
Додаток 3 
до Ліцензійних умов 

ВІДОМОСТІ  
про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення 

освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

2. Якісний склад науково-педагогічних працівників,
які забезпечують навчальний процес із спеціальності

291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» 

Найменування 
навчальної 
дисципліни 
(кількість 
лекційних 
годин) 

Прізвище, 
ім’я, по 
батькові 
викладача 

Найменування 
посади 
(для сумісників — 
місце основної 
роботи, 
найменування 
посади) 

Найменування закладу, 
який закінчив 
викладач, 
рік закінчення, 
спеціальність, 
кваліфікація згідно з 
документом про вищу 
освіту 

Науковий ступінь, 
шифр і найменування 
наукової спеціальності, 
тема дисертації, вчене 
звання, за якою кафедрою 
(спеціальністю) присвоєно 

Відомості про підвищення 
кваліфікації викладача 
(найменування закладу, вид 
документа, тема, дата видачі) 

Примітк
и* 

1. Цикл загальної підготовки
1.1. Обов’язкові дисципліни 
Методика та 
організація 
наукових 
досліджень – 
16 год. 

Гаврилиш
ин Петро 
Михайлов
ич 

Асистент кафедри 
міжнародних 
відносин 

Прикарпатський 
національний 
університет 
ім. Василя (2009р.) 
Спеціальність 
“Історія”. 
Кавліфікація: історик-
викладач 

Кандидат історичних 
наук. 07.00.02 – всесвітня 
історія, тема дисертації 
«Імміграційна політика 
Італійської республіки на 
прикладі української 
трудової імміграції (1991-
2011 рр.)» 

Чернівецький національний 
університет ім. Юрія 
Федьковича. 
Захист дисертації. 
(2012р.) 

п. 2,  10, 
11, 15 
п. 5 
приміток 
додатка 
12 до 
Ліцензій
них умов 

Сучасні Пікуляк Викладач кафедри Прикарпатський Кандидат технічних наук. 



інформаційні 
технології (у 
галузі) 

Микола 
Васильови
ч 

інформатики університет ім. Василя 
Стефаника, (1999 р.). 
Спеціальність 
“Математика 
і інформатика”. 
Кваліфікація: вчитель 
математики і 
інформатики 

05.13.06 – інформаційні 
технології. 
«Методи та 
інструментальні засоби 
побудови адаптивної 
системи дистанційної 
освіти», (2016 р.) 

Міжнародні 
системи та 
глобальний 
розвиток – 16 
год. 

Стецюк 
Наталія 
Миколаївн
а 

Доцент кафедри 
міжнародних 
відносин 

Прикарпатський 
університет ім. Василя 
Стефаника, (2001р.). 
Спеціальність 
“Історія”. 
Кваліфікація: історик, 
викладач 

Кандидат історичних 
наук. 07.00.02 – всесвітня 
історія. 
«Національно-культурна 
діяльність українців в 
Польщі (1947-1989 
рр.)»,(2012 р.) 

Жешувський університет 
(Республіка Польща), Історико-
соціологічний факультет, 
кафедра новітньої історії та 
кафедра міжнародних відносин, 
сертифікат виданий 02.05.2017р. 

п. 2, 10, 
11, 14, 
15, 16, 18 
п. 5 
приміток 
додатка 
12 до 
Ліцензій
них умов 

Аналіз та 
прогнозуванн
я зовнішньої 
політики – 16 
год. 

Дерев’янк
о Сергій 
Миронови
ч 

Професор кафедри 
політичних 
інститутів та 
процесів 

Івано-Франківський 
державний 
педагогічний інститут, 
«Історія та педагогіка», 
вчитель історії і 
суспільство-знавства, 
методист виховної 
роботи 

Доктор політичних наук, 
23.00.02 – політичні 
інститути та процеси, 
«Референдум як 
демократичний 
політичний інститут: 
світовий досвід і Україна» 
ДД №001734 (рішення 
Атестаційної колегії віл 
01.03.2013 р) 

Захист дисертації на здобуття 
наукового ступеня доктора 
політичних наук,  
2012 р. 

п. 2, 3, 4, 
8, 9, 10, 
11, 12 
п. 5 
приміток 
додатка 
12 до 
Ліцензій
них умов 

1.2. Вибіркові дисципліни 
Політико-
правові 
системи країн 
Центрально-
Східної 

Струтинсь
ка Тетяна 
Зіновіївна 

Доцент кафедри 
міжнародних 
відносин 

Прикарпатський 
національний 
університет 
ім. Василя Стефаника, 
(2001 р.). 

Кандидат політичних 
наук. 23.00.02 — 
політичні інститути та 
процеси “Трансформація 
виборчої системи до 

Інститут Східних Студій 
Варшавського університету (РП) 
(липня 2015р.)  
Наукове стажування, звіт 

п. 2, 7, 8, 
9, 10, 14, 
15, 16. 18 
п. 5 
приміток 



Європи – 16 
год. 

Спеціальність 
“Правознавство”. 
Кавліфікація: юрист. 
Прикарпатський 
національний 
університет 
ім. Василя Стефаника, 
(2002 р.) Спеціальність 
“Філологія”. 
Кавліфікація: бакалавр 
філології (англійська 
мова та література) 

органів місцевого 
самоврядування в 
Республіці Польща”. 

додатка 
12 до 
Ліцензій
них умов 

Актуальні 
проблеми 
зовнішньої 
політики 
України та 
міжнародних 
відносин – 16 
год. 

Макарук 
Ігор 
Васильови
ч 

Доцент кафедри 
міжнародних 
економічних 
відносин 

Вищий заклад освіти 
«Європейський 
університет фінансів, 
інформаційних систем, 
менеджменту і 
бізнесу», 
(2004 р.). 
Спеціальність 
«Економіка 
підприємств». 
Кваліфікація: 
спеціаліст з економіки 

Кандидат політичних 
наук. 
23.00.04 – політичні 
проблеми міжнародних 
систем та глобального 
розвитку. 
«Демократизаційний 
розвиток в умовах 
прагматизації системи 
міжнародних відносин» 
(концептуальний вимір) 

Захист кандидатської дисертації. 
Інституту світової економіки і 
міжнародних відносин НАН 
України 
(червень, 2010 р.). 

п. 2, 14, 
15, 16 
п. 5 
приміток 
додатка 
12 до 
Ліцензій
них умов 

Актуальні 
проблеми 
європейських 
інтеграційних 
процесів – 16 
год. 

Гурак Ігор 
Федорович 

Завідувач кафедри 
міжнародних 
відносин 

Прикарпатський 
університет ім. Василя 
Стефаника, (2000 р.). 
Спеціальність 
“Історія”. 
Кваліфікація: історик, 
викладач 

Кандидат історичних 
наук. 07.00.01 – історія 
України. “Українське 
студенство у суспільно-
політичному житті 
Східної Галичини (60-ті 
роки ХІХ – початок ХХ 
ст.)”, (2005 р.) 

Факультет міжнародних і 
політичних студій Лодзького 
університету (жовтень-листопад 
2014р.), Наукове стажування 

п. 2, 4, 7, 
8, 10, 14, 
15, 16 
п. 5 
приміток 
додатка 
12 до 
Ліцензій
них умов 



Європа в 
зовнішній 
політиці США 
та Росії – 16 
год. 

Нагорняк 
Михайло 
Миколайо
вич 

Професор кафедри 
міжнародних 
відносин 

Івано-Франківський 
державний 
педагогічний інститут 
ім.В.Стефаника, 
1983р., спеціальність 
«Історія і педагогіка» 
Львівський державний 
університет імені І. 
Франка, 2006, 
спеціальність «юрист» 

Доктор політичних наук, 
23.00.05 - етнополітологія 
та етнодержавознавство, 
ДД  № 007728, рішення 
Вищої атестаційної колегії 
від 18.11.2009 р., 052 
політологія,  тема 
дисертації «Національно-
державницька концепція 
Томаша Масарика» 

Національна академія 
педагогічних наук України 
ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти», Свідоцтво 
про підвищення кваліфікації СП 
35830447/1668-16, термін 
стажування 02.03.2016-
30.10.2016, тема роботи: «Теорія 
лідерства та стилі управління 
навчальним закладом», 
реєстраційний номер 1861/16Ц 

п. 4, 8, 
10, 11, 12 
п. 5 
приміток 
додатка 
12 до 
Ліцензій
них умов 

2. Цикл професійної підготовки
2.1. Обов’язкові дисципліни 
2.1.1. Теоретична підготовка 
Міжнародна 
та 
європейська 
безпека – 22 
год. 

