
Кадровий склад кафедри романської філології та компаративістики згідно з ліцензійними умовами 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

науково-

педагогічно-

го, 

педагогічно-

го, наукового 

працівника 

Наймену-

вання 

посади 

Освітня 

кваліфікація 

(найменування 

закладу, який 

закінчив науково-

педагогічний, 

педагогічний, 

науковий 

працівник, рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація 

згідно з 

документом про 

вищу освіту) 

Освітня кваліфікація 

(науковий ступінь, 

шифр і найменування 

наукової спеціальності, 

тема дисертації (серія, 

номер, дата, ким 

виданий диплом), вчене 

звання, за якою 

кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно (серія, 

номер, дата, ким 

виданий атестат) 

Професійна кваліфікація (відомості 

про досвід професійної діяльності 

(заняття) за відповідним фахом 

(спеціальністю, спеціалізацією) із 

зазначенням посади та строку 

роботи на цій посаді (крім 

педагогічної, науково-педагогічної, 

наукової діяльності), керівництво 

(консультування) дисертації на 

здобуття наукового ступеня за 

спеціальністю (прізвище, ім’я, по 

батькові дисертанта, здобутий 

науковий ступінь, спеціальність, 

назва дисертації, рік захисту, серія, 

номер, дата, ким виданий диплом), 

наявність публікацій у наукових 

виданнях, які включені до переліку 

фахових видань України, до 

наукометричних баз, зокрема Scopus, 

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 

 

Кемінь 

Володимир 

Петрович 

професор, 

директор 

навчально

-

наукового 

інституту 

іноземних 

мов 

Ужгородський 

державний 

університет, 1983, 

Французька 

мова і література. 

Філолог. 

Викладач. 

Перекладач 

 

Доктор педагогічних 

наук, 

13.00.01 – загальна 

педагогіка та історія 

педагогіки (011 Науки 

про освіту).  

Тема дисертації: 

«Українське 

шкільництво у країнах 

Центральної, Східної та 

Південно-Східної 

Микитюк Володимир Ількович, 

доктор педагогічних наук, 13.00.01 – 

загальна педагогіка та історія 

педагогіки (011 Науки про освіту), 

«Педагогічна концептосфера Івана 

Франка: історія і 

сучасність», 2019, диплом ДД 

№ 008277 від 05.03.2019 р., виданий 

Атестаційною колегією МОН 

Стажування: 

Полонійна академія 

м. Ченстохова 

(Польща), 

Міждисциплінарний 

інститут,  

довідка від 

06.03.2018 р. 

№ 69/RA/AG/18 

4) наявність виданих 

навчально-методичних 

посібників/посібників 

для самостійної 

роботи здобувачів 

вищої освіти та 

дистанційного 

навчання, електронних 

курсів на освітніх 

платформах 

ліцензіатів, конспектів 



Європи (1918 – 1996 

рр.)» (диплом ДН 

№ 003565 від 

20.06.1997 р., виданий 

Вищою атестаційною 

комісією України), 

професор кафедри 

педагогіки (атестат ПР 

№ 000108 від 

10.07.2000 р., виданий 

Атестаційною колегією 

МОН України) 

України. 

1) Кемінь В. Професійно-методична 

складова підготовки вчителів 

французької мови в Україні : 

сучасний стан й освітні перспективи 

/ В. Кемінь, В. Лучкевич // Проблеми 

підготовки сучасного вчителя : 

збірник наукових праць Уманського 

державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини. – 

2018. – Вип. 17. – С. 389–396; 

2) Кемінь В. Культурно-освітня 

діяльність емігрантів із Галичини в 

Чехословаччині міжвоєнної доби / 

В. Кемінь, М. Суділовська // 

Актуальнi питання гуманiтарних 

наук : міжвузівський збірник 

наукових праць молодих вчених 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені 

Івана Франка. – 2020. – Вип. 27. – 

Т. 4. – С. 97–103; 3) Kemin V. How 

sport and its values are perceived by 

adults in the USA and Ukraine : a 

cross-cultural comparison / I. Turchyk, 

O. Romanchuk, N. Sorokolit, 

V. Kemin, M. Lukjanchenko // 

Physical Culture and Sport. Studies and 

Research. – 2021. – No. 90. – Pp. 50–

62; 

 

лекцій/практикумів/ме

тодичних 

вказівок/рекомендацій

/робочих програм, 

інших друкованих 

навчально-методичних 

праць загальною 

кількістю три 

найменування: 

Кемінь В. Тренінг із 

педагогічної 

комунікації : посібник 

для студентів 

педагогічних закладів 

вищої освіти / 

М. Кекош, В. Кемінь. 

– Дрогобич : 

Редакційно-

видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету ім. 

І. Франка, 2021. – 

94 с.; програми 

«Лінгводидактика», 

«Стилістика та 

інтерпретація тексту 

(французька). 

6) наукове 

керівництво 

(консультування) 

здобувача, який 

одержав документ про 



присудження 

наукового ступеня: 

В. Микитюк (2018). 

7) участь  в  атестації  

наукових  кадрів  як  

офіційного  опонента  

або  члена  постійної 

спеціалізованої вченої 

ради, або члена не 

менше трьох разових 

спеціалізованих 

вчених рад: член  

постійної 

спеціалізованої вченої 

ради Д 36.053.01. 

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 видань 

«Людинознавчі студії: 

збірник наукових 

праць Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка. Серія 

«Педагогіка»» та 

«Молодь і ринок». 

Бистрова 

Олена 

Олександрів-

на 

професор Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

інститут імені 

Івана Франка, 

1997, 

Російська мова і 

література та 

англійська мова і 

література. 

Вчитель 

російської мови і 

літератури та 

англійської мови і 

зарубіжної 

літератури 

Доктор філологічних 

наук,  

10.01.06 – теорія 

літератури (035 

Філологія). 

