok-siedem-symulacji-na-temat-pandemiczny/


symulacji-na-temat-

pandemiczny/ 

(стаття, 0,5 

др. арк.). 

6) Віра Меньок, 

Понад 

картографіями // 

MONO: альманах / 

упорядник Роман 

Малиновський. – 

Івано-Франківськ: 

Цивілізація, 2019. – 

С. 53–63 (стаття, 

1,0 др. арк.). 

13) проведеннянавчальн

их занять 

зіспеціальнихдисципліні

ноземноюмовою 

(крімдисциплінмовноїпі

дготовки) в обсязі не 

менше 

50 аудиторних годин на 

навчальнийрік: 

Академічне 

навантаження упродовж 

останніх десяти років 

складають спеціальні 

дисципліни, що 

читаються польською 

мовою (обсяг 

аудиторних годин на 

навчальний рік в 

середньому 400-500 

годин), зокрема: історія 

польської літератури 

(всі періоди), вступ до 



літературознавства, 

поетика літературного 

твору, інтерпретація 

літературного твору, 

основи наукових 

досліджень, сучасний 

літературний процес 

польської літератури, 

теоретичні проблеми 

літературного 

перекладу, сучасна 

польська літературна 

критика, польський 

літературний модернізм, 

сучасні методи 

дослідження 

літературного твору. 

Забезпечення 

викладання дисциплін 

польською мовою на 

стаціонарному 

відділенні 

філологічного 

факультету (бакалаврат, 

магістратура) та на 

заочному відділенні 

(магістратура, 

післядипломна освіта). 

19) діяльність за 

спеціальністю у 

форміучасті у 

професійних 

та/абогромадськихоб’єд

наннях: 

1) голова 
громадськоїорганіз



аціїБлагодійний 

Фонд «Музей та 

Фестиваль Бруно 

Шульца» 

(Дрогобич, 

Україна) 

2) заступник 
головигромадської

організації 

«Товариство 

Фестиваль Бруно 

Шульца» (Люблін, 

Польща) 

3) професійнадіяльніс
ть у 

громадськійорганіз

ації 

«ТворчеОб’єднанн

я Альтер» 

(Дрогобич, 

Україна) 

20) досвідпрактичноїроб

оти за спеціальністю не 

меншеп’ятироків 

(крімпедагогічної, 

науково-педагогічної, 

науковоїдіяльності): 

Від 2005 року по даний 

час – керівник 

Полоністичного 

науково-

інформаційного центру 

імені Ігоря Менька 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 



університету імені Івана 

Франка – підрозділу 

університету з 

міжнародних зв’язків, 

який займається 

видавничою, культурно-

освітньою, мистецькою, 

методичною та 

популяризаторською  

діяльністю, пов’язаною 

передусім із розвитком 

польської філології в 

університеті та 

дослідженням творчості 

Бруно Шульца (див.: 

http://dspu.edu.ua/polonis

t/). 

Літературні переклади з 

польської мови 

українською мовою: 

1) Бруно Шульц, 

Літературно-

критичні нариси / 

опрацювання та 

передмова 

МалґожатиКітовсь

кої-Лисяк, 

переклад з 

польської та 

післямова Віри 

Меньок. – Київ: 

Дух і літера, 2012. 

2) Аґата 
Тушинська,Нарече

на Шульца / 

переклад з 

http://dspu.edu.ua/polonist/
http://dspu.edu.ua/polonist/


польської, 

примітки та 

коментарі Віри 

Меньок. – 

Чернівці: Книги – 

ХХІ, 2018 (книга 

здобула номінацію 

найкращої книги у 

категорії 

„Біографія” 

Форуму Видавців у 

Львові 2018 року). 

Від 2003 року по даний 

час – заснування та 

професійна опіка Музею 

Кімнати Бруно Шульца, 

що діє на громадських 

засадах у його 

колишньому 

гімназійному 

професорському 

кабінеті (нині головний 

корпус Дрогобицького 

університету, вул. Івана 

Франка, 24) – перший 

музей цього 

письменника й 

художника у світі та в 

Україні. 

