
Кадровий склад кафедри мовної та міжкультурної комунікації згідно з ліцензійними умовами 

Прізвищ

е, ім’я, 

по 

батькові 

науково-

педагогіч

ного, 

педагогіч

ного, 

науковог

о 

працівни

ка 

Найме

нуван

ня 

посад

и 

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 

кваліфікаці

ї 

(найменува

ння 

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 

Павлішак 

Оксана 

Романівна 

завідув

ач 

кафедр

и,доцен

т 

ДДПУ ім. Івана Франка, 

2001 

ПМСО. Англійська 

мова і література та 

німецька мова і 

література 

Вчитель англійської і 

німецької мов та 

зарубіжної літератури 

 

к.пед.н., доц. 

13.00.01 Загальна 

педагогіка та історія 

педагогіки 

ДК №051309, 28.04.2009 

виданий Вищою 

атестаційною комісією 

України рішенням 

спеціалізованої вченої ради 

ДДПУ ім. І. Франка 

Міністерства освіти і науки 

України 

доцент кафедри мовної та 

міжкультурної комунікації 

1) Павлішак О.Р. Професійна педагогічна та 

іншомовна комунікація у підготовці вчителя 

іноземної мови / О.Р. Павлішак // Молодий вчений. – 

Херсон, 2017. – № 4.3 (44.3). – С. 175 – 178.2) 

Павлішак О.Р. Професіоналізм та педагогічна 

комунікація у підготовці вчителя вАвстрії// 

Молодий вчений. - № 3.1. – 2018. 

3) Павлішак О.Р. 

Trainingprofessionalforeigndiscourseofnon-

philologicalstudentsathighereducationalestablishments / 

О.Р. Павлішак // Рідне слово в етнокультурному 

вимірі. – 2017.– С. 441 – 451.  4)Павлішак О.Р., 

Гутиряк О.І.  Інформаційно-комунікаційні 

технології у проектній діяльності студентів закладів 

вищої освіти на заняттях з іноземної мови //Рідне 

Тернопільськ

ий 

національний 

педагогічний 

ім.В. 

Гнатюка, 

кафедра 

романо-

германської 

філології, 

довідка №76-

33 від 

15.05.2019 

тема: 

«Дослідження 

1) наявність не менше п’яти 

публікацій у періодичних наукових 

виданнях, що включені до переліку 

фахових видань України, до 

наукометричних баз, зокрема Scopus, 

Web of Science Core Collection: 1) 

Павлішак О.Р. Професійна 

педагогічна та іншомовна комунікація 

у підготовці вчителя іноземної мови / 

О.Р. Павлішак // Молодий вчений. – 

Херсон, 2017. – № 4.3 (44.3). – С. 175 – 

178.2) Павлішак О.Р. Професіоналізм 

та педагогічна комунікація у 

підготовці вчителя вАвстрії// Молодий 

вчений. - № 3.1. – 2018. 



12ДЦ № 034699, 28.03.2013 

виданий рішенням 

Атестаційної колегії 

Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту 

України 

Тема: «Професійна 

підготовка соціальних 

педагогів в Австрії» 

слово в етнокультурному вимірі: Збірник наукових 

праць. [ред. кол.:Марія Федурко (гол. ред.), Світлана 

Гірняк, Віра Котович та ін.].– Дрогобич: Посвіт, 

2019. – С. 175 – 184 

5) Оксана Гутиряк, Оксана Павлішак Ділова  гра  

як метод  активного  навчання  

майбутніх фахівців// Молодь і ринок: Щомісячний 

науково-педагогічний журнал. – 2018. – №11 (166). – 

С.47-51 
6) Павлішак О.Р., Гутиряк О.І. Інформаційно-

комунікаційні технології у проектній діяльності 

студентів закладів вищої освіти на заняттях з 

іноземної мови //Рідне слово в етнокультурному 

вимірі: Збірник наукових праць. [ред. кол.:Марія 

Федурко (гол. ред.), Світлана Гірняк, Віра 

Котович та ін.].– Дрогобич: Посвіт, 2019. – С. 175 – 

184. (6с., 0,5 др.арк).  

проблем 

професійної 

комунікації у 

зарубіжній 

педагогіці та 

у процесі 

вивчення 

іноземних 

мов» 

Кількість 

кредитів -

4,5/120 год 

3) Павлішак О.Р. 

Trainingprofessionalforeigndiscourseofn

on-

philologicalstudentsathighereducationale

stablishments / О.Р. Павлішак // Рідне 

слово в етнокультурному вимірі. – 

2017.– С. 441 – 451.  4)Павлішак О.Р., 

Гутиряк О.І.  Інформаційно-

комунікаційні технології у проектній 

діяльності студентів закладів вищої 

освіти на заняттях з іноземної мови 

//Рідне слово в етнокультурному 

вимірі: Збірник наукових праць. [ред. 

кол.:Марія Федурко (гол. ред.), 

Світлана Гірняк, Віра Котович та ін.].– 

Дрогобич: Посвіт, 2019. – С. 175 – 184 

5) Оксана Гутиряк, Оксана Павлішак 
Ділова  гра  як метод  активного  

навчання  майбутніх фахівців// Молодь 

і ринок: Щомісячний науково-

педагогічний журнал. – 2018. – №11 

(166). – С.47-51 
6) Павлішак О.Р., Гутиряк О.І. 

Інформаційно-комунікаційні 

технології у проектній діяльності 

студентів закладів вищої освіти на 

заняттях з іноземної мови //Рідне слово 

в етнокультурному вимірі: Збірник 

наукових праць. [ред. кол.:Марія 

Федурко (гол. ред.), Світлана Гірняк, 

Віра 

Котович та ін.].– Дрогобич: Посвіт, 

2019. – С. 175 – 184. (6с., 0,5 др.арк).  

4) наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників 

для самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти та дистанційного 

навчання, електронних курсів на 

освітніх платформах ліцензіатів, 

конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій/ робочих 



програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць 

загальною кількістю три 

найменування; 
1) Павлішак О.Р.Англійська мова (за 

професійним спрямуванням) : 

навчально-методичний посібник / 

Ірина Волошанська, Оксана Павлішак, 

Галина Кемінь. – Дрогобич : 

Редакційно-видавничий відділ 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана 

Франка, 2017. – 30 с. 2) .2) Павлішак 

О.Р. Практика англійської 

мови:вправи для самостійної роботи: 

навчальний посібник / О.І. Гутиряк, 

О.Р. Павлішак, І.В. Волошанська – 

Дрогобич : Редакційно-видавничий 

відділ Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана 

Франка, 2018. – 40 с. 3) 

Волошанська І.В. Англійська мова: 

матеріали для самостійного 

опрацювання: навчальний посібник / 

Ірина Волошанська, Оксана Павлішак,. 

Оксана Гутиряк. – Дрогобич: 

редакційно-видавничий відділ 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана 

Франка, 2020. – 51 с.  

8) виконання функцій наукового 

керівника наукової теми: 

Керівництво кафедральною науковою 

темою: «Міжкультурна комунікація 

в контексті глобалізаційного діалогу 

культур» 

12) наявність апробаційних та/або 

науково-популярних, та/або 

консультаційних (дорадчих), та/або 

науково-експертних публікацій з 

наукової або професійної тематики 

загальною кількістю не менше п’яти 



публікацій;  

Павлішак О.Р. Професійна 

педагогічна та іншомовна комунікація 

у підготовці вчителя іноземної мови / 

О.Р. Павлішак // Молодий вчений. – 

Херсон, 2017. – № 4.3 (44.3). – С. 175 – 

178.2) Павлішак О.Р. Професіоналізм 

та педагогічна комунікація у 

підготовці вчителя вАвстрії// Молодий 

вчений. - № 3.1. – 2018. 

3) Павлішак О.Р. 

Trainingprofessionalforeigndiscourseofn

on-

philologicalstudentsathighereducationale

stablishments / О.Р. Павлішак // Рідне 

слово в етнокультурному вимірі. – 

2017.– С. 441 – 451.  4)Павлішак О.Р., 

Гутиряк О.І.  Інформаційно-

комунікаційні технології у проектній 

діяльності студентів закладів вищої 

освіти на заняттях з іноземної мови 

//Рідне слово в етнокультурному 

вимірі: Збірник наукових праць. [ред. 

кол.:Марія Федурко (гол. ред.), 

Світлана Гірняк, Віра Котович та ін.].– 

Дрогобич: Посвіт, 2019. – С. 175 – 184 

5) Оксана Гутиряк, Оксана Павлішак 
Ділова  гра  як метод  активного  

навчання  майбутніх фахівців// Молодь 

і ринок: Щомісячний науково-

педагогічний журнал. – 2018. – №11 

(166). – С.47-51 

6) Павлішак О.Р., Гутиряк О.І. 

Інформаційно- комунікаційні технології 

у проектній діяльності студентів 

закладів вищої освіти на заняттях з 

іноземної мови //Рідне слово в 

етнокультурному вимірі: Збірник 

наукових праць. [ред. кол.:Марія 

Федурко (гол. ред.), Світлана Гірняк, 

Віра 

Котович та ін.].– Дрогобич: Посвіт, 



2019. – С. 175 – 184. (6с., 0,5 др.арк).  

20) досвід практичної роботи за 

спеціальністю не менше п’яти  

років:19 років 

Чобанюк 

Марія 

Миколаївн

а 

доцент 
ДДПУ ім.. Івана 

Франка, 1991 

Російська мова та 

література, англійська 

мова 

Вчитель російської 

мови та літератури, 

англійської мови 

 

к.філол.н., 

10.01.06 Теорія літератури 

ДК №046001, 09.04.2008 

виданий рішенням 

спеціалізованої вченої ради 

Тернопільського 

національного 

педагогічного університету 

ім.. В. Гнатюка 

Міністерства освіти і науки 

України, 

доцент кафедри мовної та 

міжкультурної комунікації 

12ДЦ № 028706, 10.11.2011 

виданий рішенням 

Атестаційної колегії 

Міністерства освіти і 

науки, молоді та спору 

України 

Тема: «Сучасне українське 

літературознавство в 

англомовному науковому 

світі: методологічні 

аспекти 

1) Чобанюк М. Гуманізм як складова 

концептуального синтезу (релігійний аспект) / 

М. Чобанюк // Молодий вчений. – 2017. – № 4.3 

(44.3). – С. 286–289; 2) Чобанюк М. Західна 

україністика та український авангард / М. Чобанюк 

// Молодий вчений. – 2018. – № 3.1 (55.1). – С. 193–

196.3) 3) Чобанюк М. Сакральне мистецтво слова 

та сучасна наука про літературу / М.М. Чобанюк. 

Рідне слово в етнокультурному вимірі[Текст] : зб. 

наук. праць/ Дрогобицький державний педагогічний 

університет імені Івана Франка. – Дрогобич : 

Посвіт, 2017. – С. 362 – 369. 

4) Чобанюк М.М. Сакральне мистецтво слова та 

сучасна наука про літературу /М.М. Чобанюк // 

Рідне слово в етнокультурному вимірі[Текст] : зб. 

наук. праць/Дрогобицький державний педагогічний 

університет імені Івана Франка. –Дрогобич : 

Посвіт, 2017. – С. 362 – 369. 5) Чобанюк М.М. 

Латиноамериканська література в руслі теорії 

концептуального художнього синтезу 

(ВаргасЛьоса) // М.М. Чобанюк // Проблеми 

гуманітарних наук: збірник наукових праць. Серія 

«Філологія». – Дрогобич : Редакційно-видавничий 

відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2017. – Випуск 40. 

– С. 118 – 126.   

Львівський 

держаний 

університет 

Безпеки 

життєдіяльно

сті, кафедра 

технічного 

перекладу,  

довідка 

№2/2607/04-

07 від 

07.12.2017р. 