Тема дисертації: 

«Поетика романної 

прози Ф. Достоєвського 

у світлі духовно-

культурної концепції 

Дм. Чижевського» 

(диплом ДД № 001127 

від 26.09.2012 р., 

виданий Атестаційною 

колегією МОН 

України), 

доцент кафедри 

іноземних мов і 

компаративістики 

(атестат 02 ДЦ 

№ 001123 від 

28.04.2004 р., виданий 

 Айзенбарт Любомира Михайлівна, 

кандидат філологічних наук, 

10.01.06 – теорія літератури (035 

Філологія), «Концепт галицького 

літературного пограниччя (на 

матеріалі малої прози М. Яцкова, 

Й. Рота, Б. Шульца)», 2019, диплом 

ДК № 052014 від 23.04.2019 р., 

виданий Атестаційною колегією 

МОН України. 

1) Бистрова О. Титульна сторінка та 

ілюстрації до літературного твору як 

рецептивний вектор / О. Бистрова // 

Філологічні семінари. Театр 

літературного процесу : теорія і 

дійові особи. – К. : Київський 

національний університет ім. 

Т. Шевченка, 2017. – Вип. 20. – 

С. 84–89; 2) Бистрова О. Принципи 

фотографії як складники поетики 

літературного твору / О. Бистрова // 

Стажування: 

Вроцлавський 

університет 

(Польща), інститут 

словʼянської 

філології, 

сертифікат від 

07.11.2019 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/ме

тодичних 

вказівок/рекомендацій

/робочих програм, 

інших друкованих 

навчально-методичних 

праць загальною 

кількістю три 

найменування: 

Бистрова О. Історія 

зарубіжної літератури 



Атестаційною колегією 

МОН України) 

 

Слово і Час. – 2018. – № 9. – С. 33–

42; 3) Бистрова О. Генологічні та 

змістові трансформації казки в 

літературних адаптаціях та 

перекладах англійською мовою / 

О. Бистрова // Літератури світу : 

поетика, ментальність і духовність. 

Збірник наукових праць. – 2020. – 

Вип. 14. – С. 9–15 

(XІX ст.) : методичні 

рекомендації до 

семінарських занять / 

Л. Айзенбарт, 

О. Бистрова. – 

Дрогобич : 

Редакційно-

видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету ім. 

І. Франка, 2019. – 

56 с.; програми 

«Історія зарубіжної 

літератури», «Історія 

зарубіжної літератури 

(XІХ – XХI ст.)», 

«Основні концепти у 

творчості 

нобелівських 

лауреатів в галузі 

літератури». 

6) наукове 

керівництво 

(консультування) 

здобувача, який 

одержав документ про 

присудження 

наукового ступеня: 

Л. Айзенбарт (2019). 

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 видання 

«Проблеми 

гуманітарних наук: 

збірник наукових 

праць Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка. Серія 

«Філологія»». 

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) Бистрова О. 

Мистецтво мозаїки 

автобусних зупинок 

Галичини / 

О. Бистрова // 

Культурна спадщина 

нафтової столиці 

Передкарпаття. 

Матеріали науково-

практичної 

конференції 24 – 25 

квітня 2017 р. – Львів : 

НВФ «Карти і 

Атласи», 2017. – 

С. 68–71; 

2) Бистрова О. 

Благовісне сяйво над 

«Євродомом» / 

О. Бистрова // Фиштик 

Й. Євродім. Пісні. 

Вибране / Й. Фиштик. 

– Дрогобич : Посвіт, 

2017. – С. 3–8; 

3) Бистрова О. 

Концепти культури 

Галичини в мистецтві 

мозаїки автобусних 

зупинок / О. Бистрова 



// Компаративні 

дослідження 

австрійсько-

українських 

літературних, мовних 

та культурних 

контактів. – Т. 7 : 

Матеріали 

Міжнародного форуму 

«Дні Австрії у 

Дрогобичі» (23 – 30 

квітня 2017 р.). – 

Дрогобич – Ґрац : 

Посвіт, 2018. – С. 286–

294; 4) Быстрова Е. 

Физиогномика в 

творчестве Федора 

Достоевского / 

Е. Быстрова // 

Антропология 

Достоевского. Человек 

как проблема и объект 

изображения в мире 

Достоевского. Тезисы 

и аннотации докладов. 

– София : 

Симелпринт, 2018. – 

С. 15–16; 

5) Бистрова О. 

Архітектурна перлина 

Дрогобича у 

культурологічному та 

науковому просторі 

ХХІ століття / 

О. Бистрова // 



Народознавчі зошити. 

– 2019. – № 4 (148). – 

С. 1020–1021. 

Сабат  

Галина 

Петрівна 

професор Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

інститут, 1992, 

Українська мова 

та література, 

російська мова та 

література. 

Вчитель 

української мови 

та літератури, 

російської мови 

та літератури 

Доктор філологічних 

наук, 

 10.06.01 – теорія 

літератури, 10.01.01 – 

українська література 

(035 Філологія). 

Тема дисертації: 

«Казки Івана Франка як 

естетико-поетикальна 

система» (диплом ДД 

№ 008349 від 

26.05.2010 р., виданий 

Вищою атестаційною 

комісією України), 

професор кафедри 

світової літератури 

(атестат 12 ПР 

№ 011486 від 

25.02.2016 р., виданий 

Атестаційною колегією 

МОН України) 

1) Сабат Г. Духовно-національні 

аспекти «Святовечірньої казки» 

Івана Франка та різдвяної казки 

Володимира Винниченка «Дим» / 

Г. Сабат // Рідне слово в 

етнокультурному вимірі : збірник 

наукових праць. – Дрогобич : 

Пόсвіт, 2017. – С. 333–342; 

2) Сабат Г. Міжнародний 

симпозіум «Антропологія 

Достоєвського» в Софії / Г. Сабат 

// Слово і Час. – 2018. – № 12. – 

С. 119–120; 3) Сабат Г. Памʼяті 

незабутнього вчителя Мирона 

Борецького / Г. Сабат // 

Проблеми гуманітарних наук : 

збірник наукових праць 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені 

Івана Франка. – Серія : 

Філологія. – 2019. – Вип. 44. – 

С. 135–139; 4) Сабат Г. У світлі 

рідного слова / Г. Сабат // Рідне 

слово в етнокультурному вимірі. 

