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Володимира Гнатюка 
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старший викладач, кафедри німецької філології.  Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника 

Про вплив постмодерного дискурсу на форму новітнього німецькомовного роману в 

Австрії та Німеччині 

 

Якібчук Марія Василівна 

доцент кафедри філології та перекладу, Івано-франківський національний технічний 

університет нафти і газу    

Поетика екзистенційного хронотопу  ( на матеріалі текстів другої пол. 20ст.) 
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СEКЦІЯ 2 

 

Лінгвістичні студії: актуальні питання загального і порівняльного 

мовознавства, прикладної та когнітивної лінгвістики, української, 

германської та романської  філології 

 

Модератори  

Кійко Юрій Євгенович 

Кушнерик Володимир Іванович 

Битківська Ярина Володимирівна (технічний секретар) 
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Федьковича  

Quo Vidis? Text  

 

Кушнерик Володимир Іванович 

професор кафедри германського,загального і порівняльного мовознавства  Чернівецького 

національного університету  імені Юрія Федьковича  

Фоносемантизм як мовна реалія 

 

Бабій Ірина Михайлівна  

кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального мовознавства і слов’янських мов, 

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 

Свистун Ніна Олександрівна  

кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального мовознавства і слов’янських мов, 

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 

Вставні слова і вставлені конструкції у поезії Ліни Костенко: структурно-семантичний 

аспект 

 

Бачинська Галина Василівна  

кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри загального мовознавства і 

слов’янських мов, Тернопільський національний педагогічний університет імені 

Володимира Гнатюка, 

Вербовецька Оксана Степанівна  

кандидат філологічних наук, викладач кафедри загального мовознавства і слов’янських 

мов, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 

Семантико-стилістичні особливості застарілої лексики в романі Ю. Кирика «Яблуневі 

квіти» 
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Битківська Ярина Володимирівна 
кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника  

Граматичне засвоєння англіцизмів прислівниковою підсистемою української мови 

 

Буда Володимир Андрійович  

кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального мовознавства і слов’янських мов, 

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 

Перифрази у романі Марії Матіос "Букова земля" 

 

Венгринович Андрій Антонович 

кандидат філологічних наук, доцент, кафедра німецької філології, Прикарпатський 

національний університет ім. В.Стефаника 

Синтаксична конгруентність як мовно-типологічне явище 

 

Вирста Наталія Богданівна  
кандидат філологічних наук, викладач кафедри німецької філології та методики навчання 

німецької мови, Тернопільський національний педагогічний університет імені 

Володимира Гнатюка 

Familiennamen der Galiziendeutschen (am Beispiel von Horocholina) 

 

Гордій Оксана Мирославівна  

доцент кафедри філології та перекладу Івано-франківський національний технічний 

університет нафти і газу   

Мовні корпуси та їхні можливості щодо актуалізації фразеографічних відомостей 

 

Гоян Ангеліна Іванівна  

кандидат філологічних наук, Чернівецький національний університет імені Юрія 

Федьковича,  

Рутинні формули та кліше як ознака стандартизованості газетного тексту 

 

Гурмак Юлія Михайлівна 

кандидат філологічних наук кафедри філології та перекладу, Івано-франківський 

національний технічний університет нафти і газу   

Механізми та чинники вторинного найменування 

 

Дикан Ольга Василівна 

викладач, Івано-Франківський національний медичний університет  

Аксіологічні характеристики  мови тоталітарного суспільства  (на матеріалі текстів 

засобів масової інформації 70-х рр. ХХ століття) 
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Дойчик Оксана Ярославівна  

кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології ПНУ ім. В.Стефаника,   

Юрчишин Ольга Василівна 

студентка 4 курсу факультету іноземних мов   

Вербалізація іронії у романі К. Воннегута «Бойня №5»: стилістичний аспект 

 

Коржак Зоряна Зіновіївна  

кандидат філологічних наук, доцент кафедри філології та перекладу,  Івано-франківський 

національний технічний університет нафти і газу   

Посилення виразності художнього тексту номінативними експресивними реченнями (на 

матеріалі роману Умберто Еко”Ім’я Рози”) 

 

Корольова Наталія Олександрівна 

кандидат філологічних наук, доцент, кафедра німецької філології, Прикарпатський 

національний університет ім. В.Стефаника 

Вербалізація концепту ZEIT / ЧАС у творчості Томаса Манна 

 

Магас Наталія Миронівна  

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника. 