тема: 

«Вивчення 

особливостей 

методичної 

науково-

дослідної 

роботи та 

практичної 

діяльності 

викладачів 

ВНЗ при 

викладанні 

англійської 

мови в 

полікультурн

ому просторі» 

 кількість 

кредитів -

4,5/120 год. 

1) наявність не менше п’яти 

публікацій у періодичних наукових 

виданнях, що включені до переліку 

фахових видань України, до 

наукометричних баз, зокрема Scopus, 

Web of Science Core Collection: 
1) Чобанюк М. Гуманізм як складова 

концептуального синтезу (релігійний 

аспект) / М. Чобанюк // Молодий 

вчений. – 2017. – № 4.3 (44.3). – С. 286–

289; 2) Чобанюк М. Західна 

україністика та український авангард 

/ М. Чобанюк // Молодий вчений. – 

2018. – № 3.1 (55.1). – С. 193–196.3) 3) 

Чобанюк М. Сакральне мистецтво 

слова та сучасна наука про 

літературу / М.М. Чобанюк. Рідне 

слово в етнокультурному 

вимірі[Текст] : зб. наук. праць/ 

Дрогобицький державний педагогічний 

університет імені Івана Франка. – 

Дрогобич : Посвіт, 2017. – С. 362 – 

369. 

4) Чобанюк М.М. Сакральне 

мистецтво слова та сучасна наука про 

літературу /М.М. Чобанюк // Рідне 

слово в етнокультурному 

вимірі[Текст] : зб. наук. 

праць/Дрогобицький державний 

педагогічний університет імені Івана 

Франка. –Дрогобич : Посвіт, 2017. – С. 

362 – 369. 5) Чобанюк М.М. 

Латиноамериканська література в 

руслі теорії концептуального 

художнього синтезу (ВаргасЛьоса) // 

М.М. Чобанюк // Проблеми 

гуманітарних наук: збірник наукових 

праць. Серія «Філологія». – Дрогобич : 



Редакційно-видавничий відділ ДДПУ 

імені Івана Франка, 2017. – Випуск 40. 

– С. 118 – 126.   

12) наявність апробаційних та/або 

науково-популярних, та/або 

консультаційних (дорадчих), та/або 

науково-експертних публікацій з 

наукової або професійної тематики 

загальною кількістю не менше п’яти 

публікацій; 1)  Чобанюк М.М. 

«Синтез» як художньо-естетичний 

феномен культури ХХ – ХХІ століття 

/М.М. Чобанюк // Проблеми 

гуманітарних наук: збірник наукових 

праць. Серія «Філологія». – Дрогобич : 

Редакційно-видавничий відділ ДДПУ 

імені Івана Франка, 2018. – Випуск 42. – 

С. 176 – 186.2) Чобанюк М.М. 

Співвідношення мистецтва слова та 

науки як літературознавчий синтез / 

М.М. Чобанюк // Рідне слово в 

етнокультурному вимірі[Текст] : зб. 

Наук. праць/ Дрогобицький державний 

педагогічний університет імені Івана 

Франка. –Дрогобич : Посвіт, 2019. – С. 

151 – 158.. 3)) Чобанюк М.М.  

[Interpretation of Ukrainian 

postmodernism at the turn of 

millennium]{Інтерпретація 

українського постмодернізму на межі 

тисячоліть} /М.М.Чобанюк // Проблеми 

гуманітарних наук: збірник наукових 

праць. Серія «Філологія». – Дрогобич : 

Редакційно-видавничий відділ ДДПУ 

імені Івана Франка, 2019. – Випуск 19. – 

С. 109 – 117. Чобанюк М.М. Сакральне 

мистецтво слова та сучасна наука про 

літературу /М.М. Чобанюк // Рідне 

слово в етнокультурному вимірі[Текст] 

: зб. наук. праць/Дрогобицький 

державний педагогічний університет 

імені Івана Франка. –Дрогобич : 



Посвіт, 2017. – С. 362 – 369. 5) 

Чобанюк М.М. Латиноамериканська 

література в руслі теорії 

концептуального художнього синтезу 

(ВаргасЛьоса) // М.М. Чобанюк // 

Проблеми гуманітарних наук: збірник 

наукових праць. Серія «Філологія». – 

Дрогобич : Редакційно-видавничий 

відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2017. – 

Випуск 40. – С. 

14) керівництво постійно діючим 

студентським науковим гуртком 

«Тенденції термінотворення в 

педагогіці у сучасній англійській мові»  
 
20) досвід практичної роботи за 

спеціальністю не менше п’яти років: 

30  років 

Гутиряк 

Оксана 

Ігорівна 

доцент 
ДДПУ ім.. Івана 

Франка, 1992 

Англійська та 

французька мови 

Вчитель англійської та 

французької мов 

 

к.філол.н.,  

10.02.04 германські мови 

ДК № 006782, 10.05.2000 

виданий Вищою 

атестаційною комісією 

України рішенням 

спеціалізованої  вченої 

ради Київського 

національного  

університету ім.Т. 

Шевченка 

доцент кафедри іноземних 

мов та компаративістики 

12ДЦ №022891, 17.10.2002 

виданий рішенням 

Атестаційної колегії 

Мінітерства освіти і науки 

України 

Тема: «Англійська 

термінологія маркетингу: 

структура та семантичні 

1)Гутиряк О.І. Семантична продуктивність та 

інші синтаксичні характеристики англійських 

термінів бізнесу / О.І. Гутиряк // Молодий вчений : 

щомісячний журнал. – 2017. – № 4.3 (44.3). – С. 66 – 

69. 2) Гутиряк О.І.Семантичні характеристики та 

тематичні групианглійської термінології 

маркетингу// Молодий вчений. - № 3.1. – 2018. 3) 

Павлішак О.Р., Гутиряк О.І.  Інформаційно-

комунікаційні технології у проектній діяльності 

студентів закладів вищої освіти на заняттях з 

іноземної мови //Рідне слово в етнокультурному 

вимірі: Збірник наукових праць. [ред. кол.:Марія 

Федурко (гол. ред.), Світлана Гірняк, Віра Котович 

та ін.].– Дрогобич: Посвіт, 2019. – С. 175 – 184 

4) Оксана Гутиряк,Оксана Павлішак Ділова  гра  

як метод  активного  навчання  

майбутніх фахівців// Молодь і ринок: Щомісячний 

науково-педагогічний журнал. – 2018. – №11 (166). – 

С.47-51 
5) Павлішак О.Р., Гутиряк О.І. Інформаційно-

комунікаційні технології у проектній діяльності 

студентів закладів вищої освіти на заняттях з 

іноземної мови //Рідне слово в етнокультурному 

вимірі: Збірник наукових праць. [ред. кол.:Марія 

Тернопільськ

ий 

національний 

педагогічний 

ім.В. 

Гнатюка, 

кафедра 

романо-

германської 

філології, 

довідка 

№259-33 від 

26.06.2020  

Тема: 

«Проблема 

професійно 

орієнтованого 

навчання 

студентів з 

метою 

пошуку 

шляхів її 

подолання» 

кількість 

1) наявність не менше п’яти 

публікацій у періодичних наукових 

виданнях, що включені до переліку 

фахових видань України, до 

наукометричних баз, зокрема Scopus, 

Web of Science Core Collection: 
1)Гутиряк О.І. Семантична 

продуктивність та інші синтаксичні 

характеристики англійських термінів 

бізнесу / О.І. Гутиряк // Молодий 

вчений : щомісячний журнал. – 2017. – 

№ 4.3 (44.3). – С. 66 – 69. 2) Гутиряк 

О.І.Семантичні характеристики та 

тематичні групианглійської 

термінології маркетингу// Молодий 

вчений. - № 3.1. – 2018. 3) Павлішак 

О.Р., Гутиряк О.І.  Інформаційно-

комунікаційні технології у проектній 

діяльності студентів закладів вищої 

освіти на заняттях з іноземної мови 

//Рідне слово в етнокультурному 

вимірі: Збірник наукових праць. [ред. 

кол.:Марія Федурко (гол. ред.), 

Світлана Гірняк, Віра Котович та 



характеристики» Федурко (гол. ред.), Світлана Гірняк, Віра 

Котович та ін.].– Дрогобич: Посвіт, 2019. – С. 175 

– 184. (6с., 0,5 др.арк).  

кредитів - 6 ін.].– Дрогобич: Посвіт, 2019. – С. 175 

– 184 

4) Оксана Гутиряк,Оксана Павлішак 

Ділова  гра  як метод  активного  

навчання  майбутніх фахівців// Молодь 

і ринок: Щомісячний науково-

педагогічний журнал. – 2018. – №11 

(166). – С.47-51 
5) Павлішак О.Р., Гутиряк О.І. 

Інформаційно-комунікаційні 

технології у проектній діяльності 

студентів закладів вищої освіти на 

заняттях з іноземної мови //Рідне слово 

в етнокультурному вимірі: Збірник 

наукових праць. [ред. кол.:Марія 

Федурко (гол. ред.), Світлана Гірняк, 

Віра 

Котович та ін.].– Дрогобич: Посвіт, 

2019. – С. 175 – 184. (6с., 0,5 др.арк).  
3)наявність виданого підручника чи 

навчального посібника (включаючи 

електронні) або монографії 

(загальним обсягом не менше 5 

авторських аркушів), в тому числі 

видані у співавторстві (обсягом не 

менше 1,5 авторського аркуша на 

кожного співавтора); Voloshanska I. 

Educational Potential of Foreign 

Language Course in Modern Higher 

School / O.Hutyryak, I.Voloshanska // 

Professional Competencies and 

Educational Innovations in the 

Knowledge Economy: Collective 

Monograph. Veliko Tarnovo, Bulgaria: 

Publishing House ACCESS PRESS, 

2020. p. 65 – 75.   (11с. 0,68 др.арк.) 

12) наявність апробаційних та/або 

науково-популярних, та/або 

консультаційних (дорадчих), та/або 

науково-експертних публікацій з 

наукової або професійної тематики 

загальною кількістю не менше п’яти 



публікацій;)Гутиряк О.І. Семантична 

продуктивність та інші синтаксичні 

характеристики англійських термінів 

бізнесу / О.І. Гутиряк // Молодий вчений 

: щомісячний журнал. – 2017. – № 4.3 

(44.3). – С. 66 – 69. 2) Гутиряк 

О.І.Семантичні характеристики та 

тематичні групианглійської 

термінології маркетингу// Молодий 

вчений. - № 3.1. – 2018. 3) Павлішак 

О.Р., Гутиряк О.І.  Інформаційно-

комунікаційні технології у проектній 

діяльності студентів закладів вищої 

освіти на заняттях з іноземної мови 

//Рідне слово в етнокультурному вимірі: 

Збірник наукових 

)Гутиряк О.І. Семантична 

продуктивність та інші синтаксичні 

характеристики англійських термінів 

бізнесу / О.І. Гутиряк // Молодий вчений 

: щомісячний журнал. – 2017. – № 4.3 

(44.3). – С. 66 – 69. 2) Гутиряк 

О.І.Семантичні характеристики та 

тематичні групианглійської 

термінології маркетингу// Молодий 

вчений. - № 3.1. – 2018. 3) Павлішак 

О.Р., Гутиряк О.І.  Інформаційно-

комунікаційні технології у проектній 

діяльності студентів закладів вищої 

освіти на заняттях з іноземної мови 

//Рідне слово в етнокультурному вимірі: 

Збірник наукових 

праць. [ред. кол.:Марія Федурко (гол. 

ред.), Світлана Гірняк, Віра Котович 

та ін.].– Дрогобич: Посвіт, 2019. – С. 