– Дрогобич : Пόсвіт, 2019. – 

С. 210–213; 5) Сабат Г. Слово 

про індивідуальний міф Івана 

Франка, Анджея Хцюка і Бруно 

Шульца (стаття-рецензія на 

монографію: Дуркавлевич, В. В. 

(2015). У пошуках наративної 

ідентичності : індивідуальний 

Стажування: 

Український 

Католицький 

Університет, кафедра 

філології, довідка від 

13.12.2019 р., № 1/19 

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) Сабат Г. 

Духовно-національні 

аспекти 

«Святовечірньої 

казки» Івана Франка 

та різдвяної казки 

Володимира 

Винниченка «Дим» / 

Г. Сабат // Рідне слово 

в етнокультурному 

вимірі : збірник 

наукових праць. – 

Дрогобич : Пόсвіт, 

2017. – С. 333–342; 

2) Сабат Г. 

Міжнародний 

симпозіум 

«Антропологія 

Достоєвського» в 

Софії / Г. Сабат // 

Слово і Час. – 2018. – 

№ 12. – С. 119–120; 



міф у творах Івана Франка, 

Анджея Хцюка і Бруно Шульца) / 

Г. Сабат // Рідне слово в 

етнокультурному вимірі. –  

Дрогобич : Пόсвіт, 2021. – 

С. 227–235 

3) Сабат Г. Памʼяті 

незабутнього вчителя 

Мирона Борецького / 

Г. Сабат // Проблеми 

гуманітарних наук : 

збірник наукових 

праць Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка. – Серія : 

Філологія. – 2019. – 

Вип. 44. – С. 135–139; 

4) Сабат Г. У світлі 

рідного слова / 

Г. Сабат // Рідне слово 

в етнокультурному 

вимірі. – Дрогобич : 

Пόсвіт, 2019. – С. 210–

213; 5) Сабат Г. Слово 

про індивідуальний 

міф Івана Франка, 

Анджея Хцюка і 

Бруно Шульца (стаття-

рецензія на 

монографію: 

Дуркавлевич, В. В. 

(2015). У пошуках 

наративної 

ідентичності : 

індивідуальний міф у 

творах Івана Франка, 

Анджея Хцюка і 

Бруно Шульца) / 

Г. Сабат // Рідне слово 



в етнокультурному 

вимірі. –  Дрогобич : 

Пόсвіт, 2021. – С. 227–

235. 

7) участь  в  атестації  

наукових  кадрів  як  

офіційного  опонента  

або  члена  постійної 

спеціалізованої вченої 

ради, або члена не 

менше трьох разових 

спеціалізованих 

вчених рад: 

опонування дисертації 

С. Хороб «Жанрові 

особливості 

української 

фантастики кінця ХХ 

– початку ХХІ 

століття» (2017). 

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 видань 

«Проблеми 

гуманітарних наук: 

збірник наукових 

праць Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка. Серія 

«Філологія»» та 

«Рідне слово в 

етнокультурному 

вимірі». 

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) Сабат Г. Мандрівка 



Галичиною (через 

Борислав) у творах 

Івана Франка : 

історико-культурний 

дискурс / Г. Сабат // 

Культурна спадщина 

нафтової столиці 

Передкарпаття. 

Матеріали науково-

практичної 

конференції 24 – 25 

квітня 2017. – Львів : 

НВФ «Карти і 

Атласи», 2017. – 

С. 39–42; 2) Сабат Г. 

Слово про професора 

Михайла Шалату / 

Г. Сабат // Се цілий 

чоловік. Слово на 

пошану Михайла 

Йосиповича Шалати 

(від 80-ліття від дня 

народження). – 

Дрогобич : Коло. – 

2017. – С. 51–54; 

3) Сабат Г. Слово про 

Роланда – онука Івана 

Франка / Г. Сабат // 

Нащадки Івана 

Франка. – Дрогобич : 

Коло, 2017. – С. 3–9; 

4) Сабат Г. Рецепция 

философской 

антропологи 

Достоевского в романе 



Е. Замятина «Мы» / 

Г. Сабат // 

Антропология 

Достоевского. Человек 

как проблема и объект 

изображения в мире 

Достоевского. Тезисы 

и аннотации докладов. 

– София : 

Симелпринт, 2018. – 

С. 52–54; 5) Сабат Г. 

«Vox audita latet, littera 

skripta manet» : 

републікація 

педагогічної 

публіцистики Івана 

Франка / Г. Сабат, 

П. Сабат // Садиба 

Франка : науковий 

збірник заповідника 

«Нагуєвичі». – 

Дрогобич : Пόсвіт, 

2020. – Кн. І. – С. 87–

105. 

Винарчик  

Марія 

Петрівна 

доцент Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

інститут імені 

Івана Франка, 

1987,  

Французька і 

німецька мови. 

Вчитель 

французької та 

німецької мов 

Кандидат педагогічних 

наук.  

13.00.01 – загальна 

педагогіка та історія 

педагогіки (011 Науки 

про освіту). 

Тема дисертації: 

«Розвиток 

білінгвальної освіти у 

середніх навчальних 

закладах Франції (70-ті 

1) Винарчик М. Бакалаврат у 

французькій білінгвальній освіті / 

М. Винарчик // Вісник 

Національного університету 

«Чернігівський колегіум» імені 

Т. Г. Шевченка. – Серія : Педагогічні 

науки. – 2019. – Вип. 4 (160).  – 

С. 244–248; 2) Винарчик М. 

Білінгвальна освіта і викладання 

культур : австрійський контекст / 

М. Винарчик // Вісник Університету 

Стажування: 

Львівський 

національний 

університет імені 

Івана Франка, 

кафедра французької 

філології, 

«Інноваційні методи 

викладання іноземної 

(французької) мови», 

довідка від 

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: 



роки ХХ – початок ХХІ 

століття)» (диплом ДК 

№ 022529 від 

26.06.2014, виданий 

Атестаційною колегією 

МОН України) 

імені Альфреда Нобеля. – Серія : 

Педагогіка і психологія. Педагогічні 

науки. – 2020. – Вип. 1 (19).  – 

С. 138–143; 3) Винарчик М. 