Abbreviations of technical protection of information: functional and semantic aspects 

 

Марчук Тетяна Любомирівна 

кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології, Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника 

Ways of Realization of Contextual Meaning of the Definite/Indefinite Article 

 

Мельник Юлія Йосифівна 

кандидат філологічних наук, доцент, Чернівецький національний університет імені Юрія 

Федьковича,  

Семантичні особливості складних слів  

 

Найдеш Ольга Василівна  

кандидат філологічних наук, доцент кафедри германського, загального і порівняльного 

мовознавства, Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича,  

Фоносемантичний простір поезії Рози Ауслендер  

 

Ницполь Вікторія Ігорівна 
кандидат філологічних наук, асистент кафедри іноземних мов і перекладу, 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 

Проблема типології мовної особистості  
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Остапчук Яна Володимирівна 

кандидат філологічних наук, доцент, Прикарпатський національний університет ім. 

В.Стефаника 

Епістемічна модальність конструкцій в англійській мові 

 

Ріба-Гринишин Оксана Михайлівна 

кандидат філологічних наук, доцент  кафедри філології та перекладу, Івано-франківський 

національний технічний університет нафти і газу  

Загальні особливості фахового тексту  

 

Смотрицька Марія Олександрівна 
PhD in International Politics, Central China Normal University, Wuhan, China. 

Globalization of the Chinese language through English borrowing 

 

Шаповал Ірина Анатоліївна 

асистент кафедри іноземних мов і перекладу, Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника 

Когнітивні параметри оптативності 

 

Штогрин Мар’яна Володимирівна  

кандидат філологічних наук, доцент кафедри філології та перекладу, Івано-франківський 

національний технічний університет нафти і газу,  

Шкляр Владислава  

студентка 4 курсу спеціальності "Переклад", Івано-франківський національний технічний 

університет нафти і газу 

Англійські запозичення в німецькій мові економіки і бізнесу  

 

Шуляк Ірина Михайлівна  

кандидат філологічних наук, викладач кафедри англійської філології та методики 

навчання англійської мови, Тернопільський національний педагогічний університет ім. 

Володимира Гнатюка 

Лінгвокомунікативні особливості мовлення політичних діячів 

 

Яковлюк Христина Іванівна  

доцент кафедри філології та перекладу, Івано-франківський національний технічний 

університет нафти і газу    

Onomasiological approach as the method for the emphasizing the primacy of extra-linguistic 

reality in the process of naming 
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СЕКЦІЯ 3 

 

Фаховий та художній переклад: традиційні підходи та інноваційні 

методики 

 

Модератори  

Абрамович Семен Дмитрович 

Ткачівська Марія Романівна 

Савчак Ірина Василівна (технічний секретар) 

 

Абрамович Семен Дмитрович 

доктор філологічних наук, професор, академік НАН ВО України, Кам’янець-Подільський 

національний університет ім. Івана Огієнка  

Сучасний художній переклад: домінація культурологічного аспекту  

 

Антонів Марія Степанівна  

магістрантка факультету іноземних мов, Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника  

Генералізація та модуляція в художньому перекладі 

 

Брошняк Антоніна Романівна  

магістрантка факультету іноземних мов, Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника 

Особливості перекладу авторських метафор  

 

Богович Оксана Михайлівна  
викладач вищої категорії фахового медичного коледжу Івано-Франківського 

національного медичного університету  

Інновації у формуванні перекладацької компетентності студентів: переклад фахових 

медичних текстів на різних носіях (паперових, електронних, аудіо- та відеотекстів)  

 

Гамуляк Ольга Орестівна 

асистент кафедри іноземних мов і перекладу, лаборант, Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника 

Переклад промовистих імен, які позначають характеристику людини (на матеріалі 

українсько-німецьких перекладів) 

 

Гуляк Тетяна Миколаївна 
кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри соціально-гуманітарних 

дисциплін Прикарпатського факультету (м. Івано-Франківськ) Національної академії 

внутрішніх справ 

Роль транскодування в юридичному перекладі 
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Данилевич Марія Миколаївна  

кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії і методики навчання української та 

світової літератури, Тернопільський національний педагогічний університет імені 

Володимира Гнатюка 

Ідеї П.Грабовського в царині  художнього перекладу 

 

Зозук Юлія Орестівна  

магістрантка факультету іноземних мов, Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника  

Стратегії і тактики перекладу сленгових одиниць (на матеріалі роману Джона Гріна 

“Paper Towns”) 

 

Ковалюк Руслана Дмитрівна 

асистент кафедри іноземних мов і перекладу, лаборант, Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника 

Особливості відтворення реалій у німецькомовному перекладі роману Марії Матіос 

«Солодка Даруся» 

 

Кобута Катерина Степанівна 

студентка 4 курсу факультету іноземних мов, Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника 