175 – 184 

4) Оксана Гутиряк,Оксана Павлішак 

Ділова  гра  як метод  активного  

навчання  майбутніх фахівців// Молодь 

і ринок: Щомісячний науково-

педагогічний журнал. – 2018. – №11 

(166). – С.47-51 



5) Павлішак О.Р., Гутиряк О.І. 

Інформаційно-комунікаційні 

технології у проектній діяльності 

студентів закладів вищої освіти на 

заняттях з іноземної мови //Рідне слово 

в етнокультурному вимірі: Збірник 

наукових праць. [ред. кол.:Марія 

Федурко (гол. ред.), Світлана Гірняк, 

Віра 

Котович та ін.].– Дрогобич: Посвіт, 

2019. – С. 175 – 184. (6с., 0,5 др.арк).  

14) керівництво проблемною 

групою. 

Керівництво проблемною групою, 

історичний факуьтет «Професійна 

іншомовна комунікація в історичних 

вимірах».  

 20) досвід практичної роботи за 

спеціальністю не менше п’яти  

років: 28 років 

Кемінь 

Галина 

Миколаївн

а 

доцент 
Ужгородський 

державний університет 

1984 

Англійська мова та 

література 

Філолог. Викладач. 

Перекладач 

 

к.пед.н.,  

13.00.07 Теорія і методика 

виховання  

ДК №026331, 10.11.2004 

виданий Вищою 

атестаційною комісією 

України рішенням 

спеціалізованої вченої ради 

Східноукраїнського 

національного 

університету ім. 

Володимира Даля 

Міністерства освіти і науки 

України 

доцент кафедри іноземних 

мов та компаративістики 

12ДЦ № 017406, 21.06. 

2007 виданий рішенням 

Атестаційної колегії 

Тема: «Розвиток ідей 

"нового виховання" у 

західноєвропейській 

1) Кемінь Г.М. “Нове виховання” через призму 
науково-педагогічної діяльності Овідія Дерколі / 
Г.M. Кемінь // Молодь і ринок: Щомісячний науково-
педагогічний  журнал. – 2018. – № 11 (166). – С. 69 – 
74. 2)Кемінь Г.М. “Нове виховання” через призму 
науково-педагогічної діяльності Овідія Дерколі / 
Г.M. Кемінь // Молодь і ринок: Щомісячний науково-
педагогічний  журнал. – 2018. – № 11 (166). – С. 69 – 
74. 

 

3) Кемінь Г.М. Вдосконалення та 
індивідуалізація навчання у педагогічній 
спадщині С. Френе / Г.M. Кемінь // Молодь і 
ринок : щомісячний науково-педагогічний  
журнал. – 2017. – № 5 (148). – С. 80 – 86. (7с.,0,29 
др. арк.) 

 4) Кемінь Г.М. Науково-педагогічна діяльність 

Германа Літца у процесі організації навчання 

“нових шкіл” Німеччини на початку 20 століття.   / 

Полоній на 

Академія, м. 

Ченстохова, 

Інтердисципл

інарний 

інститут, 

довідка 

№L.dz.703/R

A/AG/18 

від 30.11.2018 

тема: 

«Дослідження 

проблем 

професійної 

комунікації у 

зарубіжній 

педагогіці та 

у процесі 

вивчення 

іноземних 

мов» 

1) наявність не менше п’яти 

публікацій у періодичних наукових 

виданнях, що включені до переліку 

фахових видань України, до 

наукометричних баз, зокрема Scopus, 

Web of Science Core Collection: 1) 

Кемінь Г.М. “Нове виховання” 
через призму науково-педагогічної 
діяльності Овідія Дерколі / 
Г.M. Кемінь // Молодь і ринок: 
Щомісячний науково-педагогічний  
журнал. – 2018. – № 11 (166). – 
С. 69 – 74. 2)Кемінь Г.М. “Нове 
виховання” через призму науково-
педагогічної діяльності Овідія 
Дерколі / Г.M. Кемінь // Молодь і 
ринок: Щомісячний науково-
педагогічний  журнал. – 2018. – № 
11 (166). – С. 69 – 74. 



педагогіці (кінець ХІХ - 

середина ХХ ст.)» 

Г.Кемінь // Науковий журнал “Інноваційна 

педагогіка”. Випуск 19. Том 3. 2019. – С. 27 – 30. 
%) Kемінь Г.М. Лінгвокультурологічний підхід у 

процесі підготовки майбутнього вчителя іноземної 

мови // Наукові записки Інституту іноземних мов : 

збірник наукових праць. – Вип. 13. – Дрогобич : 

Видавничий відділ Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 

С. 19–25.  

 

 

3) Кемінь Г.М. Вдосконалення та 
індивідуалізація навчання у 
педагогічній спадщині С. Френе / 
Г.M. Кемінь // Молодь і ринок : 
щомісячний науково-педагогічний  
журнал. – 2017. – № 5 (148). – С. 80 
– 86. (7с.,0,29 др. арк.) 

 4) Кемінь Г.М. Науково-педагогічна 

діяльність Германа Літца у процесі 

організації навчання “нових шкіл” 

Німеччини на початку 20 століття.   / 

Г.Кемінь // Науковий журнал 

“Інноваційна педагогіка”. Випуск 19. 

Том 3. 2019. – С. 27 – 30. 
%) Kемінь Г.М. Лінгвокультурологічний 

підхід у процесі підготовки майбутнього 

вчителя іноземної мови // Наукові записки 

Інституту іноземних мов : збірник 

наукових праць. – Вип. 13. – Дрогобич : 

Видавничий відділ Дрогобицького 

державного педагогічного університету 

імені Івана Франка, 2017. – С. 19–25.  

 
12) наявність апробаційних та/або 

науково-популярних, та/або 

консультаційних (дорадчих), та/або 

науково-експертних публікацій з 

наукової або професійної тематики 

загальною кількістю не менше п’яти 

публікацій; 
В   1) Кемінь Г.М. “Нове виховання” через 

призму науково-педагогічної діяльності 

Овідія Дерколі / Г.M. Кемінь // Молодь і 

ринок: Щомісячний науково-педагогічний  

журнал. – 2018. – № 11 (166). – С. 69 – 74. 

 

2) Кемінь Г.М. Вдосконалення та 
індивідуалізація навчання у 
педагогічній спадщині С. Френе / 



Г.M. Кемінь // Молодь і ринок : 
щомісячний науково-педагогічний  
журнал. – 2017. – № 5 (148). – С. 80 
– 86. (7с.,0,29 др. арк.) 

 3) Кемінь Г.М. Науково-педагогічна 

діяльність Германа Літца у процесі 

організації навчання “нових шкіл” 

Німеччини на початку 20 століття.   

/ Г.Кемінь // Науковий журнал 

“Інноваційна педагогіка”. Випуск 19. 

Том 3. 2019. – С. 27 – 30. 

4) Кемінь Г.М. Організація навчання 

іноземної та рідної мови у “Нових 

школах” західноєвропейських країн / 

Г.M. Кемінь // Молодь і ринок: 

Щомісячний науково-педагогічний  

журнал. – 2018. – № 3 (158). – С. 36 – 

42 
. 5) Кемінь 

Г.М. Лінгвокультурологічний підхід у 

процесі підготовки майбутнього 

вчителя іноземної мови // Наукові 

записки Інституту іноземних мов : 

збірник наукових праць. – Вип. 13. – 

Дрогобич : Видавничий відділ 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана 

Франка, 2017. – С. 19–25. 114) 

керівництво постійно діючим 

студентським науковим 

гуртком«Тенденції музичного 

термінотворення в сучасній англійській 

мові» 

 

20) досвід практичної роботи за 

спеціальністю не менше п’яти років: 

32рік і 5 місяців 

Матвіїшин 

Оксана 

Миколаївн

доцент 
ДДПУ ім. Івана Франка,  
2004 
ПМСО. Мова та 

к.філол.н., доц. 
10.02.16 

Перекладознавство 

.1) Кемінь Г.М. “Нове виховання” через призму 

науково-педагогічної діяльності Овідія Дерколі / 

Г.M. Кемінь // Молодь і ринок: Щомісячний науково-

Львівського 

національног

о 

1) наявність не менше п’яти 

публікацій у періодичних наукових 

виданнях, що включені до переліку 



а література (німецька, 

англійська) Вчитель 

німецької та англійської 

мов і зарубіжної 

літератури 

загальноосвітньої 

школи другого та 

третього ступенів 

ДК №006421, 17.05.2012 

виданий рішенням 

Атестаційної колегії 

України Київського 

національного 

університету ім.. 

Т.Шевченка 

доцент кафедри мовної та 

міжкультурної комунікації 

12ДЦ № 039394, 26.06.2014 

виданий рішенням 

Атестаційної колегії 

Міністерства освіти і науки 

України  

Тема: «Українська проза 

початку ХХ століття в 

перекладах німецькою 

мовою: лінгвокультурний 

вимір» 

 

 

педагогічний  журнал. – 2018. – № 11 (166). – С. 69 – 

74. 2)Кемінь Г.М. “Нове виховання” через призму 

науково-педагогічної діяльності Овідія Дерколі / 

Г.M. Кемінь // Молодь і ринок: Щомісячний науково-

педагогічний  журнал. – 2018. – № 11 (166). – С. 69 – 

74. 

 

3) Кемінь Г.М. Вдосконалення та 
індивідуалізація навчання у педагогічній 
спадщині С. Френе / Г.M. Кемінь // Молодь і 
ринок : щомісячний науково-педагогічний  
журнал. – 2017. – № 5 (148). – С. 80 – 86. (7с.,0,29 
др. арк.) 

 4) Кемінь Г.М. Науково-педагогічна діяльність 

Германа Літца у процесі організації навчання 

“нових шкіл” Німеччини на початку 20 століття.   / 

Г.Кемінь // Науковий журнал “Інноваційна 

педагогіка”. Випуск 19. Том 3. 2019. – С. 27 – 30. 
%) Kемінь Г.М. Лінгвокультурологічний підхід у 

процесі підготовки майбутнього вчителя іноземної 

мови // Наукові записки Інституту іноземних мов : 

збірник наукових праць. – Вип. 13. – Дрогобич : 

Видавничий відділ Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 

С. 19–25.  

 

університету 

імені Івана 

Франка, 

кафедра 

міжкультурно

ї комунікації 

та перекладу, 

довідка № 

4008-У від 16 

грудня 

2020року 

 

фахових видань України, до 

наукометричних баз, зокрема Scopus, 

Web of Science Core Collection: 

1)Матвіїшин О.М. Стилістичний 

синтаксис як перекладацька 

проблема (на матеріалі 

німецькомовних перекладів 

О.Кобилянської) / О.М.Матвіїшин // 

Наукові записки. Серія: Філологічні 

науки. – Кропивницький: Видавець 

Лисенко В. Ф., 2017. – Вип. 154. – 

С. 355-358. (4 с. 0,25 др.арк.). 

2.Матвіїшин О.М. Аспекти 

міжмовної трансформації в 

німецькомовних перекладах 

Вільгельма Горошовського) / 

О.М.Матвіїшин // Наукові записки. 

Серія : Філологічні науки. – 

Кропивницький : Видавництво «КОД», 

2018. – Вип. 164. – С. 538-542. (5 с. 0,3 

др.арк.). 

3.Матвіїшин О.М. Діалектизми 

Василя Стефаника крізь призму 

перекладу німецькою мовою / 

О.М.Матвіїшин // Наукові записки. 

Серія : Філологічні науки. – 

Кропивницький : Видавництво «КОД», 

2019. – Вип. 175. – С. 714-718. (5с. 0,3 

др.арк.). 

