
 

Кадровий склад кафедри практики німецької мови згідно з ліцензійними умовами 

 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

науково-

педагогічного, 

педагогічного, 

наукового 

працівника 

Найменува

ння 

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 



Лопушанський 

Василь 

Михайлович 

завідувач 

кафедри, 

доцент 

 

Ужгородський 

державний 

університет, 

 

1979, 

 

Німецька мова та 

література, 

 

Філолог. Викладач. 

Перекладач 

кандидат психологічних 

наук,  

19.00.07 – Педагогічна та 

вікова психологія,  

 

Психологічні особливості 

групового розв’язування 

лінгвістичних задач (на 

матеріалі викладання 

німецької мови в 5-7 

класах загальноосвітньої 

школи), 

 

КН № 011326 

від 19.09.1996 

 

Вища атестаційна комісія 

України 

 

доцент кафедри німецької 

філології 

 

ДЦ №001648 

від 01.03.2001 

 

Атестаційна колегія 

 

 Львівський 

національний 

університет імені Івана 

Франка (кафедра 

німецької філології) 

01.10.18-30.11.18 

 

Довідка № 5392 –В  

від 28.12.2018 

 

4,5 кредити 

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. Лопушанський В.М. Уживання 

англіцизмів у сучасній німецькій 

мові: соціолінгвістичний аспект // 

Науковий вісник Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана Франка. 

Серія: «Філологічні науки» 

(мовознавство) : Збірник 

наукових праць. – Т.2. – №5. – 

Дрогобич, 2016. – С. 10 – 14. (0,5 

др.арк.) 

2. Лопушанський В.М. Мартін 

Бубер – інтерпретатор і збирач 

хасидських оповідань. // Наукові 

записки. – Вип. 145. – Серія: 

Філологічні науки. – Кіровоград: 

Видавець Лисенко В.Ф., 2016. – 

С. 437 – 442. (0,5 др.арк.) 

3. Лопушанський В.М. Мартін 

Бубер – перекладач Біблії 

німецькою мовою / Наукові 

записки. Серія: Філологічні 

науки. – Кропивницький: 

Видавець Лисенко В. Ф., 2017. – 

Вип. 154. – С. 343–349. (0,5 

др.арк.) 

4. Лопушанський В.М. 

Міфологізація міста у творах 

Бруно Шульца та Франца Кафки / 

В.М. Лопушанський // Молодий 

вчений. – 2018. – № 3.1 (55.1) 



березень. – С. 93 – 97. (Index 

Copernicus) (0,4 др. арк.) 

5. Лопушанський В.М. Міфообраз 

батька у творах Бруно Шульца та 

Франца Кафки / 

В.М. Лопушанський // Наукові 

записки. – Випуск 165. – Серія : 

Філологічні науки. – 

Кропивницький : Видавництво 

«Код», 2018. – С. 200 – 205. (0,4 

др. арк.) 

6. Бродська О.О., Лопушанський 
В.М. Новела «Мертві мовчать» 

Артура Шніцлера: специфіка 

літературного експерименту // 

Наукові записки. – Випуск 187. – 

Серія: Філологічні науки. – 

Кропивницький: Видавництво 

«КОД», 2020. – С. 355 – 361 (0,6 

др. арк./ 0,3 др. арк. Index 

Copernicus, Google Scholar, 

Academic Journals, Research Bible, 

WorldCat) 

 

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); 

Лопушанський В.М. Мартін Бубер: 

Етика діалогу. Монографія. – 

Дрогобич: Посвіт, 2016. – 132 с. 

(8,25 др. арк.) 

 

4) наявність виданих навчально-

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


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. Лопушанський В.М., 

Бродська О.О., Демберецька М.П. 

Німецька мова : практикум. 

Навчально-методичний посібник / 

Василь Лопушанський, Оксана 

Бродська, Мирослава 

Демберецька. – Дрогобич : 

Редакційно-видавничий відділ 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені 

Івана Франка, 2016. – Кн. 1. – 

222 с. (13,87 др. арк.) 

2. Лопушанський В.М., 

Бродська О.О., Демберецька 

М.П., Бегар М.Я. Німецька мова : 

практикум : навчально-

методичний посібник. Книга 

друга / Лопушанський Василь 

Михайлович, Бродська Оксана 

Орестівна, Демберецька 

Мирослава Петрівна, Бегар Марія 

Ярославівна. – Дрогобич : 

Редакційно-видавничий відділ 

Дрогобицького державного 



педагогічного університету імені 

Івана Франка, 2017. – 210 с. 

(13,13 др. арк.) 

3. Робоча програма з 

дисципліни «Німецька мова за 

рівнями: А1, А2, В1, В2 (В2.1, 

В2.2)» для спеціальності 014.02 

Середня освіта. (Мова і 

література (англійська, 

німецька)), а також для 

спеціальності 035 Філологія 

(Германські мови та літератури 

(переклад включно)) на основі 

освітньої програми та 

навчального плану підготовки 

фахівців першого 

(бакалаврського) рівня вищої 

освіти (співрозробник – доц. 

Бродська О.О.). 

4. Робоча програма з 

дисципліни «Історія німецької 

мови» для спеціальності 014.02 

Середня освіта. (Мова і 

література (німецька, англійська)) 

на основі освітньої програми та 

навчального плану підготовки 

фахівців першого 

(бакалаврського) рівня вищої 

освіти. 

5. Робоча програма з 

дисципліни «Лексикологія 

німецької мови» для 

спеціальності 014.02 Середня 

освіта. (Мова і література 

(німецька, англійська)) на основі 

освітньої програми та 

навчального плану підготовки 

фахівців першого 



(бакалаврського) рівня вищої 

освіти. 

6. Робоча програма з 

дисципліни «Основи наукових 

досліджень» для спеціальності 

014.02 Середня освіта. (Мова і 

література (німецька, англійська)) 

на основі освітньої програми та 

навчального плану підготовки 

фахівців першого 

(бакалаврського) рівня вищої 

освіти. 

 

8) виконання функцій 

(повноважень, обов’язків) 

наукового керівника або 

відповідального виконавця 

наукової теми (проекту), або 

головного редактора/члена 

редакційної колегії/експерта 

(рецензента) наукового видання, 

включеного до переліку фахових 

видань України, або іноземного 

наукового видання, що 

індексується в бібліографічних 

базах; 

 

Виконання функцій наукового 

керівника наукової теми 

(проекту) «Українсько-

австрійсько-німецькі мовні, 

літературні та культурно-освітні 

взаємини» (2013-2017 р.р.). 

 

10) участь у міжнародних наукових 

та/або освітніх проектах, 

залучення до міжнародної 

експертизи, наявність звання 



“суддя міжнародної категорії”; 

Еразмус+, 04.06.2018 – 08.06.2018, 

Педагогічна вища школа, Відень 

(Австрія) 

 

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. Лопушанський В.М. Deutsche und 

jiddische lexikalische Entlehnungen 

in den ukrainischen Mundarten (Am 

Beispiel der Mundart von Bojky im 

Dorf Tyssowyzja) // Становлення 

людини – становлення слова. 

Ювілейний збірник на пошану 

доктора педагогічних наук, 

професора Петера Штегера // 

Упорядкування, наукова редакція 

В. Лопушанського, О. Бродської. 

– Дрогобич – Інсбрук: Посвіт, 

2016. – С.185-206. (1,3 др. арк.) 

2. Лопушанський В.М. Хасидське 

вчення Баал Шем Това в 

інтерпретації Мартіна Бубера // 

Компаративні дослідження 

австрійсько-українських 

літературних, мовних та 

культурних контактів. – Т. 4: 

Матеріали Міжнародного форуму 

"IV Дні Австрії у Дрогобичі" (27 

вересня – 3 жовтня 2015 р.) / 

Упор., наук. ред. Я. 

Лопушанського та О. Радченка. – 

Дрогобич: Посвіт, 2016. – С. 339-



354. (1 др. арк.) 

3. Лопушанський В.М. Вплив 

англіцизмів на німецьку 

національну ідентичність // 

Англійська мова у ХХІ столітті: 

спосіб мислення, професійної 

комунікації та діалогу культур: 

матеріали Міжуніверситетського 

круглого столу з міжнародною 

участю / 8 квітня 2016 р. / за 

загальною редакцією д.філол.н., 

професора Н.В. Петлюченко, 

д.філол.н., професора О.А. 

Бабелюк – Одеса : Національний 

університет «Одеська юридична 

академія», Дрогобич : ДДПУ 

імені Івана Франка, 2016. – 204 с. 

с. 40-41. (0,15 др.арк.) 

4. Wassyl Lopuschanskyj. Iwan 

Franko – der ukrainische Moses / 

Laura Burkhardt, Helmut Hierdeis, 

Theo Hug (Hg.). Kritische 

Lektionen. Innsbruck Univ. 2017. – 

S. 127-139. (0, 75 др. арк.) 

5. Лопушанський В.М., 

Лопушанський Я.М. 

 Спілкуванням наповнений світ 

професора Миколи Зимомрі // 

Ювілейний збірник наукових 

праць на пошану доктора 

філологічних наук, професора, 

академіка АН Вищої школи 

України Миколи Івановича 

Зимомрі / Упорядкування, 

наукова редакція О.Бабелюк, 

В. Лопушанський. – Дрогобич, 

2016. – С. 21 – 26. (0,2 др. арк.) 

6. Лопушанський В., Панчишак В. 
Особливість творчої біографії 



Бруно Шульца // Наукові записки 

Інституту іноземних мов: зб. 

наук. праць / [гол. ред. 

Кемінь В.П.]. – Вип. 13. – 

Дрогобич: Редакційно-

видавничий відділ Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана Франка, 

2017. – с.26-40 (0,4 др. арк.) 

7. Лопушанський В.М. «Будущина 

корінням своїм завжди стоїть у 

минувшині»: село Тисовиця в 

історико-культурному контексті // 

Компаративні дослідження 

австрійсько-українських 

літературних, мовних та 

культурних контактів. – Т. 5 : 

Ювілейний збірник на пошану 

кандидата психологічних наук, 

доцента Василя Лопушанського / 

[упор., наук. Ред.. 

Я. Лопушанського, О. Радченка 

та О. Бродської]. – Дрогобич : 

Посвіт, 2017. – С. 429 – 440. (0,7 

др. арк.) 

8. Lopuschanskyj W.M. Martin Buber 

: Interpretation der chassidischen 

Botschaft / W.M. Lopuschanskyj // 

Orbis Linguarum. – Vol. 46 : 

Festgabe für Hubert Orłowski zum 

achtzigsten Geburtstag / 

[Herausgegeben von Edward 

Białek, Tomasz Jabłecki und 

Jaroslav Lopuschanskyj]. – Dresden 

– Wrocław : Neisse Verlag 

&Oficyna Wydawnicza ATUT, 

2017. – S. 101 – 112. (0,75 др. арк.) 

