
Кадровий склад кафедри порівняльної педагогіки та методики викладання іноземних мов 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, 

Web of Science Core Collection), 

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 

Сосяк 

Мирослава 

Миколаївна 

Зав.к-ри Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

інститут 

ім..І.Франка. 

(1973р., 

«Англійська 

мова.» Вчитель 

англійської мови ) 

Кандидат педагогічних 

наук Методика 

викладання іноземних 

мов – 13.00.02 

Доцент кафедри другої 

іноземної мов 

 

Професійно-орієнтований дискурс і 

статусно-рольові відношення у 

контексті підготовки вчителя 

іноземних мов.// Людинознавчі 

студії Серія «Педагогіка»: зб. наук. 

пр. - Вип. № 5/37 – Дрогобич, 2017. – 

С. 206- 218;  ISNN 2313-2094. 

(0,25др.арк.) 

 

Тернопільський 

національний 

університет імені 

Володимира Гнатюка 

Довідка №1258-33/03 

від 02.11.2017 р. 

4,5 кредитів / 135 год. 

1)Професійно-

орієнтований дискурс 

і статусно-рольові 

відношення у 

контексті підготовки 

вчителя іноземних 

мов.// Людинознавчі 

студії Серія 

«Педагогіка»: зб. 



наук. пр. - Вип. № 

5/37 – Дрогобич, 2017. 

– С. 206- 218;  ISNN 

2313-2094. 

(0,25др.арк.) 

 

4) Збірник тестових 

завдань з англійської 

мови для проведення 

вступного 

випробування / Г. 

Пристай, М. Сосяк , 

О. Савченко , 

Н.Куриленко.– 

Дрогобич 

: Редакційно-

видавничий відділ 

ДДПУ  імені Івана 

Франка, 2018. – 84 с. 

Рекомендовано 

вченою радою 

університету 

(протокол № 3 від        

06.03.2018 р.);  

Робочі програми 

навчальних 

дисципліни 

«Шкільний курс 



англійської мови та 

методика її навчання» 

для студентів» для 

студентів 3 курсу 

факультету 

початкової та 

мистецької освіти 

денної форми 

навчання.  

«Шкільний курс 

англійської мови та 

методика її навчання» 

для студентів 3 курсу 

інституту іноземних 

мов 

 «Шкільний курс 

англійської мови та 

методика її 

навчання»для 

студентів 3 курсу 

філологічного 

факультету 

 «Шкільний курс 

англійської мови та 

методика її навчання» 

для магістрів 

інституту іноземних 

мов та філологічного 

факультету 



«Шкільний курс 

другої іноземної мови 

та методика її 

навчання» для 

студентів 4 курсу 

інституту іноземних 

мов 

13) проведення  

«Шкільного курсу 

англійської мови та 

методики іі навчання» 

іноземною мовою . 

Гоцинець 
Ірина 

Львівна  

доцент Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

інститут 

ім.І.Франка 

(1996 р., 

«Німецька мова 

та література, 

англійська мова 

та література, 

вчитель німецької 

мови та 

літератури, 

англійської мови 

та літератури 

Кандидат філологічних 

наук 

10.02.01 – українська 

мова 

Асоціативно-

семантичне поле 

«Чорнобиль» у 

сучасній українській 

мові 

ДК № 060945 від 

01.07.2010, 

Національна Академія 

Наук України, Інститут 

української мови 

Доцент кафедри 

Гоцинець І.Л. Методика розвитку 

німецькомовної компетентності 

студентів у писемному мовленні на 

основі Інтернет-

технологій/Гоцинець І.Л.// Молодь і 

ринок: Зб.наук.пр.- Вип.№3(134) – 

Дрогобич, 2016. - С. 73-77; (0,3 др. 

арк.) 

Гоцинець І.Л. Поняття 

«Асоціативно-семантичне поле» у 

різних галузях лінгвостилістики.// 

Рідне слово в етнокультурному 

вимірі: зб. наук. праць / 

Дрогобицький державний 

педагогічний університет імені Івана 

Франка. – Дрогобич : Посвіт, 2016. – 

С. 285 – 293. (0,56др.арк.)  