Проблема розвитку навичок 

багатомовності в європейському 

освітньому контексті / М. Винарчик 

// Міжнародний науковий журнал 

«Університети і лідерство». – 2020. – 

Вип. 1 (9). – С. 109–117; 

4) Винарчик М. Сучасні проблеми 

мультилінгвальної Європи : освітній 

контекст / М. Винарчик // Вісник 

Університету імені Альфреда 

Нобеля. – Серія : Педагогіка і 

психологія. Педагогічні науки. – 

2020. – № 2 (20). – С. 161–167; 

5) Винарчик М. Електронне мовне 

портфоліо в білінгвальній освіті як 

новітній метод презентації 

іншомовної діяльності учня / 

М. Винарчик // Міжнародний 

науковий журнал «Університети і 

лідерство». – 2020. – Вип. 2 (10). – 

С. 113–119 

 

10.12.2020 р., 

№ 3935-У, 6 кредитів 

(180 год.) 

1) Винарчик М. 

Бакалаврат у 

французькій 

білінгвальній освіті / 

М. Винарчик // Вісник 

Національного 

університету 

«Чернігівський 

колегіум» імені 

Т. Г. Шевченка. – 

Серія : Педагогічні 

науки. – 2019. – Вип. 4 

(160).  – С. 244–248; 

2) Винарчик М. 

Білінгвальна освіта і 

викладання культур : 

австрійський контекст 

/ М. Винарчик // 

Вісник Університету 

імені Альфреда 

Нобеля. – Серія : 

Педагогіка і 

психологія. 

Педагогічні науки. – 

2020. – Вип. 1 (19).  – 

С. 138–143; 

3) Винарчик М. 

Проблема розвитку 

навичок 

багатомовності в 

європейському 

освітньому контексті / 

М. Винарчик // 

Міжнародний 

науковий журнал 



«Університети і 

лідерство». – 2020. – 

Вип. 1 (9). – С. 109–

117; 4) Винарчик М. 

Сучасні проблеми 

мультилінгвальної 

Європи : освітній 

контекст / 

М. Винарчик // Вісник 

Університету імені 

Альфреда Нобеля. – 

Серія : Педагогіка і 

психологія. 

Педагогічні науки. – 

2020. – № 2 (20). – 

С. 161–167; 

5) Винарчик М. 

Електронне мовне 

портфоліо в 

білінгвальній освіті як 

новітній метод 

презентації 

іншомовної діяльності 

учня / М. Винарчик // 

Міжнародний 

науковий журнал 

«Університети і 

лідерство». – 2020. – 

Вип. 2 (10). – С. 113–

119. 

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/ме

тодичних 

вказівок/рекомендацій

/робочих програм, 

інших друкованих 

навчально-методичних 

праць загальною 

кількістю три 

найменування: 

1) Винарчик М. 

Теоретична фонетика 

французької мови / 

М. Винарчик. – 

Дрогобич : 

Редакційно-

видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету ім. 

І. Франка, 2018. – 

46 с.; 2) Винарчик М. 

Порівняльна типологія 

французької та 

української мов / 

М. Винарчик // 

Дрогобич : 

Редакційно-



видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету ім. 

І. Франка, 2019. – 

52 с.; програми 

«Виробнича 

(педагогічна) 

практика», 

«Порівняльна 

типологія французької 

та української мов», 

«Виробнича 

(педагогічна) практика 

з французької мови та 

зарубіжної 

літератури». 

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) Винарчик М. 

Європейська 

білінгвальна освіта / 

М. Винарчик // 



Сучасний рух науки : 

матеріали VІ 

Міжнародної науково-

практичної інтернет-

конференції, 4 – 5 

квітня 2019 р. – 

Дніпро, 2019. – 

С. 186–190; 

2) Винарчик М. 

Європейський освітній 

мультилінгвізм / 

М. Винарчик // Текст і 

дискурс : когнітивно-

комунікативні 

перспективи : 

матеріали ІІ 

Всеукраїнської 

наукової інтернет-

конференції, 28 – 29 

березня 2019 р.  – 

Кам’янець-

Подільський, 2019. – 

Вип. 3. – С. 19–24; 

3) Винарчик М. 

Білінгвальна освіта і 

мотивація до вивчення 

іноземних мов / 

М. Винарчик // 

Франкофонія в умовах 

глобалізації і 

полікультурності 

світу : матеріали ІІ 

Міжнародної науково-

практичної 

конференції, 19 



березня 2020 р. – 

Тернопіль, 2020. – 

С. 283–285; 

4) Винарчик М. 

Сучасні технології 

актуалізації двомовної 

(білінгвальної) 

особистості / 

М. Винарчик // 

Актуальні проблеми 

сучасної психології : 

шляхи становлення 

особистості. Збірник 

наукових статей за 

матеріалами ІІ 

Міжнародної науково-

практичної 

конференції,  14 – 16 

травня  2020 р. – 

Переяслав, 2020. – 

С. 77–80; 

5) Винарчик М. 

Методологічні 

підходи до викладання 

іноземних мов і 

комунікативний 

дискурс / М. Винарчик 

// Текст і дискурс : 

когнітивно-

комунікативні 

перспективи : 

матеріали ІІІ 

Всеукраїнської 

наукової інтернет-

конференції, 19 – 20 



березня 2020 р.  – 

Кам’янець-

Подільський, 2020. – 

Вип. 3. – С. 15–20; 

6) Винарчик М. 

Пріоритетні цілі 

білінгвальної освіти / 

М. Винарчик // 

Особистість студента 

та соціокультурне 

середовище 

університету в 

суспільному 

контексті : матеріали 

ІV Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції, 18 травня 

2020 р. – К., 2020. – 

С. 8–10; 

7) Винарчик М. 

Інтегрування 

комунікативно-

діяльнісного підходу в 

процес вивчення 

французької мови / 

М. Винарчик, 

О. Баранська // 

Потенціал сучасної 

науки : матеріали ІІ 

Всеукраїнської 

науково-практичної 

інтернет-конференції. 

(21 травня 2021 р., м. 

Кам’янець-

Подільський). – 



Кам’янець-

Подільський : 

ПДАТУ, 2021. – 

С. 353–357; 

8) Винарчик М.,  

Приватні навчальні 

заклади Франції  / 

М. Винарчик, 

Н. Зробок // Потенціал 

сучасної науки : 

матеріали ІІ 

Всеукраїнської 

науково-практичної 

інтернет-конференції. 