4. Матвіїшин О.М. До питання 

відтворення власних назв німецькою 

мовою (на матеріалі перекладів 

В. Горошовського) / О.М.Матвіїшин // 



Науковий вісник міжнародного 

гуманітарного університету. Серія : 

Філологія. – Видавничий дім 

«Гельветика», 2019. – Вип.35. – Т.5. – 

С.106-108.(3 с. 0,18 др.арк.). 

5.Матвіїшин О.М. Поетика 

символічної деталі в німецькомовній 

інтерпретації Г. Гарасимовича (на 

матеріалі новели М. Коцюбинського 

«Цвіт яблуні») / О.М.Матвіїшин // 

Наукові записки. Серія: Філологічні 

науки. − Кропивницький: Видавництво 

«КОД», 2020. − Вип. 187. − С.613-617.  

4) наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників 

для самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти та дистанційного 

навчання, електронних курсів на 

освітніх платформах ліцензіатів, 

конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій/ робочих 

програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць 

загальною кількістю три 

найменування; 

1)Матвіїшин О.М. Німецька мова : 

матеріали для самостійної роботи 

студентів / О.М.Матвіїшин. – 

Дрогобич : Редакційно-видавничий 

відділ Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана 

Франка, 2018. – 82 с. 2)Матвіїшин 

О.М.,Хало З.П. Німецька мова. Музика 

у нашому житті: навчально-

методичний посібник для самостійної 

роботи студентів / О.М.Матвіїшин, 

З.П.Хало. – Дрогобич : Редакційно-

видавничий відділ Дрогобицького 

державного педагогічного 



університету імені Івана Франка, 

2017. – 71 с.  

3) Матвіїшин О.М. Німецька мова : 

матеріали для самостійної роботи 

студентів / О.М.Матвіїшин. – 

Дрогобич : Редакційно-видавничий 

відділ Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана 

Франка, 2018. – 82 с. 

7)участь  в  атестації  наукових  

кадрів  як  офіційного  опонента  або  

члена  постійної  спеціалізованої 

вченої ради, або члена не менше 

трьох разових спеціалізованих вчених 

рад; 

офіційний другий опонент на 

кандидатську дисертацію О. В. Шум 

“Відтворення лексико-стилістичних 

домінант української художньої прози 

другої половини ХХ століття 

перекладачами-

емігрантами“(засідання 

спеціалізованої вченої Д 26.001.11 

Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

25 квітня 2017р.) 

12) наявність апробаційних та/або 

науково-популярних, та/або 

консультаційних (дорадчих), та/або 

науково-експертних публікацій з 

наукової або професійної тематики 

загальною кількістю не менше п’яти 

публікацій; 

 1)Матвіїшин О.М. «Заповіт» 

Т. Шевченка в контексті 

множинності перекладів 

німецькою мовою / О.М. 

Матвіїшин // Молодий вчений. – 

2017. – № 43 (44.3) – С. 151-154. 

(4с. 0,25др.ар.). 



2. Матвіїшин О.М. Символ 

хреста в німецькомовній 

інтерпретації О. Роздольського (на 

матеріалі новели В. Стефаника 

«Камінний хрест») / О.М. Матвіїшин // 

Молодий вчений. – №3.1.(55.1.) 

березень, 2018. – С. 114-118. (5с. 0,3 

др. арк.). 

3.Матвіїшин О.М. Перекладацька 

інтерпретація історизмів роману 

П.Куліша «Чорна рада» німецькою 

мовою / О.М.Матвіїшин // Молодий 

вчений. – №4.2.(68.2.) квітень, 2019. – 

С. 137-141. (5 с. 0,3 др. арк.). 

4. Матвіїшин О.М., Роман О.М. 

Національно марковані лексичні 

одиниці новелістики В. Стефаника в 

англомовних перекладах / 

О.М.Матвіїшин, О.М.Роман // 

Молодий вчений. – №8.(72) серпень, 

2019. – С. 102-106. (5с. 0,3 др. арк.) / 

(2,5 с.0,15др.арк.). 

5. Матвіїшин О.М. Діалектизми 

Василя Стефаника крізь призму 

перекладу німецькою мовою / 

О.М.Матвіїшин // Наукові записки. 

Серія : Філологічні науки. – 

Кропивницький : Видавництво «КОД», 

2019. – Вип. 175. – С. 714-718.  

6. Матвіїшин О.М., Михайляк Ю.Я. 

Перекладацький метод Анни-Галі 

Горбач при відтворенні лексичних 

реалій німецькою мовою / Матвіїшин 

О.М., Михайляк Ю. Я. // Молодий 

вчений. – № 8.(84) серпень, 2020. – С. 

205-209. (5с. 0,3 др. арк.) / (2,5с. 0,15 

др. Арк.). 

20) досвід практичної роботи за 

спеціальністю не менше п’яти  

років:16 років 



Намачинсь

ка Галина 

Ярославівн

а 

виклада

ч 

Дрогобицький 

державний 

педагогічний інститут 

імені Івана Франка 

1999, «Вчитель 

англійської і німецької 

мов та зарубіжної 

літератури» 

к. філол. наук, 

10.02.01Українська мова 

ДК № 049832 

від 18.12.2018, виданий 

Атестаційною колегією 

харківського національного 

педагогічноо університету 

ім.. Г.С. Сковороди,  

доцент кафедри мовної та 

міжкультурної комунікації 

Тема: «Когнітивно-

прагматичний потенціал 

української лексики і 

фразеології в 

лексикографічній практиці 

російської мови хіх ст. і її 

художній стилістиці» 

 

1. Намачинська Г.Я Функціонування українізмів у 

щоденнику Т. Г. Шевченка // Лінгвістичні 

дослідження : зб. наук. пр. Харків. нац. пед. у-ту ім. 

Г. С. Сковороди. / за ред. проф. К. Ю. Голобородька. 

– Харків, 2016. – Вип. 41. – С. 67–73. 0,5 др.арк 

2. Намачинська Г.Я. 
Підґрунтя лексикографічної концепції В. Даля: 

етнокультурний аспект // Наук. пр. : науково-

методичний журнал. [гол. ред. проф. 

Л. П. Клименко]. – Вип. 266. – Т. 278. Філологія. 

Мовознавство. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ 

ім. Петра Могили, 2016. – С.  88–91. 0,6 др.арк. 

3.Намачинська Г.Я. Типи українізмів у творах 

М. Гоголя «Тарас Бульба» та «Ніч перед Різдвом» // 

Лінгвістичні південний архів: збірник наукових 

праць. Філологічні науки / за ред. проф. 

Н. І. Ільїнської – Херсон, 2017. – Вип. LXVIII. – 

С. 33–36. 3c. (0,1 др. арк. 

4.Намачинська Г.Я. Питання про вплив української 

мови на російську як наслідок метисації // Studia 

Ukrainica Posnaniensia.− ZeszytV – Universytet 

im.Adama Mickiewicza w Ponaniu.− Poznan’, 2017. – 

S. 135−141 6с. (0,25 др.арк) 

5. Намачинська Г.Я. Класифікація українізмів 

російської мови ХIХ ст. на основі врахування 

граматичних критеріїв / Лінгвістичні дослідження: 

Збірник наукових праць Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.Р.Сковороди. − 

Харків, 2017 – Вип.46. − С. 17−21. / (5с. 0,5 др.арк.) 

6. Намачинська Г.Я. Українізми в тлумачному 

словнику живої великоросійської мови 

В. Даля:тематична класифікація / Наукові записки 

Серія: Мовознавство. Періодичне видання  2(28) 

2017 – Тернопільський національний педагогічний 

університет імені Володимира Гнатюка − 

С. 44−49. / (5с.0,5 др.арк.) 

7. Намачинська Г. Я. Тлумачний словник «живої» 

великоросійської мови В. І. Даля: місце в ньому 

українізмів / Г. Я. Намачинська // Maria Curie-

Sklodowska University, Lublin Science and Technology 

Park S.A. Modern philology: relevant issues and 

prospects of research – Lublin, Republic of Poland, 

5.04.21-20.05. 

21р. Румунія 

(Бая-Маре). 

Сертифікат. 

Тема:«Органі

зація 

освітнього 

процесу 

в галузі 

філологічних 

наук в 

Україні та 

країнах ЄС». 

180 

навчальних/

робочих 

годин (6 

кредитів 

ЄКТС). 

 

1) наявність не менше п’яти 

публікацій у періодичних наукових 

виданнях, що включені до переліку 

фахових видань України, до 

наукометричних баз, зокрема Scopus, 

Web of Science Core Collection; 

.1. Намачинська Г.Я Функціонування 

українізмів у щоденнику 

Т. Г. Шевченка // Лінгвістичні 

дослідження : зб. наук. пр. Харків. нац. 

пед. у-ту ім. Г. С. Сковороди. / за ред. 

проф. К. Ю. Голобородька. – Харків, 

2016. – Вип. 41. – С. 67–73. 0,5 др.арк 

2. Намачинська Г.Я. 
Підґрунтя лексикографічної концепції 

В. Даля: етнокультурний аспект // 

Наук. пр. : науково-методичний 

журнал. [гол. ред. проф. 

Л. П. Клименко]. – Вип. 266. – Т. 278. 

Філологія. Мовознавство. – Миколаїв : 

Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2016. – 

С.  88–91. 0,6 др.арк. 

3.Намачинська Г.Я. Типи українізмів у 

творах М. Гоголя «Тарас Бульба» та 

«Ніч перед Різдвом» // Лінгвістичні 

південний архів: збірник наукових 

праць. Філологічні науки / за ред. проф. 

Н. І. Ільїнської – Херсон, 2017. – 

Вип. LXVIII. – С. 33–36. 3c. (0,1 др. арк. 

4.Намачинська Г.Я. Питання про 

вплив української мови на російську як 

наслідок метисації // Studia Ukrainica 

Posnaniensia.− ZeszytV – Universytet 

im.Adama Mickiewicza w Ponaniu.− 

Poznan’, 2017. – S. 135−141 6с. (0,25 

др.арк) 

5. Намачинська Г.Я. Класифікація 

українізмів російської мови ХIХ ст. на 

основі врахування граматичних 

критеріїв / Лінгвістичні дослідження: 

Збірник наукових праць Харківського 

національного педагогічного 



2017. – S. 22−26. 

8. Намачинська Г. Я.   

Явище мовної взаємодії: дослідницькі підходи, 

специфіка трактування, причини / 

Г. Я. Намачинська // Studia Ukrainica Posnaniensia. 

Zeszyt V. – Poznan : UАM, red. nauk. prof. T. Kosmeda, 

2018. – S. 97–102 

 

9. Т. А. Космеда, Г. Я. Намачинська Паремії-

українізми російської мови як джерело фіксації 

лексичних та лексико-семантичних українізмів (на 

матеріалі тлумачного словника російської мови 

В. Даля) / Наукові праці Камʼянець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка: 

Філологічні науки. Вип. 46 – Камʼянець-Подільський: 

Аксіома, 2018 – Вип.46. − С. 128−132. / (4с. 0,2 

др.арк.) авторська частка 0,1 др.арк. 

 

10. Т. А. Космеда, Г. Я. Намачинська «Живе» 

народне слово як підґрунтя лексикографічної 

концепції В.Даля та мотивація потреби фіксації 

українізмів / Лінгвістичні дослідження: Збірник 

наукових праць Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.Р.Сковороди. − 

Харків, 2018 – Вип.47. − С. 42−49. / (7с. 0,3 др.арк.) 

авторська частка 0,2 др.арк. 