Гоцинець І.Л. Використання 

відеофільмів на практичних заняттях 

з німецької мови. Молодь і ринок: 

Прикарпатський 

національний 

університет імені 

Василя Стефаника 

Довідка №01-

15103H794 від 

05.11.2018 р. 

4,5 кредитів / 135 год. 

1. Наявність 

сімнадцяти (16) 

публікацій у 

періодичних наукових 

виданнях, що 

включені до 

переліку фахових 

видань України та до 

міжнародних 

наукометричних баз; 

2. Наявність виданих 

навчально-

методичних 

посібників/посібників: 

1) Шкільний  курсу 

німецької мови та 

методики її 

викладання» 

(матеріали для 

самостійної роботи)/ І. 



порівняльної 

педагогіки і методики 

викладання іноземних 

мов  

12ДЦ №036197 

від 10 жовтня 2013 р. 

рішенням Атестаційної 

колегії Міністерства 

освіти і науки України, 

молоді та спорту 

Зб.наук.пр.- Вип.№5(148) – 

Дрогобич, 2017. - С. 111-117; (0,4 др. 

арк.) 

Гоцинець І.Л. Образ людина в 

прозових творах чорнобильської 

тематики // Проблеми гуманітарних 

наук : зб. наук. праць / 

Дрогобицький державний 

педагогічний університет імені Івана 

Франка.  –  Дрогобич : Редакційно-

видавничий відділ ДДПУ імені Івана 

Франка, 2017. – 4-11 с. – ISNN 2522-

4557 (0,63 др. арк.) 

Гоцинець І.Л. Контестна семантика 

асоціату час у мові поезії 

чорнобильської тематики // Рідне 

слово в етнокультурному вимірі: зб. 

наук. праць / Дрогобицький 

державний педагогічний університет 

імені Івана Франка. – Дрогобич : 

Посвіт, 2018. – С. 120–130; (0,68 др. 

арк., Copernicus);  

Гоцинець І.Л. Методика формування 

аудитивних вмінь студентів-

філологів на практичних заняттях з 

німецької мови / Гоцинець І.Л. // 

Молодий вчений. – № 3.1 (55.1)  

березень. – 2018. – С. 31–35. 

(ISSN:2304-5809, 2313-2167) (0,31 

др.ар., CiteFactor, Research Bible,  

Copernicus 

Гоцинець І.Л. Методика формування 

німецькомовної лексичної 

компетенції студентів / Гоцинець І. 

Л. // Молодий вчений : науковий 

Гоцинець – Дрогобич: 

Видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету  імені 

Івана Франка, 2017. – 

60 с. (2 др.арк);  

2) Шкільний  курсу 

німецької мови та 

методики її 

викладання» 

(матеріали для 

самостійної роботи)/ І. 

Гоцинець – Дрогобич 

: Видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету  імені 

Івана Франка, 2018. – 

58 с. (2 др.арк); 

3) укладено робочі 

програми з дисциплін: 

«Теоретичний курс 

німецької мови», 

«Загальнотеоретичний 

курс німецької мови», 

«Шкільний курс 

німецької мови та 

методика її 

викладання», 

«Методика 

викладання німецької 

мови у закладах 

http://journals.indexcopernicus.com/+,p24780203,3.html
http://www.citefactor.org/journal/index/10089/young-scientist#.VHcv6B9wvDQ
http://journalseeker.researchbib.com/?action=viewJournalDetails&issn=23045809&uid=r31b6a
http://journals.indexcopernicus.com/+,p24780203,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/+,p24780203,3.html


журнал. – Херсон: Видавничий дім 

«Гельветика», 2019. – № 4.2 (68.2). – 

С. 48 – 52. – (0,48 др.арк.); (Google 

Scholar, CiteFactor, Research Bible, 

Index Copernicus). 

Гоцинець І.Л. Використання 

мультимедійних засобів у процесі 

формування аудитивної 

компетенції  студентів на 

практичних заняттях з іноземної 

мови. /ГоцинецьІ.Л. // Молодь і 

ринок. - №6 (173) червень. – 2019. – 

С. 110-114. – (0,6 др. арк.) 

 Гоцинець І.Л. Мовно-стилістичні 

маркери естетики модернізму в 

поезії Б.-І. Антонича. / Гоцинець І.Л. 

