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

Гарантка освітньої програми 035 Філологія (Українська мова і література) 
першого (бакалаврського) рівня освіти. 

Candidate of Philology, Associate Professor of the Ukrainian Language Department, 
Faculty of Philology. 

Загальний стаж роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації: 
18 років. 
 
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): 

7 років. 
 
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. 

 

Наукові інтереси: лінгвістична прагматика, поетика тексту, лінгвістичний 

аналіз тексту, культура мовлення, українська лексикографія, ІКТ та ЕОР, українська 

мова (за професійним спрямуванням). 
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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). 
“Застосування інноваційних технологій на уроках словесності” (для студентів-

магістрів Факультету філології спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і 
література). 

 

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. 
 

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.). 

 

Дистанційне підвищення кваліфікації: 

1. Вебінар «Використання сервісу Zoom для проведення дистанційних занять» 

(освітній проект «На Урок»). https://naurok.com.ua/webinar/vikoristannya-servisu-

zoom-dlya-provedennya-distanciynih-zanyat 

2. Сертифікат «Coursera»: «Працюйте розумніше, а не більше: управління часом 

для особистої та професійної продуктивності». 

https://www.coursera.org/learn/upravlinnya-chasom 

3. Сертифікат про онлайн-тренінг для викладачів Прикарпатського національного 

університету: ознайомлення з можливостями організації дистанційного навчання 

засобами пакету сервісів G Suite for Education. 

https://kum.pnu.edu.ua/2020/04/28/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B

0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8-
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%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8-

%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0

%BA%D0%BE%D1%97-%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8/ 

4. Сертифікат «EdEra»: «Бери й роби» — онлайн-курс, в основі якого — практичні 

інструменти для вчителя, за допомогою яких можна урізноманітнити свої уроки 

й змінити їх форму, зробити їх цікавими та інтерактивними. https://courses.ed-

era.com/courses/course-v1:EdEra_Osvitoria_Lenovo+BR101+2019/about 

5. Сертифікат від «ВУМ on-line» про онлайн-курс «Академічна доброчесність в 

університеті». https://vumonline.ua/course/academic-integrity-at-the-university/ 

6. Сертифікат від «Prometheus» (платформа масових відкритих онлайн-курсів): 

«Цифрові комунікації в глобальному просторі». 

https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-

v1:Prometheus+ITArts101+2017_T1/info 

7. Сертифікат від «Prometheus» (платформа масових відкритих онлайн-курсів): 

«Медіаграмотність для освітян» https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-

v1:CZ+MEDIA101+2018_T3/about 

8. Сертифікат від «Prometheus» (платформа масових відкритих онлайн-курсів): 

«Критичне мислення для освітян» https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-

v1:CZ+CTFT101+2017_T3/about 

9. Сертифікат про участь в освітньому онлайн-проєкті «Teach Me Online» для 

викладачів: «Інноваційні підходи до організації дистанційного навчання», 

організованому міжнародною компанією JTI та компанією UGEN. 

https://m.facebook.com/events/2658789897776290?view=permalink&id=2662934640

695149 

10. Сертифікат про участь у конференції зі співпраці бізнесу та університетів 

«Uni-biz bridge 5», присвяченій питанням адаптації навчального процесу та 

дуальної освіти до онлайн-режиму: https://www.facebook.com/events/d41d8cd9/v-

%D1%82%D0%B0-

%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%

D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-
%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F-

uni-biz-bridge/334382101058188/ 
11. Сертифікат про онлайн-вебінар «Цифрові інструменти в онлайн та офлайн 

навчанні» на базі Центру інноваційних освітніх технологій «PNU EcoSystem» 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

https://pnu.edu.ua/blog/2020/08/26/21830/ 

12. Сертифікат про онлайн-вебінар «Використання інноваційних медіаресурсів в 

освітній діяльності педагога» на базі Центру інноваційних освітніх технологій 

«PNU EcoSystem» ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника» https://pnu.edu.ua/blog/2020/08/26/21830/ 
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