Double Negation as a Translation Problem: Practical Aspect 

 

Коржук Єлизавета Любомирівна 

студентка 2 курсу факультету міжнародних відносин, Львівський національний 

університет імені І.Франка  

Засоби досягнення адекватності перекладу умовних речень з англійської мови на 

українську мову (на матеріалі роману Дж.Остін «Гордість і упередження») 

 

Липка Світлана Іванівна  

кандидат філологічних наук, доцент, кафедра німецької філології, Прикарпатський 

національний університет ім. В.Стефаника  

Семантичні труднощі перекладу німецької  науково-технічної літератури українською 

мовою 

 

Малашевська Ірина Ярославівна  

старший викладач кафедри німецької філології, Прикарпатський національний 

університет ім. В.Стефаника 

Obligatorische und fakultative Umstellungen im Ubersetzungsverfahren  

 

Мучка Мирослава Зіновіївна  

кандидат філологічних наук, доцент кафедри філології та перекладу, Івано-франківський 

національний технічний університет нафти і газу,  
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Бабій Діана 

студентка 4 курсу спеціальності "Переклад", Івано-франківський національний технічний 

університет нафти і газу 

Калькування як спосіб засвоєння американізмів та англіцизмів німецькою мовою  

 

Олійник Ірина Дем'янівна  

кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології та методики навчання 

англійської мови, Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира 

Гнатюка  

Особливості перекладу назв кінофільмів українською мовою  

 

Павлик Володимир Іванович  

кандидат філологічних наук, доцент кафедри філології та перекладу, Івано-франківський 

національний технічний університет нафти і газу   

Політичний фільм: стилістика та переклад 

 

Савчак Ірина Василівна 
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов і перекладу, доцент, 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 

Особливості поетичного перекладу 

 

Солюк Мар’яна Миколаївна 

асистент кафедри іноземних мов і перекладу, аспірант, Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника 

Особливості використання артиклів при перекладі вказівних займенників (на матеріалі 

німецької та української мов) 

 

Тимків Віра Іванівна 

магістрантка факультету іноземних мов, Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника  

Граматичні конструкції в художньому перекладі 

 

Ткачівська Марія Романівна 

завідувач кафедри іноземних мов і перекладу, кандидат філологічних наук, доцент, 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 

Діалектизми в німецькомовних перекладах новел Василя Стефаника 

 

Ткачівський Василь Васильович 

завідувач кафедри іноземних мов, кандидат філологічних наук, доцент, Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника 

З історії перекладу новел Василя Стефаника німецькою мовою 
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СЕКЦІЯ 4  

Особливості педагогіки вищої школи і методики викладання: 

сучасні виклики та інтерпретації 

 

Модератори  

Клепар Марія Василівна  

Котик Тетяна Миколаївна  
Серман Леся Ігорівна (технічний секретар) 

 

Клепар Марія Василівна  
доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіка початкової освіти, кафедри 

міжнародних відносин, Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника 

Вплив засобів масової інформації на розвиток особистості 

 

Котик Тетяна Миколаївна  

доктор педагогічних наук, професор, Прикарпатський  національний університет  імені 

Василя Стефаника,  

Шкледа Леся Іванівна    

кафедра англійської філології, Прикарпатський  національний університет  імені Василя 

Стефаника,  

Наукові засади розвитку металінгвальної свідомості мовної  особистості 

 

Слабко Володимир Миколайович 

доктор педагогічних наук, завідувач кафедри освіти дорослих Hаціональний педагогічний 

університет імені М. П. Драгоманова Навчально-науковий інститут неперервної освіти,   

Запольська Юлія Анатоліївна  

аспірантка кафедри освіти дорослих, викладач кафедри іноземних мов природничих 

факультетів,  Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова  

Застосування інформаційних технологій для  формування професійної іншомовної 

компетентності 

 

Білічак Оксана Ігорівна  

кандидатка філологічних наук, викладачка кафедри мовознавства, Івано-Франківський 

національний медичний університет  

Методики ефективної підготовки слухачів НТЦ «Іноземні мови (для професійного 

спілкування)» Івано-Франківського національного медичного університету до складання 

міжнародного іспиту FCE  

 

Богачевська Лілія Орестівна 
кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов і перекладу, 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 
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Orientation in diversity of international language exams for young people seeking to study 

abroad 

 

Бойчук Алла Петрівна 

кандидат педагогічних наук, доцент, Прикарпатський національний університет ім. 