11. Тетяна Космеда, Галина Намачинська Шляхи, 

характер та типи запозичень з української мови в 

мову російську (на матеріалі словника живої 

російської мови В.Даля) / Studia Ukrainica 

Posnaniensia. Zeszyt VII/2. – Poznan : UАM, red. nauk. 

prof. T. Kosmeda, 2019. – S. 19–33/( 14с. 0,6 др.арк.), 

авторська частка 0,3 др.арк 

12. Намачинська Г.Я. Українізми у словниках 

М. Гоголя та В. Даля: порівняння тлумачень / 

Закарпатські філологічні студії. Вип. 10. Том 1. − 

С. 29−33. / (5с. 0,2 др.арк.) 

13. Намачинська Г.Я. Козацька доба у словнику В. 

Даля / Актуальні питання гуманітарних наук: 

міжвузівський збірник наукових праць молодих 

вчених Дрогобицького дер- жавного педагогічного 

університету імені Івана Франка / [редактори-

університету імені Г.Р.Сковороди. − 

Харків, 2017 – Вип.46. − С. 17−21. / 

(5с. 0,5 др.арк.) 

6. Намачинська Г.Я. Українізми в 

тлумачному словнику живої 

великоросійської мови 

В. Даля:тематична класифікація / 

Наукові записки Серія: Мовознавство. 

Періодичне видання  2(28) 2017 – 

Тернопільський національний 

педагогічний університет імені 

Володимира Гнатюка − С. 44−49. / 

(5с.0,5 др.арк.) 

7. Намачинська Г. Я. Тлумачний 

словник «живої» великоросійської мови 

В. І. Даля: місце в ньому українізмів / 

Г. Я. Намачинська // Maria Curie-

Sklodowska University, Lublin Science 

and Technology Park S.A. Modern 

philology: relevant issues and prospects 

of research – Lublin, Republic of Poland, 

2017. – S. 22−26. 

8. Намачинська Г. Я.   

Явище мовної взаємодії: дослідницькі 

підходи, специфіка трактування, 

причини / Г. Я. Намачинська // Studia 

Ukrainica Posnaniensia. Zeszyt V. – 

Poznan : UАM, red. nauk. prof. 

T. Kosmeda, 2018. – S. 97–102 

 

9. Т. А. Космеда, Г. Я. Намачинська 

Паремії-українізми російської мови як 

джерело фіксації лексичних та 

лексико-семантичних українізмів (на 

матеріалі тлумачного словника 

російської мови В. Даля) / Наукові 

праці Камʼянець-Подільського 

національного університету імені 

Івана Огієнка: Філологічні науки. Вип. 

46 – Камʼянець-Подільський: Аксіома, 

2018 – Вип.46. − С. 128−132. / (4с. 0,2 

др.арк.) авторська частка 0,1 др.арк. 



упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. – 

Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – 

Вип. 32. Том 2. С.70-73 

 

10. Т. А. Космеда, Г. Я. Намачинська 

«Живе» народне слово як підґрунтя 

лексикографічної концепції В.Даля та 

мотивація потреби фіксації 

українізмів / Лінгвістичні 

дослідження: Збірник наукових праць 

Харківського національного 

педагогічного університету імені 

Г.Р.Сковороди. − Харків, 2018 – 

Вип.47. − С. 42−49. / (7с. 0,3 др.арк.) 

авторська частка 0,2 др.арк. 

11. Тетяна Космеда, Галина 

Намачинська Шляхи, характер та 

типи запозичень з української мови в 

мову російську (на матеріалі словника 

живої російської мови В.Даля) / Studia 

Ukrainica Posnaniensia. Zeszyt VII/2. – 

Poznan : UАM, red. nauk. prof. 

T. Kosmeda, 2019. – S. 19–33/( 14с. 0,6 

др.арк.), авторська частка 0,3 др.арк 

12. Намачинська Г.Я. Українізми у 

словниках М. Гоголя та В. Даля: 

порівняння тлумачень / Закарпатські 

філологічні студії. Вип. 10. Том 1. − 

С. 29−33. / (5с. 0,2 др.арк.) 

13. Намачинська Г.Я. Козацька доба у 

словнику В. Даля / Актуальні питання 

гуманітарних наук: міжвузівський 

збірник наукових праць молодих вчених 

Дрогобицького дер- жавного 

педагогічного університету імені Івана 

Франка / [редактори-упорядники М. 

Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. – 

Дрогобич: Видавничий дім 

«Гельветика», 2020. – Вип. 32. Том 2. 

С.70-73 

5) захист дисертації на здобуття 

наукового ступеня; 27.09.2018р 

12) наявність апробаційних 

та/або науково-популярних, та/або 

консультаційних (дорадчих), та/або 



науково-експертних публікацій з 

наукової або професійної тематики 

загальною кількістю не менше п’яти 

публікацій; 

1. Намачинська Г.Я. Питання про 

вплив української мови на російську як 

наслідок метисації // Studia Ukrainica 

Posnaniensia.− ZeszytV – Universytet 

im.Adama Mickiewicza w Ponaniu.− 

Poznan’, 2017. – S. 135−141 6с. (0,25 

др.арк) 

2. Намачинська Г.Я. 

Явище мовної взаємодії: дослідницькі 

підходи, специфіка трактування, 

причини. Studia Ukrainica Posnaniensia. 

Zeszyt VІ. Poznań : UАM, 2018. S. 97–102. 

3. Намачинська Г.Я.  

Тлумачний словник «живої» 

великоросійської мови В. І. Даля: місце 

в ньому українізмів: [тези]. Maria 

Curie-Sklodowska University, Lublin 

Science and Technology Park S. A. 

International research and practice 

conference. Modern philology : relevant 

issues and prospects of research. Lublin, 

Republic of Poland, 2017. S. 22–26.  

4. Namachynska H/ Сучасна філологія: 

актуальні наукові дослідження. 

Матеріали науково-практичної 

конференції (м.Львів, 28-29 травня 

2021р.). – Херсон: Видавництво 

«Молодий вчений», 2021р. С.23-25 

Ukrainian borrowings in the English 

language / Internetional Scientific 

Conference Trends in Development of 

Innovative Scientific research in the 

Context of Global Changes:Conference 

Proceeding, May 7-8, 2021 Riga, Latvia: 

«Baltija Publishing» p. 61-63 

5. Намачинська Г.Я. Запозичення-

українізми в англійській мові (на 



матеріалі лексикографічних джерел) / 

Сучасна філологія: актуальні наукові 

дослідження. Матеріали науково-

практичної конференції (м.Львів, 28-29 

травня 2021р.). – Херсон: 

Видавництво «Молодий вчений», 

2021р. С.23-25 

14) керівництво постійно діючим 

студентським науковим 

гуртком«Тенденції термінотворення в 

психології у сучасній англійській мові» 
 
захист дисертації на здобуття 

науового ступеня; 

захист дисертації на здобуття науового 

ступеня; 

Петрушка 

Людмила 

Адамівна 

старши

й 

виклада

ч 

ДДПУ ім. Івана Франка, 
1.1994 Російська мова і 
література Вчитель 
російської мови і 
літератури 
2. 2003 Польська мова 
та література. Вчитель 
польської мови та 
літератури 

 

  

 

 

 

Львівський 

національний 

університет 

імені Івана 

Франка, 

кафедра 

польської 

філології, 

довідка 

№1695-У від 

07.07.2020, 

тема: 

«Польська 

мова у 

контексті 

професійної 

комунікції», 

кількість 

кредитів - 6 

12) наявність апробаційних та/або 

науково-популярних, та/або 

консультаційних (дорадчих), та/або 

науково-експертних публікацій з 

наукової або професійної тематики 

загальною кількістю не менше п’яти 

публікацій; 

1) Ludmiła Pietruszka. Wyrazy obcego 

pochodzenia w słownictwie kulinarnym 

współczesnego języka polskiego. 

Zwiastować. Nauki i praktyki: Zbiór 

artykułów naukowych Międzynarodowej 
Konferencji Naukowo-Praktycznej 

„Obiecujące osiągnięcia naukowe 

Literatura, socjologia, kulturoznawstwo” 

(30.09.2017). Warszawa, 2017.  S. 44-49. 

6c./ 0,4 др. арк. 

 2) Ludmiła Pietruszka. Metaforyczny 

sposób wyrażania uczuć za pomocą 

leksemu „serce” w powieści Kornela 

Makuszyńskiego „Awantura o Basię”. 

Zwiastować. Nauki i praktyki: Zbiór 

artykułów naukowych z Konferencji 

Międzynarodowej Naukowo-Praktycznej 



zorganizowanej dla pracowników 

naukowych uczelni, jednostek naukowo-

badawczych oraz badawczych z państw 

obszaru byłego Związku Radzieckiego 

oraz byłej Jugosławii (Poznań-

29.09.2018-30.09. 2018). Warszawa, 

2018. S. 19-25. 7c./ 0, 5 др. арк. 

 3) Ludmiła Pietruszka. Aforyzmy jako 

środek promocji wartości uniwersalnych 

w powieści                       Кornela 

Мakuszyńskiego „Аwantura o Вasię”. 

Zwiastować. Nauki i praktyki: Zbiór 

artykułów naukowych z Konferencji 

Międzynarodowej Naukowo-Praktycznej 

zorganizowanej dla pracowników 

naukowych uczelni, jednostek naukowo-

badawczych oraz badawczych z państw 

obszaru byłego Związku Radzieckiego 

oraz byłej Jugosławii. (Krakow-

30.03.2020) –   Warszawa , 2020. S.54-

60.  6с. / 0,6 др. Арк. 

4)Петрушка Л.А. Obraz zwierząt na 

materiale frazeologii animalistycznej 

współczesnego języka polskiego. 

Науковий журнал  „Молодий вчений”. 

2019. №4.2 (68.2). S.173-178. 6с./0,4др. 

Арк. 5) Петрушка Л.А. Obraz zwierząt 

na materiale frazeologii animalistycznej 

współczesnego języka polskiego. 

Науковий журнал  „Молодий вчений”. 

2019. №4.2 (68.2). S.173-178. 6с./0,4 др. 

арк. 

15) керівництво школярем, який 

зайняв призове місце III-IV етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

базових навчальних предметів, II-III 

етапу Всеукраїнських конкурсів-

захистів науково-дослідницьких 

робіт учнів - членів Національного 

центру “Мала академія наук 

України”; участь у журі III-IV етапу 



Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

базових навчальних предметів чи II-

III етапу Всеукраїнських конкурсів-

захистів науково-дослідницьких 

робіт учнів - членів Національного 

центру “Мала академія наук 

України” (крім третього (освітньо-

наукового/освітньо-творчого) 

рівня);щорічно, член журі 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

польської мови та літератури, МОН 

України 

19) діяльність за спеціальністю у 

формі участі у професійних та/або 

громадських об’єднаннях; 
 
лен Спілки вчителів-полоністів 

України 

20) досвід практичної роботи за 

спеціальністю  не менше п’яти 

років: 22 рокu 

Волошансь

ка Ірина 

Володимир

івна 

доцент 
ДДПУ ім. Івана Франка, 

2001 

ПМСО. Мова та 

література (англійська, 

німецька) 

Вчитель англійської та 

німецької мов і 

зарубіжної літератури 

загальноосвітньої 

школи другого та 

третього ступенів 

к.пед.н.,  

13.00.01 Загальна 

педагогіка та історія 

педагогіки  

ДК №062739, 22.12.2010 

виданий Вищою 

атестаційною комісією 

України рішенням 

спеціалізованої  вченої 

ради ДДПУ ім.. І.Франка 

Міністерства освіти і науки 

України, 

 доцент кафедри мовної та 

міжкультурної комунікації 

12ДЦ №035334, 31.05.2013 

виданий рішенням 

Атестаційної колегії 

Міністерства освіти і науки 

України 

Тема: «Дитина як суб’єкт 

.Волошанська І.В. Проблеми професійно 

орієнтованого навчання іноземних мов 

студентів нефілологічних спеціальностей / 

О.Гутиряк, І.Волошанська // Науковий журнал 

«Інноваційна педагогіка» .Випуск 19. Том 1. 2019. – 

С. 86 – 90. (4с./2с.) 

