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навчання, побуту і відпочинку студентів:
наукова бібліотека, музей, гуртожитки,
їдальні, кафе, база відпочинку тощо. В
Університеті створено необхідні умови для
занять спортом, культурного розвитку,
відпочинку, змістовного дозвілля: спортивно-оздоровчий комплекс «Смерічка»,
стадіон «Наука», спорткомплекс «Олімп».

Дорогі друзі!
У ваших руках нарис про один із

Ми пишаємося нашими випускниками,
які працюють не тільки в усіх областях
України, а ще й в різних країнах світу.

провідних закладів вищої освіти

Серед них народні депутати, академіки і

Західної України — Прикарпатський

доктори наук, генерали й дипломати,

національний університет імені

керівники промислових і аграрних об'єд-

Василя Стефаника (далі Універси-

нань, банкіри та бізнесмени. Університет

тет) — про його минуле, нинішнє і

активно інтегрується у світову освітянську

майбутнє.

систему, розвиваються міжнародні

Університет впродовж вже 80 років

зв'язки — студенти, аспіранти і викладачі

посідає визначне місце у системі

проходять практику і стажуються за

підготовки кваліфікованих кадрів

кордоном, беруть участь у міжнародних

Прикарпаття. На цей час в Універ-

програмах. Постійно розвиваючись,

ситеті навчається понад 14 тисяч

Університет упевнено крокує в майбутнє.

студентів на всіх рівнях вищої освіти

Запрошую вас більш детально ознайо-

(молодший бакалавр, бакалавр,

митися із сьогоденням нашого Універси-

магістр, доктор філософії). Фунда-

тету. Сподіваюся на плідну співпрацю.

ментальна, професійна та гуманітарна підготовка фахівців забезпечується високим рівнем науковопедагогічного потенціалу Університету – успішно функціонують аспірантура, докторантура, спеціалізовані
ради із захисту кандидатських та

З повагою та найкращими
побажаннями — ректор Прикарпатського
національного університету імені Василя
Стефаника, доктор політичних наук,
професор

докторських дисертацій. У закладі
налічується 160 докторів наук,
близько 600 кандидатів наук, понад

Ігор ЦЕПЕНДА

300 молодих учених. В Університеті діє
вся необхідна інфраструктура для
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Станіславський
педагогічний інститут
Stanislavskiy
Pedagogical Institute

Історія Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника – це
історія нашої державності, поступу на шляху до незалежності, національно-культурного
духовного відродження.

Входження Галичини до складу УРСР у вересні 1939 р., попри всі негативні наслідки
від поширення на цих теренах сталінської тоталітарної системи, стало важливим кроком
до об'єднання всіх українських земель в одній державі і дало можливість розбудови
системи народної освіти.
Природно, що на початку цього процесу прикарпатський регіон зіткнувся з гострою
нестачею учительських кадрів. Уже в жовтні 1939 р. почали працювати семінари
вчителів, однак ні вони, ні залучення педагогів зі сходу України не могли розв'язати
проблеми. Тому органи місцевої влади порушили перед урядом УРСР питання про
створення в обласному центрі — місті Станіславі (з 1962 року – місто Івано-Франківськ)
учительського інституту.
Вже в січні 1940 року розпочалася підготовка до його відкриття. 1 березня 1940 року
відкрилися двері нового навчального закладу, директором якого став викладач
педагогіки Станіславської педагогічної школи Федір Плотницький.
В Інституті було створено три факультети: історичний, фізико-математичний та
філологічний з двома відділеннями — української мови і літератури та російської мови.
Новий етап у роботі навчального закладу розпочався у 50-х роках. Постановою Ради
Міністрів УРСР від 4 серпня 1950 року Станіславський учительський інститут було
реорганізовано в педагогічний.
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У 1962 р. Інститут повернувся до прийому студентів на одну спеціальність (за
винятком спеціальності “українська філологія, музика і співи”). Наступного, 1963 року,
до Інституту було приєднано загальнонауковий факультет. Він став четвертим поряд з
історико-філологічним, фізико-математичним та факультетом методики і педагогіки
початкової освіти.
Пам'ятною датою в історії Івано-Франківського педагогічного інституту стало 5 січня
1971 р.: інституту було присвоєно ім'я видатного українського письменника Василя
Стефаника. Тепер його з гордістю носить і Прикарпатський національний університет.
Враховуючи вагомий внесок Прикарпатського університету у підготовку
висококваліфікованих фахівців, плідну наукову та науково-педагогічну працю
колективу, 21 серпня 2004 р. згідно з Указом Президента України № 958 від 21 серпня
2004 р. та за наказом Міністерства освіти і науки України № 718 від 13 вересня 2004 р.
Прикарпатському університету імені Василя Стефаника надано статус національного.
У квітні 2012 р. трудовим колективом університету ректором обрано доктора
політичних наук, професора Ігоря Цепенду. Розширюється навчальна та наукова база
університету, збільшується науковий потенціал, створюються нові навчальні підрозділи,
напрямки та спеціальності, зростає кількість студентів.
В університеті успішно реалізовується багато грантових міжнародних проєктів з
різних фондів, що сприяють покращенню матеріально-технічної й наукової бази та якості
надання освітніх послуг.
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1

місце

Рейтинг вищих навчальних
закладів Івано-Франківська

2020 р.

2

місце

Рейтинг закладів вищої освіти за
SCIMAGO INSTITUTIONS RANKINGS

2020 р.

8

місце

Рейтинг «Кращі вузи західного
регіону України»

2020 р.

13
місце

Рейтинг університетів за
показниками Scopus

2020 р.

20
місце

Рейтинг найвпливовіших
університетів світу

2020 р.

22
місце

Консолідований рейтинг вишів
України

2020 р.
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задля формування необхідних
компетенцій у студента, які забезпечать високий рівень його конкурентоспроможності та затребуваності на
ринку праці; студентоцентризм.
2. Забезпечення прогресивного
розвитку наукової діяльності в
університеті у контексті: відповідності
критеріям надання та підтвердження
статусу національного ЗВО; отримання
статусу дослідницького університету;
відповідності критеріям віднесення до
«університетів світового рівня».
3. Активний розвиток міжнародної
співпраці в освітній, науковій,
проектній та культурній галузі задля
розвитку потужностей університету,
людського капіталу та регіону.
4. Удосконалення інформаційнокомунікативної політики та формування позитивного іміджу університету
міжнародного рівня.
5. Соціально-економічний розвиток
університету задля створення сприятливого середовища для гармонійного
розвитку працівників, студентів і
Стратегічні напрями розвитку випускників університету.
6. Розвиток цілісної системи корпораПНУ
тивної
культури якості та академічної
Задля реалізації місії університету та
досягнення поставлених стратегічних доброчесності в університеті як
цілей визначено основні стратегічні «організації майбутнього».
напрями розвитку:
1. Удосконалення навчального процесу
Стратегічні цілі розвитку ПНУ:
1. Всебічний розвиток людського капіталу задля забезпечення суспільного та
економічного зростання нашої країни.
2. Створення умов для формування
в и с о ко м о р а л ь н и х , п ат р і от и ч н и х ,
освічених особистостей, спроможних
вносити істотний внесок у майбутнє
України.
3. Формування висококваліфікованих
професіоналів шляхом органічного
поєднання освітньої, наукової та
інноваційної діяльності на засадах
академічної доброчесності.
4. Створення в університеті потужної
науково-дослідної бази – як осередку
генерування інновацій не тільки в
Україні, але й у світі.
5. Розвиток міжнародної співпраці з
різними організаціями у галузі освіти,
науки, культури та спорту.
6. Становлення інноваційної корпоративної культури якості, розвитку й
співпраці працівників, студентів і
випускників університету на основі
соціальної відповідальності.
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Здобутки університету у
міжнародній діяльності
Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника –
це сучасний конкурентоспроможний
освітній та науково-дослідницький
центр міжнародного рівня, потенціал
якого впливає на розвиток регіону та
формування людського капіталу.
Університет проводить активну
міжнародну діяльність відповідно до
Стратегії інтернаціоналізації університету на 2020 - 2025 рр.
Університет підтримує тісні зв’язки з
багатьма науковими та навчальними
закладами світу (більше 90), зокрема
ЄС, США і Азії.
Міжнародний авторитет
Прикарпатського національного
університету імені Василя Стефаника з
кожним роком зростає. Впродовж
останніх 5 років відбулося 262 заходи
міжнародного значення й офіційних
візитів із-за кордону, реалізовано 20
міжнародних грантових проєктів,
проведено чимало спільних наукових
досліджень науковців і студентів
університету.
Протягом останніх 5 років більше
300 викладачів і студентів університету
перебували у закордонних відрядженнях в межах різних програм студентської мобільності.
Прикарпатський національний