9. Lopuschanskyj W. Martin Bubers 

Beitrag zur Deutung des 



Chassidismus / Wassyl 

Lopuschanskyj // Docendo 

discimus: ювілейний збірник на 

пошану Сулима Володимира 

Трохимовича [упоряд. Богдан 

Максимчук, Алла Паславська, 

Тарас Пиц]. – Львів : ЛНУ імені 

Івана Франка, 2018. – С. 225 – 

235. (0,4 др. арк.) 

10. Lopuschanskyj W. Chassidische 

Erzählungen: Motive, Themen und 

Leitlinien / Wassyl Lopuschanskyj 

// Німецька мова в Україні: 

традиції, успіхи, завдання = 

Deutsch in der Ukraine: 

Traditionen, Erfolge, Aufgaben: 

Матеріали ХХV Міжнародної 

науково-практичної конференції 

Асоціації українських германістів 

(28 – 29 вересня 2018 р.). – Львів : 

ПАІС, 2018. – С. 89 – 92. (0,4 

др. арк.) 

11. Lopuschanskyj W. Manfred 

Oswald – ein Pionier der neuen 

Erinnerungskultur / Wassyl 

Lopuschanskyj // Компаративні 

дослідження австрійсько-

українських літературних, 

мовних та культурних контактів. 

– Т. 7: Матеріали Міжнародного 

форуму «V Дні Австрії у 

Дрогобичі» (23 – 30 квітня 2017 

р.) / упор., наук. ред. Я. 

Лопушанського та О.Радченка. – 

Дрогобич – Грац : Посвіт, 2018. – 

С. 44 – 56. (0, 75 др. арк.) 

12. . Лопушанський В.М. Мартін 

Бубер – педагог діалогу / 

В.М. Лопушанський // 



Гуманітарно-наукове знання : 

горизонти комунікативістики : 

матеріали Міжнар. наук. 

конференції (Чернівці, 4 – 5 

жовтня 2019 р.). – Чернівці : 

Чернівец. нац. ун-т, 2019. – С. 5 – 

9. (0, 3др.арк.) 

 

14) керівництво студентом, який 

зайняв призове місце на I або II 

етапі Всеукраїнської студентської 

олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових 

робіт), або робота у складі 

організаційного комітету / журі 

Всеукраїнської студентської 

олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових 

робіт), або керівництво постійно 

діючим студентським науковим 

гуртком / проблемною групою; 

керівництво студентом, який став 

призером або лауреатом 

Міжнародних, Всеукраїнських 

мистецьких конкурсів, фестивалів 

та проектів, робота у складі 

організаційного комітету або у 

складі журі міжнародних, 

всеукраїнських мистецьких 

конкурсів, інших культурно-

мистецьких проектів (для 

забезпечення провадження 

освітньої діяльності на третьому 

(освітньо-творчому) рівні); 

керівництво здобувачем, який 

став призером або лауреатом 

міжнародних мистецьких 

конкурсів, фестивалів, віднесених 

до Європейської або Всесвітньої 



(Світової) асоціації мистецьких 

конкурсів, фестивалів, робота у 

складі організаційного комітету 

або у складі журі зазначених 

мистецьких конкурсів, 

фестивалів); керівництво 

студентом, який брав участь в 

Олімпійських, Паралімпійських 

іграх, Всесвітній та 

Всеукраїнській Універсіаді, 

чемпіонаті світу, Європи, 

Європейських іграх, етапах Кубка 

світу та Європи, чемпіонаті 

України; виконання обов’язків 

тренера, помічника тренера 

національної збірної команди 

України з видів спорту; 

виконання обов’язків головного 

секретаря, головного судді, судді 

міжнародних та всеукраїнських 

змагань; керівництво спортивною 

делегацією; робота у складі 

організаційного комітету, 

суддівського корпусу; 

 

Керівництво проблемною групою 

«Методика написання наукових 

робіт» 

 

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); 

Керівництво школярем, який 

зайняв ІІІ місце на 

Всеукраїнському конкурсі-захисті 

науково-дослідницьких робіт 

учнів - членів Національного 

центру “Мала академія наук 

України” – Касій Іванна, 2019 р. 

 

19) діяльність за спеціальністю у 

формі участі у професійних 

та/або громадських об’єднаннях; 

Член Української спілки 

германістів вищої школи; 

Член Асоціації українських 

германістів. 

Член Центру українсько-

австрійської співпраці 

 

 

Бродська 

Оксана 

Орестівна 

доцент 

Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

інститут імені Івана 

Франка, 

 

1998 р., 

 

Кандидат філологічних 

наук, 

10.01.05 – Порівняльне 

літературознавство, 

 

Творчість Артура 

Шніцлера: контекст 

австрійсько-українських 

 Львівський 

національний 

університет імені Івана 

Франка (кафедра 

німецької філології) 

01.10.19-01.11.19 

 

Довідка № 4156 –С від 

 

2) 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; 



Німецька мова і 

література та 

англійська мова і 

література, 

 

Учитель німецької і 

англійської мов та 

зарубіжної 

літератури  

літературних взаємодій, 

 

ДК №002681 

від 22.12.2011 

Атестаційна колегія 

 

доцент кафедри практики 

німецької мови 

 

12ДЦ №036746 

від 21.11.2013 

 

Атестаційна колегія 

 

05.11.2019 

 

6 кредитів 

1. Бродська О.О. Історизація 

дійсності як характерна ознака 

драматургії Артура Шніцлера. 

Актуальні питання гуманітарних 

наук : міжвузівський збірник 

наукових праць молодих вчених 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені 

Івана Франка / [редактори-

упорядники В. Ільницький, А. 

Душний, І. Зимомря]. Дрогобич : 

Посвіт, 2017. Вип. 17. С. 182 – 

188. 

2. Бродська О.О. Ідейно-

естетичні особливості та 

внутрішня організація 

драматургії Артура Шніцлера. 

Молодий вчений. 2017. №9 (49). 

С. 237 – 240. (видання, що 

індексується міжнародними 

наукометричними базами – Index 

Copernicus (IC™ Value): 4.11 

(2013); 5.77 (2014); 43.69 (2015))  

3. Бродська О.О. 

Своєрідність художнього 

вираження психологізму у 

творчості В.Винниченка та 

А. Шніцлера. Молодий вчений. – 

2018. – № 3.1 (55.1) березень. – С. 

1 – 4. (видання, що індексується 

міжнародними наукометричними 

базами – Index Copernicus (IC™ 

Value): 4.11 (2013); 5.77 (2014); 

43.69 (2015); 56.47 (2016)) 

4. Бродська О.О. 

Імпресіонізм у творах Івана 

Франка та Артура Шніцлера. 

Вісник Маріупольського 

державного університету. Серія : 



Філологія / гол. Ред. 

О.Г. Павленко. Маріуполь : МДУ, 

2019. Вип. 20. С. 18 – 23. 

5. Бродська О.О., 

Лопушанський В.М. Новела 

«Мертві мовчать» Артура 

Шніцлера: специфіка 

літературного експерименту // 

Наукові записки. – Випуск 187. – 

Серія: Філологічні науки. – 

Кропивницький: Видавництво 

«КОД», 2020. – С. 355 – 361 (0,6 

др. арк./ 0,3 др. арк. Index 

Copernicus, Google Scholar, 

Academic Journals, Research Bible, 

WorldCat) 

6. Бродська О.О. 

Внутрішній монолог як оповідна 

манера новели «Лейтенант 

Ґустль» А. Шніцлера. Вісник 

Маріупольського державного 

університету. Серія : Філологія / 

гол. Ред. О.Г. Павленко. 

Маріуполь : МДУ, 2020. Вип. 23. 

С. 9 – 15. 

7. Бродська О.О. Художня 

деталь у творах Артура 

Шніцлера: мотив професії у 

текстовій структурі. Молодий 

вчений. 2020. № 3.2 (79.2) 

березень. С. 1 – 5. 

8. Бродська О.О. Специфіка 

оніричних елементів у творах 

Артура Шніцлера. Актуальні 

питання гуманітарних наук: 

міжвузівський збірник наукових 

праць молодих вчених 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені 

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


Івана Франка / [редактори-

упорядники М. Пантюк, А. 

Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: 

Видавничий дім «Гельветика», 

2021. – Вип. 35. Т.1. С. 129 – 135. 

 

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. Лопушанський В.М., Бродська 

О.О., Демберецька М.П. Німецька 

мова : практикум. Навчально-

методичний посібник / Василь 

Лопушанський, Оксана Бродська, 

Мирослава Демберецька. – 

Дрогобич : Редакційно-

видавничий відділ Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана Франка, 

2016. – Кн. 1. – 222 с. (13,87 др. 

арк.) 

2. Лопушанський В.М., Бродська 

О.О., Демберецька М.П., Бегар 

М.Я. Німецька мова : практикум 

: навчально-методичний 

посібник. Книга друга / 

Лопушанський Василь 

Михайлович, Бродська Оксана 



Орестівна, Демберецька 

Мирослава Петрівна, Бегар Марія 

Ярославівна. – Дрогобич : 

Редакційно-видавничий відділ 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені 

Івана Франка, 2017. – 210 с. 

(13,13 др. арк.) 

3. Робоча програма з дисципліни 

«Німецька мова за рівнями: А1, 

А2, В1, В2 (В2.1, В2.2)» для 

спеціальності 014.02 Середня 

освіта. (Мова і література 

(англійська, німецька)), а також 

для спеціальності 035 Філологія 

(Германські мови та літератури 

(переклад включно)) на основі 

освітньої програми та 

навчального плану підготовки 

фахівців першого 

(бакалаврського) рівня вищої 

освіти (співрозробник – доц. 

Лопушанський В.М.). 

4. Робоча програма з дисципліни 

«Ділова німецька мова)» для 

спеціальності 014 Середня освіта 

(Мова і література (англійська)) 

на основі освітньої програми та 

навчального плану підготовки 

фахівців першого 

(бакалаврського) рівня вищої 

освіти. 

5. Робоча програма з дисципліни 

«Німецька мова за рівнями (В2)» 

для спеціальності 014 Середня 

освіта (Мова і література 

(англійська)) на основі освітньої 

програми та навчального плану 

підготовки фахівців другого 



(магістерського) рівня вищої 

освіти. 