(21 травня 2021 р., м. 

Кам’янець-

Подільський). – 

Кам’янець-

Подільський : 

ПДАТУ, 2021. – 

С. 402–404. 

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 

проблемною групою. 

19) діяльність за 

спеціальністю у формі 

участі у професійних 

та/або громадських 

об’єднаннях: член 

«Асоціації викладачів 

французької мови 

України (APFU)». 

Лук’янчен-

ко 

Мар’яна 

Петрівна 

доцент Львівський 

державний 

університет імені 

Івана Франка, 

1998, 

 Французька мова 

та література. 

Філолог, 

викладач 

французької мови 

та літератури 

Кандидат філологічних 

наук, 

10.02.16 – 

перекладознавство (035 

Філологія). 

Тема дисертації: 

«Французька 

екзистенціальна проза в 

українських перекладах 

(на матеріалі творів 

А. Камю та 

Ж. П. Сартра)» (диплом 

1) Лукʼянченко М. Особливості 

творчої манери Маргеріт Юрсенар у 

світлі її письменницьких пошуків 

індивідуального та універсального / 

М. Лукʼянченко // Науковий вісник 

Міжнародного гуманітарного 

університету. – Серія : Філологія. – 

2018. – № 37. – Т. 1. – 110–112; 

2) Лукʼянченко М. Специфіка 

смислової та композиційної будови 

роману «Чорне творіння» Маргеріт 

Юрсенар / М. Лукʼянченко // 

Стажування: 

Східноєвропейський 

національний 

університет імені 

Лесі Українки, 

кафедра романських 

мов та 

інтерлінгвістики,  

довідка від 

28.04.2017 р., 

№ 43/17 

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) Лукʼянченко М. 



ДК № 035707 від 

04.07.2006 р., виданий 

Вищою атестаційною 

комісією України), 

доцент кафедри 

романської філології та 

компаративістики 

(атестат 12 ДЦ 

№ 026807 від 

20.01.2011 р., виданий 

Атестаційною колегією 

МОН України) 

Держава та регіони. – Серія : 

Гуманітарні науки. – 2019. – № 1. – 

С. 68–73; 3) Лукʼянченко М. 

Розвиток фонетичної системи 

старофранцузької мови в контексті 

основних історичних та мовних 

процесів доби Середньовіччя у 

Франції / М. Лукʼянченко // 

Закарпатські філологічні студії. – 

2019. – Вип. 10. – Т. 1. – С. 163–167; 

4) Лукʼянченко М. Основні 

тематичні та інтертекстуальні 

аспекти роману «П’ятниця, або 

тихоокеанський лімб» Мішеля 

Турньє / М. Лукʼянченко // 

Актуальнi питання гуманiтарних 

наук : міжвузівський збірник 

наукових праць молодих вчених 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені 

Івана Франка. – 2020. – Вип. 31. – 

Т. 2. – С. 133–138; 5) Лукʼянченко 

М. Поетика і проблематика твору 

«Подорож на край ночі» Л.-

Ф. Селіна / М. Лукʼянченко // 

Актуальнi питання гуманiтарних 

наук : міжвузівський збірник 

наукових праць молодих вчених 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені 

Івана Франка. – 2020. – Вип. 32. – 

Т. 2. – С. 64–69; 6) Лукʼянченко М. 

Подорож як ціль і як засіб у творах 

французьких письменників ХVІІІ – 

ХІХ ст. // Актуальнi питання 

Особливості творчої 

манери Маргеріт 

Юрсенар у світлі її 

письменницьких 

пошуків 

індивідуального та 

універсального / 

М. Лукʼянченко // 

Науковий вісник 

Міжнародного 

гуманітарного 

університету. – Серія : 

Філологія. – 2018. – 

№ 37. – Т. 1. – 110–

112; 

2) Лукʼянченко М. 

Специфіка смислової 

та композиційної 

будови роману «Чорне 

творіння» Маргеріт 

Юрсенар / М. 

Лукʼянченко // 

Держава та регіони. – 

Серія : Гуманітарні 

науки. – 2019. – № 1. – 

С. 68–73; 

3) Лукʼянченко М. 

Розвиток фонетичної 

системи 

старофранцузької 

мови в контексті 

основних історичних 

та мовних процесів 

доби Середньовіччя у 

Франції / 



гуманiтарних наук : міжвузівський 

збірник наукових праць молодих 

вчених Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені 

Івана Франка. – 2020. – Вип. 34. – 

Т. 3. – С. 108–112; 

7) Лукʼянченко М. Становище жінки 

та образ «іншого» як провідні 

тематичні лінії у творах про 

подорожі Дені Дідро, Жерара де 

Нерваля та Жорж Санд / 

М. Лукʼянченко // Науковий вісник 

Міжнародного гуманітарного 

університету. – Серія: «Філологія». – 

2021. – Вип. 47. – Т. 3. – С. 35–38 

 

М. Лукʼянченко // 

Закарпатські 

філологічні студії. – 

2019. – Вип. 10. – Т. 1. 

– С. 163–167; 

4) Лукʼянченко М. 

Основні тематичні та 

інтертекстуальні 

аспекти роману 

«П’ятниця, або 

тихоокеанський лімб» 

Мішеля Турньє / 

М. Лукʼянченко // 

Актуальнi питання 

гуманiтарних наук : 

міжвузівський збірник 

наукових праць 

молодих вчених 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка. – 2020. 

– Вип. 31. – Т. 2. – 

С. 133–138; 

5) Лукʼянченко М. 

Поетика і 

проблематика твору 

«Подорож на край 

ночі» Л.-Ф. Селіна / 

М. Лукʼянченко // 

Актуальнi питання 

гуманiтарних наук : 

міжвузівський збірник 

наукових праць 



молодих вчених 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка. – 2020. 

– Вип. 32. – Т. 2. – 

С. 64–69; 

6) Лукʼянченко М. 