університет надає велике значення
залученню до співпраці представників
мовної спільноти (native 108 speakers),
які володіють нормами мови, активно
вживаючи цю мову, бо вона для них є
рідною. Упродовж останніх 5 років в
університеті працювали викладачі з
США, Китайської народної республіки,
Республіки Польща, Угорщини, Чехії.
Студенти університету
навчаються за 10 програмами
мобільності:
ьНавчальна діалектологічно-етнографічна (мовна) практика (Чеська
Республіка);
ьЛітня школа польської мови та культури; Національна агенція обміну ВЗО
(Республіка Польща);
ьДіалектологічно-етнографічна практика (Республіка Польща);
ьСеместрове навчання студентів на
основі угоди про співпрацю (Республіка Польща);
ьПрограма подвійних дипломів (Республіка Польща);
ьMobility Direct (Республіка Польща);
ьПрограма від Фонду Л.Ойлера німецької служби академічних обмінів
(Німеччина);
ьМіжнародна програма обміну студентів EASTEE (Республіка Польща);
ьUKRATOP (Республіка Польща);
ьMitas Globalink Reserch Internship
(Республіка Польща).
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Прикарпатський університет – учасник відомих консорціумів
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника є
дійсним членом міжнародних організацій і об’єднань, серед яких:

2006

Європейська асоціація
університетів (Брюссель,
Бельгія)

2010

2016

Міжнародний консорціум
університетів Collegium
Carpathicum.

Консорціум українських
університетів та
Варшавського
університету

Союз Університетів «Один
пояс – один шлях»

2017

2018
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Велика Хартія
Університетів (Magna
Charta Universitatum)

Подвійні дипломи
ПНУ успішно реалізує 12
7. Педагогічний факультет (спеціальбезкоштовних програм подвійних н і с т ь “ П о ч а т к о в а о с в і т а ” ) –
Педагогічний університет імені Комісії
дипломів:
Національної Освіти.
1. Навчально-науковий Юридичний
інститут (спеціальність “Право”) – 8. Факультет фізичного виховання і
Краківська академія імені Анджея спорту (спеціальність “Фізична культура
і спорт”) – Жешувський університет.
Фрича Моджевського.
2. Факультет математики та інформатики (спеціальності “Інформатика” та
“Прикладна математика”) – Гірничометалургійна академія імені Станіслава
Сташіца.

9. Факультет історії, політології та
міжнародних відносин (спеціальності
“Міжнародні відносини, суспільні
комунікації та регіональні студії” та
“Політологія” ) – Університет Марії КюріСклодовської в Любліні.

3. Факультет математики та інформатики (спеціальності “Математика” та 10. Факультет історії, політології та
“Статистика”) – Жешувський універ- міжнародних відносин (спеціальність
“Міжнародні відносини, суспільні
ситет.
комунікації та регіональні студії”) –
4 . Ф і з и к о - т е х н і ч н и й ф а к у л ьт е т Варшавський університет.
(спеціальність “Фізика та астрономія”)
11. Факультет природничих наук
– Жешувський університет.
(спеціальність “Археологія”) – Жешувсь5. Факультет психології (спеціальність кий університет.
“Філософія”) – Жешувський універ12. Факультет природничих наук
ситет.
(спеціальність “Науки про землю”) –
6. Факультет туризму (спеціальність Поморська академія в Слупську.
“Туризм”) – Академія імені Якуба з
Парадижа в м.Гожув-Великопольський.
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Навчання і стажування в межах програми Erasmus+ KА1
Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника
має вагомий досвід у сфері реалізації
проєктів.

11. Університет Порто, Португалія.
12. AGH Науково-технічний університет,
Польща.
13. Університет Нової Гориці, Словенія.

Більш, ніж 45 студентів та науковоУ рамках європейської програми
педагогічних
працівників ПрикарпатсьErasmus + KA1 університет успішно
р е а л і з у є п р о г р а м и а к а д е м і ч н о ї кого національного університету імені
мобільності студентів та викладачів. Василя Стефаника стали учасниками
проєкту Erasmus +.
Так, протягом останніх кількох років
партнерами університету у цій програмі
стали:
1. Університет Александра Іоана Кузи,
Румунія.
2. Жешувський університет, Польща.
3. Лілльський університет науки та
технології, Франція.
4. Педагогічний університетім. Комісії
національної освіти в Краковi, Польща.
5. Університет Коменського в Братиславі,Словаччина.
6. Академія імені Якуба з Парадижау
Гожуві-Великопольському, Польща.
7. Лодзький університет, Польща.
8. Ягеллонський університет, Польща.
9. Університет Вітовта Великого, Литва.
10. Університетський коледж туризму
та екології, Польща.
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Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника
налічує 10 гостьових професорів, які по
сумісництву працюють у закордонних
університетах: Ягелонський університет
(Польща), Державний педагогічний
університет імені Національної комісії з
питань освіти у Кракові (Польща),
Лодзький університет, Державна вища
східноєвропейська школа в Перемишлі,
А к а д е м і ч н а м о б і л ь н і с т ь з AGH Університет науки і технологій
Університетом Адама Міцкевича Станіслав Сташич у Кракові, Технов Познані
логічно-природничий університет
Бидгоща та Варшавський університет.
Студенти Прикарпатського національного університету пропонують
студентам можливості безкоштовного
семестрального обміну за програмою
«Mobilitydirect» на базі Лодзького
університету.

В рамках угоди про наукову та
культурну співпрацю з Університетом
Адама Міцкевича в Познані студенти
університету мають можливість
безкоштовно навчатись впродовж
семестру у цьому університеті.
Професори провідних університетів світу викладають у Прикарпатському університеті
Близько 40 іноземних викладачів
(професорів) щороку приїжджають до
нас в університет з метою викладання
або в рамках проведення різноманітних
міжнародних наукових, освітніх,
культурних заходів.