6. Робоча програма з дисципліни 

«Аналітичне читання 

німецькомовних текстів (В2)» для 

спеціальності 014 Середня освіта 

(Мова і література (англійська)) 

на основі освітньої програми та 

навчального плану підготовки 

фахівців другого (магістерського) 

рівня вищої освіти. 

 

8) виконання функцій 

(повноважень, обов’язків) 

наукового керівника або 

відповідального виконавця 

наукової теми (проекту), або 

головного редактора/члена 

редакційної колегії/експерта 

(рецензента) наукового видання, 

включеного до переліку фахових 

видань України, або іноземного 

наукового видання, що 

індексується в бібліографічних 

базах; 

 

Виконання функцій наукового 

керівника наукової теми 

(проекту) «Україна і 

німецькомовний простір: мовні, 

літературні та культурно-освітні 

взаємини (2018 – 2022)». 

 

10) участь у міжнародних наукових 

та/або освітніх проектах, 

залучення до міжнародної 

експертизи, наявність звання 

“суддя міжнародної категорії”; 

Еразмус+, 04.06.2018 – 08.06.2018, 



Педагогічна вища школа, Відень 

(Австрія) 

 

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; 

13. Бродська О.О. Der innere 

Monolog in Novellen Arthur 

Schnitzlers // Становлення людини 

– становлення слова. Ювілейний 

збірник на пошану доктора 

педагогічних наук, професора 

Петера Штегера / Упорядкування, 

наукова редакція 

В. Лопушанського, О. Бродської. 

– Дрогобич – Інсбрук : Посвіт, 

2016. – С. 44 – 57. (0,9 др. арк.) 

14. Бродська О.О. Жанрова 

та ідейно-тематична подібність 

прози Івана Франка та Артура 

Шніцлера // // Первісність 

життєвих змагань. Науковий 

збірник на пошану доктора 

філологічних наук, професора, 

академіка Академії наук Вищої 

школи України Миколи Зимомрі / 

За ред. Р.Радишевського, М. 

Ткачука, І.Зимомрі, 

І.Добрянського.– Київ Ужгород– 

Дрогобич : Посвіт, 2016. – С. 29 – 

38. (0,6 др. арк.) 

15. Бродська О.О.  Тема 

«межової ситуації» у новелі 

«Вмирання» Артура Шніцлера // 



Ювілейний збірник наукових 

праць на пошану доктора 

філологічних наук, професора, 

академіка АН Вищої школи 

України Миколи Івановича 

Зимомрі  / Упорядкування, 

наукова редакція О.Бабелюк, В. 

Лопушанський. – Дрогобич, 2016. 

– С. 78 – 81. (0, 25 др. арк.) 

16. Бродська О.О. Проблема 

відчуження та її осмислення у 

німецькомовній прозі другої 

половини ХХ ст. // Компаративні 

дослідження австрійсько-

українських літературних, 

мовних та культурних контактів. 

– Т. 5 : Ювілейний збірник на 

пошану кандидата психологічних 

наук, доцента Василя 

Лопушанського / [упор., наук. 

Ред.. Я. Лопушанського, 

О. Радченка та О. Бродської]. – 

Дрогобич : Посвіт, 2017. – С. 126 

– 136. (0,7 др. арк.) 

17. Brodska O. Femme fatale 

Thematik in den Werken Arthur 

Schnitzlers / O. Brodska // Orbis 

Linguarum. – Vol. 46 : Festgabe für 

Hubert Orłowski zum achtzigsten 

Geburtstag / [Herausgegeben von 

Edward Białek, Tomasz Jabłecki 

und Jaroslav Lopuschanskyj]. – 

Dresden – Wrocław : Neisse Verlag 

&Oficyna Wydawnicza ATUT, 

2017. – S. 89 – 99 (0,7 др. арк.). 

18. Бродська О.О. 

Екзистенційні мотиви у творах 

А. Шніцлера та В. Винниченка / 

О.О. Бродська // Компаративні 



дослідження австрійсько-

українських літературних, 

культурних та мовних контактів. 

– Том 7: Матеріали 

Міжнародного форуму «V Дні 

Австрії у Дрогобичі» (23 – 30 

квітня 2017 р.) / упор., наук. ред. 

Я. Лопушанського та 

О. Радченка. – Дрогобич – Ґрац : 

Посвіт, 2018. – С. 190 – 198. (0,6 

др. арк.) 

 

19) діяльність за спеціальністю у 

формі участі у професійних 

та/або громадських об’єднаннях; 

Член Української спілки 

германістів вищої школи; 

Член Асоціації українських 

германістів. 

Член Центру українсько-

австрійської співпраці 

 

 

Каракевич 

Роксоляна 

Орестівна 

доцент 

Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

інститут імені Івана 

Франка, 

 

1987 р. 

 

«Французька і 

німецька мови» 

 

Вчитель 

французької 

і німецької мов 

кандидат філологічних 

наук, 

 

10.02.17. Порівняльно- 

історичне і типологічне 

мовознавство 

 

Типологічна 

характеристика 

артефактів і ментафактів 

у фразеологічних 

одиницях німецької та 

української мов 

 

ДК № 010195 від 

 Львівський 

національний 

університет імені Івана 

Франка (кафедра 

міжкультурної 

комунікації та 

перекладу) 

15.02.21-29.03.21 

 

Лінгвокультурологічне 

дослідження 

фразеологізмів у сфері 

духовної та 

матеріальної культури 

 

3) 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. Каракевич Р.О., Юзвяк О. 

„Етнолінгвістичні витоки 

лінгвокультурології“. „Молодь і 

ринок“. Дрогобицький державний 

педагогічний університет імені 

Івана Франка.  Збірник наукових 

праць. 2016. Вип. 11. С. 72-77.  



26.10.2012 

 

Атестаційна колегія МОН 

 

доцент кафедри практики 

німецької мови 

 

12ДЦ №045076 

від 15.12.2015  

 

Атестаційна колегія 

 

Довідка №1306-С  

від 02.04.2021 

 

6 кредитів 

2. Каракевич Р.О. 

Концептологічні витоки 

лінгвокультурології ISSN 2078-

340X. Іноземна філологія. 2016. – 

Вип. 129. С. 65–69. (0, 3 др. арк.) 

3. Каракевич Р.О. Семантична 

структура фразеологізмів групи 

«Людські емоції» / 

Р.О. Каракевич // Молодий 

вчений. – 2018. – № 3.1 (55.1) 

березень. – С. 72 – 75 (Index 

Copernicus) (0,25 др. арк.). 

4. Каракевич Р.О. Національно-

культурний зміст фразеологічних 

одиниць у сфері духовної 

культури / Молодий вчений. – 

2019. – № 4.2 (68.2) квітень. – С. 

91 – 94. (0,6 др. арк.) (Google 

Scholar, Research Bible, Index 

Copernicus) 

5. Каракевич Р.О. 

Лінгвокультуремна асиметрія 

гастронімів (на матеріалі 

німецької та української мов) // 

Молодий вчений. – 2020. – № 3.2 

(79.2). – С. 35 – 41. (0,6 др.арк.) 

Google Scholar, Research 

Bible, Index Copernicus) 

6. Каракевич Р.О. 

Вербалізація фразеологізмів-

фітонімів у порівняльному 

аспекті. Науковий вісник 

Міжнародного гуманітарного 

університету. Серія: „Філологія“. 

Збірник наукових праць. Випуск 

47 том 1. 2021. С. 100-103.  

 

3) наявність виданого підручника 

чи навчального посібника 

http://scholar.google.com/citations?user=ruH9fHoAAAAJ&hl
http://scholar.google.com/citations?user=ruH9fHoAAAAJ&hl
http://journalseeker.researchbib.com/?action=viewJournalDetails&issn=23045809&uid=r31b6a
http://journals.indexcopernicus.com/+,p24780203,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/+,p24780203,3.html
http://scholar.google.com/citations?user=ruH9fHoAAAAJ&hl
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


(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). 

Каракевич Р.О. Типологічна 

характеристика німецьких та 

українських лінгвокультурем-

ментeфактів у сфері духовної 

культури / Р.О. Каракевич. – 

Дрогобич : Посвіт, 2018. – 73 с. 

(4, 25 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. Хміль О., Юзвяк О., 

Каракевич Р. Словник синонімів 

французької мови. Дрогобич: 

Редакційно-видавничий відділ 

ДДПУ імені Івана Франка, 2016.  

C. 116с. / 7, 25 др.арк. / 2, 4 др. 

арк. 

2. Радченко О., Каракевич Р. 

 Philologische Textanalyse  / 



Філологічний аналіз художнього 

німецькомовного тексту : 

Навчально-методичний посібник. 

Дрогобич : Посвіт, 2017. – 168 с. 

(нім.)  

3. Робоча програма з 

дисципліни «Практична фонетика 

німецької мови» для 

спеціальності 014.02 Середня 

освіта. (Мова і література 

(англійська, німецька)), на основі 

освітньої програми та 

навчального плану підготовки 

фахівців першого 

(бакалаврського) рівня вищої 

освіти (розробник – доц. 

Каракевич Р. О.). 

4. Робоча програма з 

дисципліни «Теоретична 

фонетика німецької мови» для 

спеціальності 014 Середня освіта. 

(Мова і література (англійська)) 

на основі освітньої програми та 

навчального плану підготовки 

фахівців першого 

(бакалаврського) рівня вищої 

освіти. освіти (розробник – доц. 

Каракевич Р. О.). 

5. Робоча програма з 

дисципліни «Стилістика та 

інтерпретація німецького тексту» 

для спеціальності 014 Середня 

освіта (Мова і література 

(англійська)) на основі освітньої 

програми та навчального плану 

підготовки фахівців першого 

(бакалаврського) рівня вищої 

освіти. освіти (розробник – доц. 



Каракевич Р. О.). 

 

8). Виконання функцій 

(повноважень, обов’язків) 

наукового керівника або 

відповідального виконавця 

наукової теми (проекту), або 

головного редактора/члена 

редакційної колегії/експерта 

(рецензента) наукового видання, 

включеного до переліку фахових 

видань України, або іноземного 

наукового видання, що 

індексується в бібліографічних 

базах; 

Виконання функцій керівника 

науково-дослідної лабораторії 

„Австрійсько-українські студії“, 

що входить до структурних 

підрозділів навчально-наукового 

інституту іноземних мов. 

 

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; 

19. Каракевич Р.О 

Становлення лінгвокультурології 

як самостійної науки // Лексико-

граматичні інноваціі в сучасних 

слов'янських мовах: VIII 

Міжнародна наукова конференція 

(6-7 квітня 2017 року, Україна, 

ДНУ імені Олеся Гончара). – 

Дніпро: Акцент ПП, 2017.– С. 65-



68.(0, 25 др. арк.) 