Василя Стефаника 

Інноваційні методи викладання англійської мови як іноземної  

 

Василик Марина Степанівна  

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов, Прикарпатський 

національний університет ім. В. Стефаника,  

Використання інформаційно-освітніх технологій дистанційного навчання у вивченні 

іноземних мов у ВНЗ 

 

Височан Віталія Зіновіївна  

старша викладачка кафедри мовознавства Івано-Франківського національного медичного 

університету 

Методика ефективної взаємодії викладача та студента в умовах дистанційного 

навчання  

 

Герула Оксана Михайлівна  

методист Івано-Франківського обласного відділення Малої академії наук України 

Організація проєктної  та дослідницької діяльності юних науковців 

 

Глеб Оксана Володимирівна  

кандидат педагогічних наук,  викладач української мови і літератури Івано-Франківського 

коледжу Львівського національного аграрного університету 

Формування інтерпретаційної компетентності школярів на заняттях української 

літератури (в коледжі) 

 

Гончарук Оксана Володимирівна  

кандидат філологічних наук, доцент кафедри мовознавства, Івано-Франківський 

національний медичний університет  

Особливості використання телекомунікаційного проекту при вивченні української мови 

іноземними студентами 

 

Дзівідзінська Ірина Сергіївна 

кандидат філологічних наук, доцент кафедри філології та перекладу Івано-франківський 

національний технічний університет нафти і газу,   

Клюфінська Ірина Михайлівна  

доцент кафедри філології та перекладу Івано-франківський національний технічний 

університет нафти і газу   

Методика змішаного навчання: переваги та недоліки  
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Домонкош Дора  

асистент кафедри іноземних мов і перекладу, Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника 

Challenges of Teaching Hungarian as a foreign language: Online vs. Offline  

 

Жумбей Маріанна Михайлівна 

кандидат педагогічних наук доцент кафедри іноземних мов і країнознавства, 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника,  

Теоретичний аналіз формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців 

сфери туризму 

 

Карпенко Ганна Миронівна  

кандидат психологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника 

Стимулювання та мотивація вивчення англійської мови професійного спрямування 

засобами інформаційно-комунікаційних технологій 

 

Квасецька Ярина Андріївна  

кандидат педагогічних наук, Чернівецький національний університет імені Юрія 

Федьковича 

Професійна підготовка майбутніх вихователів до навчання старших дошкільників 

грамоти в закладах дошкільної освіти 

 

Кецик-Зінченко Уляна Василівна  

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов, Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника 

Використання інформаційних технологій у викладанні англійської мови 

 

Комісарик Марія Іванівна  

кандидат педагогічних наук, доцент, Чернівецький національний університет імені Юрія 

Федьковича  

Використання кейс-методу в підготовці майбутніх вихователів закладу дошкільної 

освіти 

 

Коржук Галина Львівна  

методист Івано-Франківського обласного відділення Малої академії наук України 

Потенціал навчальних програм для формування ключових компетентностей юних 

науковців 

 

Криницька Ольга Ігорівна 

кандидат філологічних наук, доцент кафедри мовознавства Івано-франківський 

національний технічний університет нафти і газу 
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Інноваційні методи дистанційного навчання іноземної мови для студентів немовних ВНЗ 

 

Крук Аліна Анатоліївна 

кандидат філологічних наук, кафедра іноземних мов, Кам’янець-Подільський 

національний університет імені Івана Огієнка 

Змішане навчання: сутність та переваги 

 

Кузнєцова Катерина Сергіївна 

кандидат педагогічних наук, Чернівецький національний університет імені Юрія 

Федьковича 

Підготовка майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до використання 

WebQuest  у професійній діяльності 

 

Лашків Тетяна Василівна  
старша викладачка кафедри мовознавства Івано-Франківського національного медичного 

університету 

Основні виклики успішного викладання іноземної мови у ВНЗ в умовах дистанційного 

навчання 

 

Масляк Марія Вікторівна  
викладачка фахового медичного коледжу Івано-Франківського національного медичного 

університету  

Психологічні чинники викладання англійської мови в умовах дистанційного навчання 

 

Нич Оксана Богданівна  

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов, Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника   

Впровадження та використання новітніх технологій у вивченні іноземних мов  

 

Огринчук Олександра Петрівна  

кандидат філологічних наук, доцент кафедри мовознавства, Івано-Франківський 

національний медичний університет  

Інноваційні методи у викладанні української мови як іноземної  

 

Петришак Богдана Ярославівна 

старший викладач кафедри німецької філології, Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника 

Використання літературних текстів на заняттях з іноземної мови 

 

Поглод Ганна Якимівна  
асистент кафедри іноземних мов і перекладу, Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника 