Подорож як ціль і як 

засіб у творах 

французьких 

письменників ХVІІІ – 

ХІХ ст. // Актуальнi 

питання гуманiтарних 

наук : міжвузівський 

збірник наукових 

праць молодих вчених 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка. – 2020. 

– Вип. 34. – Т. 3. – 

С. 108–112; 

7) Лукʼянченко М. 

Становище жінки та 

образ «іншого» як 

провідні тематичні 

лінії у творах про 

подорожі Дені Дідро, 

Жерара де Нерваля та 

Жорж Санд / 

М. Лукʼянченко // 

Науковий вісник 



Міжнародного 

гуманітарного 

університету. – Серія: 

«Філологія». – 2021. – 

Вип. 47. – Т. 3. – 

С. 35–38. 

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/ме

тодичних 

вказівок/рекомендацій

/робочих програм, 

інших друкованих 

навчально-методичних 

праць загальною 

кількістю три 

найменування: 

Лукʼянченко М. 

Історія основної 

іноземної мови 

(французької) : тексти 

лекцій / 

М. Лукʼянченко. – 

Дрогобич : 

Видавничий відділ 



Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету ім. 

І. Франка, 2018. – 

72 с.; програми 

«Література Франції», 

«Країнознавство 

Франції», «Ділова 

французька мова», 

«Ділова французька 

мова (В2)», 

«Аналітичне читання 

франкомовних текстів 

(В2)». 

7) участь в атестації 

наукових кадрів як 

офіційного опонента 

або члена постійної 

спеціалізованої вченої 

ради, або члена не 

менше трьох разових 

спеціалізованих 

вчених рад: 

опонування дисертації 

Л. Дячук «Сучасна 

французька жіноча 

проза в українських 

перекладах» (2017). 

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: 

керівник наукової 

теми НДР кафедри 

романської філології 

та компаративістики 

(2014 – 2018). 

19) діяльність за 

спеціальністю у формі 

участі у професійних 

та/або громадських 

об’єднаннях: член 

«Асоціації викладачів 

французької мови 

України (APFU)». 

Лучкевич 

Вікторія 

Володими-

рівна 

доцент Київський 

державний 

лінгвістичний 

університет, 2001, 

Мова і література 

Кандидат педагогічних 

наук, 

13.00.01 – загальна 

педагогіка та історія 

педагогіки (011 Науки 

1) Лучкевич В. Використання методу 

театралізації при вивченні 

французької мови (на основі аналізу 

підручника Écho А1) / В. Лучкевич // 

Молодь і ринок. – 2017. – № 11 

Стажування: 

Тернопільський 

національний 

педагогічний 

університет імені 

4) наявність виданих 

навчально-методичних 

посібників/посібників 

для самостійної 

роботи здобувачів 



(французька та 

англійська мови). 

Філолог, 

викладач 

французької та 

англійської мови і 

зарубіжної 

літератури 

 

про освіту). 

Тема дисертації: 

«Коменіана в 

українській 

педагогічній 

історіографії (друга 

половина ХІХ – перша 

половина ХХ ст.)» 

(диплом ДК № 058540 

від 26.05.2010 р., 

виданий Вищою 

атестаційною комісією 

України) 

доцент кафедри 

романської філології та 

компаративістики 

(атестат 12 ДЦ 

№ 036200 від 

10.10.2013 р., виданий 

Атестаційною колегією 

Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту 

України) 

(154). – С. 117–121; 2) Лучкевич В. 

Професійно-методична складова 

підготовки вчителів французької 

мови в Україні : сучасний стан й 

освітні перспективи / В. Лучкевич, 

В. Кемінь // Проблеми підготовки 

сучасного вчителя : збірник 

наукових праць Уманського 

державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини. – 

2018. – Вип. 17. – С. 389 – 396 

Володимира  

Гнатюка, 

кафедра французької 

та другої іноземної 

мови, 

довідка від 

15.05.2019 р. № 78-33 

вищої освіти та 

дистанційного 

навчання, електронних 

курсів на освітніх 

платформах 

ліцензіатів, конспектів 

лекцій/практикумів/ме

тодичних 

вказівок/рекомендацій

/робочих програм, 

інших друкованих 

навчально-методичних 

праць загальною 

кількістю три 

найменування: 

програми 

«Комунікативна 

граматика французької 

мови (А1)», 

«Комунікативна 

граматика французької 

мови (А2)», 

«Практичний курс 

французької мови». 

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) Luchkevych V.  Les 

activités ludiques en 

classe de FLE : 

caratéristiques, 

fonctions, objectifs / 

V. Luchkevych // 

Langues, Sciences et 

Pratiques. Actes du 1 er 

Colloque international 

francophone en Ukraine 

(Kiev, les 19 – 20 

octobre 2017). – Kiev, 

2017. – Pр. 95–96; 

2) Лучкевич В. Мовно-

освітня політика : 

сутність поняття та 

основні 

характеристики / 

В. Лучкевич // 

Соціально-гуманітарні 

науки та сучасні 

виклики : матеріали ІІ 

Всеукраїнської 

наукової конференції. 

26 – 27 травня 2017 р., 

м. Дніпро. Частина ІІ. 

– Дніпро : СПД 

«Охотнік», 2017. – 

С. 102–103; 

3) Лучкевич В. 

Субстантивація 

дієприкметників у 

французькій мові (на 



матеріалі кулінарної 

лексики) / 

В. Лучкевич, М. Козак 

// Сучасний рух 

науки : тези доповідей 

VIII міжнародної 

науково-практичної 

інтернет-конференції, 

3 – 4 жовтня 2019 р. – 

Дніпро, 2019. – Т. 2. – 

С. 438–440; 

4) Luchkevych V. 

L’usage des nouveaux 

formats de l’information 

en classe de FLE / 

V. Luchkevych // Actes 

du 3 ième Colloque 

international 

francophone en Ukraine 

(Оdessa, les 3 – 4 

octobre, 2019). – 

Оdessa, 2019. – 

Pр. 139–140; 

5) Лучкевич В. 

Особливості 

формування 

загальнороманського 

лексичного фонду / 

В. Лучкевич, 

М. Косовська // 

Перспективи розвитку 

сучасної науки та 

освіти : матеріали ІІ 

Міжнародної науково-

практичної 



конференції м. Львів, 

15 – 16 червня 2020 

року. – Львів : 

Львівський науковий 

форум, 2020. – Ч. 1. – 

С. 57. 

