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ВІДОМОСТІ  
про якісний склад групи забезпечення освітньої програми «Середня освіта (англійська мова і література)»  

спеціальності 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)) 
у сфері вищої освіти 

для контингенту студентів 189 станом на 01.01.2020 р.  
 

Прізвище, ім’я,  
по батькові 
викладача 

Найменування 
посади  

Найменування 
закладу, який 

закінчив 
викладач,  

рік закінчення, 
спеціальність, 
кваліфікація 

згідно з 
документом про 

вищу освіту* 

Науковий ступінь, 
шифр і 

найменування 
наукової 

спеціальності, тема 
дисертації, вчене 
звання, за якою 

кафедрою 
(спеціальністю) 
присвоєно, або 

категорія, 
педагогічне звання 

Найменування 
навчальних 

дисциплін,  які 
закріплені за 

викладачем, та 
кількість лекційних 

годин з кожної 
навчальної 
дисципліни 

Відомості про підвищення 
кваліфікації викладача 

(найменування закладу, вид 
документа, тема, дата видачі) 

Примітки** 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 
 

Білянська Ірина 
Петрівна 

асистент 
кафедри 
англійської 
філології 

Прикарпатський 
університет імені 

Василя 
Стефаника, 

диплом магістра 
ВА № 39310427, 

дата видачі 

Кандидат 
педагогічних 
наук, 
спеціальність 
13.00.02 теорія та 
методика 
навчання 

 Методика 
навчання основної 
іноземної мови (8 

год.) основна 
іноземна мова 

(англійська) (144 
год.), навчання 

Перебування в аспірантурі 
Тернопільського 
національного 
педагогічного університету 
імені Володимира Гнатюка, 
спеціальність 13.00.02 – 
теорія і методика навчання 

2) наявність не 
менше п’яти 
наукових публікацій 
у наукових 
виданнях, 
включених до 
переліку наукових 



 
 
 
 

01.07.2010, 
спеціальність – 

Мова та 
література 

(англійська), 
кваліфікація – 

філолог, викладач 
англійської, 

німецької мов та 
зарубіжної 
літератури. 

(германські мови), 
тема дисертації : 
Формування 
англомовної 
аудитивної 
компетентності 
майбутніх 
учителів із 
використанням 
аудіокниг 
художніх творів 

аудіювання 
засобами аудіокниг 

(16 год.) 

(германські мови) (2014–
2018). Стажування: 2019 - 
Зимова школа фахової 
майстерності для 
викладачів ЗВО проекту 
"Шкільний учитель нового 
покоління", організований 
Британською Радою (м. 
Львів 16-21 січня 2019) (40-
hour Trainer Development 
course); 2011 – Літня школа 
для викладачів «Teacher 
Development Summer 
School» (British Council 
Ukraine, IATEFL Ukraine 
and the Institute for 
Innovative Technologies and 
the Content of Education). 
Курс «Train the trainer» (30 
годин), 28 червня-4 липня 
2011, Верховина. 

фахових видань 
України; 
3) наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії; 

5) участь у 
міжнародних 
наукових проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, 
наявність звання 
“суддя міжнародної 
категорії”; 

6) проведення 
навчальних занять із 
спеціальних 
дисциплін 
іноземною мовою в 
обсязі не менше 50 
аудиторних годин на 
навчальний рік; 

13) наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібникі
в для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 



 
 
 
 

навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/
методичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною 
кількістю три 
найменування; 

16) участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю 

Гошилик 
Володимир 
Богданович 
 

доцент 
кафедри 
англійської 
філології 

Державний 
вищий 

навчальний 
заклад 

„Прикарпатський 
університет імені 

Василя 
Стефаника”, 

диплом магістра з 
відзнакою ВА № 
21253875, дата 

видачі 30.06.2002, 
спеціальність – 

Мова та 
література 

(англійська), 
кваліфікація – 

філолог, викладач 
англійської мови 

та зарубіжної 
літератури 

Кандидат 
філологічних наук 
спеціальність 
(10.02.01) 
Українська мова, 
тема дисертації 
«Семантико-
синтаксична 
структура речень 
із предикатними 
стійкими 
дієслівно- 
іменними 
сполуками в 
сучасній 
українській мов»  
Доцент кафедри 
англійської 
філології 

Лінгвокраїнознавст
во (20 год.), 

методика навчання 
основної іноземної 

мови (18 год.), 
основна іноземна 
мова (англійська) 

(244 год.) 