На базі університету діють такі
міжнародні центри, які щороку
проводять міжнародні конкурси,
конференції та зустрічі:
1. Центр полоністики.
2. Науковий інформаційно-аналітичний
Центр НАТО.
3. Навчально-методичний та науковий
«Центр досліджень Центрально-Східної
Європи».
4. Інформаційний Центр Європейського
Союзу.
5. Недільна школа з вивчення угорської
мови.
6. Центр китайської мови і культури.
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Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника –
це сучасний і потужний, зорієнтований
на міжнародні стандарти розвитку
навчально-науковий центр, де поєднуються кращі національні традиції
українського народу з європейським
стилем навчання на засадах Болонського процесу, член Європейської
асоціації університетів, Консорціуму
Варшавського та українських університетів, Консорціуму університетів
балтійського регіону та України,
Міжнародного Консорціуму університетів, член Міжнародної організації
«Єдиний пояс – єдиний шлях» (КНР),
засновник міжнародного консорціуму
університетів Collegium Carpathicum,
Великої хартії університетів (Magna
Charta Universitatum).
У 2020 р. Прикарпатський національний університет імені Василя
Стефаника посів I місце вищих навчальних закладів Івано-Франківська, II
місце серед ЗВО України у міжнародному рейтингу SciMago Institutions
Rankings та увійшов до Топ-200
університетів Центральної та Східної
Європи. Університет займає 13-ту
позицію серед більш, ніж 200 університетів України за показниками міжнародної наукометричної бази Scopus,
займає 22 місце у загальному консолідованому рейтингу серед 241 ЗВО
України та входить до 10-ти найкращих
закладів вищої освіти західного регіону.

Основні пріоритетні напрями
наукової діяльності ДВНЗ
«Прикарпатського національного
університету імені Василя
Стефаника»:
1. Для наукових проєктів, які
перемогли у загальному конкурсі
проєктів НДР:
џ фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем
розвитку науково-технічного,
соціально-економічного, суспільнополітичного, людського потенціалу
для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого
розвитку суспільства і держави;
џ енергетика та енергоефективність.
2. Для наукових проєктів, які
перемогли у конкурсі проєктів НДР
молодих вчених:
џ нові технології транспортування,
перетворення та зберігання енергії;
впровадження енергоефективних,
ресурсозбережувальних технологій;
освоєння альтернативних джерел
енергії; безпечна, чиста й ефективна
енергетика;
џ нові технології виробництва матеріалів, їх оброблення, з'єднання,
контролю якості; матеріалознавство;
наноматеріали та нанотехнології;
џ актуальні проблеми українознавства,
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літературознавства, мистецтвознавства,
мовознавства та соціальні комунікації;
џ розробка й впровадження нових
технологій та обладнання для якісного медичного обслуговування, фармацевтики, профілактики та лікування
захворювань; біотехнології.
Науково-дослідна робота та
інноваційна діяльність студентів,
молодих учених
Молоді вчені університету беруть
активну участь у Конкурсі проєктів
наукових робіт та науково-технічних
розробок молодих вчених МОН України як
у ролі виконавців (4 діючих проєкти), так і
в ролі експертів (2 експерти).

У 2020 р. 8 молодих вчених і 2
аспірантів були стипендіатами
Кабінету Міністрів України, а також 1
здобувач стипендії Героїв Небесної
Сотні. Серед студентів є 18 переможців і призерів ІІ туру конкурсу
студентських наукових робіт з
галузей знань і спеціальностей та 7
призерів всеукраїнських і міжнародних студентських змагань.
Протягом 2020 року працівниками університету захищено 42
дисертації, з них 17 – на здобуття
наукового ступеня доктора наук, 25 –
на здобуття наукового ступеня
кандидата наук.

Науковці, які мають h-індекс
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Наукова інфраструктура ПНУ
До структури ДВНЗ «Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника» входять
такі підрозділи:

џ 9 наукових лабораторій;
џ 2 міжвідомчі лабораторії, в т.ч.

џ
џ

џ
џ
џ
џ
џ

Спільна навчально-наукова лабораторія фізики магнітних плівок
Інституту металофізики імені
Г.В. Курдюмова НАН України та
ДВНЗ “Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника”;
Міжнародний науковий центр
«Обсерваторія»;
Центр спільного користування
науковим обладнанням “Центр
дослідження старіння та порушень
метаболізму»;
Науковий парк «Прикарпатський
університет»;
Ботанічний сад;
Дендропарк «Дружба»;
Національний контактний пункт
«Горизонт 2020»;
Інші (музей, наукова бібліотека).

В структурі науково-дослідної
частини ДВНЗ «Прикарпатський
національний університет імені Василя
Стефаника» функціонують наукові
підрозділи (центри, лабораторії).
Основна діяльність наукових
підрозділів зосереджена на проведення наукових досліджень та
науково-технічні розробки. Серед
наукових підрозділів є Міжнародний
науков ий центр “О бсерв аторія”,

міжвідомча лабораторія - Спільна
навчально-наукова лабораторія фізики
магнітних плівок Інституту металофізики
імені Г.В. Курдюмова НАН України та
ДВНЗ “Прикарпатський національний
університет ім. В. Стефаника”, Центр
спільного користування науковим
обладнанням “Центр дослідження
старіння та порушень метаболізму”, що
с т в о р е н и й н а п р и к і н ц і 2 0 1 9 р . та
профільні наукові центри / лабораторії за
різними на прямка ми д ослід жень
(історія, педагогіка, соціологія,
матеріалознавство, тощо).
До підрозділів з питань комерціалізації наукових розробок в університеті
належать: відділ з питань захисту
навчально-наукових результатів та
науковий парк «Прикарпатський
університет».
Науковий парк «Прикарпатський
університет» сприяє розвитку міжнародної наукової діяльності, трансферу
технологій та забезпеченню обміну
досвідом з науковцями інших країн, та,
особливо, в останній, 2020 рік, працівники наукового парку приклали чимало
зусиль для налагодження співпраці
університету із місцевими територіальними громадами.
Науковий парк активно співпрацює з
інноваційною компанією на ринку
комерціалізації розробок – BioTech
(м. Лодзь, РП) щодо виведення на ринок
науково-технічних розробок, а також з
Центром трансферу технологій Жешувського університету (м. Жешув, Республіка Польща).
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Грантові проєкти університету

Реалізовані (завершені) проєкти
Проєкти Erasmus KА2
GameHub Співробітництво між
університетами та
підприємствами у сфері
ігрової індустрії в Україні.
561728-EPP-1-2015-1- ESEPPKA2-CBHE-JP

Ігрова індустрія, що базується на
віртуальному робочому підході,
дозволяє розвивати високотехнологічну
сферу і, таким чином, валовий
внутрішній продукт без великих
інвестицій.
Іноземні партнери:
џ University of Deusto (Spain);
џ AGH University of Science and

Тривалість проєкту:

Technology (Poland);
џ University of Applied Sciences “FH

15 жовтня 2015 – 14 жовтня 2018

JOANNEUM” (Austria);
џ Quality Austria – Training, certiﬁcation

Сума гранту програми
Еразмус+ (CBHE):
811 193,33 євро.

and assessment GmbH (Austria);
џ Virtualware Labs Foundation (Spain);
џ Foundation of Deusto (Spain).

Мета проєкту:
Забезпечити можливість
працевлаштування та
самоствердження випускників
закладів вищої освіти (ЗВО),
непрацевлаштованих інженерів, а
також ветеранів Антитерористичної
операції (АТО) в Україні через
забезпечення їх знаннями та
навичками, які вимагає цифрова
ігрова індустрія (ГІ), яка має
широкий мережевий вплив на
світову галузь економіки.
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Грантові проєкти університету

Проєкти Erasmus +
GeSt Гендерні студії: Крок до
демократії та миру в сусідніх до
ЄС країнах з різними традиціями.
5 6 1 7 8 5 - E P P - 1 - 2 0 1 5 - 1 - LT EPPKA2-CBHE-JP

Тривалість проєкту:
15 жовтня 2015 – 14 жовтня 2018
Сума гранту програми
Еразмус+ (CBHE): 930 000 євро.

