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Курси, читані в ПНУ: 

• Сучасна українська мова (морфологія) (бакалаврат, 3 р.н.), 

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

Основна тема наукових досліджень: актуальні проблеми граматики 

української мови, граматична омонімія в українській мові, партикологія. 

Сфера наукових інтересів: граматика сучасної української мови, частки як 

клас дискурсивних слів. 

Дата народження: 18.12.1975 

Е-пошта: irina.dzhochka@gmail.com 

Освіта: 

• Філологічний факультет ДВНЗ “Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника”. Кваліфікація за дипломом магістра 

mailto:irina.dzhochka@gmail.com


– філолог, викладач української мови і літератури (диплом ВА № 

10622749); 

• аспірантура при кафедрі української мови ДВНЗ “Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника” з відривом від 

виробництва, кандидат філологічних наук; кандидатська дисертація на 

здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.01 (українська мова), науковий ступінь – кандидат 

філологічних наук (02.07.2003, диплом ДК №019900 (тема дисертації – 

“Дериваційний потенціал дієслів конкретної фізичної дії з семантикою 

створення об’єкта”. 

 

09 листопада 2010 року присвоєно вчене звання доцента кафедри української 

мови (атестат 12 ДЦ № 023574). 

Досвід професійної діяльності: 

• з грудня 1998 до листопада 1999 – вчитель української мови і літератури 

Вікторівської ЗОШ Галицького району Івано-Франківської області; 

• з листопада 1999 до листопада 2002 – навчання в аспірантурі при кафедрі 

української мови ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника”; 

• з листопада 2002 до теперішнього часу – доцент кафедри української 

мови. 

Професійна активність: 

з листопада 2017 – член спеціалізованої вченої ради К 36.053.02 для захисту 

дисертацій здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.01 – українська мова у Дрогобицькому державному 

педагогічному університеті імені Івана Франка; 

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

(І і ІІ етапи) 



член журі щорічного Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської 

та студентської молоді імені Тараса Шевченка (І і ІІ етапи); 

співорганізатор щорічної науково-практичної студентської конференції “Мовна 

політика та мовна ситуація в Україні” (з 2016 року); 

член журі  Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів членів Малої академії наук України (ІІ етап). 

Публікації, навчальні посібники:  

• Морфологія. Орфографія // Українська мова: Збірник тестів для вступників 

на спеціальності, для яких вступне випробування з української мови не є 

профілюючим. Івано-Франківськ: Плай, 2005.  

• Нариси з основоцентричної дериватології / За ред. Василя Ґрещука (у 

співавторстві). – Івано-Франківськ, 2007.  

• Сучасна українська мова. Морфологія. Збірник вправ: [навч. посібник] (у 

співавторстві). – Івано-Франківськ, 2010.  

• Сучасна українська літературна мова. Морфологія : Схеми та зразки 

аналізу  Івано-Франківськ : Місто НВ, 2011.  

• Сучасна українська літературна мова. Морфологія. Дієслово, незмінні 

частини мови: збірник тестів (у співавторстві). Івано-Франківськ, 2018.  

• Сучасна українська літературна мова. Вступ. Іменні частини мови: збірник 

тестів (у співавторстві). Івано-Франківськ, 2019.  

 

Короткі публікації 

Разом понад 40 опублікованих робіт. 


