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Факультету філології Прикарпатського національного університету імені 
Василя Стефаника (основне місце роботи).  

Candidate of Philology, Associate Professor of the Ukrainian Language 
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Загальний стаж роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації: 
17 років 6 місяців. 
 
Спеціаліст (учитель) вищої категорії (рішення атестаційної комісії 3-го 

рівня Управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської 
обласної державної адміністрації від 20 квітня 2016 року). 

Загальний стаж роботи у вищих закладах освіти І-ІІ рівнів акредитації 
(Івано-Франківське музичне училище імені Дениса Січинського, додаткове 
місце роботи): 

6 років 6 місяців. 
 
Навчання та стажування: 
Стажування: кафедра філології та перекладу Івано-Франківського 

національного технічного університету нафти і газу, довідка, “Інноваційні 
технології викладання української мови за професійним спрямуванням” 
06.05.2016 р.  

Вчене звання доцента (з 25 квітня 2013 р.). 
Кандидат філологічних наук (26 червня 2007 року захистила кандидатську 

дисертацію у спеціалізованій вченій раді при Прикарпатському національному 
університеті імені Василя Стефаника), 10.02.01 – українська мова, тема 
дисертації “Комунікативно-прагматичні параметри дескрипцій у текстах "малої 
прози” кінця XX – початку XXI століття”. 

Магістр-філолог: Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, 
диплом магістра з відзнакою, дата видачі – 30 червня 2002 року, спеціальність – 
українська мова та література, кваліфікація – філолог, викладач української 
мови та літератури. 
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Читані курси: 
“Українська мова (за професійним спрямуванням)” (для студентів-

бакалаврів Навчально-наукового Інституту мистецтв і Факультету філології); 
“Теорія і практика української лексикографії” (для студентів-бакалаврів 

Факультету філології денної і заочної форм навчання). 
 
Основні публікації (окрім статей, загалом – понад 30 опублікованих 

робіт): 
1. Бабій І. О.Українська мова (за професійним спрямуванням) : практичний 

посібник для студентів художніх спеціальностей Навчально-наукового 
Інституту мистецтв. Івано-Франківськ : видавець Голіней О.М., 2019. 
166 с. 

2. Бабій І. О. Українська лексикографія : збірник тестів / І. О. Бабій. — 2-ге 
вид., випр. і доповн. — Івано-Франківськ : видавець Голіней О.М., 2016. — 
88 с. 

3. Бабій І.О. Українська мова (за професійним спрямуванням) : збірник тестів 
для студентів художнього відділення Інституту мистецтв / Ірина Бабій. — 
Івано-Франківськ : видавець Голіней О.М., 2014. — 98 с. 

4. Бабій І. О. Українська лексикографія : збірник тестів / Ірина Бабій. — 
Івано-Франківськ : видавець Голіней О.М., 2013. — 46 с. 

5. Бабій І. О. Українська лексикографія : збірник вправ і завдань / Ірина 
Бабій. — Івано-Франківськ : видавець Голіней О.М., 2012. — 180 с. 

6. Словник лінгвістичних термінів: лексикологія, фразеологія, лексикографія 
/ [Голянич М. І., Стефурак Р. І., Бабій І. О.] ; за редакцією М. І. Голянич. — 
Івано-Франківськ : Сімик, 2011. — 272 с. 

7. Бабій І.О. Текстотвірно-прагматичні та образотвірні параметри дескрипцій 
у сучасній “малій прозі” // Художній текст – слово – образ: 
лінгвостилістичний аналіз : монографія / [М. І. Голянич, І. О. Бабій, 
Н. Я. Іванишин та ін.] ; за редакцією М. І. Голянич. – Івано-Франківськ : 
Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя 
Стефаника, 2010. –  408 с. – С. 163-244. 
 

Наукові інтереси: когнітивна лінгвістика, лінгвістична прагматика, 

поетика тексту, лінгвістичний аналіз тексту, культура мовлення, українська 

лексикографія, українська мова (за професійним спрямуванням). 

 

Досвід, не пов’язаний із науково-педагогічною діяльністю, та інше: 

1. Участь в освітньому семінарі-тренінгу для педагогів української суботньої 

школи м. Анкара (Туреччина). 01-08 серпня 2017 р.  

2. Співорганізаторка щорічної загальноуніверситетської студентської 

наукової конференції “Мовна політика і мовна ситуація в Україні” 

(9 років). 

3. Літературна редакторка навчальних посібників “Теорії гендеру” (авторка 

Л. Заграй, Івано-Франківськ, 2019 р, 264 с.); “Гендер і кар’єра” (авторки 

О. Чуйко, Н. Куравська, Івано-Франківськ, 2019 р., 364 с.). 

 