ITE-VET Удосконалення
практико-орієнтованої підготовки
викладачів професійної освіти і
навчання. 574124-EPP-1-2016-1DE-EPPKA2-CBHE-JP

Тривалість проєкту:
14 жовтня 2016 – 14 жовтня 2018
Сума гранту програми
Еразмус+ (CBHE): 625 625 євро.

Мета проєкту:
Реалізація програм в області
соціальних і поведінкових наук,
оновлених гендерними питаннями,
в країнах з різними традиціями для
підвищення рівня розуміння
гендерних проблем в суспільстві і
методів їх вирішення.
Іноземні партнери:
џ Vytautas Magnus University
(Lithuania);
џ Aristotle University of
Thessaloniki (Greece);
џ Central European University
(Hungary);
џ Sidi Mohammed Ben Abdellah
University (Morocco);
џ The Sultan Moulay Slimane
University (Morocco);
џ Manouba University (Tunisia);
џ University of Sousse (Tunisia).

Мета проєкту:
Поліпшення економічної ситуації в
Україні шляхом удосконалення
організації та підвищення якості
системи професійної освіти.
Іноземні партнери:
џ University of Konstanz (Germany);
џ Vienna University of Economics and
Business (Austria);
џ University of Valencia (Spain).
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Грантові проєкти університету

Проєкти Erasmus +
MultiEd Розвиток потенціалу
підготовки вчителів іноземної
мови на шляху України до
впровадження багатомовної
освіти та європейської інтеграції
(MultiEd). 610427-EPP-1-2019-1EE-EPPKA2-CBHE-JP

MoPED Модернізація
педагогічної вищої освіти з
використанням
інноваційних інструментів
викладання. 586098-EPP-12017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP

Тривалість проєкту:
15 жовтня 2017 – 14 жовтня 2020
Тривалість проєкту:
15 листопада 2019 –14 листопада 2021
Сума гранту програми Еразмус+:
900 099 євро.
Мета проєкту:
Оновлення освітніх програм розвитку
вчителя іноземних мов; навчання
викладачів (як шкіл, так і
університетів); інтернаціоналізація
освіти через запуск курсів на базі CLIL
та розробка стратегій багатомовної
освіти для ЗВО та Національних
рекомендацій щодо багатомовної
вищої освіти.
Іноземні партнери:
џ
џ
џ
џ

University of Tartu (Estonia);
Heidelberg University (Germany);
Aston University (UK);
Interlink Academy (Germany).

Сума гранту програми Еразмус+
(CBHE): 861 445 євро.
Мета проєкту:
Модернізація навчальних планів
педагогічних закладів вищої освіти
(ЗВО) України шляхом впровадження
найсучасніших методик викладання з
використанням ІКТ та методів
дослідження результатів. MoPED
значно вплине на якість вищої
педагогічної освіти та покращить
цифрові та дидактичні компетенції
майбутніх вчителів шкіл, що, зі свого
боку, повністю відповідає проблемам
та вимогам педагогічної вищої школи
та підтримує амбіційні
широкомасштабні освітні реформи в
Україні.
Іноземні партнери:
џ University of Deusto (Spain);
џ University of Cyprus (Cyprus);
џ AGH University of Science and
Technology (Poland).
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Проєкти Erasmus+ Жан Моне
Комерційне право
Європейського Союзу.
600196-EPP-1-2018-1-UAEPPJMO-MODULE

Тривалість проєкту:
1 вересня 2018 – 31 серпня 2021
Сума гранту програми Erasmus
+ (Жан Моне): 21 168 євро.
Мета проєкту:
Забезпечити глибоке розуміння
природи права ЄС та пояснити її
взаємозв’язок з національними
правовими системами. Це включає
вивчення основних принципів
права ЄС, інституційної архітектури
та процедур прийняття рішень.

мають можливість вивчити новий курс.
2. Більш чітке ознайомлення з курсом
комерційного права ЄС на
національному рівні.
3. Академічна додана вартість.
Проблеми правового регулювання,
думки та ідеї практичних юристів та
науковців щодо гармонізації
українського законодавства зі
стандартами ЄС будуть зібрані та
опубліковані в науковому журналі, в
університецьких та національних ЗМІ.
Будуть запропоновані шляхи
гармонізації українського національного
права.
Іноземні партнери:
џ University of Gdansk (Poland);
џ Karl Franzens University (Austria);
џ Тrnava University (Slovakia).

Центральною темою курсу є
застосування комерційного права
ЄС.
Завдання проєкту:
1. Сприяння вивченню
Європейського Союзу. Студенти
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Проєкти транскордонного співробітництва
«Польща-Білорусь-Україна»
PIMReC Адаптація колишньої
обсерваторії на горі Піп Іван до
потреб високогірного
рятувального навчального
центру. PBU1/0754/16

Тривалість проєкту:
23 лютого 2019 – 22 лютого 2021
Мета проєкту:
Створення тісної співпраці між
установами Польщі та України задля
спільного вирішення питання
підвищення безпеки високогірного
туризму.
Іноземні партнери:

џ Бещадський гірський

рятувальний відділок (Польща);

џ Варшавський університет
(Польща).

Завдання проєкту:
- реконструкція та структурна адаптація
колишньої астрономічної та
метеорологічної обсерваторії на горі Піп
Іван (Чорногірський хребет, Карпати) до
потреб високогірного рятувального
навчального центру та пошуковорятувальної станції, що
функціонуватиме цілорічно;
- розроблення висококласного
спільного польсько-українського
навчання для рятувальників
високогірних районів із особливим
акцентом на сучасні рятувальні техніки
в різних погодних умовах, у тому числі
тематичні дослідження (case studies);
-створення платформи електронних
послуг як ефективного інформаційного
ресурсу для обміну досвідом та
навчальними матеріалами між
польськими та українськими
високогірними рятувальними
командами.
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Проєкти транскордонного співробітництва
«Польща-Білорусь-Україна»
Touching The Past
«Невидима спадщина: обмін та
впровадження передового
досвіду щодо доступу до
культури для людей з вадами
зору»
Тривалість проєкту:
01.01.2020 – 30.06.2021
Сума гранту: 60 852 євро.
Мета проєкту:
Промоція культурної спадщини
Любліна та Івано-Франківська
шляхом підвищення їх доступності
для людей із порушеннями зору,
особливо із загальною сліпотою, адже
ці особи стикаються з особливими
труднощами при доступі до
мистецтва.
Завдання проєкту:

тильні графічні майстерні, розуміння
співвідношення між 3-D об'єктами та їх
2-D представленнями як малюнки.
4. Підвищення інтересу до мистецтва
серед людей з сліпотою, підвищивши
його доступність; також збільшують
шанси людей з порушенням зору у
активній участі у створенні творів
мистецтва.
5. Підвищення привабливості окремих
закладів культури шляхом надання їм
рішень, які підвищать їх доступність для
людей з порушеннями зору (інноваційні
технічні рішення можуть працювати як
додаткові пам'ятки для всіх відвідувачів) та навчання персоналу (включення
персоналу до нових доступних рішень).
6. Підвищення обізнаності населення
Любліна та Івано-Франківська щодо
можливостей зробити доступною культурну спадщину для осіб з порушеннями
зору, організовуючи заходи, в яких
залучаються учасники з і без інвалідності зору.
7. Створення фундаменту для транскордонного співробітництва в галузі пропаганди культурної спадщини обох регіонів шляхом організації обміну візитами
груп осіб з порушеннями зору та працівниками установ культури.