//  Мова і міжкультурна комунікація: 

Зб.наук.пр.- Вип.№2 – Полтава, 

2019. - С.134-146. (0.54др.арк.). 

       Гоцинець І.Л. Мовні знаки 

чорнобильської доби у повісті Л.Даєна 

«Чорнобиль – трава гірка». / Гоцинець 

І.Л. // Культура слова.-К., 2019.-  Вип. 90. 

– С.65-78. (0,8 др.арк.).       

 Гоцинець І.Л. Використання 

онлайн-платформ у процесі розвитку 

німецькомовної комунікації/ 

Гоцинець І.Л. // Молодий вчений. – 

№ 3.2 (79.2)  березень. – 2020. – 

С. 11 – 14. 

(CiteFactor, ResearchBible, Index Cop

ernicus ISSN:2304-5809, 2313-2167) 

(0,4 др.арк.). 

Гоцинець І.Л. Лінгвостилістика 

повісті А.Михайленка «Запах 

середньої освіти                                                     

ІІІ ступеня». 

5. Захищено 

дисертацію 

«Асоціативно-

семантичне поле 

«Чорнобиль» у 

сучасній українській 

мові» 24.03.2010 р. 

http://www.citefactor.org/journal/index/10089/young-scientist#.VHcv6B9wvDQ
http://journalseeker.researchbib.com/?action=viewJournalDetails&issn=23045809&uid=r31b6a
http://journals.indexcopernicus.com/+,p24780203,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/+,p24780203,3.html


полину» Ukrajinská XI soucasná  

ukrajinistika. Problémy jazyka, 

literatury a kultury.Olomouc: VUP, 

2020. – С. 197-203. – (0,6 др. арк.) 

Гоцинець І.Л.Особливості 

білінгвальної комунікативної 

компетентності студентів-філологів / 

Гоцинець І.Л.// Вісник: Зб.наук.пр.- 

Вип.1.2021- Черкаси, 2021. - C.58-63. 

- (0,56др.арк.) 

Гоцинець І.Л Соціальні мережі як 

додатковий інструмент формування 

іншомовної інформаційно-

комунікативної компетентності 

студентів / Гоцинець І.Л// Молодий 

вчений. №4 (190) квітень, 2021. – 

С.80-87. - (0,68 др. арк.) 

Пристай 

Галина 

Василівна 

доцент Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

інститут 

ім.І.Франка 

(1997 р., 

«Українська мова 

та література і 

англійська мова 

та література, 

вчитель 

української мови і 

літератури та 

англійської мови і 

зарубіжної 

літератури 

Кандидат філологічних 

наук 

10.02.01 – українська 

мова 

Динамічні 

морфонологічні моделі 

відприкметникового 

словотворення 

ДК № 004251 від 

19.01.2012, Державний 

вищий навчальний 

заклад 

«Прикарпатський 

національний 

1. Використання інноваційних 

технологій у процесі вивчення 

іноземної мови в початковій школі / 

Галина Пристай // Молодь і ринок :  

щомісячний науково-педагогічний 

журнал. –  Дрогобич, 2016. – №5 

(136).  – С. 90–94.  

2. Іван Франко: дрогобицький період 

/ Г. Пристай, Б. Пристай// Рідне 

слово в етнокультурному вимірі : зб. 

наук. праць.  –  Дрогобич : Посвіт, 

2016. – С. 353–363.  

3. Функціональні моделі творення 

демінутивів у англійській та 

українській мовах/ Г. Пристай, Б. 

Пристай // Молодий вчений : 

науковий журнал. – Херсон : 

Львівський 

національний 

університет імені 

Івана Франка 

Довідка №4117-С від 

04.11.2019 р. 

4,5 кредитів / 135 год. 

1. Наявність десяти 

публікацій у 

періодичних наукових 

виданнях, що 

включені до 

переліку фахових 

видань України та до 

міжнародних 

наукометричних баз; 

3. Наявність 

монографії: Г. 

Пристай, М. Федурко 

Морфонологія 

відприкметни-кового 

словотворення. –  

Дрогобич : 

Редакційно-

видавничий відділ 



університет імені 

Василя Стефаника» 

Доцент кафедри 

порівняльної 

педагогіки і методики 

викладання іноземних 

мов  

 

Видавничий дім «Гельветика», 2017. 

