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Дата народження: 02.06.1949 р. 
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Доктор філологічних наук, професор. 

 

Завідувач кафедри української мови ДВНЗ “Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника”. 

 

Навчальні дисципліни, які викладає в ДВНЗ “Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника”: 

– Вступ до мовознавства. 

– Загальне мовознавство. 

– Українська літературна мова в Галичині кін. XVIII – XIX ст. 

– Словотвір і текст. 

– Діалектне слово в тексті і словнику (спеціалізація). 

– Когнітивні аспекти словотвору (спеціалізація). 

 

Основні теми наукових досліджень: проблематика лінґвістичних 

досліджень повʼязана з теоретичними проблемами дериватології, українського 

словотвору, діалектології,  семасіології, історії української літературної мови, 

лексикографії.  

 

Освіта:  

1970 р. – закінчив Івано-Франківський державний педагогічний інститут 

(диплом з відзнакою)  за спеціальністю “Українська мова і література”.  

1979 р. – захист кандидатської дисертації на тему «Словотвірна й лексико-

семантична структура українських деад’єктивів на -ість, -ство, -ота, -ина, -изна».  

1993 р. – захист докторської дисертації на тему «Типологія 

відприкметникового словотвору в українській мові». 

1994 р. – присвоєно вчене звання професора. 

 

Досвід професійної діяльності:  

1970 р. – 1976 р.– учитель. 

1976 р. – 1980 р. – асистент кафедри української мови Івано-

Франківського педагогічного інституту ім.В.Стефаника. 

1980 р. – 1983 р. – старший викладач кафедри української мови Івано-

Франківського педагогічного інституту ім.В.Стефаника. 

1983 р. – 1985 р. – доцент кафедри української мови Івано-Франківського 

педагогічного інституту ім. В. Стефаника. 

1985 р. – 1988 р. – декан філологічного факультету Івано-Франківського 

педагогічного інституту ім. В. Стефаника.  

1996 р. – 2014 р. – директор Інституту українознавства при Прикарпатському 

mailto:ukrinst.pu.if@gmail.com


національному університеті ім. В. Стефаника. 

З 1992 р. – завідувач кафедри української мови Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника. 

 

Стажування:  

07.03.2017 – 05.05.2017 р. – стажування на кафедрі української мови 

Львівського національного університету імені Івана Франка (довідка № 2125-в від 

11.05.2017). 

 

Персональні навики: 

Мови: українська; російська; польська зі словником; французька зі 

словником. 

 

Додаткова інформація: 

Премії та нагороди: 

 Заслужений діяч науки і техніки України (2014). 

 Медаль “За заслуги перед Прикарпаттям” (2012).  

 За діяльність у галузі українознавства Наукове товариство 

ім. Т. Шевченка в Америці відзначило почесною грамотою імені президента 

НТШ Михайла Грушевського (2001). 

 За наукові праці в ділянці українознавства удостоєний премії  імені 

Василя Стефаника (2000). 

 

Членство у редколегіях: 

 Голова редакційної ради “Вісника Прикарпатського університету” 

(Івано-Франківськ).  

 Засновник і головний редактор науково-теоретичного журналу 

Інституту українознавства при Прикарпатському національному університеті 

ім. В. Стефаника “Українознавчі студії” (Івано-Франківськ). 

 Член редколегії науково-теоретичного журналу Інституту української 

мови НАН України “Українська мова” (Київ). 

 

Участь у конференціях: 

 

 Ініціатор та організатор проведення трьох Всеукраїнських наукових 

конференцій, присвячених сучасним проблемам української діалектології, які 

пройшли на базі Прикарпатського національного університету та його 

структурного підрозділу – Коломийського інституту (2008, 2010, 2012).  

 Співорганізатор та учасник всеукраїнських і міжнародних конференцій 

зі словотвору і діалектології, учасник міжнародних конференцій, які 

відбувалися у Польщі, Чехії, Німеччині, Білорусі, Росії. 

 

Членство у спеціалізованих радах для захисту кандидатських дисертацій: 

 Заступник голови спеціалізованої ради для захисту кандидатських 

дисертацій у Прикарпатському національному університеті ім. В. Стефаника. 



 Член спеціалізованої ради для захисту кандидатських дисертацій у 

Львівському національному університеті ім. І. Франка.   

 

Керівництво дисертаціями: 

 Підготував 1 доктора філологічних наук та 26 кандидатів філологічних 

наук. 

 

Управлінські курси: 

 Двічі відбув курси керівних кадрів освіти за категорією “Резерв 

ректорів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації”, організовані 

Міністерством освіти України. 

 

Публікації: 

 Опубліковано понад 250 наукових публікацій. 

 

 Автор ідеї та концепції, керівник проєкту і відповідальний редактор 

словника “Гуцульська діалектна лексика та фраземіка в українській художній 

мові. Словник” (Івано-Франківськ : Місто НВ, 2019. – Т.1. – 584 с.).   

 

 Монографії: 

1. Український відприкметниковий словотвір (Івано-Франківськ: Плай, 1995. 

– 206 с.). 

2. Студії з українського мовознавства (Івано-Франківськ: Місто – НВ, 2009. – 

520 с.).  

3. Діалектне слово в тексті та словнику (у співавторстві) (Івано-Франківськ: 

Місто НВ, 2015. – 372 с.). 

4. Тарас Шевченко: погляд з третього тисячоліття (у співавторстві) (Варшава-

Івано-Франівськ, 2015. – 490 с.).  

5. Тенденції розвитку української лексики та граматики (у співавторстві)  

(Варшава-Івано-Франківськ, 2015. – 484 с.). 

6. Aktualne problemy językoznawstwa słowiańskiego (у співавторстві) (Siedlce. 

2012. – 276 s.).  

7. Південно-західні діалекти в українській художній мові (у співавторстві) 

(Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського. ун-ту, 2010. – 309 с.).  

8. Нариси з основоцентричної дериватології (у співавторстві) (Івано-

Франківськ: Місто НВ, 2007. – 348 с.). 

9. Етнос. Соціум. Культура: Регіональний аспект (у співавторстві) (Київ-

Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2006 – 315 с.).  

10. Євген Желехівський у національно-культурному відродженні України (у 

співавторстві) (Івано-Франківськ: Плай, 1999. – 149 с.).  

11. Василь Стефаник – художник слова (у співавторстві) (Івано-Франківськ: 

Плай, 1996. – 270 с.). 

 

 

 