1. Оцінка доступності культурної
спадщини людям з порушеннями зору
у Любліні та Івано-Франківську та
потреб у підготовці кадрів, відповідальних за забезпечення доступу до
культурної спадщини (музеї, художні
галереї, гіди міста).
2. Зменшення впливу незадовільного Іноземні партнери:
доступу до мистецтва як джерела
соціальної ізоляції шляхом адаптації Люблінський католицький університет
окремих закладів культури та міських імені Івана Павла II (Польща).
турів для задоволення потреб людей з
порушенням зору.
3. Підготовка групи людей з порушеннями зору, які беруть участь у
проекті, щоб забезпечити впевненість
у використанні нововведень, що
надають доступ до мистецтва (так-
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Проєкти транскордонного співробітництва
«Польща-Білорусь-Україна»
«Ворота в Центральні Горгани:
міжкультурний діалог на
польсько-українському
прикордонні» PBU2 / 0822/19-00
GORGANY_HERITAGE

џ

Тривалість проєкту: 1 рік.
Сума гранту: 55 664, 57 євро.

џ

Мета проєкту:
Популяризувати історико-культурну
спадщину бойківського регіону
польсько-українського прикордоння
на території Брошнів-Осадської ОТГ,
посилення міжкультурних зв'язків,
імплементація спільних заходів зі
збереження спадщини та
підвищення туристичної
привабливості.

џ
џ

Заходами проєкту передбачено:

џ проведення низки публічних подій

навчально-освітнього та
промоційного характеру (стартова
і фінальна конференції проєкту;
тренінги; ознайомчий візит до
Польщі науковців та
стейкхолдерів туристичної
індустрії краю);
џ проведення комплексного
соціологічного дослідження
бойківської культурної спадщини
на території Рожнятівщини,
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зокрема фокус-групові дискусії
експертів туристичної галузі як в
Україні, так і на території Польщі;
розробку документації для
нововиявленого об'єкта культурної
спадщини, що розташований на
території Брошнів-Осадської ОТГ
Івано-Франківської області;
проведення історико-культурних
досліджень, біографічних інтерв'ю з
мешканцями краю з метою
формування інформаційної основи
майбутньої розробки нового
туристичного маршруту «Ворота в
Центральні Горгани»;
створення на території БрошнівОсадської ОТГ інформаційного
центру;
формування електронного реєстру
об'єктів спадщини та розробку
Стратегії туристичної промоції
разом із планом заходів з її
реалізації для Брошнів-Осадської
ОТГ.
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Проєкт міжнародного фонду «Відродження»
ризиками задля сталого
«Сприяння сталому розвитку
регіонального розвитку через
Прикарпаття через інституційне
належні дані для освітніх та
зміцнення університетського
молодіжних, економічних,
аналітичного центру»
культурних
політик та
Грантовий контракт № SG 53710 від
формування/просування
25 травня 2020 р. Проєкт
культури/практики аналітично
фінансується Міжнародним фондом
обґрунтованого прийняття рішень
«Відродження» в партнерстві з
(«Data-Based Decision Making
Ініціативою відкритого суспільства
Culture»).
для Європи (OSIFE) за фінансової
џ Оптимізувати організаційну
підтримки Посольства Швеції в
структуру шляхом розширення
Україні в рамках Ініціативи з розвитку
складу Правління за рахунок
аналітичних центрів вУкраїні.
залучення зовнішніх експертів,
покращити нормативно-правове та
Тривалість проєкту: 16 місяців.
політико-процедурне забезпечення
діяльності організації,
Сума гранту: 70 000 USD.
імплементувати положення та
процедури доброго управління та
Мета проєкту:
належного забезпечення якості
Промування сталого регіонального
аналітичних матеріалів.
розвитку Прикарпаття через належні џ Створити ресурсні передумови
дані для освітніх та молодіжних,
розвитку організації задля якісної
економічних, культурних політик та
аналітики на основі даних та
формування/просування
комунікації результатів.
культури/практики аналітично
Загалом, проєкт має на меті створити
обґрунтованого прийняття рішень.
інституційну та організаційну основу
џ Розробити комплексну стратегію для зміцнення університетського
разом з системою індикаторів
аналітичного центру через створення
моніторингу та оцінювання,
наукових та інфраструктурних умов для
сформувати передумови
його розвитку. Заходи проєкту
фінансової стійкості, пізнаваності спрямовані на підвищення рівня
та комунікаційної ефективності
професійної майстерності фахівців та
організації, концепцію управління створення передумов розвитку і
мережування.
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Інвестиційний проєкт «Будівництво Міжнародного центру
зустрічей студентської молоді України та
Республіки Польща»
Впродовж 2018-2021рр.
Прикарпатським університетом
реалізується державний
інвестиційний проєкт «Будівництво
Міжнародного центру зустрічей
студентської молоді України та
Республіки Польща» (с. Микуличин
Івано-Франківської області).
За ідеєю Прикарпатського та
Варшавського університетів,
діяльність центру зустрічей буде
спрямовано на розвиток партнерських
відносин і співпраці студентів,
представників позашкільної освіти та
волонтерського руху української,
польської, а також молоді інших країн
Європейського Союзу.
Загальна вартість проєкту:
193342174,00 грн.
Перший елемент – це створення
сучасного ІТ-Hub. Мета якого полягає у
формуванні платформи комп’ютерних
симуляцій при прийнятті

управлінських рішень для молодих
лідерів. Подібні програми вже віддавна
розроблені в США та країнах ЄС й
успішно функціонують для формування
мислення керівників різних ланок при
підготовці їх до управління.
Другий елемент – це унікальна
платформа розвитку наукової та
інноваційної практичної (stаrt-ups)
співпраці, для дискусій, проведення
семінарів, конференцій.
Третій елемент – це спільні гірські
мандрівки в Карпатах, які мають
інтегрувати і зближувати молодь різних
країн в екстремальних умовах. Саме
цьому елементу сприятиме діяльність
Міжнародного наукового центру
«Обсерваторія».

29

Грантові проєкти університету

Проєкти транскордонного співробітництва
«Румунія-Україна»
Персоналізовані підходи для
попередження ожиріння та
діабету – спільна румунськоукраїнська програма отримання
та поширення знань про
здоров'я (PrePOD)”

Тривалість проєкту:
16 червня 2020 – 16 грудня 2022
Сума гранту програми
транскордонного
співпробітництва
Румунія-Україна: 329 200 євро.
Мета проєкту:
Підвищення обізнаності населення
щодо факторів ризику, пов'язаних з
надмірною вагою, ожирінням та
цукровим діабетом, обстеження
дорослих і дітей на місцях та їх
персоніфіковане консультування.

Завдання проєкту:

ь Провести скринінг осіб (дорослих і

дітей), щоб визначити їхні ризики
щодо надмірної ваги, ожиріння або
діабету і забезпечити інтегративні
індивідуалізовані інструменти для
профілактики захворювань.
ь Оцінити поточну медичну практику
сімейних лікарів та навчити
надавачів первинної медикосанітарної допомоги прийняття
превентивних підходів і
ефективного консультування з
питань харчування для пацієнтів із
ожирінням та цукровим діабетом.
ь Активізувати співробітництво між
Румунськими та Українськими
фахівцями охорони здоров'я.
Іноземні партнери:
џ Університет “Штефан чел
Маре”(м. Сучава, Румунія) – The
„Ștefancel Mare” University from
Suceava (Romania).
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Проєкти Tempus

EcoBRU Екологічна освіта в
Білорусі, Росії та Україні.
543707-TEMPUS-1-2013-1-DETEMPUS-JPHES

Тривалість проєкту:
1 грудня 2013 – 30 листопада 2017

Іноземні партнери:
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

Сума гранту програми Темпус:
1 421 961 євро.