20. Каракевич Р. О. Джерела 

національно-культурної конотації 

фрaзеологізмів. Компаративні 

дослідження австрійсько-

українських літературних, 

мовних та культурних контактів. 

Ювілейний збірник на пошану 

кандидата психологічних наук, 

доцента В. Лопушанського. – 

ТОМ 5, Дрогобич, – 2017. – С. 

310-314. (0, 25 др. арк.) 

21. Каракевич Р.О 

Теоретичні засади становлення 

зіставної лінгвокультурології / 

Р.О. Каракевич // НОВІ 

КОНЦЕПЦІЇ ВИКЛАДАННЯ У 

СВІТЛІ ІННОВАЦІЙНИХ 

ДОСЯГНЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ 

ДИДАКТИКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ : 

Матеріали Міжнародної науково-

методичної конференції 30 – 31 

жовтня 2017 року / Укл. 

С.М. Іваненко, О.В. Холоденко, 

К.М. Павицька, О.Г. Смольнікова 

– К. : НПУ імені 

М.П.Драгоманова, 2017. – С. 38 – 

44.  (0, 4 др. арк.) 

22. Каракевич Р.О. 

Семантико-граматична 

класифікація фразем- фітонімів / 

XVІI Міжнародна інтернет-

конференція „Science 2021: 

Research and Innovation“ березень, 

15-16. 2021, С. 400-404. 

23. Каракевич Р.О. Розкриття 

національно-культурного змісту 

ФО з соматичним компонентом / 

IX Міжнародна науково-



практична конференція 

“FUNDAMENTAL AND 

APPLIED RESEARCH IN THE 

MODERN WORLD” / 14-16 

квітня, 2021 року, Бостон, США, 

С. 79-81. 

 

14). Керівництво студентом, який 

зайняв призове місце на I або II 

етапі Всеукраїнської студентської 

олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових 

робіт), або робота у складі 

організаційного комітету / журі 

Всеукраїнської студентської 

олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових 

робіт), або керівництво постійно 

діючим студентським науковим 

гуртком / проблемною групою; 

керівництво студентом, який став 

призером або лауреатом 

Міжнародних, Всеукраїнських 

мистецьких конкурсів, фестивалів 

та проектів, робота у складі 

організаційного комітету або у 

складі журі міжнародних, 

всеукраїнських мистецьких 

конкурсів, інших культурно-

мистецьких проектів (для 

забезпечення провадження 

освітньої діяльності на третьому 

(освітньо-творчому) рівні); 

керівництво здобувачем, який 

став призером або лауреатом 

міжнародних мистецьких 

конкурсів, фестивалів, віднесених 

до Європейської або Всесвітньої 

(Світової) асоціації мистецьких 



конкурсів, фестивалів, робота у 

складі організаційного комітету 

або у складі журі зазначених 

мистецьких конкурсів, 

фестивалів); керівництво 

студентом, який брав участь в 

Олімпійських, Паралімпійських 

іграх, Всесвітній та 

Всеукраїнській Універсіаді, 

чемпіонаті світу, Європи, 

Європейських іграх, етапах Кубка 

світу та Європи, чемпіонаті 

України; виконання обов’язків 

тренера, помічника тренера 

національної збірної команди 

України з видів спорту; 

виконання обов’язків головного 

секретаря, головного судді, судді 

міжнародних та всеукраїнських 

змагань; керівництво спортивною 

делегацією; робота у складі 

організаційного комітету, 

суддівського корпусу; 

Керівник постійно діючим 

студентським науковим гуртком 

(проблемною групою, з 2012 

року) 

 

19) діяльність за спеціальністю у 

формі участі у професійних 

та/або громадських об’єднаннях; 

Член громадського об’єднання 

Європейська освіта і наука в 

Україні 

Член Української спілки 

германістів вищої школи. 

Член Асоціації українських 

германістів. 

Член Центру українсько-



австрійської співпраці 

Радченко Олег 

Анатолійович 

доцент Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

університет імені 

Івана Франка 

 

2004, 

 

«Педагогіка і 

методика середньої 

освіти. Мова та 

література 

(німецька, 

англійська)» 

 

 

Вчитель німецької 

та англійської мов і 

зарубіжної 

літератури 

загальноосвітньої 

школи другого та 

третього ступенів 

кандидат філологічних 

наук, 

 

10.01.06 – Теорія 

літератури, 

 

Іманентна поетика Еміля 

Штайґера у контексті 

проблематики сучасного 

літературознавства 

 

ДК №004737 

від 17.02.2012 

Атестаційна колегія МОН 

 

доцент кафедри практики 

німецької мови 

 

12ДЦ №037929 

від 14.02.2014 

 

Атестаційна колегія МОН 

 Львівський 

національний 

університет імені Івана 

Франка (кафедра 

німецької філології) 

05.04.21-19.05.21 

 

Рецепція як форма 

міжлітературної 

взаємодії (приклад 

іманентної 

інтерпретації) 

 

Довідка № 1988 –У від 

28.05.2021 

 

6 кредитів 

4) 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; 

 

9. Радченко О.А. Українські 

контексти іманентної поетики 

Еміля Штайґера / О.А. Радченко // 

Молодий вчений. – 2017. – № 4.3 

(44.3). – С. 220–227. (Index 

Copernicus)  

10. Тельвак В.В., Радченко О.А. 

Листи Леопольда Карла Ґетца до 

Михайла Грушевського / В.В. 

Тельвак, О.А. Радченко // Архіви 

України. – 2018. – № 1 (312). – С. 

244–254. (фахове видання) 

11. Радченко О.А. Еміль 

Штайґер як інтерпретатор 

світової літературної спадщини / 

О.А. Радченко // Молодий 

вчений. – 2018. – № 3.1 (55.1). – 

С. 147–151. (Index Copernicus) 

12. Тельвак В.В., Радченко О.А. 

Листи Отто Гетча до Михайла 

Грушевського / В.В. Тельвак, 

О.А. Радченко // Архіви України. 

– 2018. – № 2–3 (313–314). – С. 

212–221. (фахове видання) 

13. Тельвак В.В., Радченко О.А. 

Незнана рецензія Михайла 

Грушевського / В.В. Тельвак, 

О.А. Радченко // Архіви України. 

– 2019. – № 1 (318). – С. 198–202. 



(фахове видання) 

14. Радченко О.А., Гірна Т.М. 

Проблема синтезу культур у 

німецькій літературі доби 

модернізму // Молодий вчений. – 

2020. – № 3.2 (79.2). – С. 71–76. 

(Index Copernicus) 

15. Радченко О.А. "Цар Едип" 

Софокла в іманентній 

інтерпретації Еміля Штайґера // 

Вісник університету імені 

Альфреда Нобеля. Серія: 

Філологічні науки. 2021. № 1 

(21). С. 29–39. DOI: 

10.32342/2522-4115-2021-1-21-3 

(фахове видання категорії Б, 

Index Copernicus) 

16.  Тельвак В.В., 

Радченко О.А. Листи Яна 

Пайскера до Михайла 

Грушевського // Вісник 

Черкаського університету. Серія: 

Історичні науки. 2021. № 1. 0,7 

др.арк. (фахове видання категорії 

Б, Index Copernicus) 

 

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. Радченко О.А., Каракевич 

Р.О. Philologische Textanalyse – 

Філологічний аналіз художнього 

німецькомовного тексту : Навч.-

метод. посібник / Олег Радченко, 

Роксоляна Каракевич. – 

Дрогобич: Посвіт, 2017. – 168 с. 

(Рекомендовано до друку вченою 

радою ДДПУ ім. Івана Франка, 

протокол № 6 від 21.03.2017 р.) 

2. Радченко О.А, Вайло К.М. 

Практичний курс німецької мови 

: навчально-методичний посібник 

[для студентів IV курсу першого 

(бакалаврського) рівня вищої 

освіти] / Олег Радченко, Катерина 

Вайло. – Дрогобич: Редакційно-

видавничий відділ Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана Франка, 

2018. – 326 с. (Рекомендовано до 

друку вченою радою ДДПУ ім. 

Івана Франка, протокол № 9 від 

21.06.2018 р.) 

3. Практичний курс другої 

іноземної мови (німецької): 

навчальна програма для 

підготовки фахівців першого 

(бакалаврського) рівня вищої 

освіти галузі знань 03 

Гуманітарні науки спеціальності 

035 Філологія (Германські мови 

та літератури (переклад 

включно)). – Дрогобич, 2016. 

4. Техніка перекладу (друга 

іноземна мова): навчальна 

програма для підготовки фахівців 



другого (магістерського) рівня 

вищої освіти галузі знань 03 

Гуманітарні науки спеціальності 

035 Філологія (Германські мови 

та літератури (переклад 

включно)). – Дрогобич, 2017. 

5. Країнознавство країн 

основної іноземної мови: 

Навчальна програма для 

підготовки фахівців першого 

(бакалаврського) рівня вищої 

освіти галузі знань 0203 

Гуманітарні науки напряму 

підготовки 6.020303 Філологія 

(Мова і література (німецька, 

англійська)). – Дрогобич, 2018. 

6. Практичний курс другої 

іноземної мови: навчальна 

програма для підготовки фахівців 

другого (магістерського) рівня 

вищої освіти галузі знань 01 

Освіта/Педагогіка спеціальності 

014 Середня освіта (Мова і 

література (англійська; 

німецька)). – Дрогобич, 2018. 

7. Філологічний аналіз тексту: 

навчальна програма для 

підготовки здобувачів третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої 

освіти спеціальності 035 

Філологія (Загальне 

мовознавство). – Дрогобич, 2018. 

8. Лінгвоперсонологія: 

Навчальна програма для 

підготовки здобувачів третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої 

освіти спеціальності 035 

Філологія (Германські мови). – 

Дрогобич, 2018. 



 

 

8) виконання функцій 

(повноважень, обов’язків) 

наукового керівника або 

відповідального виконавця 

наукової теми (проекту), або 

головного редактора/члена 

редакційної колегії/експерта 

(рецензента) наукового видання, 

включеного до переліку фахових 

видань України, або іноземного 

наукового видання, що 

індексується в бібліографічних 

базах; 

 

Член редакційної колегії 

міжнародної серії наукових 

видань "Opuscula Slavica 

Sedlcensia" (Польща) та 

міжнародного наукового журналу 

"Inskrypcje" (Польща), що 

індексуються в: Index Copernicus 

International – IC Journals Master 

List; POL-Index; WorldCat; Google 

Scholar. 

 

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. Радченко О.А. Розкриття 

людської особистості через 

пізнання Бога у ліриці псалмів 

(концепція Германа Когена) / 



О.А. Радченко // Menschwerdung – 

Wortwerdung : Ювілейний збірник 

на пошану д-ра пед. наук, проф. 