Відзнаки за практичну 

діяльність за 

спеціальністю: 

1) тричі стипендіатка 
стипендійної 

програми 



„GaudePolonia” 

Міністра культури 

та національної 

спадщини РП 

(2006, 2008, 2012); 

2) тричі номінована 
до премії 

„Речіпосполитої” 

ім. ЄжиҐедройця 

(2018–2020); 

3) відзнака „За добру 
справу” Капітули 

незалежного 

культурологічного 

часопису „Ї” за 

організацію 

Міжнародного 

Фестивалю Бруно 

Шульца у 

Дрогобичі (2008); 

4) почесна відзнака 
„Заслужена діячка 

польської 

культури” Міністра 

культури та 

національної 

спадщини РП за 

популяризацію 

творчості Бруно 

Шульца (2012); 

відзнака «Карпатська 

Європа спільних 

цінностей» ХІІІ Форуму 

Європа – Україна 

(Жешув, 2020) за 

ініціювання та 

багаторічну реалізацію 



Міжнародного 

Фестивалю Бруно 

Шульца, долучення до 

втілення спільних 

європейських цінностей 

у Центральній та 

Східній Європі. 

 

 

 

 

Особи, які працюють за сумісництвом 

Зелінська Марія 

Зенонівна 

Доцент 

кафедри 

світової 

літерату

ри та 

славісти

ки  

1) Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

університет імені 

Івана Франка, 1999. 

Спеціальність: 

Педагогіка і 

методика середньої 

освіти. Французька 

мова і література, 

англійська мова і 

література та 

німецька  мова і 

література. 

Кваліфікація: 

Вчитель 

французької, 

англійської, 

німецької мов та 

зарубіжної 

літератури.  

Кандидат філологічних 

наук, 10.02.03 – 

слов’янські мови.  

Тема дисертації: 

Комунікативна 

компетенція молодих 

носіїв польської мови 

західних областей 

України (диплом ДК 

№048847, 23 жовтня 2018 

р., Інститут мовознавства 

ім. О. О. Потебні НАН 

України). 

 

Викладач кафедри світової літератури 

та славістики, 11 років 

Scopus: 

1) 

KingaGeben, MariaZielińska.Funkcjaeks

presywnajęzykarosyjskiego w 

wielojęzycznymśrodowiskumłodzieżyszkółp

olskichnaLitwie i Ukrainie 

//PoradnikJęzykowy, z. 3. Warszawa: 

TowarzystwoKulturyJęzykaandDomWyda

wniczy ELIPSA, 2020. S. 34–48. 

 

2) Kinga GebenandMariaZelinska. 

TranslanguaginginPolishminorityschoolsin

UkraineandLithuania // 

 ZeitschriftfürSlawistik, vol. 66, no. 2, 

2021, pp. 229-

248. https://doi.org/10.1515/slaw-2021-

0011 

 

1) Наукове стажування 

вЯгеллонськомууніверс

итеті (Польща), 

сертифікат, тема 

«Сучасна польська 

мова та методика 

навчання польської 

мови», 27.04.2019 р. (40 

год.) 

2) „Наукові публікації – 

Publ.Science”, 

сертифікат, тема 

«Головні метрики 

сучасної науки. 

Scopusта 

WebofScience», 

14.05.2020 р. (5 год.) 

3) PolskaSzkoła SEN w 

Dublinie, 

GlobalnyOśrodekDydakt

Підручник:БарбараГуз

юк-Свіца, 

ГражинаПшеходзка, 

АґнєшкаРочняк, Марія 

Зелінська. Польська  

мова  (7-й  рік  

навчання,  рівень  

стандарту) : підручник 

для 11 класу 

спеціалізованих шкіл із 

поглибленим вивченням 

іноземних мов та 

закладів загальної 

середньої освіти. – 

Чернiвцi : Букрек, 2019. 

– 176 с. : іл. 

ISBN 978-617-7663-82-8 

(Ум.друк.арк. 18,48). 

Монографія:Зелінська 

М.З. Комунікативна 

компетенція молодих 

носіїв польської мови 

http://www.poradnikjezykowy.uw.edu.pl/numery/autor.php?aid=217
http://www.poradnikjezykowy.uw.edu.pl/numery/autor.php?aid=1675
http://www.poradnikjezykowy.uw.edu.pl/numery/autor.php?aid=217


2) Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

університет імені 

Івана Франка, 2008. 