Гурак Ігор 
Федорович 

Завідувач кафедри 
міжнародних 
відносин 

Прикарпатський 
університет ім. Василя 
Стефаника, (2000 р.). 
Спеціальність 
“Історія”. 
Кваліфікація: історик, 
викладач 

Кандидат історичних 
наук. 07.00.01 – історія 
України. “Українське 
студенство у суспільно-
політичному житті 
Східної Галичини (60-ті 
роки ХІХ – початок ХХ 
ст.)”, (2005 р.) 

Факультет міжнародних і 
політичних студій Лодзького 
університету (жовтень-листопад 
2014р.), Наукове стажування 

п. 2, 4, 7, 
8, 10, 14, 
15, 16 
п. 5 
приміток 
додатка 
12 до 
Ліцензій
них умов 

Практикум 
перекладу 

Кобута 
Світлана 
Степанівна 

Доцент кафедри 
іноземних мов і 
перекладу 

Прикарпатський  
університет ім. 
ВасиляСтефаника, 
(2011 р.) 
Спеціальність: 
“англійська мова і 
література” 
Кваліфікація: 
філолог, викладач 
англійської, німецької 

Кандидат 
філологічних 
наук, 10.01.05 – 
порівняльне 
літературознавство, 
асистент кафедри 
іноземних мов і 
перекладу, «Концепція 
«вільної людини» у 
творчій спадщині Івана 

Захист кандидатської дисертації 
(2015 р.) 

п. 2, 9, 
15, 16, 19 
п. 5 
приміток 
додатка 
12 до 
Ліцензій
них умов 



мов та зарубіжної 
літератури 

Багряного та Джорджа 
Орвелла» (2015р.) 

2.2. Вибіркові дисципліни 
2.2.1. Дисципліни за вибором ВНЗ 
Інтеграційні 
процеси в 
сучасних 
міжнародних 
відносинах – 
16 год. 

Нагорняк 
Михайло 
Миколайо
вич 

Професор кафедри 
міжнародних 
відносин 

Івано-Франківський 
державний 
педагогічний інститут 
ім.В.Стефаника, 
1983р., спеціальність 
«Історія і педагогіка» 
Львівський державний 
університет імені І. 
Франка, 2006, 
спеціальність «юрист» 

Доктор політичних наук, 
23.00.05 - етнополітологія 
та етнодержавознавство, 
ДД  № 007728, рішення 
Вищої атестаційної колегії 
від 18.11.2009 р., 052 
політологія,  тема 
дисертації «Національно-
державницька концепція 
Томаша Масарика» 

Національна академія 
педагогічних наук України 
ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти», Свідоцтво 
про підвищення кваліфікації СП 
35830447/1668-16, термін 
стажування 02.03.2016-
30.10.2016, тема роботи: «Теорія 
лідерства та стилі управління 
навчальним закладом», 
реєстраційний номер 1861/16Ц 

п. 4, 8, 
10, 11, 12 
п. 5 
приміток 
додатка 
12 до 
Ліцензій
них умов 

Актуальні 
проблеми 
міжнародних 
відносин і 
зовнішньої 
політики 
країн 
пострадянсько
го простору – 
16 год. 

Цепенда 
Ігор 
Євгенович 

Професор кафедри 
міжнародних 
відносин 

Івано-Франківський 
державний 
педагогічний інститут 
ім. Василя Стефаника, 
(1986 р.). 
Спеціальність 
“Історія”. 
Кваліфікація: 
вчитель історії і 
суспільствознавства, 
методист виховної 
роботи 

Доктор політичних наук, 
професор. 
23.00.05 – етнополітологія 
та етнодержаво-знавство. 
“Українсько-польські 
етнополітичні відносини 
40 – 50-х років ХХ 
століття”, (2009 р.) 

Варшавський університет, 
Студіум Східної Європи, 
посвідчення, тема: «Економічна 
інтеграція країн Європейського 
Союзу», 21.11.2016 р. 

п. 2, 3, 4, 
5, 8, 10, 
11, 12 
п. 5 
приміток 
додатка 
12 до 
Ліцензій
них умов 

2.2.2. Дисципліни вільного вибору студентів 
Національна 
безпека 
України – 16 
год. 

Гаврилиш
ин Петро 
Михайлов
ич 

Асистент кафедри 
міжнародних 
відносин 

Прикарпатський 
національний 
університет 
ім. Василя (2009р.) 

Кандидат історичних 
наук. 07.00.02 – всесвітня 
історія, тема дисертації 
«Імміграційна політика 

Чернівецький національний 
університет ім. Юрія 
Федьковича. 
Захист дисертації. 

п. 2,  10, 
11, 15 
п. 5 
приміток 



Спеціальність 
“Історія”. 
Кавліфікація: історик-
викладач 

Італійської республіки на 
прикладі української 
трудової імміграції (1991-
2011рр.)» 

(2012р.) додатка 
12 до 
Ліцензій
них умов 

Політико-
правова 
система та 
система 
прийняття 
рішень ЄС – 
16 год. 

Марчук 
Василь 
Васильови
ч 

Завідувач кафедри 
політичних 
інститутів та 
процесів  

Кам’янець-
Подільський 
державний 
педагогічний інститут 
імені Затонського В.П., 
1982р., спеціальність 
«історія», викладач 
Історії 

Доктор історичних наук, 
професор кафедри 
політології,  
«Українська церква в 
суспільному житті 
України в ХХ столітті», 
2004 
07.00.01-історія України,  
диплом ДД №003989 
протокол №15-11/11 від 
15.12.2004р, атестат 
професора 12ПР №004460, 
протокол №5/01-П від 
22.12.2006р. 

Інститут європейської культури 
в м. Гнєзно Ініверситету імені 
Адама Міцкевича в Познані 
(Uniwersitet im. Adama 
Mickewicza w Poznaniu, Institut 
kultury Еuropejskij,  
Zaswiadczenie, 26 maja 2017 r.) 

1.01.2017-31.03.2017 

п. 
2,3,4,5,7,
8,10,11 
п. 5 
приміток 
додатка 
12 до 
Ліцензій
них умов 

Друга 
іноземна мова  

Щербій 
Наталія 
Олегівна 

Асистент 
кафедри 
слов’янських мов 

ДВНЗ 
“Прикарпатський 
національний 
університет ім. Василя 
Стефаника”, (2012 р.). 
Спеціальність “Мова і 
література (польська)”. 
Кваліфікація: філолог, 
викладач польської 
мови і літератури, 
української мови і 
літератури. 

Кандидат філологічних 
наук 
10.02.03 – слов’янські 
мови. 
“Категорія зворотності 
дієслів у польській мові” 
(2016 р.) 

Захист кандидатської дисертації 
в
Інституті мовознавства імені О. 
О. Потебні НАН України 
(березень, 2016 р.). 
Наукові стажування в Інституті 
Міждисциплінарних досліджень 
“Artes Liberales” Варщавського 
університету (РП) – жовтень-
грудень 2013 р., червень 2014 р., 
липень 2015р. 
Стажування для вчителів 
польської мови як іноземної, 
організоване Школою Іноземних 
мов «Glossa» (Львівський 



університет ім. І. Франка) – 
червень 2016 р.. 

______________ 
* Зазначаються показники, що визначають рівень наукової та професійної активності науково-педагогічного (наукового) працівника (відповідно до
пункту 5 приміток додатка 12 до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти).