– № 4.3 (44.3). – С. 212 – 216.  

4. Шляхи формування іншомовної 

комунікативної компетенції в 

початковій школі / Галина Пристай// 

Молодь і ринок :  щомісячний 

науково-педагогічний журнал. – №8 

(151). –  Дрогобич, 2017. – С. 121 –

125. (0, 32 др. арк.) 

5. Роль морфонологічної позиції при 

дослідженні структури 

відприкметникових похідних / Г. 

Пристай // Проблеми гуманітарних 

наук : зб. наук. праць / 

Дрогобицький державний 

педагогічний університет імені Івана 

Франка.  –  Дрогобич : Редакційно-

видавничий відділ ДДПУ імені Івана 

Франка, 2017. – 99–107 с. – ISNN 

2522-4557 (0,56 др. арк.) 

 

6. Технологія змішаного навчання 

при формуванні професійної 

іншомовної компетентності вчителів 

/ Г. В. Пристай // Молодий вчений : 

науковий журнал. – Херсон : 

Видавничий дім «Гельветика», 2019. 

– № 4.2 (68.2). – С. 186 – 188. – (0,36 

др.арк.); (Google Scholar, CiteFactor, 

Research Bible, Index Copernicus) . 

7. Зміст професійно-орієнтованої 

лінгвістичної компетентності 

вчителя іноземної мови / Г. В. 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка, 2013. – 

195 с. (12, 25 др. арк) 

4. Наявність виданих 

навчально-

методичних 
посібників/посібників: 

1) Практичний курс 

англійської мови : 

комп’ютерні 

технології в житті 

людини / Г. Пристай, 

С. Драчевич. – 

Дрогобич : 

Видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету  імені 

Івана Франка, 2016. – 

60 с. Рекомендовано 

до друку вченою 

радою університету 

(протокол № 3 від        

22.03.2016 р.);  

2) Теоретичний курс 

англійської мови: 

матеріали до 



Пристай // Наукові записки. – 

Випуск 174. – Серія: Педагогічні 

науки. – Кропивницький: РВВ 

ЦДПУ ім.. В. Винниченка, 2019. – 

170–173. (0,46 др. арк.). (Google 

Scholar, Index Copernicus) (ICV 2016 

= 54.23). 

 

8. Пристай Г. В. Методичні аспекти 

формування аудитивної 

компетентності у майбутніх вчителів 

англійської мови / Г. В. Пристай // 

Молодий вчений : науковий журнал. 

– Херсон : Видавничий дім 

«Гельветика», 2020. – № 3.2 (79.2). – 

С. 66 – 70. – (0,6 др.арк.); (Google 

Scholar, CiteFactor, Index Copernicus);  

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/

2020/3.2_79.2_2020.pdf 

9. Пристай Г. В. Особливості 

формування компетентності в 

писемному мовленні при підготовці 

вчителя англійської мови / Г. В. 

Пристай // Науковий вісник 

Мукачівського державного 

університету. Серія «Педагогіка та 

психологія» : зб. наук. пр. / Ред. кол. 

: Пазюра Н. В. (гол. ред.) та ін. – 

Мукачево : Вид-во МДУ, 2020. – 

Випуск 1 (11). – С. 94–97. – (0,4 др. 

арк.); (Російський індекс наукового 

цитування (Росія); Research Bib 

(Японія), Index Copernicus (Польща), 

Cite Factor, Infobase Index (Індія), 

практичних занять з 

лексикології / Г. 

Пристай. – Дрогобич : 

Видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету  імені 

Івана Франка, 2017. –– 

118 с. Рекомендовано 

вченою радою 

університету 

(протокол № 10 від        

22.06.2017 р.); 

3) Збірник тестових 

завдань з англійської 

мови для проведення 

вступного 

випробування / Г. 

Пристай, М. Сосяк , 

О. Савченко , 

Н.Куриленко.– 

Дрогобич 

: Редакційно-

видавничий відділ 

ДДПУ  імені Івана 

Франка, 2018. – 84 с. 