Петера Штеґера / [упоряд. і наук. 

ред. В. Лопушанський, О. 

Бродська]. – Дрогобич – Інсбрук : 

Посвіт, 2016. – С. 267–283. 

2. Радченко О.А. Еміль 

Штайґер – Олександр Потебня: 

пошук концептуальних паралелей 

/ О.А. Радченко // 

Фундаментальні та прикладні 

дослідження: сучасні науково-

практичні рішення і підходи : зб. 

матеріалів І-ї Міжнар. наук.-

практ. конф. (Баку, 27–28 жовтня 

2016 р.) / [ред.-упор. А. Душний, 

М. Махмудов, В. Ільницький, І. 

Зимомря]. – Баку – Ужгород – 

Дрогобич : Посвіт, 2016. – C. 

328–330.  

3. Радченко О.А. Національні 

аспекти західної філології першої 

половини ХХ ст. в оцінці Лео 

Шпітцера / О.А. Радченко // 

Компаративні дослідження 

австрійсько-українських 

літературних, мовних та 

культурних контактів. – Т. 4 : 

Матеріали Міжнародного форуму 

"IV Дні Австрії у Дрогобичі" (27 

вересня – 3 жовтня 2015 р.) / 

[упор., наук. ред. Я. 

Лопушанського та О. Радченка]. – 

Дрогобич – Інсбрук : Посвіт, 

2016. – С. 126–137. 

4.  Радченко О.А. 

Іманентна поетика Еміля 

Штайґера та психолінгвістична 



теорія Олександра Потебні у 

типологічному зіставленні / О.А. 

Радченко // Компаративні 

дослідження австрійсько-

українських літературних, 

мовних та культурних контактів. 

– Т. 5 : Ювілейний збірник на 

пошану кандидата психологічних 

наук, доцентa Василя 

Лопушанського / [упор., наук. 

ред. Я. Лопушанського, О. 

Радченка та О. Бродської]. – 

Дрогобич : Посвіт, 2017. – С. 

137–148. 

5.  Радченко О.А. 

Літературознавча спадщина 

Еміля Штайґера як зразок 

міжкультурної комунікації / О.А. 

Радченко // Наукові записки 

кафедри германських мов і 

перекладознавства: зб. наук. 

праць / [за ред. проф. Зимомрі 

М.І.]. – Вип. 7. – Дрогобич: 

Редакційно-видавничий відділ 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені 

Івана Франка, 2018. – С. 141–148. 

6. Радченко О.А. Своєрідність 

презентації гендерних ролей у 

повісті Леопольда фон Захер-

Мазоха «Венера в хутрі» / О.А. 

Радченко // Компаративні 

дослідження австрійсько-

українських літературних, 

мовних та культурних контактів. 

– Том 7: Матеріали 

Міжнародного форуму «V Дні 

Австрії у Дрогобичі» (23 – 30 

квітня 2017 р.) / упор., наук. ред. 



Я. Лопушанського та О. 

Радченка. – Дрогобич – Ґрац: 

Посвіт, 2018. – С. 156–166. 

7. Лопушанський Я.М., 

Радченко О.А. Hermann 

Sternbachs heimatliebende Elegie 

an Galizien // Компаративні 

дослідження австрійсько-

українських літературних, 

мовних та культурних контактів. 

Том 8: Матеріали Міжнародного 

форуму "VІ Дні Австрії у 

Дрогобичі" (12–19 травня 2019 р.) 

/ упор., наук. ред. Я. 

Лопушанського та О. Радченка. 

Дрогобич – Зальцбурґ: Посвіт, 

2020. С. 162–165. 

8. Радченко О.А. Проблема 

перекладності художнього твору 

в літературознавчій концепції 

Еміля Штайґера // Пріоритетні 

напрями досліджень в науковій та 

освітній діяльності: матеріали II 

Міжнародної науково-практичної 

конференції (Львів, 13–14 липня 

2020 р.). – Львів: Львівський 

науковий форум, 2020. – С. 55–

57. 

 

19) діяльність за спеціальністю у 

формі участі у професійних 

та/або громадських об’єднаннях; 

 

Член Української спілки 

германістів вищої школи; 

Член Асоціації українських 

германістів. 

Член Центру українсько-

австрійської співпраці 



 

 

Шевців Галина 

Михайлівна 

старший 

викладач 

Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

інститут імені Івана 

Франка, 

 

1989 р., 

 

«Французька та 

німецька мови, 

німецька мови» 

 

Вчитель 

французької та 

німецької мов 

кандидат філологічних 

наук, 

 

10.01.06. Теорія 

літератури 

 

„Поезія і правда”: 

автобіографічний дискурс 

Ґете в контексті 

європейської традиції та 

новаторства 

 

ДК № 012138 

від 01.03.2013 

 

Атестаційна колегія 

 Львівський 

національний 

університет імені Івана 

Франка (кафедра 

німецької філології) 

06.02.17.-06.03.17 

 

Довідка № 980-В  

від 07.03.2017 

 

4,5 кредити 

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. Шевців. Г.М., Шевців Р.Б., 

Елементи рецепції творчості Й.-

В. Ґете в українській літературі 

ХІХ-ХХ століть. Наукові записки. 

Серія „Філологічна”. ‒ Острог : 

Видавництво Національного 

університету „Острозька 

академія”. ‒ Вип. 61. ‒ 2016. – С. 

290-293 

2. Шевців. Г.М., Шевців Р.Б., 

Історія особливої дружби в 

автобіографічній саморефлексії 

Й.-В. Ґете та в літературознавчих 

коментарях Літератури світу : 

поетика, ментальність і 

духовність. Збірник наукових 

праць. Випуск 8. ‒ Кривий Ріг : 

Видавництво Криворізького 

державного педагогічного 

університету. ‒ 2017. ‒ С. 216-

226. 

3. Шевців Г.М. Літературна 

презентація дитинства в 

європейському спогадовому 

письмі: від Просвітництва до 

романтизму Літератури світу : 

поетика, ментальність і 

духовність. Збірник наукових 

праць. Випуск 10. ‒ Кривий Ріг : 



Видавництво Криворізького 

державного педагогічного 

університету. ‒ 2017. ‒ С. 213-

223. 

4. Шевців Г.М. Особливості 

рецепції „Поезії і правди” Й.-В. 

Ґете у творчості Томаса Манна. 

Молодий вчений. ‒ 2018. ‒ № 3.1 

(55.1). ‒ C. 202-206. (Index 

Copernicus) 

5. Шевців Г.М. До питання 

дослідження жанру художньої 

автобіографії в німецькому 

літературознавстві. Літератури 

світу : поетика, ментальність і 

духовність. Збірник наукових 

праць. Випуск 12. ‒ Кривий Ріг : 

Видавництво Криворізького 

державного педагогічного 

університету. ‒ 2018. ‒ С. 62-71. 

6. Шевців Г.М. „Поезія і правда” 

Й.- В. Ґете про Біблію як джерело 

духовного образу автобіографа. 

Вісник Маріупольського 

державного університету. Серія : 

філологія. Збірник наукових 

праць. Випуск 20, 2019. – С. 157-

162. 

7. Шевців Г.М. Стиль як 

літературознавча категорія у 

французьких і німецьких 

дослідженнях. Молодий вчений. ‒ 

2020. ‒ № 3.2 (79.2). ‒ C. 128-131. 

(Index Copernicus) 

8. Шевців Г.М. Про 

автобіографічний нарис Тараса 

Шевченка. Актуальні питання 

гуманітарних наук: міжвузівський 

збірник наукових праць молодих 



вчених Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету ім. Івана Франка / 

[редактори-упорядники М. 

Пантюк, А. Душний, І. Зимомря] : 

Дрогобич: Видавничий дім 

«Гельветика», 2021. ‒ Вип. 35. Т. 

6. ‒ С. 134-139. (Index Copernicus, 

Фахове видання (категорія «Б») 

 

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. Дубровська О.Т., Шевців Г.М., 

Шевців Р.Б. Практика усного та 

писемного мовлення: тексти для 

філологічного аналізу [для 

студентів першого 

(бакалаврського) рівня вищої 

освіти із спеціальності 6.020303 

„Філологія* (німецька мова і 

література)” галузі знань 0203 

Гуманітарні науки]. Дрогобич : 

Редакційно-видавничий відділ 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету 

імені Івана Франка, 2016. 



Рекомендовано до друку вченою 

радою Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана Франка 

як навчально-методичний 

посібник (протокол № 8  від  

29.06.2016). 

2. Шевців Г.М., Шевців Р.Б. 

Практика усного та писемного 

мовлення: навчання в 

університеті [для студентів 

першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти із спеціальності 

014.02 Середня освіта. Мова і 

література (німецька, 

англійська)” галузі знань 01 

Освіта]. Дрогобич : Редакційно-

видавничий відділ Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана Франка, 

2017. Рекомендовано до друку 

вченою радою Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана Франка 

як навчально-методичний 

посібник (протокол № 8  від  

25.05.2017). ‒ 124 с. 

3. Шевців Г.М. Практичний курс 

німецької мови: тексти для 

аудіювання. Редакційно-

видавничий відділ Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана Франка, 

2020. Рекомендовано до друку 

вченою радою Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана Франка 

як навчально-методичний 

посібник (протокол № 9 від 30.06. 



2020). 

4.  Робоча програма з дисципліни 

«Комунікативна граматика 

німецької мови» для 

спеціальності 014 Середня освіта. 

(Мова і література (англійська) на 

основі освітньої програми та 

навчального плану підготовки 

фахівців першого 

(бакалаврського) рівня вищої 

освіти. 

5.Робоча програма з дисципліни 

«Теоретична граматика» для 

спеціальності 6.020303 

«Філологія* (німецька мова і 

література) на основі освітньої 

програми та навчального плану 

підготовки фахівців першого 

(бакалаврського) рівня вищої 

освіти 

6. Робоча програма з дисципліни 

«Теоретична граматика німецької 

мови» для спеціальності 014 

Середня освіта (Мова і література 

(німецька)) на основі освітньої 

програми та навчального плану 

підготовки фахівців першого 

(бакалаврського) рівня вищої 

освіти. 

 

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. Шевців Г.М., Шевців Р.Б. 



„Поезія і правда” Й.-В. Ґете: 

елементи психоаналітичної 

інтерпретації автобіографічного 

дискурсу. Компаративні 

дослідження австрійсько-

українських літературних, 

мовних та культурних контактів. 

‒ т. 5. Ювілейний збірник на 

пошану кандидата психологічних 

наук, доцента Василя 

Лопушанського / [упор., наук ред. 