(http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2019/19/par

t_1/21.pdf) 
 
2.Волошанська І.В. Особливості навчання іноземних 

мов у сучасних закладах вищої 

освіти /О.Гутиряк, І.Волошанська // Науковий 

журнал «Інноваційна педагогіка». Випуск 

21. Том 1. 2020. – С. 110 – 115. (6с./3с.) 

(http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2020/21/par

t_1/25.pdf) 

3.Волошанська І.В. Застосування комунікативних 

методів навчання для розвитку навиків 

читання на уроках іноземної мови /З.Хало, 

І.Волошанська // Науковий журнал 

«Інноваційна педагогіка». Випуск 20. Том 2. 2020. – 

Тернопільськ

ий 

національний 

педагогічний 

ім..В. 

Гнатюка, 

кафедра 

романо-

германської 

філології, 

довідка №77-

33 від 

15.05.2019 

тема: 

«Вивчення 

особливостей 

методичної 

науково-

дослідної 

роботи та 

практичної 

1) наявність не менше п’яти 

публікацій у періодичних наукових 

виданнях, що включені до переліку 

фахових видань України, до 

наукометричних баз, зокрема Scopus, 

Web of Science Core 

Collection:1.Волошанська І.В. 

Проблеми професійно орієнтованого 

навчання іноземних мов 

студентів нефілологічних 

спеціальностей / О.Гутиряк, 

І.Волошанська // Науковий журнал 

«Інноваційна педагогіка» .Випуск 19. 

Том 1. 2019. – С. 86 – 90. (4с./2с.) 

(http://www.innovpedagogy.od.ua/archive

s/2019/19/part_1/21.pdf) 
 
2.Волошанська І.В. Особливості 

навчання іноземних мов у сучасних 

закладах вищої 

освіти /О.Гутиряк, І.Волошанська // 



виховання у спадщині 

К.Д.Ушинського» 

С. 7 – 12. (5с./2,5с.) 

( 

http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2020/20/part

_2/3.pdf ) 

4.Волошанська І.В. Особливості навчання іноземної 

професійної комунікації студентів 

ВНЗ / Ірина Волошанська, Зоряна Хало // Молодь і 

ринок: Щомісячний науково- 

педагогічний журнал. – 2018. – № 5. – С. 32 – 38. 

(6с./3с.) 

(http://mir.dspu.edu.ua/article/view/133875/130320) 

5.Voloshanska I.V. Communicative competence as a 

subjective determinant: globalization and 

personal aspects / T.I. Pantiuk, M.P. Pantiuk, 

I.V. Voloshanska, Z.E. Burkovska //  Journal of 

Vasyl Stefanyk Precarpathian National University . – 

2017. – Vol. 4, No. 1 (2017), P. 48 – 52. 

(5с./1,2с.) 

(https://journals.pnu.edu.ua/index.php/jpnu/article/view/

3051/3449) 

6)VoloshanskaI.V.  Communicative competence as a 

subjective determinant: globalization andpersonal 

aspects / I.V. Voloshanska, T.I. Pantiuk, M.P. Pantiuk, 

Z.E. Burkovska // 

JournalofVasylStefanykPrecarpathianNationalUniversit

y 

діяльності 

викладачів 

ВНЗ при 

викладанні 

англійської 

мови» 

Кількість 

кредитів -

4,5/120 год 

Науковий журнал «Інноваційна 

педагогіка». Випуск 

21. Том 1. 2020. – С. 110 – 115. (6с./3с.) 

(http://www.innovpedagogy.od.ua/archive

s/2020/21/part_1/25.pdf) 

3.Волошанська І.В. Застосування 

комунікативних методів навчання для 

розвитку навиків 

читання на уроках іноземної мови 

/З.Хало, І.Волошанська // Науковий 

журнал 

«Інноваційна педагогіка». Випуск 20. 

Том 2. 2020. – С. 7 – 12. (5с./2,5с.) 

( 

http://www.innovpedagogy.od.ua/archive

s/2020/20/part_2/3.pdf ) 

4.Волошанська І.В. Особливості 

навчання іноземної професійної 

комунікації студентів 

ВНЗ / Ірина Волошанська, Зоряна Хало 

// Молодь і ринок: Щомісячний 

науково- 

педагогічний журнал. – 2018. – № 5. – 

С. 32 – 38. (6с./3с.) 

(http://mir.dspu.edu.ua/article/view/1338

75/130320) 

5.Voloshanska I.V. Communicative 

competence as a subjective determinant: 

globalization and 

personal aspects / T.I. Pantiuk, 

M.P. Pantiuk, I.V. Voloshanska, 

Z.E. Burkovska //  Journal of 

Vasyl Stefanyk Precarpathian National 

University . – 2017. – Vol. 4, No. 1 

(2017), P. 48 – 52. 

(5с./1,2с.) 

(https://journals.pnu.edu.ua/index.php/jp

nu/article/view/3051/3449) 

6)VoloshanskaI.V.  Communicative 

competence as a subjective determinant: 

globalization andpersonal aspects / I.V. 

Voloshanska, T.I. Pantiuk, M.P. Pantiuk, 

https://journals.pnu.edu.ua/index.php/jpnu/article/view/3051/3449
https://journals.pnu.edu.ua/index.php/jpnu/article/view/3051/3449
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000125
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000125
https://journals.pnu.edu.ua/index.php/jpnu/article/view/3051/3449
https://journals.pnu.edu.ua/index.php/jpnu/article/view/3051/3449


Z.E. Burkovska // 

JournalofVasylStefanykPrecarpathianNat

ionalUniversity 
3)наявність виданого підручника чи 

навчального посібника (включаючи 

електронні) або монографії 

(загальним обсягом не менше 5 

авторських аркушів), в тому числі 

видані у співавторстві (обсягом не 

менше 1,5 авторського аркуша на 

кожного співавтора); Voloshanska I. 

Educational Potential of Foreign 

Language Course in Modern Higher 

School / O.Hutyryak, I.Voloshanska // 

Professional Competencies and 

Educational Innovations in the 

Knowledge Economy: Collective 

Monograph. Veliko Tarnovo, Bulgaria: 

Publishing House ACCESS PRESS, 

2020. p. 65 – 75.   (11с. 0,68 др.арк.) 

12) наявність апробаційних та/або 

науково-популярних, та/або 

консультаційних (дорадчих), та/або 

науково-експертних публікацій з 

наукової або професійної тематики 

загальною кількістю не менше п’яти 

публікацій 

1) Волошанська І.В. Особливості 

застосування інноваційних методів 

навчання для формування 

комунікативної компетентності 

студентів на заняттях іноземної мови 

нелінгвістичних ВНЗ / О. Гутиряк, 

І.Волошанська // Zbiór artykulow 

naukowych. Konferencji 

Miedzynarodowej Naukowo-Praktycnej 

“Pedagogika. Nowoczesne badania 

podstawowe i stosowane.” (29.04.17 – 

30.04.17) – Warszawa: Wydawca: Sp.z 

o.o. Diamond trading tour, 2017. – S. 36 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000125
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000125


– 41. (6с./3с.) 

2.Волошанська І.В. Принципи та 

засоби формування мотивації учнів до 

вивчення іноземних мов у шкільній та 

позашкільній діяльності / 

І.В. Волошанська, З.П. Хало // Zbior 

artykulow naukowych. Konferencji 

Miedzynarodowej Naukowo-Praktyczney 

“Pedagogika. Aktualne naukowe 

problemy. Rozpatrzenie, decyzia, 

praktyka.” (30.03.2016 – 31.03.2016) – 

Warszawa: Wydawca: Sp. z o o. 

“Diamond trading tour”, 2016. – S. 17 – 

24. (8с./4с.) 

3.Волошанська І.В. Педагогічна 

майстерність викладача іноземної 

мови як необхідна умова для розвитку 

комунікативних здібностей та 

особистих якостей студента / 

І.В. Волошанська, Г.M. Кемінь // Zbior 

artykulow naukowych. Konferencji 

Miedzynarodowej Naukowo-Praktyczney 

“Pedagogika. Priorytetowe obszary 

badawcze:od reorii do praktyki.” 

(30.05.2016 – 31.05.2016) – Warszawa: 

Wydawca: Sp. z o o. “Diamond trading 

tour”, 2016. – S. 62 – 69. (8с./4с.) 4) 

Волошанська І.В. Формування 

комунікативних здібностей дитини у 

процесі інтелектуальнрго розвитку у 

дошкільних закладах Німеччини / 

З.Хало, І.Волошанська  // Науковий 

журнал «Молодий вчений». Випуск 

2(66). 2019. – С. 136 – 140. (4с./2с.) 
 
5).Волошанська І.В. Розвиток 

міжкультурної компетенції як 

проблема методики викладання 



іноземних мов /З.Хало, І.Волошанська 

// Науковий журнал «Молодий 

вчений». Випуск(68.2). 2019. – С. 239 – 

242. (3с/1,5с.) 

 

6).Волошанська І.В. Зміст та 

специфіка застосування методу 

проектів при вивченні іноземної мови / 

І.В. Волошанська // Молодий вчений: 

науковий журнал. – 2018. – № 3.1 (55.1). 

– С. 19 – 23. (4с.) 

15) керівництво проблемною групою 

з підготовки студентів до олімпіади з 

англійської мови. 

20) досвід практичної роботи за 

спеціальністю не менше п’яти  

років:16 років 

Хало 

Зоряна 

Петрівна 

доцент 
ДДПУ ім.. Івана 

Франка, 2001 

ПМСО. Німецька мова і 

література та  

англійська мова і 

література 

Вчитель німецької і 

англійської мов та 

зарубіжної літератури 

 

к.пед.н.,  

13.00.01 Загальна 

педагогіка та історія 

педагогіки 

ДК №053713, 08.07.2009 

виданий Вищою 

атестаційною комісією 

України 

доцент кафедри мовної та 

міжкультурної комунікації 

12 ДЦ № 033093, 

30.11.2012 

Виданий рішенням 

Атестаційної колегії 

Тема: «Інтелектуальний 

розвиток дитини у системі 

дошкільного виховання 

Німеччини» 

1)Хало З.П. Ейдетика як інструмент розвитку 

пам’яті учнів молодших класів на уроках іноземної 

мови / З.Хало, М.Кравців  // Молодий вчений – 

Херсон, 2017. – № 4.3 (44.3). – С. 271 – 275.2) Хало 

З.П.Підготовка педагогів до роботи в дитячих 

садках Німеччини в контексті завдань розумового 

розвитку дитини // Молодий вчений. – 2018. – № 3.1 

(55.1).3) Хало З. Плани по орієнтуванню освіти та 

виховання для дитячих садків Німеччини як цільові 

формулювання у сфері освіти та впровадження їх у 

вітчизняне дошкілля / З.П. Хало // Молодь і ринок. – 

2017. – №1(144). – С. 42 – 46. 2,5 с.0,16др.арк. 

 

4) Хало З.П. Особливості навчання іноземної 

професійної комунікації студентів ВНЗ / 

Ірина Волошанська, Зоряна Хало // Молодь і ринок: 

Щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2018. – 

№ 5. – С. 32 – 38. 4с. 0,25 др. арк. 

5) Хало З.П. Застосування комунікативних 

методів навчання для розвитку навиків читання на 

уроках іноземної мови /З.Хало, І.Волошанська // 

Науковий журнал «Інноваційнапедагогіка». Випуск 

20. Том 2. 2020. – С. 7 – 12. 3с.0,2 др.арк. 