4. Якісний склад випускової кафедри міжнародних відносин із спеціальності
291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

№
з
/
п 

Прізвищ
е, ім’я, по 
батькові 
керівник
а та 
членів 
проектно
ї групи 

Найме-
нування 
посади 
(для 
суміс-
ників – 
місце 
основної 
роботи, 
наймену
-вання
посади)

Найменуванн
я закладу, 
який 
закінчив 
викладач 
(рік 
закінчення, 
спеціальність
, кваліфікація 
згідно з 
документом 
про вищу 
освіту) 

Науковий 
ступінь, 
шифр і 
найменування 
наукової 
спеціальності, 
тема дисертації, 
вчене звання, за 
якою кафедрою 
(спеціальністю) 
присвоєно 

Стаж 
науково-
педагогіч
ної та/або 
наукової 
роботи 

Інформація про наукову діяльність (основні 
публікації за напрямом, науково-дослідна робота, 
участь у конференціях і семінарах, робота з 
аспірантами та докторантами, керівництво 
науковою роботою студентів) 

Відомості про 
підвищення 
кваліфікації 
викладача 
(найменування 
закладу, вид 
документа, тема, 
дата видачі) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за внутрішнім сумісництвом)
1
. 

Гурак 
Ігор 
Федорови
ч 

Завідувач 
кафедри 
міжнарод
них 
відносин 

Прикарпатськ
ий 
національний 
університет 
імені Василя 
Стефаника, 
(2000 р.). 
Спеціальність 
“Історія”. 
Кваліфікація: 
історик, 
викладач 

Кандидат 
історичних наук. 
07.00.01 – 
історія України. 
“Українське 
студенство у 
суспільно-
політичному 
житті Східної 
Галичини (60-ті 
роки ХІХ – 
початок ХХ 
ст.)”, (2005 р.). 
Доцент кафедри 
міжнародних 

10 років 6 
місяців 

1. Ihor Hurak.Umowy zawarte w Minsku i
uwarunkowania ich wprowadzenia. Teoria a praktyka //
Krakowskie Studia Miedzynarodowe. – 2016. – Nr.2
(XIII). – S. 227 - 233.
2. Ihor Hurak. The Minsk agreements of 2015: a forced
step or a small achievement to the Ukrainian side within
the diplomatic confrontation around the warin the
Donbas // The Copernicus Journal of Political Studies. –
2015. – № 1 (7). – pp. 124-140.
3. Гурак Ігор. Початки формування інституційно-
правових засад українсько-польського
міждержавного діалогу // Історико-політичні
проблеми сучасного світу: Збірник наукових статей.
– Чернівці: ЧНУ, 2015. – Т. 29-30. – C. 231-236.
4. Ihor Hurak. Rosyjska obecność militarna oraz

Чернівецький 
національний 
університет ім. 
Юрія Федьковича. 
Кафедра 
міжнародних 
відносин (листопад 
– грудень 2010 р.).
Наукове
стажування, звіт.
Інститут
міжнародних
відносин
Університет Яна
Кохановського в



відноси dyplomacja rosyjska w kontekście konfliktu na 
wschodzie Ukrainy // Wschód Europy / Studia 
Humanistyczno-Społeczne. – 2015. – № 2. – S. 161-
182. 
5. Ihor Hurak. Relacji Polski i Ukrainy 2010 – 2015
ukraiński punkt widzenie // Krakowskie Studia
Międzynarodowe. – 2016. – Nr. 2 (XIII). – S. 181-201.
Організатор 23 міжнародних наукових конференцій.
Науковий керівник аспіранта ІІ року навчання.
Керівник студентського наукового гуртка
“Дипломат”

Кєльцях філія у 
Пйотркові 
Трибунальському 
(березень-квітень 
2014р.). 
Наукове 
стажування, звіт. 
Факультет 
міжнародних і 
політичних студій 
Лодзького 
університету 
(жовтень-листопад 
2014р.). 
Наукове 
стажування, звіт. 

2
. 

Стецюк 
Наталія 
Миколаїв
на 

Доцент 
кафедри 
міжнарод
них 
відносин 

Прикарпатськ
ий університет 
ім. Василя 
Стефаника, 
(2001р.). 
Спеціальність 
“Історія”. 
Кваліфікація: 
історик, 
викладач 

Кандидат 
історичних наук. 
07.00.02 – 
всесвітня 
історія. 
«Національно-
культурна 
діяльність 
українців в 
Польщі (1947-
1989 рр.)»,(2012 
р.). 
Доцент кафедри 
міжнародних 
відноси 

10 років 
2 місяці 

1. Стецюк Н.М. Громадсько-політична діяльність
українців у Польщі 1947-1989 рр.// Галичина. −
2012. №20/21.− С.123-133.
2. Стецюк Н.М. Національно-культурна діяльність
українців у Польщі (1947-1989 рр.): польська
історіографія // Вісник Прикарпатського
університету. Серія: Історія. Випуск 21. – 2012. –
С.168-177.
3. Національна політика владних структур щодо
українців у Польщі в перші повоєнні роки
//Сторінки воєнної історії. Збірник наук. Праць. –
К.,2013. – Вип.16. – С.231–245.
4. Стецюк Н.М. Джерела до вивчення національно-
культурного життя українців у Польщі 1947-1989 рр.
// Вісник Прикарпатського університету. − Івано-
Франківськ, 2013.− Випуск 23(24). – 2014. – С. 310-
317.

Захист 
кандидатської 
дисертації. 
Інститут 
українознавства ім. 
Івана Крип’якевича 
НАН України 
(березень 2012р.) 
Жешувський 
університет 
(Республіка 
Польща), Історико-
соціологічний 
факультет, кафедра 
новітньої історії та 
кафедра 
міжнародних 

http://192.168.200.112/cgi-bin/pnusci/portal/bibedt?sid=MxVxxuI1;id=58567
http://192.168.200.112/cgi-bin/pnusci/portal/bibedt?sid=MxVxxuI1;id=58567
http://192.168.200.112/cgi-bin/pnusci/portal/bibedt?sid=MxVxxuI1;id=58567
http://192.168.200.112/cgi-bin/pnusci/portal/bibedt?sid=MxVxxuI1;id=58567
http://192.168.200.112/cgi-bin/pnusci/portal/bibedt?sid=MxVxxuI1;id=58567
http://192.168.200.112/cgi-bin/pnusci/portal/bibedt?sid=MxVxxuI1;id=58567
http://192.168.200.112/cgi-bin/pnusci/portal/bibedt?sid=MxVxxuI1;id=58567
http://192.168.200.112/cgi-bin/pnusci/portal/bibedt?sid=MxVxxuI1;id=58567
http://192.168.200.112/cgi-bin/pnusci/portal/bibedt?sid=MxVxxuI1;id=58567
http://192.168.200.112/cgi-bin/pnusci/portal/bibedt?sid=MxVxxuI1;id=58567
http://192.168.200.112/cgi-bin/pnusci/portal/bibedt?sid=MxVxxuI1;id=58567
http://192.168.200.112/cgi-bin/pnusci/portal/bibedt?sid=MxVxxuI1;id=58567
http://192.168.200.112/cgi-bin/pnusci/portal/bibedt?sid=MxVxxuI1;id=58567


5. Стецюк Н.М. Релігійне питання українців у
Польщі 1947-1989 рр.// Вісник Прикарпатського
університету. Серія: Історія. Випуск 26. – 2014. –
С.86-93.

відносин, 
сертифікат виданий 
02.05.2017р. 

3
. 

Струтинс
ькаТетяна 
Зіновіївна 

Доцент 
кафедри 
міжнарод
них 
відносин 

Прикарпатськ
ий 
національний 
університет 
ім. Василя 
Стефаника, 
(2001 р.). 
Спеціальність 
“Правознавств
о”. 
Кваліфікація: 
юрист. 
Прикарпатськ
ий 
національний 
університет 
ім. Василя 
Стефаника, 
(2002 р.) 
Спеціальність 
“Філологія”. 
Кваліфікація: 
бакалавр 
філології 
(англійська 
мова та 
література) 

Кандидат 
політичних наук. 
23.00.02 – 
політичні 
інститути та 
процеси 
“Трансформація 
виборчої 
системи до 
органів 
місцевого 
самоврядування 
в Республіці 
Польща”. 
Доцент кафедри 
міжнародних 
відноси 

14 років 6 
місяці 

1. Слободян Т. З. Двосторонні відносини Іспанії та
Польщі // Вісник Дніпропетровського університету.
Серія: Філософія. Соціологія. Політологія. Випуск
24(2). –  2014. – Т.22. – №9/2. –  С.184–190.
2. Слободян Т. З. Президенські вибори в Україні та
Польщі // Панорама політологічних студій:
науковий вісник Рівненського державного
гуманітарного університету. – Рівне : РДГУ, 2015. –
Вип. 13. – С.115– 124.
3. Слободян Т. З. Абсентеїзм у Республіці Польща:
особливості та динаміка // Прикарпатський вісник
НТШ. Думка. –  Івано-Франківськ, 2014. – № 3(27). –
С. 159–171.
4. Слободян Т. З. Трансформація виборчого
законодавства в Республіці Польща та Україні 1990-
2015 рр. (на прикладі місцевих виборів) // Гілея:
Науковий вісник : Збірник наукових праць. – К.,
2015. – Випуск 100. – С.281–285.
5. Слободян Т. З. Політичні відносини Польщі та
Італії // Гілея:  Науковий вісник: Збірник наукових
праць. – К., 2015. –  Випуск 101. –С.497–501.