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 

постійно діючим 

студентським 



науковим гуртком. 

19) діяльність за 

спеціальністю у формі 

участі у професійних 

та/або громадських 

об’єднаннях: член 

«Асоціації викладачів 

французької мови 

України (APFU)». 

Маркова 

Мар’яна 

Василівна 

доцент, 

завідувач 

кафедри 

романсь-

кої 

філології 

та 

компара-

тивістики 

Дрогобицький 

державний 

університет імені 

Івана Франка, 

2005, 

ПМСО. 

Українська мова і 

література та 

мова і література 

(англійська). 

Вчитель 

української мови і 

літератури та 

англійської мови і 

зарубіжної 

літератури 

загальноосвітньої 

школи другого та 

третього ступеня 

Кандидат філологічних 

наук, 10.01.06 – теорія 

літератури (035 

Філологія). 

Тема дисертації: 

«Концептуалізація 

елементів 

натурфілософії у 

творчості європейських 

романтиків» (диплом 

ДК № 004738 від 

17.02.2012 р., виданий 

Атестаційною колегією 

Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту 

України), 

доцент кафедри 

романської філології та 

компаративістики 

(атестат 12 ДЦ 

№ 042298 від 

28.04.2015 р., виданий 

Атестаційною колегією 

МОН України) 

1) Маркова М. Філософські основи 

петраркізму / М. Маркова // Наукові 

записки Тернопільського 

національного педагогічного 

університету імені Володимира 

Гнатюка. – Серія 

«Літературознавство». – 2017. – 

Вип. 46.– С. 321–332; 2) Маркова М. 

Поетика петраркізму : ключові риси 

/ М. Маркова // Держава та регіони. – 

Серія : Гуманітарні науки. – 2017. –  

№ 3 (50). – С. 8–13; 3) Маркова М. 

Петраркізм : проблема визначення та 

історія вивчення / М. Маркова // 

Проблеми гуманітарних наук : 

збірник наукових праць 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені 

Івана Франка. – Серія «Філологія». – 

2017. – Вип. 40. – С. 65–79; 

4) Маркова М. Трансформації 

петраркізму в поемі Едмунда 

Спенсера «Епіталаміон» / 

М. Маркова // Науковий вісник 

Міжнародного гуманітарного 

Стажування: 

Львівський 

національний 

університет імені 

Івана Франка, 

кафедра світової 

літератури, 

«Література як 

чинник 

міжкультурної 

комунікації», 

довідка від 

25.06.2020 р., № 

1574-С, 6 кредитів 

(180 год.). 

Курси підвищення 

кваліфікації: НАПН 

України, ДВНЗ 

«Університет 

менеджменту 

освіти», Центральний 

інститут 

післядипломної 

освіти, 

свідоцтво від 

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) Маркова М. 

Філософські основи 

петраркізму / 

М. Маркова // Наукові 

записки 

Тернопільського 

національного 

педагогічного 

університету імені 

Володимира Гнатюка. 

– Серія 

«Літературознавство». 

– 2017. – Вип. 46.– 

С. 321–332; 



університету. – Серія : Філологія. – 

2017. – Вип. 28. – С. 75–77; 

5) Маркова М. Постмодерністський 

неоміф Віктора Винника (критичний 

огляд книги «90/60/90») / 

М. Маркова // Держава та регіони. – 

Серія : Гуманітарні науки. – 2019. – 

№ 2. – С. 72–77; 6) Маркова М. 

«90/60/90» Віктора Винника versus 

«Трансклімат» Андрія Юркевича / 

М. Маркова // Науковий вісник 

Міжнародного гуманітарного 

університету. – Серія : Філологія. – 

2019. – Вип. 42. – Т. 3. – С. 8–11; 

7) Маркова М. Сонет Франческо 

Петрарки про лань у рецептивному 

полі англійської літератури XVI 

століття / М. Маркова // Актуальні 

питання гуманітарних наук : 

міжвузівський збірник наукових 

праць молодих вчених 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені 

Івана Франка. – 2020. – Вип. 30. – 

Т. 2. – С. 296–301; 8) Маркова М. 

Петрарківські контексти духовної 

лірики Джона Донна / М. Маркова // 

Вісник Університету імені Альфреда 

Нобеля. – Серія «Філологічні 

науки». – 2021. – № 1 (21). – С. 10–

18 

14.06.2019 р., 

СП 35830447/0968-19 

 

2) Маркова М. 

Поетика петраркізму : 

ключові риси / 

М. Маркова // Держава 

та регіони. – Серія : 

Гуманітарні науки. – 

2017. –  № 3 (50). – 

С. 8–13; 

3) Маркова М. 

Петраркізм : проблема 

визначення та історія 

вивчення / М. Маркова 

// Проблеми 

гуманітарних наук : 

збірник наукових 

праць Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка. – Серія 

«Філологія». – 2017. – 

Вип. 40. – С. 65–79; 

4) Маркова М. 

Трансформації 

петраркізму в поемі 

Едмунда Спенсера 

«Епіталаміон» / 

М. Маркова // 

Науковий вісник 

Міжнародного 

гуманітарного 

університету. – Серія : 

Філологія. – 2017. – 

Вип. 28. – С. 75–77; 

5) Маркова М. 



Постмодерністський 

неоміф Віктора 

Винника (критичний 

огляд книги 

«90/60/90») / 

М. Маркова // Держава 

та регіони. – Серія : 

Гуманітарні науки. – 

2019. – № 2. – С. 72–

77; 6) Маркова М. 

«90/60/90» Віктора 

Винника versus 

«Трансклімат» Андрія 

Юркевича / 

М. Маркова // 

Науковий вісник 

Міжнародного 

гуманітарного 

університету. – Серія : 

Філологія. – 2019. – 

Вип. 42. – Т. 3. – С. 8–

11; 7) Маркова М. 

