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Кандидат філологічних наук, доцент. 

Доцент кафедри української мови Факультету філології ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника». 

Курси, які читає в ПНУ: 

• Сучасна українська мова. Синтаксис (бакалаврат, 4 р.н.); 

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

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

Основна тема наукових досліджень: синтаксис сучасної української 

мови.  

Сфера наукових інтересів: синтаксис, лексикологія, соціолінгвістика, 

психолінгвістика. 

Дата народження: 07.01.1973 р. 

e-mail:  pitelv@ukr.net 

Освіта: 

• філологічний факультет Прикарпатського університету ім. В. Стефаника; 

кваліфікація за дипломом – вчитель української мови і літератури та 

англійської мови (диплом КВ № 011814, дата видачі 22.06.1995 р); 

• 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 “Функціонально-

семантична структура незакінчених речень у сучасній українській мові” 

mailto:pitelv@ukr.net


(диплом ДК № 010447, дата видачі 16.05.2001; науковий керівник – 

академік АПН України, доктор філологічних наук, професор Віталій 

Кононенко).  

Досвід професійної діяльності: 

• з вересня 1995 року  по грудень 1996 року; з листопда 1999 року по 

травень 2003 року – асистент кафедри української мови ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»; 

• з грудня 2002 року по вересень 2004 року – заступник декана 

філологічного факультету ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника». 

• з травня 2003 року – доцент кафедри української мови ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». 

Професійна активність: 

• обирався до Вченої ради факультету та делегатом конференції 

трудового колективу університету; 

• брав участь в обговоренні кандидатських дисертацій на засіданнях 

кафедри української мови; 

• рецензував автореферати кандидатських дисертацій; 

• опонував на захисті кандидатської дисертації; 

• член журі 2-го етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів МАНУ; 

• координатор і член журі 1-го етапу Міжнародного конкурсу знавців 

української мови ім. П. Яцика; 

• співорганізатор щорічної науково-практичної студентської конференції 

“Мовна політика та мовна ситуація в Україні”. 

 

Публікації: 

• Монографії: 

Пітель В. І. Предикативність у незакінчених реченнях //  Предикат у 

структурі речення: монографія / за ред. акад. НАПНУ В. І. Кононенка. 

Київ; Івано-Франківськ; Варшава, 2010. 408 с. [193 – 209] (у 

співавторстві). 



 

• Навчальні посібники, збірники: 

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. 

 

• Короткі публікації: 

Разом близько 30 наукових публікацій. 

 


