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Курси, читані в ПНУ: 

• Орфографічний практикум української мови (бакалаврат, 1 р.н.); 

• Культура української мови (магістратура, 1 р.н.); 

• Українська мова за професійним спрямуванням (бакалаврат, 1,2,3,4 р.н.) 

Основна тема наукових досліджень: епідигматичні відношення в лексиці 

сучасної української мови 

Сфера наукових інтересів: лексикологія, дериватологія, психолінгвістика 

Дата народження: 01.11.1974р. 

e-mail:  pitelv@ukr.net 

Освіта: 

• філологічний факультет Прикарпатського національного університету 

ім. В. Стефаника; кваліфікація за дипломом – філолог, викладач 

української мови і літератури (диплом з відзнакою № ЛС ВЕ 000531); 

• аспірантура при кафедрі української мови Прикарпатського 

національного університету ім. В. Стефаника, захищена кандидатська 

дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.01 (українська мова) на тему «Типологія 

епідигматичних відношень полісемічних флороназв та їх похідних у 

лексиці сучасної української мови» (диплом №033798; науковий керівник 

– професор Василь Ґрещук) 
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Досвід професійної діяльності: 

• з  квітня 1998 року до жовтня 2000 року – вчитель української мови і 

літератури ЗОШ №8 м. Івано-Франківськ; 

• з  листопада 2004 року асистент, а з 2007 року – доцент кафедри 

української мови ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника (диплом № 027024) 

Професійна активність: 

• експерт-консультант на ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

української мови і літератури (2018, 2019 роки); 

• член журі на ІІІ та IV заключному етапі Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з української мови і літератури; 

• підготовка учнів до IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

української мови і літератури (2019); 

• член журі Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика 

(І і ІІ етапи); 

• співорганізатор щорічної науково-практичної студентської конференції 

“Мовна політика та мовна ситуація в Україні” (з 2019 року) 

Публікації: 

• Навчальні посібники, збірники, словники: 

1. Пітель В. І., Пітель В. М. Українська мова. Збірник тестів із 

синтаксису та пунктуації : [2-ге вид., доп. і переробл.]. Івано-Франківськ : 

видавець Кушнір Г. М., 2017. 251 с. 

2.  Пітель В. М., Пітель В. І. Орфографічний практикум української 

мови : навчальний посібник. Івано-Франківськ : видавець Кушнір Г. М., 

2017. 181 с. 

3. Гуцульська діалектна лексика та фраземіка в українській художній 

мові: у 2-х тт. Т.І. Словник / відп. ред. В. Ґрещук. Івано-Франківськ : 

МістоНВ, 2019.  584 с. (у співавторстві). 
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