Інститут англістики і 
лінгвістики Грацького 
університету імені Карла 
Франца, м. Грац, Австрія 
(звіт, 2015); Міністерство 
освіти і науки України, 
Британська Рада в Україні, 
сертифікат, “Planning and 
Materials Development” в 
рамках проекту «Шкільний 
вчитель нового покоління» 
(21-27 січня 2018 р., м. 
Львів). 

3) наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії; 

4) наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ 
про присудження 
наукового ступеня; 

5) участь у 
міжнародних 
наукових проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, 
наявність звання 



 
 
 
 

“суддя міжнародної 
категорії”; 

6) проведення 
навчальних занять із 
спеціальних 
дисциплін 
іноземною мовою в 
обсязі не менше 50 
аудиторних годин на 
навчальний рік; 

13) наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібникі
в для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/
методичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною 
кількістю три 
найменування; 

14) керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 



 
 
 
 

(Всеукраїнського 
конкурсу 
студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу 
студентських 
наукових робіт), або 
керівництво 
постійно діючим 
студентським 
науковим 
гуртком/проблемно
ю групою;  
16) участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю; 

17) досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років; 

 
Деркачова 
Ольга 
Сергіївна 

Професор 
кафедри 
педагогіки 

Державний 
вищий 

навчальний 

Доктор 
філологічних наук 
10.01.01 – 

Література країни, 
мова якої 

вивчається (20 год.) 

Захист докторської 
дисертації у 2016 році;  

2) наявність не 
менше п’яти 
наукових публікацій 



 
 
 
 

початкової 
освіти 

заклад 
„Прикарпатський 
університет імені 

Василя 
Стефаника”, 

диплом магістра з 
відзнакою ВА 
№13985809, 
30.06.2000, 

спеціальність –  
«Українська мова 

і література», 
філолог, викладач 
української мови і 

літератури. 

українська 
література, тема 
дисертації 
«Еволюція 
стильових систем 
в українській 
поезії другої 
половини ХХ 
століття», доцент 
кафедри філології 
і методики 
початкової освіти 

Онлайн курс «Література і 
психічне здоров’я» (24 
год.), сертифікат, 
16.10.2016, університет 
Варвік, Велика Британія; 
Онлайн курс «Навчання для 
успіху» (8 год.), сертифікат, 
Британська Рада, 
25.09.2016; 
Онлайн курс «Стати 
кращим вчителем» (18 
год.), сертифікат, 
18.06.2017, Британська 
Рада, Інститут освіти; 
20.11.2017-30.11.2017 
Празький інститут 
підвищення кваліфікації, 
«Організація освітніх 
процесів, наукових проектів 
та публікаційної діяльності 
в університетах ЄС», 
сертифікат №11201731 від 
30.11.17; 
Курс англійської мови 
рівня В2, сертифікат 
UIE407 від 04.07.2019, 
Департамент освіти і науки 
Івано-Франківської ОДА і 
курси іноземних мов 
YOLO. 
 

у наукових 
виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України;  

3) наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії; 

11) участь в атестації 
наукових 
працівників як 
офіційного опонента 
або члена постійної 
спеціалізованої 
вченої ради (не 
менше трьох разових 
спеціалізованих 
вчених рад); 

12) наявність не 
менше п’яти 
авторських свідоцтв 
та/або патентів 
загальною кількістю 
два досягнення; 

13) наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібникі



 
 
 
 

в для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/
методичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною 
кількістю три 
найменування; 

15) наявність 
науково-популярних 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з 
наукової або 
професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій; 

 16) участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю; 
17) досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років 

 



 
 
 
 

Куравська 
Наталія 
Юріївна 

асистент 
кафедри 

англійської 
філології 

Державний 
вищий 

навчальний 
заклад 

„Прикарпатський 
національний 

університет імені 
Василя 

Стефаника”, 
диплом магістра з 
відзнакою ВА № 
43701078, дата 

видачі 01.06.2012, 
спеціальність – 

мова і література 
(англійська), 

кваліфікація – 
філолог, викладач 

англійської, 
французької мов 

та зарубіжної 
літератури 

кандидат 
філологічних 
наук, 
спеціальність 
(10.02.01) 
українська мова, 
тема дисертації 
«Модальність 
волевиявлення в 
художньому стилі 
сучасної 
української 
мови.» 
 
 

Методика навчання 
основної іноземної  

мови (18 год.), 
друга іноземна 
мова (180 год.), 

практична 
фонетика (32 год.) 

