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ОСОБИСТА ІНФОРМАЦІЯ ПОСЛАВСЬКА Наталія Михайлівна 

Дата народження: 25.10.1979 

      Громадянство: громадянка України 

      Місце проживання: Івано-Франківськ 

      Контактна інформація: (050) 5161897 

          nata.slavna@ukr.net 
 

Науковий ступінь Кандидат філологічних наук (2006) 

Вчене звання Доцент кафедри української мови (2011) 

Посада  Доцент кафедри української мови ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника» 

Кафедра  Кафедра української мови 

Факультет/інститут Факультет філології 

Посада на 

громадських засадах 

Учений секретар спеціалізованої вченої ради 

К 20.051.02 зі спеціальності 10.02.01 – українська мова 

 

НАВЧАННЯ ТА СТАЖУВАННЯ 

Період (починати з 

останнього) 

Етап (опис) 

2016–2019 ОРІДУ Національної академії державного управління 

при Президентові України, спеціальність «Публічне 

управління та адміністрування» (диплом магістра М19 

№ 037915), захищено магістерську роботу на тему 

«Інтеграція України в Європейський освітянський 

простір: здобутки, проблеми, перспективи» 

10.01.2017–10.03.2017 Стажування в Тернопільському національному 

педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка 

(кафедра української мови та методики її навчання) – 5 

кредитів EKTS 

2015–2017 World Association for Positive Psychotherary (Germany, 

Wiesbaden), Basic Consultant of Positive Psychotherapy 

(Basic Training) 

23.12.2010–23.03.2011 Стажування у Львівському національному університеті 

імені Івана Франка (кафедра української мови) 

2002–2005 Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника, аспірантура з відривом від 

виробництва зі спеціальності 10.02.01 – українська 

мова. 

10.03.2006 р. захищено кандидатську дисертацію 

mailto:nata.slavna@ukr.net


«Структура і семантика словотвірних парадигм дієслів 

із семою руйнування об’єкта» (науковий керівник – 

доктор філологічних наук, професор Ґрещук В.В.) на 

засіданні спеціалізованої вченої ради К 20.051.02 

(диплом кандидата філологічних наук ДК № 035716 зі 

спеціальності 10.02.01 – українська мова) 

1996–2001 Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, 

філологічний факультет, спеціальність «Українська 

мова та література», здобула кваліфікацію філолога, 

викладача української мови та літератури (диплом 

магістра з відзнакою ВА № 17038236) 

 

ДОСВІД НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ 

Період (починати з 

останнього) 

Етап (опис) 

13.03.2017–31.12.2019 Учений секретар спеціалізованої вченої ради 

К 20.051.02 зі спеціальності 10.02.01 – українська мова 

2007–дотепер Доцент кафедри української мови Факультету філології 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника» 

1.07.2011 присвоєно вчене звання доцента кафедри 

української мови (атестат доцента 12ДЦ № 028183) 

2005–2007 Асистент кафедри української мови філологічного 

факультету Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника 

2001–2002 Диспетчер деканату філологічного факультету 

Прикарпатського університету імені Василя Стефаника 

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ (поточний та попередні періоди) 

Дисципліни + практична підготовка студентів ОПП 

1. Методологія та організація наукових досліджень Українська мова і 

література, 

магістри 

2. Сучасна українська літературна мова. Синтаксис Українська мова і 

література, 

Польська мова і 

література, Чеська 

мова і література, 

бакалаври 

3. Теоретичні питання сучасної дериватології Українська мова і 

література, 

бакалаври 

4. Основи наукових досліджень Українська мова і 

література, 



бакалаври 

5. Українська мова за професійним спрямуванням Українська мова і 

література, 

Польська мова і 

література, Чеська 

мова і література, 

Правознавство, 

Фінанси і кредит, 

Облік і аудит, 

Бакалаври 

6. Тенденції віддієслівної деривації (спецкурс) Українська мова і 

література, 

бакалаври 

7. Переддипломний семінар Українська мова і 

література, 

спеціалісти 

8. Сучасна українська літературна мова. Морфологія Українська мова і 

література, 

бакалаври 

9. Сучасна українська літературна мова. Фонетика Українська мова і 

література, 

бакалаври 

10. Керівництва магістерськими, дипломними, 

бакалаврськими, курсовими роботами 

Українська мова і 

література, 

магістри, 

спеціалісти, 

бакалаври 

11. Керівництво виробничою, виробничо-асистентською, 

науково-дослідною практикою студентів 

Українська мова і 

література, 

бакалаври, 

магістри 

 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

  

Публікації А. Монографії: 

1. Нариси з основоцентричної 

дериватології / Василь Грещук, Роман 

Бачкур, Ірина Джочка, Наталія 

Пославська Івано-Франківськ : Місто 

НВ, 2007. 348 с. 

Б. Навчально-методичні посібники: 

1. Основи наукових 

досліджень / Наталія Пославська. 

Івано-Франківськ : Голіней, 2017. 



150 с. 