џ

Мета і завдання проєкту:

џ
џ

ь розробка навчальних програм

в екологічній освіті в системі
безперервної освіти вчителів і
тренерів у контексті системи
багаторівневої освіти в Україні,
Білорусі та Росії;
ь тестування, впровадження,
визнання на офіційному рівні і
послідовне використання
дистанційних курсів з екології
в контексті системи
багаторівневої освіти в Україні,
Білорусі та Росії;
ь модернізація наявних
навчальних програм у
контексті екологічної освіти і
охорони навколишнього
середовища.

џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
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University of Bremen (Germany);
University of Paderborn (Germany);
Kaufman Ltd (Germany);
University of Zhylyna (Slovakia);
University of Latvia (Latvia);
Transport Research Centre OFI Brno
(Czech Republic);
International State Ecological
University A.D. Saharova (Belarus);
Vitebsk State Technical University
(Belarus);
Francisk Skorina Gomel State
University (Belarus);
Polessky State University (Belarus);
Republican Institute for Vocational
Education of Minsk (Belarus);
Republican Institute of Higher School
of Minsk (Belarus);
Petersburg State University of Railway
Transport (Russia);
Lipetsk State Technical University
(Russia);
Rostov State University of Civil
Engineering (Russia);
Magnitogorsk State Technical
University (Russia);
Novosibirsk Chemical Engineering
College D Myendyelyeyeva (Russia);
Siberian State Geodetic Academy
(Russia);
Novgorod Institute of Education
(Russia).

Грантові проєкти університету
BUSEEG-RU-UA Набуття
професійних і підприємницьких
навичок через освіту та
консультування. 544202-2013AT-TEMPUS-JPHES
Тривалість проєкту:
1 грудня 2013 – 1 грудня 2016
Сума гранту програми Темпус:
861 191,22 євро.
Мета і завдання проєкту:
Розроблення та впровадження
навчання впродовж життя (Lifelong
Learning) в Росії та Україні з метою
формування у студентів професійних
і підприємницьких навичок;
виховання підприємницького духу,
проведення консультацій для
стартапів на базі університетів і
коледжів за підтримки центрів
підвищення кваліфікації працівників
освіти; регіональних торговопромислових палат і
Міністерств освіти.
Іноземні партнери:
џ Vienna University of Economics and
Business (Austria);
џ University of Konstanz (Germany);
џ University of Gyor (Hungary);
џ Lobachevsky State University of
Nizhni Novgorod (Russia);
џ Nizhny Novgorod Institute of the
Education development (Russia);
џ Ministry of Education of the Nizhny
Novgorod (Russia);
џ Chamber of Commerce of Nizhny
Novgorod (Russia);
џ I.I. Polzunov Altai State Technical
University (Russia);
џ Altai Regional In-Service Training
Institute for lecturers (Russia).

Мережа електронного
дистанційного навчання для
підвищення кваліфікації у сфері
туризму (Білорусь, Грузія і
Україна). 158739-TEMPUS-2009DE-JPHES
Тривалість проєкту:

15 січня 2010 – 14 січня 2013
Сума гранту програми Темпус:
1 276 981 євро.
Мета проєкту: Створення
національної мережі дистанційного
навчання, підготовки і перепідготовки
кадрів у галузі туристичної освіти.
Створення центрального Національного,
регіональних порталів для адаптації
модулів E-Learning для підготовки й
перепідготовки цільових груп
туристичної галузі.
Іноземні партнери:
џ Paderborn University (Germany);
џ Vienna University of Economics and
Business Administration (Austria);
џ Matej Bel University (Slovakia);
џ European Academy Bolzano (Italy);
џ Baden-Wuerttemberg Cooperative
State University (Germany);
џ Kaufmann Ltd(Germany).
џ Tbilisi State University of Economic
Relations (Georgia);
џ The Kutaisi University (Georgia);
џ Highest Educational Institution TSNORI
COLLEGE (Georgia);
џ Batumi Maritime Academy (Georgia);
џ Belarusian State University of
Economics (Belarus);
џ Belarus State University of Physical
Culture (Belarus);
џ Kupala State University Grodno
(Belarus);
џ Ministry for Sports and Tourism
(Belarus);
џ National Agency for Tourism (Belarus);
џ Ministry of Economis Development of
Georgia;
џ Georgia Government of autonomous
Republic of Adjara.
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Проєкти Вишеградського фонду

Корпоративне право Країн
Вишеградської групи
61450003
Тривалість проєкту:
1 вересня 2015 – 31 серпня 2018
Мета і завдання проєкту:
Реалізація програм у сфері
корпоративного права, підвищення
кваліфікації студентів щодо
комерційного права країн ЄС,
поширення інформації щодо
законодавства країн
Вищеградської групи серед
практикуючих юристів України.
Іноземні партнери:
џ University of West Bohemia
(Czech Republic);
џ University of Silesia (Poland);
џ Univ Trnava University (Slovakia).

Школа юридичної клінічної освіти:
V4 + Україна 11610152
Тривалість проєкту:
1 жовтня 2016 – 30 листопада 2016
Мета проєкту:
Реалізація програм у сфері юридичної
клінічної освіти, підвищення
кваліфікації студентів щодо юридичної
клінічної освіти, поширення інформації
щодо законодавства у сфері юридичної
клінічної освіти.
Іноземні партнери:

џ
џ
џ
џ

33

University of Prague (Czech Republic);
Catholic University (Poland);
Trnava University (Slovakia);
Sheged University (Hungary).

Грантові проєкти університету

Програма «Партиципаторне бюджетування»

Облаштування культурномистецького простору
«Апостроф» на вулиці
Шевченка.
Тривалість проєкту:
Одноразова допомога в рамках
партиципаторного бюджетування у
2019 р.
Мета проєкту:
Облаштування сучасного простору
культурно-мистецького
спрямування на вул. Шевченка для
відпочинку, творчої реалізації та
саморозвитку жителів та гостей
міста.
Юридичне телебачення
Тривалість проєкту:
Одноразова допомога в рамках
партиципаторного бюджетування у
2019 р.
Мета проєкту:
Створення на базі Навчальнонаукового юридичного інституту
Прикарпатського національного
університету імені Василя
Стефаника юридичного

телебачення за участі студентської
спільноти разом із фахівцями у сфері
медіа. Проєкт передбачає придбання
професійного обладнання для зйомок
тематичних програм про правові події
міста Івано-Франківська та
Прикарпаття, життя, творчість видатних
правників, правові традиції регіону,
правопросвітніх заходів, промороликів з
метою підвищення правової культури
населення міста та області, які будуть
спрямовані на поширення юридичної
інформації для громадян.
Інтерактивний підручник
Тривалість проєкту:
Одноразова допомога в рамках
партиципаторного бюджетування у
2018 р.
Мета проєкту:
Розроблення за участі викладачів
Навчального наукового юридичного
інституту ДВНЗ «Прикарпатський
національний університет імені Василя
Стефаника» інтерактивного підручника
з правознавства для учнів 9-х класів
загальноосвітніх шкіл та всіх тих, хто
цікавиться питаннями права. Підручник
спрямований на підвищення якості
освіти серед школярів із правознавства.
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Облаштування сучасного
мультимедійного лекторію на
базі відкритого студентського
простору Paragraph

Сума отриманого фінансування:
50 000 гривень.
Мета проєкту:

Одноразова допомога в рамках
партиципаторного бюджетування у
2017 році.