Інститут Східних 
Студій 
Варшавського 
університету (РП) 
(липень 2015р.) 

4
. 

Дерещук 
Тетяна 

Викладач 
кафедри 

Прикарпатськ
ий університет 

Кандидат 
юридичних наук, 

4 роки 5 
місяців 

1. Ходак Т. М. Правові аспекти державотворчої
концепції українських націоналістів 30-х років ХХ

Інститут 
законодавства 

http://192.168.200.112/cgi-bin/pnusci/portal/bibedt?sid=MxVxxuI1;id=58567
http://192.168.200.112/cgi-bin/pnusci/portal/bibedt?sid=MxVxxuI1;id=58567
http://192.168.200.112/cgi-bin/pnusci/portal/bibedt?sid=MxVxxuI1;id=58567
http://192.168.200.112/cgi-bin/pnusci/portal/bibedt?sid=MxVxxuI1;id=58567
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpu_Ist_2011_19_28
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpu_Ist_2011_19_28


Миколаїів
на 

міжнарод
них 
відносин 

ім. Василя 
Стефаника, 
(2003 р.). 
Спеціальність 
“Правознавств
о”. 
Кваліфікація: 
юрист, 
викладач 
права 

диплом ДК № 
005463, дата 
видачі 
17.05.2012, 
спеціальність 
12.00.01- теорія 
та історія 
держави та 
права; історія 
політичних і 
правових вчень 
Викладач 
кафедри 
міжнародних 
відноси  

ст. // Вісник Прикарпатського Університету. Історія 
/ Івано-Франківськ. – 2011. – C. 179-186. 
2. Ходак Т. М. Державно-правові засади Галицької
Республіки (1920 – 1923 рр.) // Наука і вища освіта:
тези доповідей учасників XIX Міжнар. наук. конф.
студентів і молодих вчених, Запоріжжя, 21-22 квітня
2011р. – Запоріжжя: Класичний Приватний
Університет, 2011. – С. 49-50.
3. Ходак Т. М. Державотворчі погляди Володимира
Левинського // Актуальні проблеми вдосконалення
чинного законодавства України: зб. наук. статей. –
Івано-Франківськ, 2012. – Вип. XXVII. – С. 48-54.
4. Дерещук Т. М. Консервативно-клерикальні моделі
державотворення українських християнських
суспільників Галичини // Галичина. – 2014. – №25-
26. – С. 164-172.

Верховної Ради 
України 
Захист дисертації 
2012р. 

5
. 

Бойчук 
Орест 
Ігорович 

Асистент 
кафедри 
міжнарод
них 
відносин 

Львівський 
національний 
університет 
імені Івана 
Франка 
(2013) 
Спеціальність 
«Міжнародні 
відносини». 
Кваліфікація  
Політолог-
міжнародник, 
перекладач. 
Івано-
Франківський 
національний 
технічний 

2 місяці 1. Бойчук О. Александр Кваснєвській і місце
історичної пам’яті у його зовнішній політиці //
Збірник наукових праць "Гілея: науковий вісник". –
Київ, 2014. Випуск 90. – С. 233-241.
2. Бойчук О. Історична пам’ять в контексті
польсько-німецьких відносин в процесі вступ
Польщі до ЄС. // Збірник наукових праць ХНПУ
імені Г. С. Сковороди. Сучасне суспільство:
політичні науки, соціологічні науки,
культурологічні науки. Харків. – 2016. – № 2. – С.
53-56.
3. Бойчук О. Релігійний аспект історичної
пам’яті в контексті польсько-німецьких відносин. //
Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова.
Серія 22. Політичні науки та методика викладання
соціально-політичних дисциплін. Випуск 20: збірник
наукових праць. – К.: Вид-во НПУ імені М. П.

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpu_Ist_2011_19_28


університет 
нафти і газу 
Спеціальність: 
«облік і 
аудит» 
Кваліфікація: 
бухгалтер-
аудитор 

Драгоманова, 2017. – С- 39-43 
4. Бойчук О. Публічна дипломатія – нові
підходи до реалізації зовнішньої політики // Вісник
Одеського національного університету. Соціологія і
політичні науки. Випуск 26. 2017 – Одесса. – С. 28-
37
5. Bojczuk O. Wymiana naukowców i studentów w
stosunkach polsko-ukraińskich. // Інтермарум: історія,
політика, культура. Випуск 4. – Житомир, 2017. – С.
278- 286.

6
. 

Цепенда 
Ігор 
Євгенови
ч 

Професо
р 
кафедри 
міжнарод
них 
відносин 

Івано-
Франківський 
державний 
педагогічний 
інститут ім. 
Василя 
Стефаника, 
(1986 р.). 
Спеціальність 
“Історія”. 
Кваліфікація: 
вчитель історії 
і 
суспільствозна
вства, 
методист 
виховної 
роботи 

Доктор 
політичних наук, 
професор. 
23.00.05 – 
етнополітологія 
та етнодержаво-
знавство. 
“Українсько-
польські 
етнополітичні 
відносини 40 – 
50-х років ХХ
століття”, (2009
р.).
Професор
кафедри
міжнародних
відноси

16 років 5 
місяців 

1. Північноатлантичний альянс: історія, функції,
структура, відносини з Україною: Навчальний
посібник / Кол. авт.; за заг. ред. проф. Д. І.
Дзвінчука. - Івано-Франківськ: Місто НВ, 2012. –
604 с. (співавтор)
2. Tsependa I. Ukraine and Poland: Facing the 21 st.
Century Challenges: [Україна і Польща перед
викликами ХХІ століття] // Journal of Vasyl Stefanyk
Precarpathian National University [Text]: scientific
edition. – Ivano-Frankivsk: V. Stefanyk Precarpathian
National University, 2014.- Vol. 1, No.4. – C. 21 – 26.
3. Цепенда І. Україна і Польща перед викликами
XXI ст. //Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian
National University – 2015. – № 4. –С. 19 – 24.
4. Цепенда  І. Cui prodest? «Історична політика,
спрямована на внутрішнього споживача, а не на
будування корисної співпраці» //  Журнал Верховної
Ради України „Віче”. – 2016. – № 14. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу:
http://www.viche.info/journal/5264/
5. Tsependa I. Eastern Galicia problem in the foreign
policy activity of second Polich Pepublic during the
interwar period / I.Tsependa, V.Velykochyi //KELM -

Стажування в 
Інституті вищої 
освіти 
Національної 
академії 
педагогічних наук 
(2013 р.) 

Варшавський 
університет, 
Студіум Східної 
Європи, 
посвідчення, тема: 
«Економічна 
інтеграція країн 
Європейського 
Союзу», 21.11.2016 
р. 



Scientific Issue of Knowledge, Edukation, Law and 
Management. – Lodz. – 2016. – № 3 (15). – P. 244-249. 

7
. 