Спеціальність: 0101 

Педагогічна освіта. 

7.010103 Польська 

мова і література. 

Кваліфікація: 

Вчитель польської 

мови і літератури 

загальноосвітньої 

школи першого, 

другого та третього 

ступенів. 

yczny, сертифікат, 

тема«Nauka przez 

zabawę. Jak aktywnie 

pracować z dziećmi?», 

17.05.2021 р. (2 год.) 

4) Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

університет імені Івана 

Франка, сертифікат, 

тема «Сучасна 

методика викладання 

польської мови та 

літератури», 18.05.2020 

р. (30 год./1 кредит) 

5) Волинський інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

сертифікат, тема 

«Інноваційні технології 

на уроках польської 

мови», 15.05.2021 р. (30 

год./1 кредит)  

західних областей 

України: Монографія. – 

Дрогобич: По світ, 2018. 

– 288 с. ISBN 978-617-

7624-67-6 (Ум.друк.арк. 

16,74). 

 

Рецензент наукового 

виданняBilingualResea

rchJournal(TheJournalof

theNationalAssociationfor

BilingualEducation), 

США(журнал 

індексується в Scopus), 

2021 р. 

 

Член журі IV етапу 

Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з 

польської мови та 

літератури (2016 – 2018 

рр.). 

 

17) досвід практичної 

роботи за спеціальністю 

не менше п’яти років; 

Іваночко Ганна 

Остапівна 

Доцент 

кафедри 

світової 

літерату

ри та 

славісти

ки 

Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

університет імені 

Івана Франка, 1998 

р.  

Спеціальність: 

«Українська мова і 

література та 

польська мова і 

Кандидат філологічних 

наук, 10.01.01 –  історія 

української літератури.  

Тема дисертації: 

Автологічне слово у 

ліриці Івана Франка 

(диплом ДК №021867,14 

січня 2004 р., Львівський 

національний університет 

Викладач кафедри світової літератури 

та славістики, 23 років 

1)«Застосуванняінтерак

тивногопрограмно-

технологічногонавчаль

ного комплексу 

SMARTBoardу 

навчальномупроцесі» 

(30 год./1 кредит) 

Наказ КЗ ЛОР 

«ЛОІППО» №37/6 від 

наявність за останні 

п’ять років наукових 

публікацій у 

періодичних виданнях, 

які включені до 

наукометричних баз, 

рекомендованих МОН 

( РИНЦ, ScholarGoogle, 

OAJI, CiteFactor, 

ResearchBible, 



література». 

Кваліфікація: 

Вчитель 

української мови та 

літератури та 

польської мови і 

зарубіжної 

літератури. 

імені Івана Франка 

Міністерства освіти і 

науки України). 

27 грудня 2017 р. 

2)«Інтерактивніметодив

ивченняпольськоїмови 

як іноземної» 

(30 год./1 кредит)23 

квітня 2021 р. 

3)Базовий курс 

ізцифровоїграмотності 

«Основикібергігієни» 

(10 год/ 0,33 кредиту) 

10 червня 2021 р. 

4)«Цифровінавички для 

вчителів» (6 год / 0,2 

кредити)12 червня 2021 

р. 

5)«Запровадженняінкл

юзивноїосвіти в 

Україні: виклики, реалії 

та перспективи» 

(30 год./1 кредит)11 

червня 2021 р. 

 

IndexCopernicus): 

 

1. Іваночко Г., 

Білоган І. Морфологія 

польської мови. 

Частини мови (Частина 

І) (для студентів галузі 

знань – 0203 

Гуманітарні науки 

напряму підготовки – 

6.020303 Філологія* 

Польська мова і 

література). – Дрогобич: 

Редакційно-видавничий 

відділ Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені Івана 

Франка, 2016. – 60 с.  

2. Іваночко Г.О. 

Морфологія польської 

мови. Частини мови 

(Частина ІІ)  – 

Дрогобич: Редакційно-

видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені Івана 

Франка, 2017. – 88 с.  

3. Іваночко Г., 

Григорчук В. 

Стилістика польської 

мови. Методичні 

рекомендації до 

практичних занять. 

Дрогобич: Редакційно-

видавничий відділ 



Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені Івана 

Франка, 2019 р. – 60 с. 