Закупівля саджанців та торф'яного
субстрату і висадка дерев біля
міського озера восени 2017 р.
зусиллями волонтерів. У подальшому
зелені насадження будуть передані
на баланс Центрального міського
озера, що забезпечить їх збереження.

Мета проєкту:

Cпортивне студентство

Створення лекторію надасть
можливість будь-кому поділитися
своїми знаннями чи навичками з
іншими людьми, а також зацікавить
молодь до відвідування різного роду
освітніх заходів.

Тривалість проєкту:

Тривалість проєкту:

Алея до 25-річчя Навчальнонаукового юридичного інституту
Прикарпатського національного
університету імені Василя
Стефаника
Тривалість проєкту:
Одноразова допомога в рамках
партиципаторного
бюджетування у 2017 році.

Одноразова допомога в рамках
партиципаторного бюджетування у
2016 році.
Сума отриманого фінансування:
25 000 гривень.
Мета проєкту:
Встановлення спортивного
майданчика з тренажерами для
занять на відкритому повітрі поблизу
студентських гуртожитків
Прикарпатського національного
університету імені Василя Стефаника.
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Проєкти інших донорів
Трилатеральні партнерства –
кооперація між викладачами та
науковцями з України, Росії та
Німеччини

Тривалість проєкту:
1 квітня 2016 – 31 березня
2019
Мета проєкту:
Охарактеризувати біохімічний та
фізіологічний стан мозку, який старіє,
і розшифрувати клітинні /
молекулярні механізми, які лежать в
основі позитивних ефектів
обмеження калорійності дієти.
Іноземні партнери:
џ Department of Neurophysiology,
Institute of Physiology, The
Eberhard Karls University Tübingen
(Germany);
џ Institute of Biology and
Biomedicine, University of Nizhny
Novgorod (Russia).
Програма з впровадження
інклюзивної освіти ADA
Anniversary Fellowship Program
in Inclusive Education

Мета і завдання проєкту:
впровадження методів інклюзивної
освіти у початкових, середніх школах та
закладах вищої освти України, Вірменії,
Індії та Казахстану.
Іноземні партнери:
University of Minnesota (USA);
Arizona State University (USA);
Nazarbayev University (Kazakhstan);
Bilim Central Asia Education Center
(Kazakhstan);
џ Armenian State Pedagogical University
(Armenia);
џ Tata Institute of Social Sciences
(India).
џ
џ
џ
џ

Instrumental Access 2017

Тривалість проєкту:
одноразова допомога.
Сума отриманого фінансування:
75 000 доларів.
Мета проєкту:
Покращення наукової та освітньої
ефективності.

Тривалість проєкту:
1 грудня 2016 – 31 грудня 2017
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Проєкти інших донорів
Наноматеріали в пристроях
генерації та накопичення
енергії.
CRDF/USAID (UKX 2-9200-IF-08)
та МОН України (М/130-2009)

Термоелектричні матеріали та
пристрої для
енергозаощадження та
підвищення безпеки.
NATO.NUKR.SFPP 984536 (NATO
SPS G4536)

Тривалість проєкту:

Тривалість проєкту:

30 березня 2009 – 30 червня 2012

12 лютого 2014 – 31 червня 2016

Мета проєкту:

Сума гранту програми НАТО:
159 000 євро.

Розробка методик синтезу та
модифікації нанодисперсних та
нанопористих матеріалів для
пристроїв генерації та накопичення
енергії.

Мета проєкту:
Розробка нових термоелектричних
матеріалів із впорядковано введеними
нановключеннями та створення на їх
основі сучасних термоелектричних
генераторів енергії.
Іноземні партнери:

џ Gazi University (Туреччина)
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Проєкти інших донорів
Гірська школа. Стан,
проблеми, перспективи
розвитку

Тривалість проєкту:
червень 2006 – червень 2022

Іноземні партнери:
џ Association of Appalachia Researchers
(USA);
џ Appalachian State University.
Appalachian Center for the Study of
Bun (USA);
џ Berea College. Appalachian Research
Center, Berea, Kentucky (USA);
џ European Mountain Research Center,
University of Bern (Switzerland).
Інфраструктурний проєкт
«Молодіжний центр Paragraph»
(Paragraph Youth Center)

Мета проєкту:
На основі аналітичного вивчення
соціально-економічних,
геоетнологічних умов та
організаційно-педагогічних
особливостей діяльності гірської
школи:

џ виявити специфіку навчання,

виховання і розвитку учнів в
умовах гір;
џ науково обґрунтувати
принципи, зміст, форми і методи
роботи гірської школи;
џ розробити систему
рекомендацій і заходів щодо
підвищення ефективності її
роботи.

Тривалість проєкту:
12 березня – 31 серпня 2020 року.
Сума гранту: 160 337 грн.
Мета проєкту:
Завершити облаштування молодіжного
центру Paragraph, що знаходиться за
адресою: м. Івано-Франківськ, вул.
Шевченка, 57, забезпечивши належні та
комфортні умови перебування для його
відвідувачів.
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Проєкти інших донорів
Створення проєктноосвітнього центру розвитку
інновацій та інвестицій в
регіоні / Проєктно-освітній
центр «Агенти змін» ПНУ.

Тривалість проєкту:

Підписано ряд угод з
міжнародними контрагентами, які
теж працюють у проектноосвітній сфері:

ь з Міжнародною культурно-

освітньою асоціацією м.Чикаго
(США);
ь з Центральноєвропейською
академією навчань та сертифікації
м. Бидгощ (Республіка Польща),
ь з Фундацією розвитку м. Жешув
(Республіка Польща);
ь з Вищою техніко-економічною
школою ім. Броніслава Маркевича
м. Ярослав (Республіка Польща).

січень 2018 – грудень 2020
Сума гранту в рамках
програми секторальної
бюджетної підтримки ЄС: 7
904 409 грн.
Мета проєкту:
Підвищення рівня інноваційності та
конкурентоспроможності
економіки регіону через посилення
його інституційно-кадрової
спроможності та удосконалення
інформаційно-світнього
забезпечення з питань управління
проєктами.
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Кафедра біології та екології
Кафедра біохімії та біотехнології
Кафедра анатомії і фізіології людини та тварин
Кафедра хімії
Кафедра хімії середовища та хімічної освіти
Кафедра лісового і аграрного менеджменту
Случик Віктор Миколайович
Кафедра географії та природознавства
декан факультету,
Окремий структурний підрозділ дендропарк кандидат біологічних наук,
«Дружба» ім. З.В. Павлика
доцент
Природничий факультет
створений у 1997 р.
На цей час наукові дослідження
проводяться професорськовикладацьким складом восьми
кафедр у складі 73-х штатних
працівників і 5-ти сумісників. З них,
13 докторів наук, професорів і 53 –
кандидати наук, доценти. На
факультеті навчається 904 студенти,
з яких 550 – денної форми навчання
та 354 – заочної. У грудні 2019 р.
наказом ректора приєднано
дендропарк «Дружба», який налічує
9 наукових співробітників.
Вагомі досягнення
Кафедри регулярно отримують
фінансування від різних міністерств
України (реалізовано понад 20
колективних проєктів). Функціонує дві
наукові школи, які об’єднують 6