Нагорняк 
Михайло 
Миколайо
вич 

Професо
р 
кафедри 
міжнарод
них 
відносин 

Івано-
Франківський 
державний 
педагогічний 
інститут ім. В. 
Стефаника, 
1983р., 
спеціальність 
«Історія і 
педагогіка» 
Львівський 
державний 
університет 
імені І. 
Франка, 2006, 
спеціальність 
«юрист» 

Доктор 
політичних наук, 
23.00.05 - 
етнополітологія 
та 
етнодержавознав
ство, ДД  № 
007728, рішення 
Вищої 
атестаційної 
колегії від 
18.11.2009 р., 
052 політологія,  
тема дисертації 
«Національно-
державницька 
концепція 
ТомашаМасарик
а». Професор 
кафедри 
міжнародних 
відноси 

15 років 7 
місяців 

1. Нагорняк М. Вплив США і Росії на формування
міжнародної правової бази у сфері міжнародної
інформаційної безпеки // Часопис Київського
університету права. – 2012. – № 5. – С. 94-106.
2. Політична наука в Україні. 1991-2016: в 2 т. Т.2.
Теоретико-методологичічні основи і концептуальні
підсумки вітчизняних досліджень
3. Механізм взаємодії та функціональна складова
влади і опозиції на місцевому рівні/ Нагорняк М.М.,
Стефурак М.М.- Гілея . Науковий вісник: збірник
наукових праць. Історія . Політологія.Філософія. –
2014. – № 91. – С.361-364.
4. Природа и сущность конфликта на Востоке
Украины // Этнополитические процессы в
Ценрально-Восточной Европе.-Прага: Институт
Восточной Европы Карлового университета в м.
Прага, 2016. – С. 123-136.
5. Нова стратегія зовнішньої політики України в
Західній Європі в контексті викликів сьогодення //
Материалы II международной научно-практической
конференции студентов и молодых ученых. –
Краматорськ, 2016. – С. 108-111.

Стажування в 
Інституті 
ТомашаМасарика 
Академії наук 
Чеської республіки 
(2013 р.) 
Національна 
академія 
педагогічних наук 
України ДВНЗ 
«Університет 
менеджменту 
освіти», Свідоцтво 
про підвищення 
кваліфікації СП 
35830447/1668-16, 
термін стажування 
02.03.2016-
30.10.2016, тема 
роботи: «Теорія 
лідерства та стилі 
управління 
навчальним 
закладом», 
реєстраційний 
номер 1861/16Ц 

8
. 

Гаврилиш
ин Петро 
Михайлов
ич 

Асистент 
кафедри 
міжнарод
них 
відносин 

Прикарпатськ
ий 
національний 
університет 
ім. Василя 

Кандидат 
історичних наук. 
07.00.02 – 
всесвітня 
історія, тема 

3 роки 3 
місяці 

1.Гаврилишин П. Проблема встановлення східного
кордону Польщі в системі міжнародних відносин в
роки Другої світової війни // Галичина. – 2015. – 
№27. – С.140-146. 
2. Гаврилишин П.М., Самборський Є. Геополітичні

Чернівецький 
національний 
університет ім. 
Юрія Федьковича. 
Захист дисертації. 

http://192.168.200.112/cgi-bin/pnusci/portal/bibedt?sid=MxVxxuI1;id=62581
http://192.168.200.112/cgi-bin/pnusci/portal/bibedt?sid=MxVxxuI1;id=62581
http://192.168.200.112/cgi-bin/pnusci/portal/bibedt?sid=MxVxxuI1;id=62581
http://192.168.200.112/cgi-bin/pnusci/portal/bibedt?sid=MxVxxuI1;id=62581


(2009р.) 
Спеціальність 
“Історія”. 
Кваліфікація: 
історик-
викладач 

дисертації 
«Імміграційна 
політика 
Італійської 
республіки на 
прикладі 
української 
трудової 
імміграції (1991-
2011рр.)» 

виклики для України  станом на 2016 р.// Вісник 
Прикарпатського університету. Історія. – 2015. – 
Вип. 27. – с. 44-50. 
3. Вуйчіцький К. Ностальгія і політика. Есе про
повернення до Центральної Європи / Казімеж
Вуйчіцький; з польськ. пер.  П.Гаврилишин, П.Гава.
– Брустури: Дискурсус. 2016. – 124 с.
4. Гаврилишин П.Українська трудова імміграція в
Італії (1991–2011 рр.). монографія / П. Гаврилишин.
– Брустурів: Дискурсус, 2014. – 300 с.
5. Гаврилишин П. Зародження, становлення та
функціонування громадських організацій
українських трудових мігрантів в Італії на початку
ХХІ ст. // “Гілея: науковий вісник”: Збірник
наукових праць. – К., 2012 – Вип. 66. – С. 215–220.

(2012р.) 

Проректор з науково-
педагогічної роботи  

С.В. Шарин 

http://personal.pu.if.ua/depart/petro.havrylyshyn/resource/file/gavrylyshyn-monography%20super%20ost%20%E2%80%94%20kopia%20(2)%20%E2%80%94%20kopia.compressed.pdf
http://personal.pu.if.ua/depart/petro.havrylyshyn/resource/file/gavrylyshyn-monography%20super%20ost%20%E2%80%94%20kopia%20(2)%20%E2%80%94%20kopia.compressed.pdf
http://personal.pu.if.ua/depart/petro.havrylyshyn/resource/file/gavrylyshyn-monography%20super%20ost%20%E2%80%94%20kopia%20(2)%20%E2%80%94%20kopia.compressed.pdf
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№
з
/
п 

Прізвищ
е, ім’я, по 
батькові 
керівник
а та 
членів 
проектно
ї групи 

Найме-
нування 
посади 
(для 
суміс-
ників –  
місце 
основної 
роботи, 
наймену
-вання
посади)

Найменування 
закладу, який 
закінчив 
викладач 
(рік закінчення, 
спеціальність, 
кваліфікація 
згідно з 
документом про 
вищу освіту) 

Науковий 
ступінь, 
шифр і 
найменування 
наукової 
спеціальності, 
тема 
дисертації, 
вчене звання, 
за якою 
кафедрою 
(спеціальніст
ю) присвоєно  

Стаж 
науково-
педагогіч
ної та/або 
наукової 
роботи 

Інформація про наукову діяльність (основні 
публікації за напрямом, науково-дослідна робота, 
участь у конференціях і семінарах, робота з 
аспірантами та докторантами, керівництво 
науковою роботою студентів) 

Відомості про 
підвищення 
кваліфікації 
викладача 
(найменування 
закладу, вид 
документа, тема, 
дата видачі) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за внутрішнім сумісництвом)
1
. 

Ткачівськ
а 
Марія 
Романівна 

Завідувач 
кафедри 
іноземни
х мов і 
переклад
у 

Чернівецький 
державний 
університет ім. 
Юрія 
Федьковича, 
(1987) 
Спеціальність: 
“німецька мова і 
література” 
Кваліфікація: 
філолог, 
викладач 
німецької мови, 
переклада 

Кандидат 
філологічних 
наук, 10.02.04 – 
германські 
мови 
Доцент 
кафедри 
німецької 
філології 
"Сполучуваніст
ь 
прикметників 
на позначення 
портретної 
характеристики 

19 років 6 
місяців Тематичний навчально-методичний посібник для 

студентів IV-V курсів англійського відділення 
факультету іноземних мов „Deutsch für 
Fortgeschrittene“  / О. І. Власова, Ю. М. Капак, Б. М. 
Маруневич, М. Р. Ткачівська, Г. М. Шацька, – Івано-
Франківськ: Нова Зоря, 2015. – 320 с. 

1. Ткачівська М. Р. Текстовий метисаж як одна з
важливіших авторських стратегій / Вісник
Прикарпатського національного університету.
Фіолологія. 2014 – 2015. Вип. 42 – 43. – Івано-
Франківськ: Місто НВ, 2015. – С.46 – 51.
2. Ткачівська М. Р. Солдатський жаргон та його
переклад на німецьку мову / Вісник

Гумбольдт- 
університет,(Берлін
,  
Німеччина 1996-
1997) 

Львівський 
національний 
університет  ім.  
Івана Франка 
кафедра німецької 
філології, 
 (09.2006 -10.2007 
р.) 



людини в 
сучасній 
німецькій 
мові". 
10.03.2004 р. 