Рекомендовано 

вченою радою 

університету 



Genamics JournalSeek, Academic 

Keys (США), ACNP Catalogue 

(Італія)) ; 

https://msu.edu.ua/visn1/?cat=708 

10. Методичні основи формування 

професійно-орієнтованої 

соціокультурної компетентності 

вчителя іноземної мови шляхом 

використання газетного матеріалу / 

Г. В. Пристай // Науковий вісник 

Мукачівського державного 

університету. Серія «Педагогіка та 

психологія» : зб. наук. пр. / Ред. кол. 

: В.Й. Бочелюк та ін. – Мукачево : 

Вид-во МДУ, 2021. – Т.7, №2. – С. 

18 – 25. Research Bib (Японія), Index 

Copernicus (Польща), Cite Factor, 

Infobase Index (Індія), Genamics 

JournalSeek, Academic Keys (США), 

ACNP Catalogue (Італія)); https://pp-

msu.com.ua/uk/article/metodichni-

osnovi-formuvannya-profesiyno-

oriyentovanoyi-sotsiokulturnoyi-

kompetentnosti-vchitelya-inozemnoyi-

movi-shlyakhom-vikoristannya-

gazetnogo-materialu 

(протокол № 3 від        

06.03.2018 р.);  

4) Загальнотеоре-

тичний курс 

англійської мови : 

матеріали до 

практичних занять / 

Галина Пристай.– 

Дрогобич : 

Редакційно-

видавничий відділ 

ДДПУ  імені Івана 

Франка, 2018. – 78 с. 

Рекомендовано 

вченою радою 

університету 

(протокол № 9 від        

21.06.2018 р.);  

5) Культура усного й 

писемного мовлення : 

матеріали для 

самостійного 

опрацювання до 

підручника Speak Out 

Upper Intermediate / 

Галина Пристай. – 

Дрогобич : 

Видавничий відділ 

Дрогобицького 

https://msu.edu.ua/visn1/?cat=708


державного 

педагогічного 

університету  імені 

Івана Франка, 2019.  – 

76 с. 

Рекомендовано 

вченою радою 

університету 

(протокол № 5 від        

18.04.2019 р.); 

6) укладено робочі 

програми з дисциплін: 

«Теоретичний курс 

англійської мови», 

«Загальнотеоретичний 

курс англійської 

мови», «Практичний 

курс англійської мови 

», «Інтерпретація 

англомовного 

художнього тексту», 

«Культура усного й 

писемного мовлення». 

5. Захищено 

дисертацію 

«Динамічні 

морфонологічні оделі 

відприкметникового 

словотворення» 



29.10.2011 р. 

Федурко 

Оксана 

Миронівна 

виклада

ч 

Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

інститут 

ім..І.Франка 

(1994р., 

«Англійська мова 

та література / 

російська мова та 

література) 

Кандидат філологічних 

наук 

порівняльно-історичне і 

типологічне 

мовознавство- 10.02.17. 

доцент кафедри 

порівняльної 

педагогіки та методики 

викладання іноземних 

мов 

Функціонування  прислівників на -

о/-е // -ly у простому 

неелементарному реченні / О. М. 

Федурко // Рідне слово в 

етнокультурному вимірі: зб. наук. 

праць – Дрогобич: Посвіт, 2016. – С. 

230 – 237. (0,6 др. арк.) 

Прислівник як компонент 

ад’єктивно-адвербіальних 

словосполучень в українській та 

англійській мовах / О. М.Федурко // 

Науковий вісник Херсонського 

державного університету. Серія: 

Перекладознавство та міжкультурна 

комунікація: – Випуск №4. – Херсон, 

2016. – С.102 – 107. (0,5 др. арк.) 

Функціонування  прислівників на -

о/-е // -ly у простому 

неелементарному реченні / О. М. 

Федурко // Рідне слово в 

етнокультурному вимірі: зб. наук. 

праць. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – С. 

230 – 237. (0,6 др. арк.) 

Спірні питання функціонально-

семантичної класифікації 

прислівників на -о/-е // -ly / О. М. 

Федурко // Рідне слово в 

етнокультурному вимірі: зб. наук. 

Львівський 

національний 

університет імені 

Івана Франка 

З15.11.2018р. до 

17.12.2018р. №В-125 

4,5 кредитів / 135 год. 

1. 

Функціонування  

прислівників на -о/-е 

// -ly у простому 

неелементарному 

реченні / О. М. 