Національний 

університет 

«Львівська 

політехніка», 

кафедра 

іноземних 

мов, довідка 

№ 864 від 

06.03.2019 

тема: 

«Вивчення 

особливостей 

методичної 

науково-

дослідної 

роботи та 

практичної 

діяльності 

викладачів 

ВНЗ при 

викладанні 

німецької 

мови в 

полікультурн

ому просторі» 

1) наявність не менше п’яти 

публікацій у періодичних наукових 

виданнях, що включені до переліку 

фахових видань України, до 

наукометричних баз, зокрема Scopus, 

Web of Science Core Collection: 

1)Хало З.П. Ейдетика як інструмент 

розвитку пам’яті учнів молодших 

класів на уроках іноземної мови 

/ З.Хало, М.Кравців  // Молодий вчений 

– Херсон, 2017. – № 4.3 (44.3). – С. 271 

– 275.2) Хало З.П.Підготовка 

педагогів до роботи в дитячих садках 

Німеччини в контексті завдань 

розумового розвитку дитини // 

Молодий вчений. – 2018. – № 3.1 

(55.1).3) Хало З. Плани по 

орієнтуванню освіти та виховання для 

дитячих садків Німеччини як цільові 

формулювання у сфері освіти та 

впровадження їх у вітчизняне дошкілля 

/ З.П. Хало // Молодь і ринок. – 2017. – 

№1(144). – С. 42 – 46. 2,5 с.0,16др.арк. 

 

4) Хало З.П. Особливості навчання 



кількість 

кредитів - 4,5/ 

120год 

іноземної професійної комунікації 

студентів ВНЗ / Ірина Волошанська, 

Зоряна Хало // Молодь і ринок: 

Щомісячний науково-педагогічний 

журнал. – 2018. – № 5. – С. 32 – 38. 4с. 

0,25 др. арк. 

6) Хало З.П. Застосування 

комунікативних методів навчання для 

розвитку навиків читання на уроках 

іноземної мови /З.Хало, І.Волошанська 

// Науковий журнал 

«Інноваційнапедагогіка». Випуск 20. 

Том 2. 2020. – С. 7 – 12. 3с.0,2 др.арк. 

12) наявність апробаційних та/або 

науково-популярних, та/або 

консультаційних (дорадчих), та/або 

науково-експертних публікацій з 

наукової або професійної тематики 

загальною кількістю не менше п’яти 

публікацій1) Хало З. Плани по 

орієнтуванню освіти та виховання для 

дитячих садків Німеччини як цільові 

формулювання у сфері освіти та 

впровадження їх у вітчизняне дошкілля 

/ З.П. Хало // Молодь і ринок. – 2017. – 

№1(144). – С. 42 – 46. 2,5 

с.0,16др.арк.2) Хало З.П. Особливості 

навчання іноземної професійної 

комунікації студентів ВНЗ / 

Ірина Волошанська, Зоряна Хало // 

Молодь і ринок: Щомісячний науково-

педагогічний журнал. – 2018. – № 5. – 

С. 32 – 38. 4с. 0,25 др. арк.3) Хало З.П. 

Застосування комунікативних методів 

навчання для розвитку навиків 

читання на уроках іноземної мови 

/З.Хало, І.Волошанська // Науковий 

журнал «Інноваційнапедагогіка». 

Випуск 20. Том 2. 2020. – С. 7 – 12. 

3с.0,2 др.арк. 4)Хало З.П. Особливості 

використання комунікативних 

методів навчання для розвитку навиків 



говоріння на уроках іноземої мови / 

З.Хало, І.Волошанська // Науковий 

збірник «Актуальні питання 

гуманітарних наук: міжвузівський 

збірник наукових праць молодих вчених 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана 

Франка». Випуск 28. 2020. – С. 190 – 

196. 3.5 с.0,2 др.арк.5) Хало З.П. Досвід 

німецької педагогіки у контексті 

завдань сучасного українського 

дошкілля / З.П. Хало // Компаративні 

дослідження австрійсько- українських 

літературних,мовних та культурних 

контактів. – Т.5: Ювілейний збірник на 

пошану кандидата психологічних 

15) керівництво проблемною групою з 

підготовки студентів до олімпіади з 

Німецької мови. 

19) діяльність за спеціальністю у 

формі участі у професійних та/або 

громадських об’єднаннях; Член Спілки 

германістів України 

20) досвід практичної роботи за 

спеціальністю не менше п’яти  років: 

13 років 

Яворська 

Оксана 

Михайлівн

а 

старши

й 

виклада

ч 

ДДПУ ім. Івана Франка, 

2000 

ПМСО. Українська 

мова і література та 

польська мова і 

література 

Вчитель української 

мови і літератури та 

польської мови і 

зарубіжної літератури 

 

 ) Яворська О.М. (Не)наше місто: конкуруюча 

пам᾿ять про міжвоєнний Дрогобич у польській та 

українській літературах / О.М. Яворська // Молодий 

вчений. – Херсон, 2017. – № 4.3 (44.3). – С. 304 – 307. 

2) Яворська О.М. Функціонування опозицій Свій – 

Інший у формуванні національної ідентичності 

мешканців міжвоєнного Дрогобича у повістях А. 

Хцюка// Молодий вчений. - № 3.1. – 2018. 

3) Яворська О.М. Багатокультурне місто: 

палімпсест чи поле бою пам᾿яті / О.М. Яворська 

// Рідне слово в етнокультурному вимірі. – 2017. – С. 

380 – 388. (11с. 0,7 др. арк.); 

3.Яворська О.М. Конотаційний спектр поняття 

пам’яті / О.М. Яворська // Проблеми 

Львівський 

національний 

університет 

імені Івана 

франка, 

кафедра 

польської 

філології, 

довідка 

№4177-У від 

29.12.2020, 

тема 

стажування: 

«Національна 

пям'ять як 

формант 

1) наявність не менше п’яти 

публікацій у періодичних наукових 

виданнях, що включені до переліку 

фахових видань України, до 

наукометричних баз, зокрема Scopus, 

Web of Science Core Collection: 

1) Яворська О.М. (Не)наше місто: 

конкуруюча пам᾿ять про міжвоєнний 

Дрогобич у польській та українській 

літературах / О.М. Яворська // 

Молодий вчений. – Херсон, 2017. – 

№ 4.3 (44.3). – С. 304 – 307. 2) 

Яворська О.М. Функціонування 

опозицій Свій – Інший у формуванні 

національної ідентичності мешканців 

міжвоєнного Дрогобича у повістях А. 



гуманітарних наук: збірник наукових праць ДДПУ 

імені І.Франка. Серія «Філологія». – 

2017. – Випуск 40.С. 126 – 136. (11с.0,8 др. арк.); 

4.Яворська О.М. Репрезентація Дрогобича 

міжвоєнного періоду та перших років війни у 

травматичній пам’яті на основі оповіді-свідчення 

Генриха Гринберга «Дрогобич, 

Дрогобич» / О.М. Яворська // Проблеми 

гуманітарних наук: збірник наукових праць 

ДДПУ імені І.Франка. Серія «Філологія». – 2018. – 

Випуск 42.С. 195 – 202. (10с.0,7 др. 

арк.); 

5)Яворська О.М. Топос Дрогобтча зламу ХІХ – ХХ 

ст. у просторовій локалізації  міста Станіслава 

Мюллера./ О.М. Яворська // Молодий вчений. – 

Херсон, 2020. – №3.2.(79.2) – С. 137– 140. 

 

літературного 

топосу 

Дрогобича в 

літературі 

українсько-

польського 

пограниччя»,  

кількість 

кредитів - 6 

Хцюка// Молодий вчений. - № 3.1. – 

2018. 

3) Яворська О.М. Багатокультурне 

місто: палімпсест чи поле бою 

пам᾿яті / О.М. Яворська 

// Рідне слово в етнокультурному 

вимірі. – 2017. – С. 380 – 388. (11с. 0,7 

др. арк.); 

3.Яворська О.М. Конотаційний спектр 

поняття пам’яті / О.М. Яворська // 

Проблеми 

гуманітарних наук: збірник наукових 

праць ДДПУ імені І.Франка. Серія 

«Філологія». – 

2017. – Випуск 40.С. 126 – 136. (11с.0,8 

др. арк.); 

4.Яворська О.М. Репрезентація 

Дрогобича міжвоєнного періоду та 

перших років війни у 

травматичній пам’яті на основі 

оповіді-свідчення Генриха Гринберга 

«Дрогобич, 

Дрогобич» / О.М. Яворська // Проблеми 

гуманітарних наук: збірник наукових 

праць 

ДДПУ імені І.Франка. Серія 

«Філологія». – 2018. – Випуск 42.С. 195 

– 202. (10с.0,7 др. 

арк.); 

5)Яворська О.М. Топос Дрогобтча 

зламу ХІХ – ХХ ст. у просторовій 

локалізації  міста Станіслава 

Мюллера./ О.М. Яворська // Молодий 

вчений. – Херсон, 2020. – №3.2.(79.2) – 

С. 137– 140. 

12) наявність апробаційних та/або 

науково-популярних, та/або 

консультаційних (дорадчих), та/або 

науково-експертних публікацій з 

наукової або професійної тематики 

загальною кількістю не менше п’яти 



публікацій 

1.Яворська О.М. Суб’єкт пам’яті та 

його наративні стратегії в 

мемуаристиці / О.М.Яворська // 

Проблеми гуманітарних наук. – 

Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ 

іменіІвана Франка 2016. – С. 213 – 222. 

(10 с.- 0,7 др. арк.);2.Яворська О.М. 

Багатокультурне місто: палімпсест 

чи поле бою пам᾿яті / О.М. Яворська// 

Рідне слово в етнокультурному вимірі. 

– 2017. – С. 380 – 388. (11с. 0,7 др. 

арк.);3.Яворська О.М. Конотаційний 

спектр поняття пам’яті / О.М. 

Яворська // Проблемигуманітарних 

наук: збірник наукових праць ДДПУ 

імені І.Франка. Серія «Філологія». –

2017. – Випуск 40.С. 126 – 136. (11с.0,8 

др. Арк.); 4.Яворська О.М. 

Репрезентація Дрогобича міжвоєнного 

періоду та перших років війни у 

травматичній пам’яті на основі 

оповіді-свідчення Генриха Гринберга 

«Дрогобич, Дрогобич» / О.М. Яворська 

// Проблеми гуманітарних наук: 

збірник наукових праць ДДПУ імені 

І.Франка. Серія «Філологія». – 2018. – 

Випуск 42.С. 195 – 202. (10с.0,7 др. 

арк.); 

5) Яворська О.М. Топос Дрогобтча 

зламу ХІХ – ХХ ст. у просторовій 

локалізації  міста Станіслава 

Мюллера./ О.М. Яворська // Молодий 

вчений. – Херсон, 2020. – №3.2.(79.2) – 

С. 137– 140. 

19) діяльність за спеціальністю у 

формі участі у професійних та/або 

громадських об’єднаннях; Член Спілки 

вчителів-полоністів України 

20) досвід практичної роботи за 

спеціальністю не менше п’яти  років: 

20 років 



 

 

Дуркалеви

ч Вікторія 

Володимир

івна 

профес

ор 

ДДПУ ім. Івана Франка, 

2003, 

ПМСО. Українська 

мова та література 

Магістр педагогічної 

освіти, викладач 

української мови та 

літератури 

 

д.філол.н.,  

10.01.06 – теорія 

літератури,  

10.01.05 –порівняльне 

літературознавство 

ДД №006360, 28.02.2017 

виданий Атестаційною 

колегією України 

Інституту літератури імені 

Т.Г. Шевченка НАН 

України 

професор кафедри мовної 

та міжкультурної 

комунікації 

Тема: «Моделювання 

наративної ідентичності та 

індивідуального міфу у 

творах Івана Франка, 

Анджея Хцюка і Бруно 

Шульца» 

) Дуркалевич В.В. Пам'ять. Місце. Тожсамість. 