Я. Лопушанського, О. Радченка, 

та О. Бродської]. ‒ Дрогобич: 

Посвіт, 2017. ‒ С. 157- 164. 

2. Шевців Г.М. До питання 

інтерпретації „Поезії і правди” 

Й.-В. Ґете. Освіта і наука в 

умовах глобальних 

трансформацій. Матеріали 

Всеукраїнської наукової 

конференції. 24-25 листопада 

2017 р., м. Дніпро. Частина ІІ. / 

Наук. ред. О. Ю. Висоцький. – 

Дніпро : СПД «Охотнік», 2017. – 

С. 257-259. 

3. Шевців Г.М. Л. Фойхтванґер і 

європейська автобіографічна 

традиція. Україна в гуманітарних 

і соціально-економічних вимірах. 

Матеріали ІІІ Всеукраїнської 

наукової  конференції. 30-31 

березня 2018 р., м. Дніпро. 

Частина І. / Наук. ред. О. Ю. 

Висоцький. – Дніпро : СПД 

«Охотнік», 2018. – С. 272-273. 

4. Шевців Г.М. До питання 

трактування літературознавчої 

термінології. Освіта і наука у 

мінливому світі: проблеми та 



перспективи розвитку. Матеріали 

міжнародної наукової  

конференції. 29-30 березня 2019 

р., м. Дніпро. Частина ІІ. / Наук. 

ред. О. Ю. Висоцький. – Дніпро : 

СПД «Охотнік», 2019. – С. 349-

351. 

5. Шевців Г.М. Категорія стилю в 

українському та російському 

літературознавстві. Освіта і наука 

у мінливому світі: проблеми та 

перспективи розвитку. Матеріали 

ІІ міжнародної наукової  

конференції. 27-29 березня 2020 

р., м. Дніпро. Частина ІІ. / Наук. 

ред. О. Ю. Висоцький. – Дніпро : 

СПД «Охотнік», 2020. – С. 236-

238. 

6. Шевців Г.М. Число в 

художньому життєписі Й.-В. Ґете. 

Концептуальні проблеми 

розвитку філологічних наук у 

сучасному полікультурному 

просторі: Матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції, 

м. Київ, 19-20 червня 2020 р. ‒ 

Київ: Таврійський національний 

університет імені В.І 

Вернадського, 2020. ‒ С. 56-59.  

7. Шевців Г.М. Символічність 

казки в автобіографії Й.-В. Гете. 

Нове та традиційне у 

дослідженнях сучасних 

представників філологічних наук: 

Міжнародна науково-практична 

конференція, м. Одеса, 26–27 

лютого 2021 року. – Одеса: 

Південноукраїнська організація 

«Центр філологічних 



досліджень», 2021. – С.85-88. 

8. Шевців Г.М. Європейська 

автобіографічна традиція у 

спогадовому письмі Акутагави 

Рюноске. Освіта і наука у 

мінливому світі: проблеми та 

перспективи розвитку. Матеріали 

ІІІ Міжнародної наукової 

конференції. 26-27 березня 2021 

р., м. Дніпро. Частина ІІ. / Наук. 

ред. О.Ю.Висоцький. – Дніпро: 

СПД «Охотнік», 2021. -с. 244-246. 

 

19) діяльність за спеціальністю у 

формі участі у професійних 

та/або громадських об’єднаннях; 

Член Асоціації українських 

германістів. 

Палиця Галина 

Степанівна 

доцент Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

інститут імені Івана 

Франка 

 

1996, 

 

Німецька мова і 

література та 

англійська мова і 

література, 

 

Вчитель  німецької 

мови та літератури,  

англійської мови та 

літератури) 

кандидат філологічних 

наук, 

10.02.04 – Германські 

мови, 

 

Лексичні та лексико-

граматичні засоби 

вираження значення 

множинності в сучасній 

німецькій мові», 

 

ДК № 021859 від 

14.01.2004  

Вища атестаційна комісія 

України 

 

доцент 

кафедри німецької 

філології 

 

 Львівський 

національний 

університет імені Івана 

Франка (кафедра 

міжкультурної 

комунікації та 

перекладу) 

 06.05.19.-06.06.19 

 

Довідка № 2244-Ф  

від 25.06.2019 

 

6 кредитів 

 

5) 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; 

17. Вербалізація концепту 

виховання в україномовних і 

німецькомовних цитатах. 

Молодий вчений. 2017. №.4.3 

(44.3). С. 186 – 194 (видання, що 

індексується міжнародними 

наукометричними базами – Index 

Copernicus (IC™ Value): 4.11 

(2013); 5.77 (2014); 43.69 (2015)). 

18. Концепт учасник процесу 

виховання в розрізі німецьких, 

українських і російських паремій. 

Молодий вчений. 2018. № 3.1 



02ДС №011951  

від 20.04.2006 

Атестаційна колегія МОН 

(55.1). С. 127-131 (видання, що 

індексується міжнародними 

наукометричними базами – Index 

Copernicus (IC™ Value): 4.11 

(2013); 5.77 (2014); 43.69 (2015); 

56.47 (2016)). 

19. Метафора як засіб 

вираження концепту «освіта» (на 

матеріалі німецької, української 

та російської мов). Молодий 

вчений. 2019. № 4.2 (68.2). С. 164-

168 (видання, що індексується 

міжнародними наукометричними 

базами GoogleScholar, Cite Factor, 

Research Bible, Index Copernicus).  

20. Репрезентація лексеми книга 

в німецько- та україномовних 

цитатах відомих людей. Science 

and Education a New Dimension. 

2020 Apr. Philology. VIII(67). 

Issue: 225. P. 50-53 (видання, що 

індексується міжнародними 

наукометричними базами INDEX 

COPERNICUS: ICV 2014: 70.95; 

ICV 2015: 80.87; ICV 2016: 73.35; 

ICV 2018:90.25; ICV 2019: 89.50; 

GOOGLESCHOLAR, CROSSREF 

(DOI prefix: 10.31174); ULRICHS 

WEB GLOBAL SERIALS 

DIRECTORY; UNION OF 

INTERNATIONAL 

ASSOCIATIONS YEARBOOK; 

SCRIBT; ACADEMIA.EDU). 

21. Вербалізація концепту 

вчитель у німецькомовних 

цитатах відомих людей. 

Актуальні питання гуманітарних 

наук. 2020. Вип. 29. Том 3. С.79-

84. 



22. Професійна підготовка 

майбутніх учителів німецької 

мови засобами сучасних веб-

ресурсів. Науковий часопис 

національного педагогічного 

університету імені 

М.П. Драгоманова. Серія 5. 

Педагогічні науки: реалії та 

перспективи. 2021. Випуск 79. 

Том 2. С. 35-42. 

23. Німецькомовні цитати 

відомих людей як засіб 

вербалізації концептосфери 

«освіта». Вчені записки 

Таврійського національного 

університету імені 

В.І. Вернадського. Серія 

«Філологія. Журналістика». 2021. 

Т.32 (71). № 2. С. 185-189. 

 

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) 

1. Вступ до германського 

мовознавства в тестах : навч. 

посіб. Дрогобич : Видавничий 

відділ ДДПУ імені Івана Франка, 

2016. 50 с. 

Рекомендовано до друку вченою 

радою університету (протокол 

№ 8 від 29.06.2016 р.). 

2. Практикум з німецької 

мови : навч. посіб. Дрогобич : 



Редакційний відділ ДДПУ імені 

Івана Франка, 2017. 40 с. 

Рекомендовано до друку вченою 

радою університету (протокол 

№ 17 від 19.10.2017 р.). 

3. Практикум з німецької 

мови : навч. посіб. Дрогобич : 

Редакційний відділ ДДПУ імені 

Івана Франка, 2021. Ч.2. 66 с. 

Рекомендовано до друку вченою 

радою університету (протокол 

№ 6 від 22.04.2021 р.). 

 

 

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. Робоча програма з навчальної 

дисципліни «Вступ до 

германського мовознавства» для 

спеціальності 014 Середня освіта 

(Мова і література (англійська)); 

014 Середня освіта (Мова і 

література (німецька)) на основі 

освітньої програми та 

навчального плану підготовки 

фахівців першого 

(бакалаврського) рівня вищої 



освіти. 

2. Робоча програма з навчальної 

дисципліни «Давні та сучасні 

германські мови» для  

спеціальності 014 Середня освіта 

(Мова і література (англійська)); 

014 Середня освіта (Мова і 

література (німецька)) на основі 

освітньої програми та 

навчального плану підготовки 

фахівців першого 

(бакалаврського) рівня вищої 

освіти. 

3. Робоча програма з навчальної 

дисципліни «Практикум з мовної 

комунікації» для спеціальності 

035 Філологія (германські мови 

та література (переклад 

включно)) на основі освітньої 

програми та навчального плану 

підготовки фахівців першого 

(бакалаврського) рівня вищої 

освіти. 

4. Робоча програма з навчальної 

дисципліни 

«Загальнотеоретичний курс 

німецької мови» для 

спеціальності 014 Середня освіта 

(Мова і література (англійська)) 

на основі освітньої програми та 

навчального плану підготовки 

фахівців другого (магістерського) 

рівня вищої освіти. 

5. Робоча програма з навчальної 

дисципліни «Культура усного та 

писемного мовлення» для 

спеціальності 014 Середня освіта 

(Мова і література (німецька)) на 

основі освітньої програми та 



навчального плану підготовки 

фахівців другого (магістерського) 

рівня вищої освіти. 

6. Робоча програма з навчальної 

дисципліни «Порівняльна 

типологія німецької та 

української мов» для 

спеціальності 014 Середня освіта 

(Мова і література (німецька)) на 

основі освітньої програми та 

навчального плану підготовки 

фахівців другого (магістерського) 

рівня вищої освіти. 

7. Робоча програма з навчальної 

дисципліни «Давні мови світу» 

для спеціальності 035 Філологія 

на основі освітньої програми та 

навчального плану підготовки 

третього освітньо-наукового 

рівня вищої освіти освітнього 

ступеня «доктор філософії». 

8. Робоча програма з навчальної 

дисципліни «Основи 

германського мовознавства» для 

спеціальності 035 Філологія на 

основі освітньої програми та 

навчального плану підготовки 

третього освітньо-наукового 

рівня вищої освіти освітнього 

ступеня «доктор філософії». 

9. Робоча програма з навчальної 

дисципліни «Лінгвосеміотика» 

для спеціальності 035 Філологія 

на основі освітньої програми та 

навчального плану підготовки 

третього освітньо-наукового 

рівня вищої освіти освітнього 

ступеня «доктор філософії». 