Федурко // Рідне 

слово в 

етнокультурному 

вимірі: зб. наук. праць 

– Дрогобич: Посвіт, 

2016. – С. 230 – 237. 

(0,6 др. арк.) 

Прислівник як 

компонент 

ад’єктивно-

адвербіальних 

словосполучень в 

українській та 

англійській мовах / 

О. М.Федурко // 

Науковий вісник 

Херсонського 

державного 

університету. Серія: 

Перекладознавство та 

міжкультурна 

комунікація: – Випуск 



праць – Дрогобич: Посвіт, 2017. – С. 

236 – 248. – (0,82др. арк.) 

Відприкметникові прислівники у 

реченнях із предикатами стану в 

українській та англійській мовах / 

О. М. Федурко // Рідне слово в 

етнокультурному вимірі: зб. наук. 

праць. – Дрогобич: Посвіт, 2018. – С. 

88 – 98.– (0,68 др.арк., Copernicus);  

Навчальні ігри у формуванні 

англомовної комунікативної 

компетентності студентів / О. М. 

Федурко // Рідне слово в 

етнокультурному вимірі: зб. наук. 

праць – Дрогобич: Посвіт, 2019. – С. 

202 – 210. (Index Copernicus) (0,6 

др. арк.). 

№4. – Херсон, 2016. – 

С.102 – 107. (0,5 др. 

арк.) 

Функціонування  

прислівників на -о/-е 

// -ly у простому 

неелементарному 

реченні / О. М. 

Федурко // Рідне 

слово в 

етнокультурному 

вимірі: зб. наук. 

праць. – Дрогобич: 

Посвіт, 2016. – С. 230 

– 237. (0,6 др. арк.) 

Спірні питання 

функціонально-

семантичної 

класифікації 

прислівників на -о/-е 

// -ly / О. М. Федурко 

// Рідне слово в 

етнокультурному 

вимірі: зб. наук. праць 

– Дрогобич: Посвіт, 

2017. – С. 236 – 248. – 

(0,82др. арк.) 

Відприкметникові 

прислівники у 

http://journals.indexcopernicus.com/+,p24780203,3.html


реченнях із 

предикатами стану в 

українській та 

англійській мовах / 

О. М. Федурко // 

Рідне слово в 

етнокультурному 

вимірі: зб. наук. 

праць. – Дрогобич: 

Посвіт, 2018. – С. 88 – 

98.– (0,68 др.арк., 

Copernicus);  

Навчальні ігри у 

формуванні 

англомовної 

комунікативної 

компетентності 

студентів / О. М. 

Федурко // Рідне 

слово в 

етнокультурному 

вимірі: зб. наук. праць 

– Дрогобич: Посвіт, 

2019. – С. 202 – 210. 

(Index Copernicus) 

(0,6 др. арк.). 

Хомишак 

Оксана 

Богданівна 

доцент Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

університет 

ім..І.Франка 

Кандидат педагогічних 

наук 13.00.01 – 

загальна педагогіка та 

історія педагогіки 

Формування педагогічної культури 

батьків в умовах ДНЗ // Молодь і 

ринок : науково-педагогічний 

журнал. – Дрогобич : «Коло». –  № 2.  

2017. – С. 32 – 35. ( 0,13 др. арк.) 

Львівський 

національний 

університет імені 

Івана Франка 

Довідка №1954-У від 

 1)  

Формування 

педагогічної культури 

батьків в умовах ДНЗ 

// Молодь і ринок : 

http://journals.indexcopernicus.com/+,p24780203,3.html


(2006р. ПМСО. 

Мова та 

література 

(англійська) 

ДК № 006034 

Доцент кафедри 

методики викладання 

іноземних мов 

Професійно-методична підготовка 

вчителя англійської мови в сучасних 

умовах // Молодий вчений. – № 4.3 

(44.3)  квітень. - 2017 р. – С. 278 – 

281. (4 с., 0,25 др.арк.) 

Проблема формування основ 

інформаційної компетентності 

майбутнього вчителя іноземної мови 

/ Оксана Хомишак // Молодь і ринок 

: щомісячний науково-педагогічний 

журнал. – 2018. –  №1 (156). – 

С. 37–41.  

– (ICV 2016: 49.83)). – (0,31 др.арк.) 