В. Статті, що входять до переліку 

фахових видань України: 

Близько 20 публікацій 

Рецензування та опонування 

дисертацій на здобуття наукового 

ступеня кандидата філологічних наук, 

відгуки про автореферати 

А. Офіційне опонування дисертації 

(другий опонент) 

1. Скрипник Н. І. 

Вербалізація концептів народної 

моралі в українському фольклорі. 

Науковий керівник – Павлушенко 

Ольга Андріївна, кандидат 

філологічних наук, доцент 

(Вінницький державний педагогічний 

університет імені Михайла 

Коцюбинського) у спеціалізованій 

вченій раді К 20.051.02 (ДВНЗ 

«Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника»), 

04.04.2014. 

Б. Внутрішнє опонування дисертації 

на здобуття наукового ступеня 

кандидата філологічних наук зі 

спеціальності 10. 02. 01. – українська 

мова. 

1. Пристай Г. В. 

«Динамічні морфонологічні моделі 

відприкметникового словотворення». 

Науковий керівник – Федурко Марія 

Юліанівна, доктор філологічних наук, 

професор (Дрогобицький державний 

педагогічний університет імені Івана 

Франка). Червень, 2011. 

2. Скрипник Н. І.Вербалізація 

концептів народної моралі в 

українському фольклорі. Науковий 

керівник – Павлушенко Ольга 

Андріївна, кандидат філологічних 

наук, доцент (Вінницький державний 

педагогічний університет імені 

Михайла Коцюбинського). Жовтень, 

2013 р. 

3. Познанський Р. В. Словотворча 

спроможність дієслів лексико-

семантичного поля «аграрне 



виробництво (рослинництво). 

Науковий керівник – Ґрещук Василь 

Васильович, доктор філологічних 

наук, професор (ДВНЗ 

«Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника»). 

Квітень, 2014 р. 

4. Огар А. О. 

Вербалізація концептів земля і небо в 

українському поетичному дискурсі 

другої половини 20 ст. Науковий 

керівник – Федурко Марія Юліанівна, 

доктор філологічних наук, професор 

(Дрогобицький державний 

педагогічний університет імені Івана 

Франка). Червень, 2014. 

5. Вербовецька О. С. 

Неофіційна антропонімія 

Тернопільщини. Науковий керівник – 

Бучко Дмитро Григорович, доктор 

філологічних наук, професор; Бучко 

Ганна Євгенівна, кандидат 

філологічних наук (Тернопільський 

національний педагогічний 

університет імені Володимира 

Гнатюка). Травень, 2016. 

6. Адамець Н. В. 

Словотвірна парадигматика дієслів 

руху в сучасній українській мові. 

Науковий керівник – Ґрещук Василь 

Васильович, доктор філологічних 

наук, професор (ДВНЗ 

«Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника»). 

Вересень, 2016. 

В. Відгук про автореферат дисертації  

1. Лук’яненко С. С. «Лексико-

словотвірні інновації в українському 

соціально-політичному назовництві» 

(Харків, 2009. 20 с.). 

2. Вишневська Г. Б. «Концептуалізація 

сакрально-хтонічного в українській 

поетичній драматичній мові кінця ХІХ 

− початку ХХ ст.» (Київ, 2014). 



3. Новікова Є. Б. «Інноваційні 

семантико-словотвірні процеси в 

похідних прикметниках сучасної 

української мови» (Харків, 2015. 24 с.). 

Г. Рецензування навчального 

посібника з Узагальнювального курсу 

української мови, розробленого доц. 

Павлушенко О. А. для студентів галузі 

знань: 0203 Гуманітарні науки, 

спеціальності: 7.02030301 Українська 

мова і література, освітньо-

кваліфікаційного рівня «спеціаліст». 

Травень, 2014. 

Премії, нагороди, грамоти, відзнаки Нагороджена грамотами Івано-

Франківської державної адміністрації 

за підготовку студентів-перможців ІІ 

етапу Міжнародного конкурсу з 

української мови імені Петра Яцика: 

• 2019 рік; 

• 2013 рік; 

• 2012 рік; 

• 2010 рік; 

• 2009 рік; 

• 2008 рік. 

Персональні навики Мови: 

• українська – вільно; англійська – В1; 

польська – В1. 

Комунікативна компетентність: 

Набутий досвід та навички організації 

професійної наукової  комунікації під 

час проведення лекційних та 

семінарських занять. Уміння 

організації комунікативного процесу 

захисту кандидатських дисертацій як 

учений секретар спеціалізованої вченої 

ради. Досвід організації 

комунікативних взаємодій на 

факультеті зі студентами, 

викладачами, аспірантами. 

Організаційна/управлінська 

компетентність: 

Виконую обов’язки, пов’язані із 

розподілом навчального 

навантаження; здійснюю аналіз 

навчального навантаження відповідно 



до випускових кафедр факультету 

Сфера наукових інтересів Основоцентрична дериватологія; 

синтаксис сучасної української 

літературної мови; культура наукової 

мови; психолінгвістика 

 