Дніпропетровського університету. Серія 
мовознавство. 2015. Вип. 21 (3) №11. – С.180 –188. 
3. Ткачівська М. Р. Поетичні вкраплення у
німецькомовних перекладів творів письменників-
постмодерністів / Наукові записки Національного
університету «Острозька академія». Серія
«Філологічнна»: збірник наукових праць/ укладачі:
І.В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С. В. Новоселецька. –
Острог: Видавництво національного університету
«Острозька академія», 2015. – С. 300 – 303.
4. Ткачівська М. Р. Школярський жаргон як
мовне явище  / Науковий вісник Чернівецького
університету: збірник наукових праць. – Чернівці:
Видавничий дім «Родовід», 2015. – Вип. 740 – 741:
Германська філологія. – С.221 – 225.
5. Ткачівська М. Р. Молодіжний сленг і його
переклад / Наукові записки Вінницького
педагогічного університету імені Михайла
Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство):
збірник наукових праць / [гол. Ред. Н. Л. Іваницька].
– Вінниця: ТОВ «фірма «Планер», 2015. – Вип. 21. –
С.387 – 391. 
6. Ткачівська М. Р. Молодіжні сленгізми geil,
cool у німецькомовних перекладах творів
українських письменників-постмодерністів /
Науковий вісник Східноєвропейського
національного університету імені Лесі Українки.
Філологічні науки. Мовознавство.3 (304), 2015. –
С.53 – 58.
7. Ткачівська М. Р. Табірна мова та її
особливості / Наукові записки. – Випуск 145. –
Серія: Н34 Філологічні науки. – Кіровоград:
Видавець Лисенко В. Ф., 2016. – 646 с. – С. 45 – 50

Чернівецький 
національний 
університет ім. 
Юрія Федьковича, 
кафедра сучасних 
іноз. мов та 
перекладу 
(вересень-жовтень) 
(2011 р.).  
Наукове 
стажування, звіт 
Східноєвропейськи
й національний 
університет імені 
Лесі Українки 
Інститут іноземних 
мов (м. Луцьк) 
(березень 2014р.) 

Східноєвропейськи
й національний 
університет імені 
Лесі Українки 
Інститут іноземних 
мов (м. Луцьк) 
(2016р.) 

Івано-
Франківський 
національний 
технічний 
університет нафти і 



8. Ткачівська М. Р. Kapak Sprak та її потенційні
можливості / Науковий вісник Східноєвропейського
національного університету імені Лесі Українки.
Філологічні науки. Мовознавство. 6 (331), 2016. –  С.
235 – 240

Керування аспірантом Бондар Н. В. 

газу кафедра 
філології і 
перекладу 
09.11. – 15.12. 2016 

2
. 

Балагура 
Лілія 
Степанівн
а 

Асистент 
кафедри 
іноземни
х мов і 
переклад
у 

Прикарпатський  
університет ім. 
Василя 
Стефаника, (2012 
р.) 
Спеціальність: 
“німецька мова і 
література” 
Кваліфікація: 
філолог, 
викладач 
німецької, 
англійської мов 
та зарубіжної 
літератури 

3 роки 4 
місяці 

3
. 

Богачевсь
ка Лілія 
Орестівна 

Доцент 
кафедри 
іноземни
х мов і 
переклад
у 

Прикарпатський  
університет ім. 
ВасиляСтефаник
а, (1988 р.) 
Спеціальність: 
“англійська мова 
і література” 
Кваліфікація: 
вчитель 
англійської та 

Кандидат 
філологічних 
наук, 10.01.05 – 
порівняльне 
літературознав
ство, доцент 
кафедри 
іноземних мов і 
перекладу, 
“Чарльз Діккен

12 років 
11 місяців 

Богачевська Л. О. Функціональність сатири у творах 
Ч. Діккенса та в українській літературі / 
Літературознавчі студії: компаративний аспект. 
Збірник статей. Випуск 2. – Івано-Франківськ: 
Симфонія форте, 2014. - С. 6 – 15.  
Bogachevska L. O. Poetical Pecularities of Satirical 
Depiction of the Novel “Hard Times” by Ch. Dickens 
and the Short Story “Yabobon” by Les Martovych 
(Comparative-Typological Aspect) / The Languages We 
Speak Affect our Perception of the World. / Jourlal of 

Захист 
кандидатської 
дисертації 
(2007 р.) 

Івано-
Франківський 
національний 
технічний 
університет нафти і 



німецької мови с і українська 
література: 
проблеми 
рецепції і 
типології”( 
2007 р.) 

Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. 
Scientific edition. Series of Social and Human Sciences. 
Vol. 2, No. 2-3. – Ivano-Frankivsk, 2015. – C. 98 – 103  
L. Bogachevska , O. Semak. More English for
Additional Reading. – Івано-Франківськ: Просвіта,
2015. – 120 с.

газу кафедра теорії 
і практики 
перекладу 01.10 – 
01.11 2012 

4
. 

Кобута 
Світлана 
Степанівн
а 

Доцент 
кафедри 
іноземни
х мов і 
переклад
у 

Прикарпатський  
університет ім. 
ВасиляСтефаник
а, (2011 р.) 
Спеціальність: 
“англійська мова 
і література” 
Кваліфікація: 
філолог, 
викладач 
англійської, 
німецької мов та 
зарубіжної 
літератури 

Кандидат 
філологічних 
наук, 10.01.05 – 
порівняльне 
літературознав
ство, асистент 
кафедри 
іноземних мов і 
перекладу, 
«Концепція 
«вільної 
людини» у 
творчій 
спадщині Івана 
Багряного та 
Джорджа 
Орвелла» 
(2015р.) 

4 роки 8 
місяців 20 
дні 

Кобута С. Біографічні паралелі як підстава 
типологічного вивчення творчості Джорджа 
Орвелла та Івана Багряного / С.Кобута, 
С.Коршунова // Питання літературознавства: 
науковий збірник. Вип. 89. – Чернівці : 
Чернівецький національний університет, 2015. – С. 
256  – 265. 

Захист 
кандидатської 
дисертації 
(2015 р.) 

5
. 

Нич 
Оксана 
Богданівн
а 

Доцент 
кафедри 
іноземни
х мов 

Прикарпатський  
університет ім. 
Василя 
Стефаника, 
(2005р.) 
Спеціальність: 
“англійська мова 
і література” 
Кваліфікація: 

Кандидат 
педагогічних 
наук, зі 
спеціальності 
13.00.01 – 
загальна 
педагогіка та 
історія 
педагогіки, 

11 років 1 
місяць 

1. Nych O. The main conditions of forming Ukrainian
Diaspora in the USA / O. В. Nych // Theoretical and
Applied sciences in the USA. –  New York, 2015. –
p.54 – 60.
2. Нич О. Б. Проблеми ціннісних орієнтацій у
сімейному вихованні української еміграції в США у
спадщині Володимира Мацьківа / О. Б. Нич // Вісник
Прикарпатського університету. Серія Педагогіка. –
Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 38. – С.100 – 10.

Захист 
кандидатської 
дисертації 
(2016 р.) 



філолог, 
викладач 
англійської, 
німецької мов та 
зарубіжної 
літератури 

асистент 
кафедри 
іноземних мов, 
«Сімейне 
виховання 
дітей 
молодшого 
шкільного віку 
в українській 
діаспорі 
США(друга 
половина ХХ – 
початок ХХІ 
століття)  
(2016р.) 

3. Нич О. Б. Іван Гончаренко про умови доброго
сімейного виховання дітей в українській діаспор
США /О. Б. Нич // Гірська школа Українських
Карпат. – Івано-Франківськ, 2014. – №11. –C.100 –
104.
4. Нич О. Б. Педагогічний всеобуч батьків – основа
сімейного виховання дітей в українській діаспорі
США /О. Б. Нич //Вісник Прикарпатського
університету. Педагогіка. – Івано-Франківськ, 2013.
– Вип. 39. – C.102 – 106.

6
. 