Державний вищий 
навчальний заклад 
“Прикарпатський 
національний університет 
імені Василя Стефаника”, 
навчання в аспірантурі з 
відривом від виробництва 
за спеціальністю 10.02.15 – 
загальне мовознавство 
(2013-2016 рр.); 
Міністерство освіти і науки 
України, Британська Рада в 
Україні, сертифікат, 
“Planninng and Materials” в 
рамках проекту «Шкільний 
вчитель нового покоління» 
(21-27 січня 2018 р., 
м.Львів) 
 

2) наявність не 
менше п’яти 
наукових публікацій 
у наукових 
виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України;  

3) наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії; 

5) участь у 
міжнародних 
наукових проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, 
наявність звання 
“суддя міжнародної 
категорії”; 

6) проведення 
навчальних занять із 
спеціальних 
дисциплін 
іноземною мовою в 
обсязі не менше 50 
аудиторних годин на 
навчальний рік; 



 
 
 
 

16) участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю 

Романишин 
Ігор 
Михайлович 

Доцент 
кафедри 

англійської 
філології 

Прикарпатський 
університет 
імені Василя 

Стефаника, 1994 
р., іноземні 

мови, учитель 
англійської та 
німецької мов 

КГ №011682, 
23.06.94 

Кандидат 
педагогічних 

наук, 13.00.01 – 
загальна 

педагогіка та 
історія педагогіки, 

«Формування 
моральних 

відносин підлітків 
в умовах 

мікросоціуму», 
доцент кафедри 

англійської 
філології 

Країнознавство 
другої іноземної 
мови (20 год.), 

Основна іноземна 
мова (120 год.), 

методика навчання 
основної іноземної 

мови (106 год.), 
Англійська 

пунктуація (16 
год.); Мовне 
тестування й 

оцінювання (16 
год.)  

1) Інститут мовної освіти, 
м. Норвіч, Велика Британія, 
сертифікат учасника, “A 
Study visit for Ukrainian ELT 
Professionals in connection 
with the PRESETT Reform 
Project”, 26.03.2014; 
2) Британська Рада, 
сертифікат 
Про успішне закінчення 
онлайн 
Курсу «Special Educational 
Needs», 23.02.2015; 
3) Прикарпатський 
національний університет 
імені Василя Стефаника, 
сертифікат про успішне 
закінчення програми 
“Training for the academic 
staff of the PNU: 
Implementation of best 
European practices in 
Educational 
Process”, 31.05.2019; 
4) Тернопільський 
національний 
Педагогічний університет 
імені 

2) наявність не 
менше п’яти 
наукових публікацій 
у наукових 
виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України;  

3) наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії; 

5) участь у 
міжнародних 
наукових проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, 
наявність звання 
“суддя міжнародної 
категорії”;  

6) проведення 
навчальних занять із 
спеціальних 
дисциплін 



 
 
 
 

Володимира Гнатюка, 
сертифікат 
Про відвідування 
інтерактивних занять 
програми “Camp L.E.A.D 
University”, 22.06.2019. 
5) Міністерство освіти і 
науки України, Британська 
Рада в 
Україні, свідоцтво про 
виконання 
Програми удосконалення 
фахової 
майстерності обсягом 400 
годин у 
рамках спільного проєкту 
Британської Ради в Україні 
та 
Міністерства освіти і науки 
України «Шкільний 
учитель 
Нового покоління» (2013-
2019 рр.), 26.11.2019 

іноземною мовою в 
обсязі не менше 50 
аудиторних годин на 
навчальний рік; 

10) організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника 
(заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/фак
ультету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку 
здобувачів вищої 
освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально
-методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії
/іншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 



 
 
 
 

інституту)/відповіда
льного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника; 

11) участь в атестації 
наукових 
працівників як 
офіційного опонента 
або члена постійної 
спеціалізованої 
вченої ради (не 
менше трьох разових 
спеціалізованих 
вчених рад); 

13) наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібникі
в для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/
методичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною 
кількістю три 
найменування; 

14) керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 



 
 
 
 

на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу 
студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу 
студентських 
наукових робіт), або 
керівництво 
постійно діючим 
студентським 
науковим 
гуртком/проблемно
ю групою;  

16) участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю; 

17) досвід 
практичної роботи за 



 
 
 
 

спеціальністю не 
менше п’яти років 

Троценко 
Ольга 
Ярославівна 

Доцент 
кафедри 
англійської 
філології 

Прикарпатський 
університет імені 

Василя 
Стефаника, 

диплом магістра 
ВА № 16534358, 

дата видачі – 
30.06.2001, 

спеціальність – 
англійська мова 
та література, 
кваліфікація – 

філолог, викладач 
англійської мови 

та літератури 

кандидат 
педагогічних наук 
спеціальність 
(13.00.04) Теорія і 
методика 
професійної 
освіти; Тема 
дисертації: 
«Педагогічне 
моделювання 
професійної 
підготовки 
майбутніх 
учителів 
іноземної мови 
початкової 
школи» 
 

Методика навчання 
основної іноземної  

мови (12 год.), 
основна іноземна 
мова (англійська ) 
(244 год.), друга 

іноземна мова (210 
год.)  