38.2.  

1.ІваночкоГ., 

Шемелинець І. 

Духовність, віра, 

самозречення Тараса 

Шевченка – основи 

відродження 

української нації // 

Молодь і ринок, №10 

(141) жовтень 2016.  

1. Іваночко Г. О., 

Куцик О. А. Обрядова 

лексика в українських, 

російських та польських 

перекладах творів 

Райнера Марії Рільке // 

Райнер Марія Рільке й 

Україна. Наукові студії 

та переклади з Р. 

М. Рільке. – Т. 3. / 

ред. Леся Кравченко. –

 Вид. «Посвіт». –

 Дрогобич, 2016.  

2. Іваночко 

Г.О.Автологічне слово 

в «Тюремних сонетах» 

Івана Франка // 

Проблеми гуманітарних 

наук: збірник наукових 

наукових праць 

Дрогобицького 

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.  

3. Іваночко Г., 
Токар Х.  Роль лексем у 

польських перекладах 

«Прологу» до поеми 

Івана Франка «Мойсей»/ 

Ганна Іваночко, 

Христина Токар // 

Сучасні філософські та 

філологічні дослідження 

поетики художнього 

тексту/твору : наукові 

записки кафедри 

світової літератури та 

славістики. – Дрогобич, 

2018.  

4. Іваночко Г., 

Мазурик Г. Дмитро 

Павличко як перекладач 

поезії Ярослава 

Івашкевича / Ганна 

Іваночко, Галина 

Мазурик // Філологічні 

студії : збірник 

студентських наукових 

праць кафедри світової 

літератури та славістики 

/ За ред. Л. Кравченко. – 

Вип. 2. – Дрогобич, 

2018.  



5. Іваночко Г., 

Віленська К. 

Фразеологічні одиниці з 

соматичним 

компонентом «шия» в 

українській та польській 

мовах / Ганна Іваночко, 

Ксенія Віленська // 

Філологічні студії : 

збірник студентських 

наукових праць кафедри 

світової літератури та 

славістики / За ред. Л. 

Кравченко. – Вип. 2. – 

Дрогобич, 2018.  

6. Іваночко Г., 

Козаков О. Фонетичні 

помилки українців при 

вивченні польської 

мови, методи їх 

запобігання та усунення 

/ Ганна Іваночко, 

Олексій Козаков // 

Філологічні студії : 

збірник студентських 

наукових праць кафедри 

світової літератури та 

славістики / За ред. Л. 

Кравченко. – Вип. 2. – 

Дрогобич, 2018.  

7. Іваночко Г.О., 

Манько Р., Григорчук В. 

Дієслівна синонімія на 

позначення руху в 

збірці Адама Міцкевича 

«Кримські сонети» 

Молодий вчений – 2019. 

– № 7. – С.283 – 286. 

8. Іваночко Г.О., 



Григорчук В., Релігійні 

символи – досвід 

вимірюваних глибин в 

людській душі /Вікторія 

Григорчук, Ганна 

Іваночко // Філологічні 

студії: збірник 

студентських та 

аспірантських наукових 

праць кафедри світової 

літератури та славістики 

/ За ред. Л. Кравченко. – 

Вип. 3. – Дрогобич, 

2019.  

9. Іваночко Г.О., 

Зубар Л. У сакральному 

просторі Святої гори (за 

мотивами поеми Івана 

Франка «Іван 

Вишенський») /Лілія 

Зубар, Ганна Іваночко // 

Філологічні студії: 

збірник студентських та 

аспірантських наукових 

праць кафедри світової 

літератури та славістики 

/ За ред. Л. Кравченко. – 

Вип. 3. – Дрогобич, 

2019.   

10. Іваночко 

Г.О.,Стець У. Ідея 

месіанства в 

національній історії (за 

мотивами «Книги буття 

українського народу» 

Костомарова й поеми 

«Мойсей» Івана 

Франка) /Уляна Стець, 

Ганна Іваночко // 



Філологічні студії: 

збірник студентських та 

аспірантських наукових 

праць кафедри світової 

літератури та славістики 

/ За ред. Л. Кравченко. – 

Вип. 3. – Дрогобич, 

2019. 