Ницполь 
Вікторія 
Ігорівна 

Асистент 
кафедри 
іноземни
х мов і 
переклад
у 

Прикарпатський  
університет ім. 
ВасиляСтефаник
а, (2011 р.) 
Спеціальність: 
“англійська мова 
і література” 
Кваліфікація: 
філолог, 
викладач 
англійської, 
німецької мов та 
зарубіжної 
літератури 

Спеціальність 
10.02.04 – 
германські 
мови, 
навчалась в 
аспірантурі з 
2013 до 2017, 
тема дисертації 
«Мовна 
особистість 
персонажа 
серійного 
вбивці: лінгво-
когнітивний і 
психолінгвісти
чний аспект в 
американськом
у художньому 

2 місяці 1. Victoria Nytspol. Conceptual metaphor in the
serial killer character’s discourse in the 20th-century
American fiction // European Applied Sciences – 2017 –
№ 4 – pp. 52-54;
2. В. Ницполь Психолінгвістичний аналіз
дискурсу персонажа-маніяка (на матеріалі роману
Джеймса Паттерсона «Along Came a Spider») //
Науковий вісник Чернівецького університету. Серія
«Германська філологія» : збірник наукових праць.
— Чернівці : «Родовід», 2014. — Вип. 692–693. — с.
114 — 117;
3. В. Ницполь Психолінгвістичні методи при
вивченні текстів // Наукові записки
Кіровоградського державного педагогічного
університету 19м.. В. Винниченка. Серія
«Філологічні науки (мовознавство)». – Кіровоград,
2014. – Вип. 128. – с. 255 – 259;
4. В. Ницполь Психолінгвістичний аналіз



дискурсі 20 
століття» 

персонажа-маніяка (на матеріалі романів Томаса 
Гарріса «The Silence of the Lambs» і Стівена Кінга 
«Misery») // Науковий вісник міжнародного 
гуманітарного університету. Серія «Філологія» : 
збірник наукових праць. — Одеса : «Гельветика», 
2016. — Вип. 20. — с.52 — 56;  
5. В. Ницполь Дискурс персонажа-маніяка
Ганнібала Лектора у романі Томаса Гарріса «The
Silence of the Lambs»: психолінгвістичний аспект //
Сучасні дослідження з лінгвістики,
літературознавства і міжкультурної комунікації
(ELLIC 2016): Матеріали ІІІ міжнародної наукової
конференції / відп. ред. Я. Т. Билиця, О. Я.
Остапович: Прикарпатський національний
університет ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ:
«Просвіта», 2016. – с. 102 – 105;
6. В. Ницполь Теоретичні засади вивчення
мовної особистості персонажа серійного вбивці //
Науковий вісник Херсонського державного
університету. Серія «Перекладознавство та
міжкультурна комунікація». – Херсон, 2016. – Вип.
5. – с. 99 – 103;
7. В. Ницполь Мовна особистість персонажа-
маніяка Патріка Бетмена у романі Брета Істона
Елліса «American Psycho» // «Нова філологія». –
Запоріжжя : ЗНУ, 2017. – Вип. 69. – с. 133 – 139.



7
. 

Поглод 
Ганна 
Якимівна 

Асистент 
кафедри 
іноземни
х мов і 
переклад
у 

Львівський 
державний 
університет ім.   
Івана Франка, 
(1976 р.) 
Спеціальність: 
“Романо-
германські мови” 
Кваліфікація: 
філолог, 
викладач 
іспанської і 
французької мов, 
перекладач 

8 років 10 
місяців 

Поглод Г. Я. Roraduction pora la communication 
intercultural. Переклад і міжнародне спілкування. / 
Матеріали міжнародної науково-практичної 
конференції Україна і світ: Діалог мов та культур / 
Київський національний  лінгвістичний університет. 
– 2015. С. 672 – 673.

Поглод Г. Я. Переклад малюнку і міжнародне 
спілкування./  Поєднання інноваційних і 
традиційних технологій навчання української та 
іноземних мов як чинник забезпечення дієвості 
знань: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-
практичної конференції / Харківський торговельно-
економічний інститут КНТЕУ. – Х. РВВ ХТЕІ 
КНТЕУБ 2015. – 374 с., С. 168 – 170.  

Львівський 
державний 
університет ім. 
Івана Франка, 
кафедра романської 
філології 
(листопад-грудень) 
(2011 р.). 
Наукове 
стажування, звіт 
Майстер-клас 
«Теорія і практика 
з іспанської мови» 
м. Київ 
(травень 2016р.) 

Школа ім. Мігеля 
Делібеса 
м. Саламанка 
 (Іспанія) 
(липень 2016р.) 

IV Міжнародний 
конгрес «Інновації, 
технології і 
спілкування на 
іспанською мовою» 
м. Саламанка 
 (Іспанія) 
(липень 2016р.) 



8
. 

Савчак 
Ірина 
Василівна 

Доцент 
кафедри 
іноземни
х мов і 
переклад
у 

Прикарпатський  
університет ім. 
ВасиляСтефаник
а, (2006 р.) 
Спеціальність: 
“англійська мова 
і література” 
Кваліфікація: 
філолог, 
викладач 
англійської, 
німецької мов та 
зарубіжної 
літератури 

Кандидат 
філологічних 
наук, зі 
спеціальності 
13.00.02 – 
теорія та 
методика 
навчання, 
асистент 
кафедри 
іноземних мов і 
перекладу, 
«Формування 
готовності 
майбутніх 
менеджерів 
туризму до 
діалогової 
комунікації у 
професійній 
діяльності»  
(2016 р.) 

8 років 11 
місяців 

Савчак І. В. Теоретичні основи формування 
стратегічної компетенції менеджерів туризму у 
процесі підготовки до професійної комунікації / І. 
Савчак // Наукові записки Вінницького державного 
педагогічного університету імені Михайла 
Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: Зб. 
наук. праць. – Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2015. – 
Випуск 43. – С. 291 –294. 
Савчак І. В. Методичні вказівки «Комплексна 
система вправ з української мови за професійним 
спрямуванням для навчання діалогової комунікації 
майбутніх менеджерів туризму» (для студентів 1-4 
курсів денної і заочної форм навчання 
спеціальностей «Готельне господарство» і 
«Туризм») / І. Савчак. – Івано-Франківськ, 2015. – 42 
с. 
Савчак І. В. Програми спецкурсів «Особливості 
професійної підготовки майбутнього менеджера 
туризму до діалогової комунікації» та «Специфіка 
ситуацій діалогової комунікації в професійній 
діяльності менеджера туризму» (для студентів 1-4 
курсів денної і заочної форм 
навчання спеціальностей «Готельне господарство» і 
«Туризм») / І. Савчак. – Івано-Франківськ – 2015. – 
16 с. 

Захист 
кандидатської 
дисертації 
(2016 р.) 

9
. 

Семак 
Оксана 
Іванівна 

Доцент 
кафедри 
іноземни
х мов і 
переклад
у 

Прикарпатський  
університет ім.  
Василя 
Стефаника, (1995 
р). 
Спеціальність: 
“англійська мова 
і література ” 

Кандидат 
філологічних 
наук, викладач 
10.01.01 – 
українська 
література 

“Драматургія 

9 років 1 
місяць 

Семак О. І. Рецепція ідей Б. Шоу у творах 
драматургів української діаспори першої половини 
ХХ століття / Семак О. І. //  Сучасні дослідження з 
лінгвістики, літературознавства і міжкультурної 
комунікації: матеріали ІІ Міжнародної наукової 
інтернет-конференції (23 лютого 2015). – Івано-
Франківськ : 2015. – С. 274 – 277. 

Захист 
кандидатської 
дисертації  (2009 
р.); 
Івано-
Франківський 
національний 
технічний 



Кваліфікація: 
Вчитель 
української та 
англійської мови 

української 
діаспори: 
система 
конфліктів та 
характерів”, 
17.09.2009 

Семак О. І. Діалог як засіб вираження генези 
національної душі у драмі Ю.Косача «Облога» / 
Семак О. І. // Розвиток наукових досліджень 2014: 
матеріали десятої міжнародної науково-практичної 
конференції (24-26 листопада 2014). Полтава: Вид-
во "Інтерграфіка" – Т.3. – С.72 – 77. 

Семак О.І. Реконструкція жанрових ознак 
драматичних творів з історичним та соціально-
побутовим конфліктом (на матеріалах творів Семена 
Ковбеля, Олега Лугового, Василя Бабієнка, Дмитра 
Гунькевича, Т.Устенка-Гармаша) // Наукові записки. 
Серія: Літературознавство. – Тернопіль: ТНПУ, 
2015. – Вип.42. – С. 177 – 182. 

Semak O. I. Paradox as the means of expression of 
ideological position  in the plays of  B. Shaw and V. 
Vynnychenko. / Jourlal of Vasyl Stefanyk Precarpathian 
National University. Scientific edition. Series of Social 
and Human Sciences. Vol. 2, No. 2-3. Ivano-Frankivsk, 
2015. – C. 110 –114. 