Електронний підручник з 

англійської мови – вимога нової 

української школи / Оксана 

Хомишак // Молодий вчений. – № 2 

(54)  лютий. − 2018. – С. 646 – 649. 

(ISSN:2304-5809, 2313-2167) (0,25 

др.ар., CiteFactor, Research 

Bible, Copernicus) 

Розвиток цифрової компетентності 

майбутніх учителів англійської мови 

з використанням програмного засобу 

STORYJUMPER/ Оксана Хомишак // 

Інформаційні технології і засоби 

навчання.2020, Том 79,№5. 

ISSN:2076-8184 

25.05.2021 р. 

6 кредитів / 180 год. 

науково-педагогічний 

журнал. – Дрогобич : 

«Коло». –  № 2.  2017. 

– С. 32 – 35. ( 0,13 др. 

арк.) 

Професійно-

методична підготовка 

вчителя англійської 

мови в сучасних 

умовах // Молодий 

вчений. – № 4.3 (44.3)  

квітень. - 2017 р. – С. 

278 – 281. (4 с., 0,25 

др.арк.) 

Проблема 

формування основ 

інформаційної 

компетентності 

майбутнього вчителя 

іноземної мови / 

Оксана Хомишак // 

Молодь і ринок : 

щомісячний науково-

педагогічний журнал. 

– 2018. –  №1 (156). – 

С. 37–41.  

– (ICV 2016: 49.83)). – 

(0,31 др.арк.) 

Електронний 

http://mir.dspu.edu.ua/article/view/126384
http://mir.dspu.edu.ua/article/view/126384
http://mir.dspu.edu.ua/article/view/126384
http://www.citefactor.org/journal/index/10089/young-scientist#.VHcv6B9wvDQ
http://journalseeker.researchbib.com/?action=viewJournalDetails&issn=23045809&uid=r31b6a
http://journalseeker.researchbib.com/?action=viewJournalDetails&issn=23045809&uid=r31b6a
http://journals.indexcopernicus.com/+,p24780203,3.html
http://mir.dspu.edu.ua/article/view/126384
http://mir.dspu.edu.ua/article/view/126384
http://mir.dspu.edu.ua/article/view/126384
http://mir.dspu.edu.ua/article/view/126384
http://mir.dspu.edu.ua/article/view/126384
http://mir.dspu.edu.ua/article/view/126384


Створення електронного посібника 

за допомогою програми Didapages // 

PREDNE VEDECKE NOVINKY, 

2018. – с. 29-31  

Цифрова компетентність вчителя 

англійської мови – один з викликів 

НУШ// Комунікація у сучасному 

соціумі, 2018. С.70-71. 

Створення електронного посібника 

як передумова професійно-

методичного становлення 

мабутнього вчителя французької 

мови,// Молодь і ринок. -  2018, - 

с.106-111 

Проблема формування основ 

інформаційної компетентності 

майбутнього вчителя іноземної мови  

,// Молодь і ринок 1 (156). -  2018, - 

с.37-41 

 

підручник з 

англійської мови – 

вимога нової 

української школи / 

Оксана Хомишак // 

Молодий вчений. – № 

2 (54)  лютий. − 2018. 

– С. 646 – 649. 

(ISSN:2304-5809, 

2313-2167) (0,25 

др.ар., 

CiteFactor, Research 

Bible, Copernicus) 

Розвиток цифрової 

компетентності 

майбутніх учителів 

англійської мови з 

використанням 

програмного засобу 

STORYJUMPER/ 

Оксана Хомишак // 

Інформаційні 

технології і засоби 

навчання.2020, Том 

79,№5. ISSN:2076-

8184 

Створення 

електронного 

посібника за 

http://www.citefactor.org/journal/index/10089/young-scientist#.VHcv6B9wvDQ
http://journalseeker.researchbib.com/?action=viewJournalDetails&issn=23045809&uid=r31b6a
http://journalseeker.researchbib.com/?action=viewJournalDetails&issn=23045809&uid=r31b6a
http://journals.indexcopernicus.com/+,p24780203,3.html


допомогою програми 

Didapages // PREDNE 

VEDECKE 

NOVINKY, 2018. – с. 