 



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. Засоби мовної реалізації 

концепту вихователь у цитатах 

української, російської та 

німецької мов. Англійська мова у 

ХХІ столітті: спосіб мислення, 

професійної комунікації та 

діалогу культур : матеріали 

міжуніверситетського круглого 

столу з міжнародною участю, 

м. Дрогобич, 8 квітня 2016 р. 

Одеса, 2016. С. 110-112.  

2. Поле паремійного 

педагогічного дискурсу (на 

матеріалі української, російської 

та німецької мов). 

Компаративістичні дослідження 

австрійсько-українських 

літературних, мовних та 

культурних контактів : матеріали 

міжнародного форуму V Дні 

Австрії у Дрогобичі, м. Дрогобич, 

23-30 квітня 2017 р. Дрогобич, 

2018. Т. 7. С. 242-248. 

3. Семантичні ознаки паремій 

із числівником EINS у сучасній 

німецькій мові. Наукові записки 

Інституту іноземних мов. 

Дрогобич, 2018. Вип 14. С. 204-

210 (у співавторстві з маг. 

С. Марко). 

4. Метафорична репрезентація 



концепту вчитель у 

німецькомовних цитатах відомих 

людей. Наукові записки Інституту 

іноземних мов. Дрогобич, 2018. 

Вип. 7. С. 133-140 (у 

співавторстві з маг. С. Манько). 

5. Вербалізація концепту 

«TEACHING» в англомовних 

цитатах відомих людей. Наукові 

записки Інституту іноземних мов. 

Дрогобич, 2018. Вип. 14. С.196-

204 (у співавторстві з маг. 

Д. Лесь). 

6. Лексичні засоби вираження 

концептів «РОЗУМ»  

«ГЛУПОТА» в німецьких 

пареміях. Наукові записки 

Інституту іноземних мов. 

Дрогобич, 2018. Вип. 14. С.191-

195 (у співавторстві з маг. 

О. Безнос). 

7. Вербалізація назв видів 

занять у сфері сільського 

господарства (на матеріалі 

німецьких паремій). Science – the 

Future of the World : abstracts of V 

International Scientific and Praсtical 

Conference, Prague, 23-24 June 

2020. Prague, 2020. P. 117-122 (у 

співавторстві з маг. Сабан Н.).  

8. Паремії з компонентом Auge 

в сучасній німецькій мові 

Компаративістичні дослідження 

австрійсько-українських 

літературних, мовних та 

культурних контактів : матеріали 

міжнародного форуму VІ Дні 

Австрії у Дрогобичі, м. Дрогобич, 

12-19 травня 2019 р. Дрогобич, 



2020. Т. 8. С. 261-265 (у 

співавторстві з маг. 

І. Опалінською).  

9. Вербалізація концепту GEIZ 

у німецьких пареміях. Sectoral 

research XXI : scientific papers 

“SCIENCIA” with Proceedings of 

the I International Scientific and 

Theoretical Conference, Chicago, 

26 March 2021. Chicago, 2021. 

Vol. 2. P. 98-100 (у співавторстві з 

Вінтонів М.). 

10.  Німецькі паремії з 

компонентом groβ: семантичний 

аспект. Science 2021: Research and 

Innovation : abstracts of XVII 

International Scientific and Praсtical 

Conference, Philadelphia, 29-39 

March 2021. Philadelphia, 2021. 

P. 147-153 (у співавторстві з 

Іваночко І.). 

 

14) керівництво студентом, який 

зайняв призове місце на I або II 

етапі Всеукраїнської студентської 

олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових 

робіт), або робота у складі 

організаційного комітету / журі 

Всеукраїнської студентської 

олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових 

робіт), або керівництво постійно 

діючим студентським науковим 

гуртком / проблемною групою; 

керівництво студентом, який став 

призером або лауреатом 

Міжнародних, Всеукраїнських 

мистецьких конкурсів, фестивалів 



та проектів, робота у складі 

організаційного комітету або у 

складі журі міжнародних, 

всеукраїнських мистецьких 

конкурсів, інших культурно-

мистецьких проектів (для 

забезпечення провадження 

освітньої діяльності на третьому 

(освітньо-творчому) рівні); 

керівництво здобувачем, який 

став призером або лауреатом 

міжнародних мистецьких 

конкурсів, фестивалів, віднесених 

до Європейської або Всесвітньої 

(Світової) асоціації мистецьких 

конкурсів, фестивалів, робота у 

складі організаційного комітету 

або у складі журі зазначених 

мистецьких конкурсів, 

фестивалів); керівництво 

студентом, який брав участь в 

Олімпійських, Паралімпійських 

іграх, Всесвітній та 

Всеукраїнській Універсіаді, 

чемпіонаті світу, Європи, 

Європейських іграх, етапах Кубка 

світу та Європи, чемпіонаті 

України; виконання обов’язків 

тренера, помічника тренера 

національної збірної команди 

України з видів спорту; 

виконання обов’язків головного 

секретаря, головного судді, судді 

міжнародних та всеукраїнських 

змагань; керівництво спортивною 

делегацією; робота у складі 

організаційного комітету, 

суддівського корпусу; 

1. Член журі ІІІ етапу 



Всеукраїнської студентської 

олімпіади з німецької мови 

(Київський національний 

лінгвістичний університет, 

квітень 2019 року). 

2. Керівництво проблемною 

групою «Сучасна пареміологія: 

семантичний і граматичний 

аспекти». 

 

19) діяльність за спеціальністю у 

формі участі у професійних 

та/або громадських об’єднаннях; 

Член Української спілки 

германістів вищої школи; 

Член Асоціації українських 

германістів. 

 

Сивик 

Оксана 

Анатоліївна 

доцент 

Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

університет імені 

Івана Франка 

2005, 

 

«Педагогіка і 

методика середньої 

освіти. Мова та 

література 

(німецька, 

англійська)» 

 

Вчитель німецької і 

англійської мов та 

зарубіжної 

літератури 

загальноосвітньої 

школи другого та 

кандидат педагогічних 

наук 

 

13.00.01 – Загальна 

педагогіка та історія 

педагогіки 

 

Розвиток естетичного 

виховання студентської 

молоді всистемі 

педагогічної освіти 

України (друга половина 

XX – початок XXI 

століття)  

 

ДК №027562 

від 28.04.2015 

 

Атестаційна колегія 

 Львівський 

національний 

університет імені Івана 

Франка (кафедра 

німецької філології) 

02.04.18-03.05.18. 

 

Довідка № 2084 –В  

від 10.05.2018 

 

4,5 кредити 

6) 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. Сивик О.А. Адальберт 

Штіфтер: особливості 

новелістичної композиції творів. 

Збірник наукових праць 

«Літератури світу: поетика, 

ментальність і духовність». 

Випуск 8.     Кривий Ріг, 2017.      

С. 96-105. 

2. Сивик О.А. Специфіка 

новели в літературній спадщині 

В. Гауфа. Літератури світу: 

поетика, ментальність і 



третього ступенів. духовність: збірник наукових 

праць. – Вип. 12. – Кривий Ріг, 

2018. – 159 ст. 

3. Сивик О.А. Морфологічні 

характеристики циклічної моделі 

часу в німецькій романтичній 

казці. Молодий вчений. 2019. № 

4.2.(68.2). С. 197 – 200. (видання, 

що індексується міжнародними 

наукометричними базами – Index 

Copernicus) 

4. Сивик О. А. Історична 

тематика в новелі В. Гауфа 

«Портрет імператора». Актуальні 

питання гуманітарних наук: 

міжвузівський збірник наукових 

праць молодих вчених 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені 

Івана Франка / [редактори-М. 

Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. 

Дрогобич: Видавничий дім 

«Гельветика», 2020 – Вип. 28. 

Том 4. С. 10 –14. (видання, що 

індексується міжнародними 

наукометричними базами – Index 

Copernicus, категорія «Б») 

5. Сивик О. А. Проблематика 

концепту простір в німецькій 

казці. Молодий вчений. 2020. 

№3.2.(79.2). С. 85-89. (видання, 

що індексується міжнародними 

наукометричними базами – Index 

Copernicus) 

6. Сивик О. А. Авторський 

образ у казках В. Гауфа й Е. Т. А. 

Гофмана. Вчені записки 

Таврійського національного 



університету імені В. І. 

Вернадського. Серія «Філологія. 

Журналістика». 2021. Том 32 (71), 

№ 1. С. 127  – 131. (видання, що 

індексується міжнародними 

наукометричними базами – Index 

Copernicus, категорія «Б») 

 

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. Сивик О.А., Сторонська О.С. 

Практика усного та писемного 

мовлення: навчально-

методичний посібник  –  

Дрогобич : Редакційно-

видавничий відділ Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана Франка, 

2016. –  80 с. 

Рекомендовано до друку вченою 

радою університету (протокол 

№ 8 від 29.06.2016 р.). 

 

2. Сивик О.А. Навчально-

методичний посібник "Практика 

усного та писемного мовлення: 



Житло. Будинок.  Пори року. 

Погода: навчально-методичний 

посібник / Сивик Оксана 

Анатоліївна. – Дрогобич: 

Видавничий відділ 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені 

Івана Франка, 2017. – 66 с.  

Рекомендовано до друку вченою 

радою університету (протокол 

№ 10 від 22.06. 2017 р.). 

 

3. Робоча програма з 

дисципліни «Практика усного і 

писемного мовлення» для 

спеціальності 014.02 Середня 

освіта. (Мова і література 

(німецька, англійська)) на основі 

освітньої програми та 

навчального плану підготовки 

фахівців першого 

(бакалаврського) рівня вищої 

освіти  

 

10) участь у міжнародних наукових 

та/або освітніх проектах, 

залучення до міжнародної 

експертизи, наявність звання 

“суддя міжнародної категорії”; 

ÖEAD–ПРОГРАМА 16.04.2018 – 

28.04.2018, Віденський 

університет /інститут славістики, 

Відень (Австрія) 

Stipendienaufenthalt an der 

Universität Wien im Rahmen des 

ÖEAD-Programms Stipendien 

Lemberg (ICM-2017-10136) 

zwecks Recherchen „Deutsch als 

Fremdsprache“, 16.04.2018-



28.04.2018. 

 

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. Сивик О.А. Концепція 

любові та природи в новелі А. 

Штіфтера «Брігітта» // Збірник 

наукових статей: «Філологія, 

соціологія і культурознавство. 

Сучасні проблеми та перспективи 

розвитку» 29.04.2016-30.04.2016р. 

- Варшава: Вид-цтво: Diamond 

trading tour, 2016р. – 11-15 ст.  