Cемак О. І. Драматургія Людмили Коваленко: 
Націо-Екзистенціальний Аспект / Одеський 
лінгвістичний вісник. Науково практичний журнал. 
Випуск 7 – Одеса, 2016.  

університет нафти і 
газу кафедра 
філології і 
перекладу 
10.10. – 15.11. 2016 

1
0
. 

Серман 
Леся 
Ігорівна 

Асистент 
кафедри 
іноземни
х мов 

Прикарпатський  
університет ім. 
Василя 
Стефаника, (2010 
р.) 
Спеціальність: 
“французька 

6 років 7 
місяців 

Серман Л.І. Теоретичний аналіз педагогічних умов в 
контексті формування професійного іміджу 
майбутнього учителя іноземних мов / Леся Ігорівна 
Серман. // Наукова скарбниця освіти Донеччини. – 
2014. – №4. – С. 27–31. 

Серман Л.І. Аналіз показників та рівнів 

Чернівецький 
національний 
університет ім. 
Юрія Федьковича. 
Кафедра іноземних 
мов і перекладу, 
Stage pédagogique  



мова і 
література” 
Кваліфікація: 
філолог, 
викладач 
французької, 
англійської мов 
та зарубіжної 
літератури 

сформованості професійного іміджу майбутніх 
учтелів іноземних мов мов / Леся Ігорівна Серман. // 
Збірник наукових праць «Педагогіка та психологія». 
– 2015. – №49. – С. 234-244.

FLE, (червень – 
липень 2016р.) 

1
1
. 

Солюк 
Мар’яна 
Миколаїв
на 

Асистент 
кафедри 
іноземни
х мов і 
переклад
у 

Прикарпатський  
університет ім. 
Василя 
Стефаника, (2012 
р.) 
Спеціальність: 
“німецька мова і 
література” 
Кваліфікація: 
філолог, 
викладач 
німецької, 
англійської мов 
та зарубіжної 
літератури 

4 роки 4 
місяці 

Ткачівська М. Р., Солюк М. М.  Власні назви як 
перекладознавча проблема. / Матеріали ІІ 
міжнародної наукової конференції. Сучасні 
дослідження з лінгвістики, літературознавства і 
міжкультурної комунікації. – м. Івано-Франківськ,  
2015. – С. 335 –338. 

Tkachivska M. R., Soliuk M. M. Realias of the Soviet 
Union Period: Peculiarities of Their Reproduction in the 
German Translations of the Essays of 
Yu.Andrukhovych. / Jourlal of Vasyl Stefanyk 
Precarpathian National University. Scientific edition. 
Series of Social and Human Sciences. Vol. 2, No. 2-3. – 
Ivano-Frankivsk, 2015. – C. 51 – 55. 

Проректор з науково-
педагогічної роботи   

С. В. Шарин 

* Якщо для однієї спеціальності планується наявність двох і більше випускових кафедр, подається інформація про кожну кафедру окремо. Якщо кафедра 
є випусковою для кількох спеціальностей, зазначається найменування цих спеціальностей, рівень вищої освіти та ліцензований обсяг з кожної 
спеціальності.



6. Інформація про завідувача випускової кафедри міжнародних відносин із спеціальності

291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» 
№
з/п 

Прізвище, 
ім’я, по 
батькові 

Найменування 
закладу, який 
закінчив викладач 
(рік закінчення, 
спеціальність, 
кваліфікація 
згідно з 
документом про 
вищу освіту) 

Науковий ступінь,  
шифр і найменування 
наукової спеціальності, 
тема дисертації, вчене 
звання, за якою 
кафедрою 
(спеціальністю) 
присвоєно, категорія, 
педагогічне звання 

Педагогічний 
(науково-
педагогічний) 
стаж  
(повних 
років) 

Інформація про попередню роботу  
(період (років), найменування організації, 
займана посада) 

Примітки 
(з якого часу 
працює у 
закладі освіти 
за основним 
місцем роботи 
або 
сумісництвом) 

1. Гурак Ігор 
Федорович 

Прикарпатський 
університет ім. 
Василя 
Стефаника, (2000 
р.). Спеціальність 
“Історія”. 
Кваліфікація: 
історик, викладач 

Кандидат історичних 
наук. 07.00.01 – історія 
України. “Українське 
студентство у 
суспільно-політичному 
житті Східної Галичини 
(60-ті роки ХІХ – 
початок ХХ ст.)”, (2005 
р.). Доцент кафедри 
міжнародних відноси 
(2015 р.) 

Педагогічний 
– 1 рік.
Науково-
педагогічний
– 10 років, 6
місяців

Воронівська загальноосвітня школа І-ІІ 
ступеня (Городенківського району, Івано-
Франківської області), вчитель (2000 – 2001 
рр.). 
Прикарпатський національний університет 
імені Василя Стефаника, аспірант кафедри 
історії України (2001 – 2004 рр.). 
Інститут менеджменту та економіки 
“Галицька академія” (м. Івано-Франківськ), 
старший викладач (2005 – 2006 рр.) 
ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника», 
науковий співробітник (2006 – 2007 рр.), 
завідувач відділу міжнародного 
співробітництва (2007 – 2010 рр.), доцент 
кафедри міжнародних відносин (2010 – 2014 
рр.), завідувач кафедри міжнародних 
відносин (з 2014 р.) 

з вересня 2005 
р. 

С.В. Шарин Проректор з науково-
педагогічної роботи   



Інформація про завідувача випускової кафедри іноземних мов і перекладу 
зі спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» 

Прізвище, 
ім’я, по 
батькові 

Найменування 
закладу, який 
закінчив 
викладач (рік 
закінчення, 
спеціальність, 
кваліфікація 
згідно з 
документом 
про вищу 
освіту) 

Науковий ступінь, 
шифр і найменування 
наукової 
спеціальності, тема 
дисертації, вчене 
звання, за якою 
кафедрою 
(спеціальністю) 
присвоєно, категорія, 
педагогічне звання 

Педагогічни
й (науково-
педагогічний
) стаж 
(повних 
років) 

Інформація про попередню роботу 
(період (років), найменування організації, займана посада) 

Примітка (з 
якого часу 
працює у 
закладі 
освіти за 
основним 
місцем 
роботи або 
сумісництв
ом) 

Ткачівська 
Марія 
Романівна 

Чернівецький 
державний 
університет ім. 
Юрія 
Федьковича, 
(1987) 
Спеціальність: 
“німецька мова 
і література” 
Кваліфікація: 
філолог, 
викладач 
німецької мови, 
перекладач 

Кандидат 
філологічних 
наук, 10.02.04 – 
германські мови 
Доцент 
кафедри німецької 
філології 
"Сполучуваність 
прикметників 
на позначення 
портретної 
характеристики 
людини в 
сучасній німецькій 
мові". 
10.03.2004 р. 

Педагогічни
й – 2 роки, 
науково-
педагогічни
й 19 років 6 
місяців 

ВО «Хлорвініл», м. Калуш, Івано-Франківська обл., інженер-
перекладач (1986-1987 рр.); 
Селятинська школа-інтернат, с. Селятин, Путильського р-ну, 
Чернівецької обл., вчитель німецької мови (1987-1989 рр.); 
Технікум електронних приладів, м. Івано-Франківськ, 
вчитель німецької мови (1989 – 1990 рр.); 
ДВНЗ «Прикарпатський університет ім. В.Стефаника», 
асистент кафедри німецької філології (1990 – 1997 рр.); 
Чернівецький державний університет ім. Ю.Федьковича, 
аспірант кафедри загального і порівняльного мовознавства 
(1997 – 2003 рр.); 
ДВНЗ «Прикарпатський університет ім. В.Стефаника», 
асистент кафедри німецької філології (з 2003 р.), доцент (з 
2005 р.); 
ДВНЗ «Прикарпатський університет ім. В.Стефаника», 
Інституту історії, політології і міжнародних відносин, 
завідувач кафедри іноземних мов і перекладу (з 2010 р.) 

з вересня 

1990 р. 

Проректор з науково-
педагогічної роботи   

С.В. Шарин 



________________ 
* Якщо для одного напряму підготовки (спеціальності) планується наявність двох і більше випускових кафедр або предметних (циклових) комісій,
подається інформація про завідувача кожної кафедри, голову кожної комісії.