Сонет Франческо 

Петрарки про лань у 

рецептивному полі 

англійської літератури 

XVI століття / 

М. Маркова // 

Актуальні питання 

гуманітарних наук : 

міжвузівський збірник 

наукових праць 

молодих вчених 

Дрогобицького 

державного 



педагогічного 

університету імені 

Івана Франка. – 2020. 

– Вип. 30. – Т. 2. – 

С. 296–301; 

8) Маркова М. 

Петрарківські 

контексти духовної 

лірики Джона Донна / 

М. Маркова // Вісник 

Університету імені 

Альфреда Нобеля. – 

Серія «Філологічні 

науки». – 2021. – № 1 

(21). – С. 10–18. 

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/ме

тодичних 

вказівок/рекомендацій

/робочих програм, 

інших друкованих 

навчально-методичних 

праць загальною 

кількістю три 



найменування: 

1) Маркова М. Історія 

зарубіжної літератури 

(доба Середньовіччя 

та Відродження) : 

методичні матеріали 

до семінарських 

занять / М. Маркова. – 

Дрогобич : 

Видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету ім. 

І. Франка, 2017. –  

80 с.; 2) Маркова М. 

Історія зарубіжної 

літератури (античність 

та Середні віки) : 

матеріали для 

семінарських занять / 

М. Маркова. – 

Дрогобич : 

Редакційно-

видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету ім. 

І. Франка, 2020. – 

40 с.; програми 

«Історія зарубіжної 

літератури», «Історія 

зарубіжної літератури 

(античність та Середні 



віки)», «Історія 

зарубіжної літератури 

XІV – XVІІІ ст.)», 

«Історія зарубіжної 

літератури (ХІХ – ХХІ 

ст.)», «Шкільний курс 

зарубіжної літератури 

та методика її 

навчання», «Світовий 

літературний процес 

(епос)». 

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: 

керівник наукової 

теми НДР кафедри 

романської філології 



та компаративістики 

(2019 – 2023). 

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: робота у 

Галузевій конкурсній 

комісії 

Всеукраїнського 

конкурсу 

студентських 

наукових робіт зі 

спеціальності 

«Романські мови, 

методика викладання 

романо-германських 



мов, романо-

германські 

літератури» (2021). 

19) діяльність за 

спеціальністю у формі 

участі у професійних 

та/або громадських 

об’єднаннях: член 

«Української асоціації 

викладачів зарубіжної 

літератури». 

Сипа Лілія 

Михайлівна 

доцент Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

університет імені 

Івана Франка, 

2002, 

ПМСО. Мова та 

література 

(французька, 

англійська). 

Вчитель 

французької і 

англійської мови 

та зарубіжної 

літератури 

Кандидат філологічних 

наук, 

10.01.06 – теорія 

літератури (035 

Філологія). 

Тема дисертації: 
«Жанрова поетика 

романної дилогії Жорж 

Санд у контексті 

французької традиції 

філософської прози» 

(диплом ДК № 033393 

від 15.12.2015 р., 

виданий Атестаційною 

колегією МОН 

України) 

1) Сипа Л. Соціально-історичний 

хронотоп романної дилогії Жорж 

Санд : філософський аспект / 

Л. Сипа // Південний архів : збірник 

наукових праць. Філологічні науки. 

– 2018. – Вип. LXXII. – T. I. – 

С. 125–127; 2) Сипа Л. Романтична 

постать митця в повісті Оноре де 

Бальзака «Ґамбара» / Л. Сипа // 

Вчені записки Таврійського 

національного університету імені 

В. І. Вернадського. – Серія : 

Філологія. – 2020. – Т. 31 (70). – № 1. 

– Ч. IV. – С. 77–80 

Стажування: 

Природничо-

гуманітарний 

університет 

м. Сєдльце (Польща),  

Інститут неофілології 

та 

міждисциплінарних 

досліджень,  

довідка від 

22.02.2017 р., № 1-В 

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/ме

тодичних 

вказівок/рекомендацій

/ робочих програм, 

інших друкованих 

навчально-методичних 

праць загальною 

кількістю три 

найменування: Сипа 

Л. Практика усного і 

писемного мовлення 

(французька мова) : 



Париж на його 

визначні місця. 

Французьке 

кіномистецтво / 

Л. Сипа , 

О. Ковальчук. – 

Дрогобич : 

Редакційно-

видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету ім. 

І. Франка, 2018. – 

72 с.; програми 

«Французька мова за 

рівнями», 

«Французька мова за 

рівнями (А1)», 

«Французька мова за 

рівнями (А2)», 

«Французька мова за 

рівнями» (В1), 

«Французька мова за 

рівнями (В2)». 

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 

постійно діючим 

студентським 

науковим гуртком. 

19) діяльність за 

спеціальністю у формі 

участі у професійних 

та/або громадських 

об’єднаннях: член 

«Міжнародної 

Федерації вчителів 

французької» 

(«Fédération 

Internationale des 

Professeurs de 

Français»), «Асоціації 

викладачів 

французької мови 

України» («APFU»). 

Айзенбарт 

Любомира  

Михайлівна 

старший  

викладач 

Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

Кандидат філологічних 

наук, 

10.01.06 – теорія 

1) Айзенбарт Л. Місце як маркер 

культурної ідентичності у малій 

прозі Михайла Яцкова / 

Стажування: 

Львівський 

національний 

1) наявність не менше 

п’яти публікацій у 

періодичних наукових 



університет імені 

Івана Франка, 

2008, ПМСО. 

Мова та 

література 

(англійська, 

німецька). 

Вчитель 

англійської і 

німецької мов та 

зарубіжної 

літератури 

загальноосвітньої 

школи першого, 

другого та 

третього ступенів 

літератури (035 

Філологія). 

Тема дисертації: 
«Концепт галицького 

літературного 

пограниччя (на 

матеріалі малої прози 

М. Яцкова, Й. Рота, 

Б. Шульца)» (диплом 

ДК № 052014 від 

23.04.2019 р., виданий 

Атестаційною колегією 

МОН України) 

Л. Айзенбарт // Науковий вісник 

Міжнародного гуманітарного 

університету. –  Серія : Філологія. – 

2017. – № 28. – С. 8–10; 

2) Айзенбарт Л. Репрезентація 

самоідентичності в галицькій 
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