11. Іваночко 

Г.О.,Клименко М. 

Духовність та віра – 

основи відродження 

української нації /Марта 

Клименко, Ганна 

Іваночко // Філологічні 

студії: збірник 

студентських та 

аспірантських наукових 

праць кафедри світової 

літератури та славістики 

/ За ред. Л. Кравченко. – 

Вип. 3. – Дрогобич, 

2019. 

12. Іваночко Г.О., 

Марунич М. 

Мовностилістичні 

засоби польських 

кулінарних рецептів 

/Марта Марунич, Ганна 

Іваночко // Філологічні 

студії: збірник 

студентських та 

аспірантських наукових 

праць кафедри світової 

літератури та славістики 

/ За ред. Л.Кравченко. – 

Вип. 3. – Дрогобич, 

2019. 

 



3) наявність виданого 

підручника чи навчального 

посібника або монографії: 

1. Іваночко Г., 

Білоган І. Морфологія 

польської мови. 

Частини мови (Частина 

І) (для студентів галузі 

знань – 0203 

Гуманітарні науки 

напряму підготовки – 

6.020303 Філологія* 

Польська мова і 

література). – Дрогобич: 

Редакційно-видавничий 

відділ Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені Івана 

Франка, 2016. – 60 с.  

2. Іваночко Г.О. 

Морфологія польської 

мови. Частини мови 

(Частина ІІ)  – 

Дрогобич: Редакційно-

видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені Івана 

Франка, 2017. – 88 с.  

3. Іваночко Г., 

Григорчук В. 

Стилістика польської 

мови. Методичні 

рекомендації до 

практичних занять. 

Дрогобич: Редакційно-



видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені Івана 

Франка, 2019 р. – 60 с.  

10) Заступник декана з 

наукової роботи, Вчений 

секретар філологічного 

факультету (2016-2017 рр.)   

17) досвід практичної 

роботи за спеціальністю 

не менше п’яти років; 

Розлуцький Ігор 

Миколайович  

Старший 

викладач

кафедри 

світової 

літерату

ри та 

славісти

ки 

) Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

університет імені 

Івана Франка, 2001. 

вчитель української 

мови і літератури 

та зарубіжної 

літератури 

Кандидат філологічних 

наук, 10.01.01 – 

українська література, 

«Проблема модерного 

дискурсу в літературно-

критичній творчості 

Миколи Євшана: основні 

аспекти», диплом (ДК 

059717) наукового 

ступеня к. філолог. н. 

отриманий на підставі 

рішення Атестаційної 

колегії від 15 квітня 2021 

р., Черкаський 

національний університет 

імені Богдана 

Хмельницького 

Викладач кафедри світової літератури 

та славістики, 17 років 

1)Львівський 

національний 

університет імені Івана 

Франка,  

довідка про 

проходження 

стажування, «Сучасний 

світовий літературний 

процес: тенденції та 

методологія», 

25 червня 2020 р., 

6 кредитів 

 

1. (п.38.4): 

A.IwanFranko. Szkiceo 

literaturze. Kultura, 

Literaturoznawstwo, 

Publicystyka, 2016.  

B.IwanFranko. W 

kręguRusinów, Polaków i 

Żydów. 2018. 

C.Кирило Селецький. 

Вибрані твори: У 2-х т. 

Т.1. [упоряд. та ред.: 

Ігор Розлуцький, с. 

Маркіяна (Василишин)], 

2018. 

2. (п.38.5) 

Захист дисертації на 

здобуття наукового 

ступеня к. філолог. н., 

диплом(ДК 059717) 

отриманий на підставі 

рішення Атестаційної 

колегії від 15 квітня 



2021 р., Черкаський 

національний 

університет імені 

Богдана Хмельницького 

 

3. (п.3.8) 

Керівник наукової теми: 

«Суспільно-політична 

та літературна історія 

Галичини ХІХ – 

початку ХХІ століття», 

зареєстровано в 

УкрІНТЕІ 17.06.2021 р.  

 

4. (п.3.19) 

Дрогобицький осередок 

НТШ, 

Науково-

культурологічне 

товариство 

«Бойківщина». 

 

17) досвід практичної 

роботи за спеціальністю 

не менше п’яти років; 

 