29-31  

Цифрова 

компетентність 

вчителя англійської 

мови – один з 

викликів НУШ// 

Комунікація у 

сучасному соціумі, 

2018. С.70-71. 

Створення 

електронного 

посібника як 

передумова 

професійно-

методичного 

становлення 

мабутнього вчителя 

французької мови,// 

Молодь і ринок. -  

2018, - с.106-111 

Проблема 

формування основ 

інформаційної 

компетентності 

майбутнього вчителя 



іноземної мови  

,// Молодь і ринок 1 

(156). -  2018, - с.37-41 

 

4)  

Створення 

електронного 

посібника як 

передумова 

професійно-

методичного 

становлення 

мабутнього вчителя 

французької мови,// 

Молодь і ринок. -  

2018, - с.106-111 

 

Методика 

застосування ІКТ 

технологій у 

вкладанні іноземних 

мов – Видавництво 

«Кондор»,2019 

О. Патієвич, 

О.Хомишак  

Модернізація 



освітнього процесу з 

англійської мови у 

Новій українській 

школі .- Видавничий 

дім «Кондор», 2018. – 

РРВ  ДДПУ імені 

Івана Франка, 2017 

Методика 

застосування 

комп’ютерів у 

викладанні іноземних 

мов; методичні 

рекомендації до 

лабораторних занять 

Укладання робочих 

програм 

«Шкільний курс 

французької  мови та 

методика її навчання» 

для магістрів 

інституту іноземних 

мов  

«Шкільний курс 

другої іноземної мови 
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4(147). – Дрогобич, 2017. – С. 42-47. 
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//Молодь і ринок – № 

4(135).- Дрогобич,- 
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Сучасні технології 

формування 

англомовної 
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ВНЗ у читанні / Г. М. Задільська // 

Молодий вчений. – № 3.1 (55.1)  

березень. – 2018. – 58-62с. – 

(ISSN:2304-5809, 2313-2167) (0,31др. 

арк., CiteFactor, Research 
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Сучасні педагогічні технології 

формування англомовної 
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мовних спеціальностей ЗВО / Г. М. 

Задільська // Молодь і ринок : 

щомісячний науково-педагогічний 

журнал. – 2018. –  № 1 (156). – 81-

85 с. – (ICV 2016: 49.83)). (0,31 др. 
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(PBN); CiteFactor; Copernicus). 

Сучасні педагогічні технології 
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Задільська // Молодь і ринок : 

щомісячний науково-педагогічний 
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– (0, 25 др. арк.).; Polish Scholarly 

компетенції у 

писемному мовленні у 
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ВНЗ// Молодь і ринок 

: Збірник наукових 

праць. – Вип.. 4(147). 

– Дрогобич, 2017. – С. 

42-47. (0,43 др. арк.) 
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Задільська //Наукові записки.Серія: 
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компетенції говоріння 
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щомісячний науково-
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– 81-85 с. – (ICV 
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ринок : щомісячний 

науково-
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3.2(79.2) 2020. С. 14-17. (0,5др..арк.); 

(Національна бібліотека України 

ім. В.І. Вернадського Google 
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Copernicus) 

Компетентнісний підхід як ознака 
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(Index Copernicus International) 

Формування полікультурної 

компетентності майбутніх вчителів 

іноземної мови у процесі 

професійної підготовки. Наукові 

записки [Національного 

педагогічного університету імені М. 

П. Драгоманова]. Серія : Педагогічні 

науки : [збірник наукових статей]. 

Київ : Вид-во НПУ імені М. П. 

Львівський 

національний 

університет імені 

Івана Франка, 

кафедра іноземних 

мов для гуманітарних 

факультетів 
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проходження 
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обдарованими дітьми. Наукові 

записки [Національного 
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71.  (0,5др.арк.); (Index Copernicus 

International) 

Polycultural education in Ukraine in 
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професійної 
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факультету 

початкової та 
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 вербалізація концепту гора (на 
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// Науковий вісник 

Міжнародного 
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практична 

конференція . Одеса: 

Південноукраїнська 

організація “Центр 

філологічних 

досліджень”, 2020. С. 

119–122. 

4. Савченко О. 

Практичний курс 

англійської мови: 

політична система 

США: навчально-

методичний посібник. 

– Дрогобич: 
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університет імені 
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