INNOVACIÓN EDUCATIVA EN LINEA:COMO EMOCIONAR Y MEJORAR EL 

APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE 
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Пташник-Середюк Олександра Іванівна 
кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін 

Прикарпатського факультету (м. Івано-Франківськ) Національної академії внутрішніх 

справ 

Методи удосконалення комунікативних умінь викладача ВНЗ в умовах дистанційного 

навчання 

 

Родчин Зоряна Ярославівна 

доцент кафедри мовознавства, Івано-Франківський національний медичний університет,  

Теми для опанування компетенції говоріння як компоненту вивчення іноземними 

студентами-медиками вибіркової дисципліни «українськомовна комунікація  

 

Семенів Наталя Любомирівна 
кандидат педагогічних наук, заступник директора з навчально-виховної роботи Ліцею ім. 

Р. Шухевича Івано-Франківської міської ради 

Створення візуалізованих засобів навчання з метою розвитку креативного мислення 

здобувачів освіти 

 

Серман Леся Василівна 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов, Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника  

Інтернет платформи як засіб мотивації студентів до вивчення англійської мови  

 

Серман Леся Ігорівна 
кандидат педагогічних наук, асистент кафедри іноземних мов і перекладу, 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 

Професійний імідж викладача в контексті дистанційної освіти (асинхронна взаємодія) 

 

Сівкович Галина Миронівна 

кандидат педагогічних наук, Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника, 

Титунь Оксана Леонідівна 

кандидат педагогічних наук, Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника 

Освітній потенціал українських коміксів 

 

Соловій Уляна Василівна 

кандидат філологічних наук, доцент, Івано-Франківський національний медичний 

університет  

Іванишин Галина Ярославівна  

кандидат педагогічних наук, доцент, Івано-Франківський національний медичний 

університет 
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Змістова модель професійно зорієнтованого навчання української мови іноземних 

громадян у ЗВО України 

 

Струтинська Тетяна Романівна  

старший викладач кафедри іноземних мов, Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника  

Сучасні підходи до підвищення якості навчання англійській мові студентів ВНЗ 

 

Тиха Уляна Ігорівна 
кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської  філології, Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника 

Розвиток умінь ХХІ століття на заняттях англійської мови 

 

Турчин Оксана Володимирівна 

кандидат психологічних наук, Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника 

Оптимізація навчання іноземної мови невербальними засобами спілкування у вищих 

навчальних закладах  

 

Царик Любов Іванівна  

кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії і методики української та світової 

літератури, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира 

Гнатюка  

Форми науково-дослідної діяльності студентів – філологів 

 

Цебрук Ірина Федорівна  

старший викладач кафедри мовознавства Івано-Франківського національного медичного 

університету  

Формування комунікативної компетенції у студентів спеціальності «Фізична терапія, 

ерготерапія» при вивченні англійської мови за професійним спрямуванням 

 

Андрейчук Тетяна 

група Узсо-41Івано-Франківського коледжу Львівського національного аграрного 

університету 

Методика вивчення нововведених художніх текстів у чинній програмі для 8 класу (за 

творами Олеся Бердника) 
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СКЛАД ВИКОНАВЧОГО  

 

ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Ткачівська Марія Романівна 

завідувач кафедри іноземних мов і перекладу, кандидат філологічних наук, доцент, 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 

 

Битківська Ярина Володимирівна 
кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника  

 

Богачевська Лілія Орестівна 

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов і перекладу, 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 

 

Кобута Світлана Степанівна  

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов і перекладу, 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника  

 

Ницполь Вікторія Ігорівна 

кандидат філологічних наук, асистент кафедри іноземних мов і перекладу, 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 

 

Нич Оксана Богданівна  

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов, Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника   

 

Поглод Ганна Якимівна  

асистент кафедри іноземних мов і перекладу, Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника 

 

Савчак Ірина Василівна 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов і перекладу, доцент, 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 

 
Семак Оксана Іванівна 

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов і перекладу, 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 

 

Серман Леся Ігорівна 

кандидат педагогічних наук, асистент кафедри іноземних мов і перекладу, 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 
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Солюк Мар’яна Миколаївна 

асистент кафедри іноземних мов і перекладу, аспірант, Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника 

Шаповал Ірина Анатоліївна 

асистент кафедри іноземних мов і перекладу, Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника 

 

Ковалюк Руслана Дмитрівна 

асистент кафедри іноземних мов і перекладу, лаборант, Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника 

 

Гамуляк Ольга Орестівна 

асистент кафедри іноземних мов і перекладу, лаборант, Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника 

 

Домонкош Дора 

асистент кафедри іноземних мов і перекладу, Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника 

 

 