2. Сивик О.А. Жанрові 

особливості новелістики 

Адальберта Штіфтера // 

Компаративні дослідження 

австрійсько-українських 

літературних, мовних та 

культурних контактів / [упор., 

наук. ред. Я. Лопушанського, О. 

Радченка, О. Бродської]. – 

Дрогобич : Посвіт, 2017. – Т. 5. – 

С. 190-195.  

3. Сивик О.А. Структура 

новелістичної творчості В. Гауфа 

в епоху бідермаєр // Збірник 

наукових статей: «Наука, 

исследования, развитие. 

Филология, социология, 

культорология» 30.05.2018-

31.05.2018р. - Барселона: Вид-



цтво: Diamond trading tour, 2018р. 

– 21-24 ст. 

4. Сивик О.А. Аналіз течії та 

динаміки часу в німецькомовній 

казці. Матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції 

«Філологічні й педагогічні студії 

у вітчизняній та зарубіжній науці 

XXI сторіччя». 23 червня, Київ, 

2020. С. 113-116. 

5. Сивик О. А., Дичко О. Р. 

Комунікативно-синтаксичне 

структурування сучасної 

німецької літературної казки. 

Матеріали міжнародної науково-

практичної конференції 

«Розвиток філологічних наук: 

Європейські практики та 

національні перспективи». 2020. 

Одеса. С. 77-80. 

6. Сивик О.А. Словотвірні 

конструкції в казках В. Гауфа. 

Матеріали міжнародної науково-

практичної конференції «Наука і 

технологія», 22-23 лютого. 

Німеччина, Берлін. 2021. C. 192 – 

197. 

 

19) діяльність за спеціальністю у 

формі участі у професійних 

та/або громадських об’єднаннях; 

Член Української спілки 

германістів вищої школи; 

Член Асоціації українських 

германістів. 

Член Центру українсько-

австрійської співпраці 

 



 

Мелех Галина 

Богданівна 

старший 

викладач 

Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

університет імені 

Івана Франка 

 

2005, 

 

 «Педагогіка і 

методика середньої 

освіти. Мова та 

література 

(німецька)»,  

 

магістр 

педагогічної освіти, 

викладач німецької 

мови та літератури 

Кандидат філологічних 

наук, 

 

10.02.04- германські мови 

 

Німецька фахова мова 

кулінарії: системно-

структурні та функційно-

семантичні аспекти 

 

ДК №049838 

від 18.12. 2018 

 

Атестаційна колегія 

 Чернівецький  

університет імені Юрія 

Федьковича (кафедра 

германського, 

загального та 

порівняльного 

мовознавства)  

02.03.20-15.04.20  

 

Німецька фахова мова 

кулінарії 

 

Довідка №05-20/14 

 від 12.05.20 

 

6 кредитів 

7) 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; 

 

24. Мелех Г.Б. Німецька фахова 

мова кулінарії: проблеми 

лексико-тематичного членування. 

Наукові записки. Випуск 165. 

Серія: Філологічні науки. 

Кропивницький: Видавництво 

«КОД», 2018. С. 358 – 361. 

25. Мелех Г.Б. Фахова мова 

кулінарії як вербалізований 

феномен лінгвокультурології. 

Молодий вчений. 2019. №4.2 

(68.2). С. 145 – 148. (видання, що 

індексується міжнародними 

наукометричними базами – Index 

Copernicus, Google Scholar  

26. Мелех Г.Б. Стратифікація 

німецької фахової мови кулінарії 

(на матеріалі лексикографічних 

джерел). Наукові записки. Випуск 

187. Серія: Філологічні науки. 

Кропивницький: Видавництво 

«КОД», 2020. С. 90 – 94. 

27. Мелех Г.Б. Особливості 

перекладу кулінарних лексичних 

одиниць (на прикладі роману 

Василя Барки «Жовтий князь»). 

Науковий вісник Чернівецького 

університету: збірник наукових 

праць. Випуск 823. Германська 



філологія. Чернівці: Чернівецький 

національний університет ім. 

Юрія Федьковича. 2020. С. 155 – 

161. 

28. Мелех Г.Б. Функційно-

семантичні характеристики 

кулінарної лексики в художніх 

творах. Актуальні питання 

гуманітарних наук: міжвузівський 

збірник наукових праць молодих 

вчених Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана Франка / 

[редактори-упорядники М. 

Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. 

– Дрогобич: Видавничий дім 

«Гельветика», 2021. – Вип. 35. 

Т.7. С. 107 – 113. 

 

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); 

Мелех Г.Б., Кійко С.В. Німецько-

український кулінарний словник: 

Близько 6500 термінів і 

терміносполук / Г.Б. Мелех, С.В. 

Кійко. – Чернівці: Чернівецький 

національний університет ім. 

Юрія Федьковича, 2021. 288 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; 

 Робоча програма з дисципліни 

«Практична граматика німецької 

мови» для спеціальності 014.02 

Середня освіта. (Мова і 

література (німецька)), на основі 

освітньої програми та 

навчального плану підготовки 

фахівців першого 

(бакалаврського) рівня вищої 

освіти. 

 

5) захист дисертації на здобуття 

наукового ступеня; 

Мелех Г. Б. Німецька фахова мова 

кулінарії: системно-структурні та 

функційно-семантичні аспекти. 

10.02.04 – германські мови. 

Чернівецький національний 

університет ім. Юрія Федьковича, 

19 жовтня 2018. 

 

19) діяльність за спеціальністю у 

формі участі у професійних 

та/або громадських об’єднаннях; 

Член Української спілки 

германістів вищої школи; 

Член Асоціації українських 

германістів. 



 

 

Дорофтей 

Орест 

Олексійович 

 

старший 

викладач 

Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

університет імені 

Івана Франка 

2001, 

 

«Педагогіка і 

методика середньої 

освіти. Німецька 

мова і література та  

англійська мова і 

література» 

 

Вчитель німецької і 

англійської мов та 

зарубіжної 

літератури 

кандидат філологічних 

наук, 

 

10.01.01 Українська 

література 

 

Концепція 

польськомовної та 

німецькомовної 

публіцистики і 

літературної критики 

Івана Франка: жанрово-

стильові особливості 

 

ДК №038503 

від 14.12.2006 

 

Вища атестаційна комісія 

України 

 Львівський 

національний 

університет імені Івана 

Франка (кафедра 

німецької філології) 

 

21.11.18-21.12.18 

 

Довідка № 5338 –В  

від 22.12.2018 

 

4,5 кредити 

 

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. Робоча програма навчальної 

дисципліни «Практичний курс 

німецької мови» для 

спеціальності 014.02 Середня 

освіта. (Мова і література 

(англійська)) на основі освітньої 

програми Середня освіта (Мова і 

література (англійська, німецька)) 

та навчального плану підготовки 

фахівців другого (магістерського) 

рівня вищої освіти. 

2. Робоча програма з дисципліни 

«Практичний курс другої 

іноземної мови (німецької)» для 

спеціальності 014 Середня освіта 

(Мова і література (англійська)) 

на основі освітньої програми 

Середня освіта (Мова 

і література (англійська, німецька

))та навчального плану 



підготовки фахівців першого 

(бакалаврського) рівня вищої 

освіти. 

 

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. Дорофтей О.О. Полілог Івана 

Франка  з польською наукою і 

культурою // Збірник : Студії з 

україністики. – Київ-Ужгород-

Дрогобич: Посвіт, 2016. –   

Вип.18.-С.66-76   

2. Дорофтей О.О.  Особливості 

публіцистичного тесту Івана 

Франка /О.ОДорофтей // 

Компаративні дослідження 

австрійсько- українських 

літератур-них, мовних та 

культурних контактів. – Т. 5: 

Ювілейний збірник на пошану 

кандидата психологічних наук, 

доцентa Василя Лопушанського / 

[упор., наук. ред. Я. 

Лопушанського, О. Радченка та 

О. Бродської]. – Дрогобич: 

Посвіт, 2017. – С.179 – 189. 

3. Дорофтей О. О. Німецькомовні 

публіцистичні виступи Івана 

Франка : дискурс проблематики / 

О. О. Дорофтей // Вічність слова. 

Ювілейний збірник присвячений 

70-річчю від дня народження 

професора Миколи Ткачука / за 



ред. проф. Р. Радишевського, 

проф. М. Зимомрі. – Ужгород : 

«TIMPANI», 2019. – С. 86 – 94. (у 

співавторстві з Владислав 

Юрош). (0,4 др. арк.) 

4. Дорофтей О. О. Роль Івана 

Франка в становленні та розвитку 

міжкультурного діалогу : 

польсько-українські та німецько-

українські паралелі / 

О. О. Дорофтей // Вічність слова. 

Ювілейний збірник присвячений 

70-річчю від дня народження 

професора Миколи Ткачука / за 

ред. проф. Р. Радишевського, 

проф. М. Зимомрі. – Ужгород : 

«TIMPANI», 2019. – С. 94 – 106. 

(у співавторстві з Іван Зимомря, 

Яна Грицай). (0,6 др. арк.) 

 

19) діяльність за спеціальністю у 

формі участі у професійних 

та/або громадських об’єднаннях; 

Член Української спілки 

германістів вищої школи; 

 

Вишинський 

Володимир 

Станіславович 

доцент 

Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

інститут імені Івана 

Франка 

 

1996, 

 

«Німецька мова та 

література, 

англійська мова та 

література» 

кандидат філологічних 

наук, 

 

10.01.05 Порівняльне 

літературознавство 

 

Жанрово-стильові 

особливості драми 

Ґергарта Гауптмана: 

натуралістичний 

об’єктивізм (німецько-

українські типологічні 

 Львівський 

національний 

університет імені Івана 

Франка (кафедра 

німецької філології) 

 

04.02.19-04.03.19 

 

Довідка № 991 –С 

від 12.03.2019 

6 кредитів 

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 



 

Вчитель німецької 

мови та літератури, 

англійської мови та 

літератури 

паралелі)  

 

ДК №043917 

від 13.12.2007 

 

Вища атестаційна комісія 

України 

 

загальною кількістю три 

найменування; 

 

1. Робоча програма з дисципліни 

«Практичний курс німецької 

мови» для спеціальності 014 

Середня освіта (Мова і література 

(англійська))на основі освітньої 

програми та навчального плану 

підготовки фахівців першого 

(бакалаврського) рівня вищої 

освіти. 

 

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; 

29. Вишинський В.С. Жанрові 

особливості драми «Честь» Г. 

Зудермана // Компаративні 

дослідження австрійсько-

українських літературних, 

мовних та культурних контактів. 

– Т. 5: Ювілейний збірник на 

пошану кандидата психологічних 

наук, доцента Василя 

Лопушанського. – Дрогобич: 

Посвіт, 2017. – С. 172-178. 

 

 