- Прикарпатський 
національний університет 
імені В. Стефаника (45- 
hour In-Service Professional 
Development Course for 
University Teachers of 
English organized within the 
framework of the “New 
Generation School Teacher” 
project, жовтень 2014 - 
серпень 2015р.); - Семінар 
професійної майстерності в 
рамках проекту Шкільний 
вчитель нового покоління, 
який здійснює Міністерство 
освіти і науки України та 
Британська Рада в Україні 
(36-hour PRESETT Teacher 
Development Course 
(Teacher Development 
Winter School jointly 
organized by the British 
Council Ukraine and IATEFL 
Ukraine) , м.Львів, 21-27 
січня 2017р. Міністерство 
освіти і науки України, 
Британська Рада в Україні, 
сертифікат, “Planninng and 
Materials Development” в 
рамках проекту «Шкільний 

5) участь у 
міжнародних 
наукових проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, 
наявність звання 
“суддя міжнародної 
категорії”; 

6) проведення 
навчальних занять із 
спеціальних 
дисциплін 
іноземною мовою в 
обсязі не менше 50 
аудиторних годин на 
навчальний рік; 

10) організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника 
(заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/фак
ультету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 



 
 
 
 

вчитель нового покоління» 
(21-27 січня 2018 р., 
м.Львів). Trainer 
Development Course 
designed and delivered by the 
British Council Ukraine 
within the framework of the 
New Generation School 
Teacher project. – Lviv, 16-
21 January 2019. Session 
Planning and Materials 
Development 

підготовку 
здобувачів вищої 
освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально
-методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії
/іншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповіда
льного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника; 

13) наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібникі
в для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/
методичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною 



 
 
 
 

кількістю три 
найменування; 

16) участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю; 

17) досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років 

Яців Світлана 
Остапівна 

Доцент 
кафедри 
англійської 
філології 

Державний 
вищий 

навчальний 
заклад 

«Прикарпатський 
університет імені 

Василя 
Стефаника”, 

диплом 
спеціаліста КМ № 

006646, дата 
видачі 

25.06.1993р, 
спеціальність – 
іноземні мови , 
кваліфікація – 

учитель 
англійської і 

німецької мов 

кандидат 
педагогічних 
наукспеціальність 
(13.00.04) Теорія і 
методика 
професійної 
освіти; 
доцент кафедри  
англійської 
філології; тема 
дисертації : 
«Формування 
кооперативних 
умінь 
майбутнього 
вчителя 
початкової школи 
засобами 
інтерактивних 
технологій», 
доцент кафедри 

Термінознавство (8 
год.), практична 

граматика (30 год.), 
друга іноземна 

мова (англійська) 
(180 год.), 

методика навчання 
основної іноземної  

мови (10 год.) 

Івано-Франківський 
національний технічний 
університет нафти і газу, 
кафедра філології та 
перекладу, «Сучасні 
методики викладання 
англійської мови», довідка, 
06.06.2016р № 46-35-72 
ІФТУНГ, свідоцтво № 46-
35-72 від 06.06.2016р., 
англійська філологія The 
36-hour Presett teacher 
development course at the 
teacher Development Winter 
School jointly organized by 
the British Council Ukraine 
and IATEFL Ukraine on 21-
27 January 2017 
Міністерство освіти і науки 
України, Британська Рада в 
Україні, сертифікат, 

2) наявність не 
менше п’яти 
наукових публікацій 
у наукових 
виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України;  

5) участь у 
міжнародних 
наукових проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, 
наявність звання 
“суддя міжнародної 
категорії”; 

6) проведення 
навчальних занять із 



 
 
 
 

англійської 
філології 

“Planninng and Materials 
Development” в рамках 
проекту «Шкільний вчитель 
нового покоління» (21-27 
січня 2018 р., м.Львів). 

спеціальних 
дисциплін 
іноземною мовою в 
обсязі не менше 50 
аудиторних годин на 
навчальний рік; 

13) наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібникі
в для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/
методичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною 
кількістю три 
найменування; 
16) участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю; 
17) досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років 

 
 

Декан факультету іноземних мов                                                                                                                                 професор Н.Я. Яцків 
 


