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Курси, які читає в ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника»:  

- «Сучасна українська мова (морфологія)» для студентів спеціальностей 

«Філологія (польська мова і література, чеська мова і література)», 

«Середня освіта (польська мова і література)» (бакалаврат, 3 р. н.); 

- «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів 

спеціальностей «Філологія (англійська мова і література)», «Середня 

освіта (англійська мова і література)» (бакалаврат, 1 р. н.). 

 

Курси, які читала в ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника»: 

- спеціалізація «Мова творів конфесійної літератури» для студентів 

спеціальності «Українська мова і література»; 

- спеціалізація «Словотвірна парадигма в системі комплексних 

словотвірних парадигм» для студентів спеціальності «Українська мова 

і література». 

 

Курс, який читала в ПЗВО «Івано-Франківська академія Івана Золотоустого»: 

- «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів 

спеціальності «Богослов’я» (бакалаврат, 1. р. н.). 

 

Сфера наукових інтересів: словотвір, морфологія та стилістика сучасної 

української мови. 

 

Дата народження: 12.02.1968 р. 

Е-пошта: zdjuk@ukr.net 

 

Освіта: 

mailto:zdjuk@ukr.net


- філологічний факультет Івано-Франківського педагогічного інституту 

імені Василя Стефаника, учитель української мови і літератури, 

німецької мови; 

- аспірантура Прикарпатського національного університету імені 

Василя Стефаника, захищена кандидатська дисертація на тему 

«Структурно-семантична типологія словотвірних парадигм іменників 

у сучасній українській мові». 

 

Досвід професійної діяльності: 

1990–1991 рр. – учитель української мови і літератури Івано-Франківської 

ЗОСШ № 16; 

1991–1992 рр. – асистент кафедри української мови Прикарпатського 

національного університету; 

1992–1996 рр. – аспірантка кафедри української мови Прикарпатського 

національного університету; 

1998–2007 рр. – асистент кафедри української мови Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника; 

вересень 2018– травень 2019 рр. – за сумісництвом доцент кафедри 

соціально-гуманітарних дисциплін ПЗВО «Івано-Франківська академія 

Івана Золотоустого»; 

із 2008 р. – доцент кафедри української мови ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника». 

 

Стажування: 

2006 – Інститут українознавства Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника; 

2011 – ДВНЗ «Чернівецький національний університет імені Юрія 

Федьковича», кафедра історії та культури української мови; 

2016 – ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», 

кафедра мовознавства. 

 

Професійна активність: 

член вченої ради факультету філології, 

член спеціалізованої вченої ради К 20.051.02 для захисту дисертацій на 

здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук у ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 

член журі І етапу Міжнародного конкурсу знавців української мови імені 

Петра Яцика, 

член журі обласної учнівської олімпіади з української мови та літератури. 

 

Публікації 

 

Науково-методичні та навчальні посібники: 

 

- «Словотвірна парадигма в системі комплексних словотвірних одиниць» 

(науково-методичний посібник, видавництво «Лілея-НВ», Івано-

Франківськ, 2008), 



- «Українське ділове мовлення» (методичні вказівки для студентів 

факультету іноземних мов, видавництво «Лілея-НВ», Івано-Франківськ, 

2008), 

- «Словотвірна парадигма в системі комплексних словотвірних одиниць» 

(спецсемінар, навчально-методичний посібник, вид. 2-ге, доповнене і 

перероблене, видавництво «Лілея-НВ», Івано-Франківськ, 2009), 

- «Сучасна українська літературна мова. Морфологія. Термінологічний 

словник» (науково-методичне видання, видавництво «Місто НВ», Івано-

Франківськ, 2010), 

- «Мова творів конфесійної літератури» (методичні вказівки до 

спеціалізації, видавництво «Лілея-НВ», Івано-Франківськ, 2015). 

 

Співавтор навчальних посібників: 

 

- «Українська мова» (збірник тестів для вступників, частина 1, 2-е 

видання, Івано-Франківськ, 2006), 

- «Сучасна українська літературна мова. Морфологія. Збірник вправ» 

(видавництво «Місто НВ», Івано-Франківськ, 2010), 

- «Сучасна українська літературна мова. Практична морфологія» 

(рекомендований Міністерством освіти і науки України, видавництво 

«Місто НВ», Івано-Франківськ, 2012), 

- «Сучасна українська літературна мова. Морфологія: дієслово, незмінні 

частини мови: збірник тестів» (видавець Голіней О. М., Івано-Франківськ, 

2016), 

- «Сучасна українська літературна мова. Морфологія: дієслово, незмінні 

частини мови: збірник тестів» (2-ге видання, доповнене і перероблене, 

ФО-П Петраш К. Т., Івано-Франківськ , 2018), 

- «Сучасна українська літературна мова. Морфологія: вступ, іменні 

частини мови: збірник тестів» (ФО-П Петраш К. Т., Івано-Франківськ, 

2019). 

 

Статті в наукових, у тому числі й фахових, виданнях. 

Разом: понад 50 опублікованих робіт. 