Меморативні практики Генрика Гринберга та 

Анджея Хцюка // Кременецькі компаративні студії. 

– Вип. VII. – Т. 1. – 2017. – С. 71 – 79.2)Дуркалевич 

В.В. Літературна премія як культурна практика // 

Молодий вчений. - № 3.1. – 2018. – С. 54 – 

58.3)Дуркалевич В. Пам'ять. Місце. Тожсамість. 

Меморативні практики Генрика Ґринберґа та 

Анджея Хцюка // Кременецькі Компаративні 

Студії. – 2017. – Вип. VII. Т. 1. – С. 71 – 

79.4)Дуркалевич В. "Мандруємо світом, щоб про 

нього розповідати". Топографічні стратегії прози 

Анджея Стасюка // Наукові праці. Філологія. 

Літературознавство. – Т. 302. - № 290. – 2018. – С. 

35 – 38. 

5) Дуркалевич В. Пам&#39;ять. Місце. Тожсамість. 

Меморативні практики Генрика Ґринберґа та 

Анджея Хцюка // Кременецькі Компаративні 

Студії. – 2017. – Вип. VII. Т. 1. – С. 71 – 79. (9 с., 

0,33 др.арк.) 

 

 

Інститут 

польської 

філології 

Люблінського 

католицького 

університету 

імені Яна 

Павла ІІ з 04 

вересня 2017 

року до 31 

грудня 2017 

року. 

1) наявність не менше п’яти 

публікацій у періодичних наукових 

виданнях, що включені до переліку 

фахових видань України, до 

наукометричних баз, зокрема Scopus, 

Web of Science Core Collection: 

1) Дуркалевич В.В. Пам'ять. Місце. 

Тожсамість. Меморативні практики 

Генрика Гринберга та Анджея Хцюка 

// Кременецькі компаративні студії. – 

Вип. VII. – Т. 1. – 2017. – С. 71 – 

79.2)Дуркалевич В.В. Літературна 

премія як культурна практика // 

Молодий вчений. - № 3.1. – 2018. – С. 

54 – 58.3)Дуркалевич В. Пам'ять. 

Місце. Тожсамість. Меморативні 

практики Генрика Ґринберґа та 

Анджея Хцюка // Кременецькі 

Компаративні Студії. – 2017. – Вип. 

VII. Т. 1. – С. 71 – 79.4)Дуркалевич В. 

"Мандруємо світом, щоб про нього 

розповідати". Топографічні стратегії 

прози Анджея Стасюка // Наукові 

праці. Філологія. Літературознавство. 

– Т. 302. - № 290. – 2018. – С. 35 – 38. 

5) Дуркалевич В. Пам&#39;ять. Місце. 

Тожсамість. Меморативні практики 

Генрика Ґринберґа та Анджея Хцюка 

// Кременецькі Компаративні Студії. – 

2017. – Вип. VII. Т. 1. – С. 71 – 79. (9 с., 

0,33 др.арк.) 

3) наявність виданого підручника чи 

навчального посібника (включаючи 

електронні) або монографії 

(загальним обсягом не менше 5 

авторських аркушів), в тому числі 

видані у співавторстві (обсягом не 

менше 1,5 авторського аркуша на 

кожного співавтора); 



Дуркалевич В. Дрогобицькі 

авто/біо/гео/графії. Пролегомени. – 

Дрогобич: Коло, 2020. – 108 с.  

4)наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників 

для самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти та дистанційного 

навчання, електронних курсів на 

освітніх платформах ліцензіатів, 

конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій/ робочих 

програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць 

загальною кількістю три 

найменування; 

 

1) Дуркалевич В.В. Практичний курс 

польської мови: завдання для 

самостійної роботи до теми 

«Відмінювання власних назв». - 

Дрогобич: НРВ ДДПУ імені Івана 

Франка, 2019. – 44 с   2) Дуркалевич В. 

Практичний курс другої іноземної 

мови (польська): вправи і тексти до 

теми «Числівник». Навчально-

методичнийпосібник.. – Дрогобич: РВВ 

ДДПУ імені Івана Франка, 2018. – 52 с. 

3) Дуркалевич В.В. Література 

Польщі: вправи і тексти (матеріали 

для самостійного опрацювання). – 

Дрогобич: НРВ ДДПУ імені Івана 

Франка, 2020. – 33 с. 4) Дуркалевич 

В.В. Практичний курс польської мови: 

завдання для самостійної роботи до 

теми 

«Відмінювання власних назв». - 

Дрогобич: НРВ ДДПУ імені Івана 

Франка, 2019. – 44 с. 1,5 др.арк. 

12) наявність апробаційних та/або 



науково-популярних, та/або 

консультаційних (дорадчих), та/або 

науково-експертних публікацій з 

наукової або професійної тематики 

загальною кількістю не менше п’яти 

публікацій 

1.Дуркалевич В.В. Авторські стратегії 

у дрогобицьких текстах Ервіна 

Шенкельбаха і ГенрикаҐринберґа // 

Кременецькі Компаративні Студії. – 

2018. – Вип. VIIІ. – С. 53 – 63. (11с. 0,45 

др.арк.) 

2. Дуркалевич В.В. Шульцівські 

інспірації у повісті Вільгельма Діхтера 

«Божий кінь» // Вісник 

Маріупольського державного 

університету. Серія: Філологія. – 2019. 

– Вип. 20. – С. 50 – 57. (8с. 0,3 др.арк.) 

3. Durkalewicz W. On Bruno Schulz’s 

Demitologization of Reality // Roczniki 

Humanistyczne. Selected papers in 

English, 2019, 67 (1), p. 83–111. (28 с., 

1,16 др.арк.) 

4. Дуркалевич В. Квазінауковий секонд-

хенд сучасного літературознавства: 

фальсифікаційно- плагіатні стратегії 

// Вісник Маріупольського державного 

університету. – 2019. – Вип. 21. Серія: 

Філологія. – С. 28 – 37. (10 с., 0,41 

др.арк.) 

5. Дуркалевич В. Мовна картина світу 

у драмі Наталії Ворожбит 

«Зерносховище» // Вісник 



Маріупольського державного 

університету. – 2020. – Вип. 22. Серія: 

Філологія. – С. 16 – 25. (10 с., 0,41 

др.арк.) 

6. Durkalewicz W. Książka, biblioteka, 

czytanie w semiosferze drohobyckich 

auto/bio/geo/grafii (prolegomena) // Nowa 

Biblioteka. – 2019. - № 4 (35). – S. 91-

116. (25 с., 1 др.арк.) 

Патен 

Ірина 

Михайлівн

а 

доцент 
 ДДПУ ім. І. Франка за 

спеціальністю  

«Педагогіка і методика 

середньої освіти. 

Українська мова і 

література та мова і 

література (англійська)» 

та отримала 

кваліфікацію вчителя 

української мови і 

літератури та 

англійської мови і 

зарубіжної літератури 

к.філол.н., 

10.02.15  – загальне 

мовознавство 

ДК № 022193 від 

26.06.2014 р.  виданий 

Атестаційною колегією 

Державного закладу 

«Південноукраїнський 

національний педагогічний 

університет ім.. К.Д. 

Ушинського» 

доцент кафедри мовної та 

міжкультурної комунікації 

АД №005196 від 24.09.2020 

виданий Атестаційною 

колегією 

Тема: Фраземи зі 

значенням руху: 

семантико-ідеографічний 

та лінгвокультурологічний 

підхід  

(на матеріалі української, 

російської, польської та 

англійської мов)  

 

Патен І., Кузьмінський А. The Dilo newspaper: 

achievements of Ukrainian biographical 

bibliography / Східноєвропейський історичний вісник 

[East European historical bulletin]. 

Вип. 15. 2020. C. 245 – 250. 2) Патен І.М. 

Ідеографічний та структурно-семантичний методи 

моделювання фразем з дієсловами руху у зіставному 

мовознавстві // Молодий вчений : Науковий журнал. – 

№ 4.3 (44.3) квітень. – 2017. – С. 191 – 195. 3) 

Патен І.М. Досліднтцькі підходи до вивчення 

категорії руху в мовознавстві// Молодий вчений. – 

2018. – № 3.1 (55.1).4) Патен І.М. 

Лінгвокультурологічні концепти «багатство-

бідність» у слов’янській пареміології / Патен І.М. 

//Рідне слово в етнокультурному вимірі: Збірник 

наукових праць. [ред. кол.: Марія Федурко (гол. 

ред.), СвітланаГірняк, ВіраКотович та ін.].– 

Дрогобич: Посвіт, 2018. – С. 58 – 69. 

5) Патен І.М. Символи у слов’янській 

фразеосистемі (на матеріалі української, російської 

та польської мов): лінгвокультурологічний аспект // 

Рідне слово в етнокультурному 

вимірі: Збірник наукових праць. Дрогобич: Посвіт, 

2017. С. 177 – 189. (12 ст., 0,75 д.а.). 

Державна 

вища 

професійна 

школа імені 

Вітелона (м. 

Лєгніце, 

Республіка 

Польща, 

Європейськи

й Союз) 

сертифікат 

NIP: 691-19-

94-675 на 

тему: 

«Współczesne

 problemy nau

k filologicznyc

h: doświadcze

nie naukowcó

w i pedagogó

w z Polski i U

krainy» (15 

жовтня – 

02 листопада 

2018 р.). (108 

год.) 

 

1) наявність не менше п’яти 

публікацій у періодичних наукових 

виданнях, що включені до переліку 

фахових видань України, до 

наукометричних баз, зокрема Scopus, 

Web of Science Core Collection: Патен 

І., Кузьмінський А. The Dilo newspaper: 

achievements of Ukrainian biographical 

bibliography / Східноєвропейський 

історичний вісник [East European 

historical bulletin]. 

Вип. 15. 2020. C. 245 – 250. 2) Патен 

І.М. Ідеографічний та структурно-

семантичний методи моделювання 

фразем з дієсловами руху у зіставному 

мовознавстві // Молодий вчений : 

Науковий журнал. – № 4.3 (44.3) 

квітень. – 2017. – С. 191 – 195. 3) 

Патен І.М. Досліднтцькі підходи до 

вивчення категорії руху в 

мовознавстві// Молодий вчений. – 

2018. – № 3.1 (55.1).4) Патен І.М. 

Лінгвокультурологічні концепти 

«багатство-бідність» у слов’янській 

пареміології / Патен І.М. //Рідне слово 

в етнокультурному вимірі: Збірник 

наукових праць. [ред. кол.: Марія 

Федурко (гол. ред.), СвітланаГірняк, 

ВіраКотович та ін.].– Дрогобич: 

Посвіт, 2018. – С. 58 – 69. 



5) Патен І.М. Символи у слов’янській 

фразеосистемі (на матеріалі 

української, російської 

та польської мов): 

лінгвокультурологічний аспект // Рідне 

слово в етнокультурному 

вимірі: Збірник наукових праць. 

Дрогобич: Посвіт, 2017. С. 177 – 189. 

(12 ст., 0,75 д.а.). 12) наявність 

апробаційних та/або науково-

популярних, та/або консультаційних 

(дорадчих), та/або науково-

експертних публікацій з наукової або 

професійної тематики загальною 

кількістю не менше п’яти публікацій 

1) Патен І.М. Лінгвокультурологічні 

концепти «багатство-бідність» у 

слов’янській пареміології / Патен І.М. 

//Рідне слово в етнокультурному вимірі: 

Збірник наукових праць. [ред. кол.: 

Марія Федурко (гол. ред.), 

СвітланаГірняк, ВіраКотович та ін.].– 
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