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Кандидат філологічних наук, доцент. 

 

Доцент кафедри загального і германського мовознавства 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 

директор Навчально-наукового інституту українознавства при 

Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. 

 

Навчальні дисципліни, які викладає в Прикарпатському 

національному університеті імені Василя Стефаника: 

 Стилістика і культура української мови. 

 Методика викладання української мови у ВНЗ. 

 Методика викладання української мови у загальноосвітній школі. 

 Методика викладання української мови та української літератури в 

закладах освіти різних рівнів акредитації. 

 Основи ономастики. 

 

Основні теми наукових досліджень: українська діалектологія, 

стилістика та культура української мови,  методика викладання української 

мови у загальноосвітній школі та вищих навчальних закладах, лексикографія, 

ономастика. 

 

Освіта:  

1986 р. – закінчила Івано-Франківський державний педагогічний інститут 

імені Василя Стефаника за спеціальністю “Українська мова і література”.  

2009 р. – захист кандидатської дисертації на тему “Гуцульський говір в 

українській художній мові ХІХ – І пол. ХХ ст.”.  

2012 р. –  присвоєно вчене звання доцента. 

 

Досвід професійної діяльності:  

Після закінчення Івано-Франківського державного педагогічного 

інституту імені Василя Стефаника (1986 р.) працювала вчителем української 

мови та літератури, згодом асистентом, старшим викладачем, з 2012 р. до 

2020 р. – доцентом кафедри української мови; працювала старшим науковим 

співробітником Навчально-наукового інституту українознавства при ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».  

З вересня 2014 р. – директор Навчально-наукового інституту 

українознавства при Прикарпатському національному університеті імені 
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Василя Стефаника; з вересня 2020 р. – доцент кафедри загального і 

германського мовознавства. 

  

Стажування:  

 02.10.2019 р. – 02.12.2019 р. – кафедра загального мовознавства і 

слов’янських мов Тернопільського національного педагогічного університету імені 

Володимира Гнатюка (довідка № 206-33 від 02.12.2019; тема: «Педагогічні та 

методичні інновації викладання лінгвістичних дисциплін у вищій школі»). 

 

Персональні навики: 

Мови: українська;  російська; німецька зі словником. 

Ділові якості: відповідальність, пунктуальність, комунікабельність, 

енергійність, вміння працювати в команді, здібність до швидкого навчання. 

 

Додаткова інформація: 

Участь у конференціях: 

 Учасник всеукраїнських і міжнародних конференцій з діалектології, 

ономастики, стилістики і культури мови, які відбувалися у Польщі, Чехії. 

 

Публікації: 

 Є автором близько  70 наукових публікацій. 

 Співавтор монографій “Південно-західні діалекти в українській 

художній мові” (у співавторстві з Василем Ґрещуком) (Івано-Франківськ: Вид-

во Прикарпатського. ун-ту, 2010. – 309 с.), “Діалектне слово в тексті та 

словнику” (Івано-Франківськ: Місто НВ, 2015. – 372 с.) (у співавторстві з 

Василем Ґрещуком); співавтор колективних монографій “Aktualne problemy 

językoznawstwa słowiańskiego” (Siedlce. 2012. – 276 s.), “Тенденції розвитку 

української лексики та граматики” (Варшава–Івано-Франківськ, 2015. – 484 с.); 

автор низки статей про гуцульський діалект у мові української художньої 

літератури.  

 Автор навчального посібника “Стилістика української мови. Короткий 

словник термінів” (Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. – 44 с.).  

 Упорядник бібліографічного покажчика до 70-річчя від дня 

народження професора Василя Ґрещука “Ґрещук Василь Васильович: 

бібліографічний покажчик (до 70-річчя від дня народження)” (Івано-

Франківськ : Місто НВ, 2019. – 64 с. (Серія «Вчені Прикарпатського 

національного університету»). 

 Співавтор методичних рекомендацій до проведення діалектологічної 

практики “Методичні рекомендації до проведення діалектологічної практики 

для студентів Факультету філології спеціальностей “035 Філологія 035.01 

Українська мова і література”, “014 Середня освіта 014.01 Українська мова і 

література” (у співавторстві з Василем Ґрещуком) (Івано-Франківськ. 2019. – 

20 с.). 

 Співавтор словника “Гуцульська діалектна лексика та фраземіка в 

українській художній мові. Словник”  (літери Г, Ґ, Н, У, Т, Ю) (Івано-

Франківськ : Місто НВ, 2019. Т.1. 584 с.; 2020. Т.2. 468 с.). 