докторів і 23 кандидати наук.
Докторанти факультету є
стипендіатами Президента та Кабінету
Міністрів України для молодих учених.
Реалізовано більше 25 міжнародних
колективних та індивідуальних грантів,
зокрема, транскордонні Tempus IV
«EcoBRU», Hungary-Slovakia-RomaniaUkraine ENI CBC Programme та грант від
Wolkswagen Foundation, Germany
(Cellular mechanisms of healthy brain
ageing under caloric restriction) тощо.
Науковці є переможцями премій “Лідер
науки України. Web of Science Award” та
«Для жінок у науці», яка є частиною
глобальної Програми L'ORÉAL-ЮНЕСКО;
членами експертних рад МОН України з
оцінювання наукових проєктів і
програми Horizon 2020, Наукової
ради Національного фонду
досліджень України.
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Спеціальності факультету
Освітній рівень бакалавр:
- 014.05 «Середня освіта («Біологія
та здоров'я людини»)
- 014.06 «Середня освіта» («Хімія»)
- 014.07 «Середня освіта»
(«Географія»)
- 091 «Біологія» («Біологія та
лабораторна діагностика»,
«Біохімія, біотехнологія та
методологія біологічних
досліджень»)
- 101 «Екологія»
- 102 «Хімія»
- 106 «Географія»
- 201 «Агрономія»
- 205 «Лісове господарство»

Освітній рівень магістр:
- 014.05 «Середня освіта»
(«Біологія та здоров'я
людини»)
- 014.07 «Середня освіта»
(«Географія»)
- 014.15 «Середня освіта»
(«Природничі науки»)
- 091 «Біологія» («Біологія»,
«Біохімія», «Лабораторна
діагностика»)
- 101 «Екологія»
- 102 «Хімія»
- 106 «Географія»
- 201 «Агрономія»
- 205 «Лісове господарство»

Освітньо-науковий рівень доктор філософії (PhD):
- 091 «Біологія» («Біологія», «Біохімія»)
- 102 «Хімія»
- 132 «Матеріалознавство»
- 205 «Лісове господарство»
- 201 «Агрономія»
Наші переваги:

На даний час на факультеті
реалізується:
џ 8 колективних грантових проектів,
загальна сума надходжень за весь
період їх реалізації – 9 546 000 грн.
і 48 000 євро;
џ 5 індивідуальних грантів на суму –
405 400 грн.;
џ 4 науково-дослідні теми на загальну
суму фінансування –1 766 000 грн.

ь
ь

ь
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наукова кар’єра;
міжнародна співпраця: обміни,
навчання та стажування за
кордоном;
великий досвід у міжнародній
грантовій діяльності.

Основні публікації
Працівниками факультету
опубліковано понад 600 статтей у
фахових виданнях України та більше
250 – у наукометричних базах даних;
близько 30-ти монографій видано в
Україні та 13 англомовних розділів
монографій за кордоном; 800 тез і
матеріалів конференцій в Україні та 60
за кордоном; 155 підручників та понад
300 навчально-методичних видань.
На факультеті працює багато видатних
науковців, серед яких у 9-ти h-індекс у
SCOPUS більше 10.
Стажування за кордоном
Підвищення кваліфікації викладачів
проходить у Ганноверській медичній
школі, університетах мм. Тюбінген,
Падерборн, Бремен та Лунд
(Німеччина), університеті
Земмельвайса (Угорщина),
Ягеллонському, Варшавському та
Лодзькому університетах, Поморській
академії (Польща), Сучавському
університеті Стефана чел Маре
(Румунія). Науковці факультету є
учасниками симпозіуму Volkswagen
Stiftung та світового конкурсу

pryr_dep@pnu.edu.ua

стартапів Falling Wall (Німеччина),
міжнародного саміту 60-ти країн у
Китаї.
Перемоги наших студентів
Студенти отримують нагороди
Президента України.
Студенти факультету є постійними
призерами стартапів, за останні роки
загальна сума фінансування склала
понад 200 тис.грн. На Всеукраїнських
конкурсах наукових робіт і предметних
олімпіадах студенти факультету
здобули численну кількість призових
місць, а також є переможцями
конкурсів стипендій Фонду
Східноєвропейських досліджень.
Більше 50 студентів пройшли навчання
за семестровим обміном та двоє
студентів завершили навчання за
програмою «Два дипломи» у
Поморській Академії (Польща).
Студенти є багаторічними учасниками
стипендійних програм і навчальних
курсів у рамках Німецької служби
академічних обмінів (DAAD).

(0342) 59-61-62

42

Кафедра історії України і методики
викладання історії
Кафедра всесвітньої історії
Кафедра етнології і археології
Кафедра історії слов’ян
Кафедра політології
Кафедра політичних інститутів та процесів
Кафедра міжнародних відносин
Кафедра іноземних мов і перекладу
Кафедр міжнародних економічних відносин

Кугутяк Микола Васильович
декан факультету,
доктор історичних наук,
професор, заслужений діяч
науки і техніки України

Історичний факультет
Наші переваги:
Станіславського учительського
інституту, створений в березні 1940 р. ь міжнародна співпраця: обміни,
навчання (4 програми подвійних
Сьогодні, факультет історії, політології
дипломів студентів), стажування
і міжнародних відносин – сучасний
викладачів
і студентів за кордоном
навчально-науковий осередок підгото(Польща,
Словаччина,
Угорщина);
вки кваліфікованих фахівців з історії,
політології та міжнародних відносин.
ь досвід проведення унікальних
наукових досліджень у галузі історія,
Вагомі досягнення
археологія, міжнародні відносини.
Функціонують Етноісторична
школа (1996 р.) очолює д-р іст. наук, Наукова діяльність
проф. Микола Кугутяк і ПрикарпаНауковці досліджують питання
тська історична школа (1990 р.) українського національного руху в
засновник д-р іст. наук, проф.
Галичині, історико-культурних та
Володимир Грабовецький (1928 – 2015 етносоціальних процесів на
рр.), очолює д-р іст. наук, проф. Ігор
Прикарпатті, політичного і соціальноРайківський, а також Інформацій-ний економічного розвитку різних країн.
центр Європейського Союзу, метою
За 5 років викладачами опубліковано:
якого є сприяння розвитку та
42 монографії, 3 підручники,
розширенню відносин між Україною та 82 навчальні посібники, 1030 наукових
ЄС.
статей, 235 тез конференцій.
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Спеціальності факультету
Освітній рівень бакалавр:
- 032 «Історія та археологія»

- 014 «Середня освіта
(«Історія»)»
- 052 «Політологія»
- 291 «Міжнародні відносини,
суспільні комунікації та
регіональні студії»
- 292 «Міжнародні економічні
відносини»
- 073 «Менеджмент
(«Управління міжнародним
бізнесом»)»

Освітній рівень магістр:
- 032 «Історія та археологія»
- 032 «Історія та археологія (Етнологія)»
- 014 «Середня освіта (Історія)»
- 052 «Політологія»
- 291 «Міжнародні відносини, суспільні
комунікації та регіональні студії»
- 292 «Міжнародні економічні відносини»
- 073 «Менеджмент («Управління міжнародним
бізнесом»)»
Освітньо-науковий рівень доктор
філософії (PhD):
- 032 «Історія та археологія»
- 052 «Політологія»

Науковцями університету видано
тритомне наукове видання
«Великий Скит у Карпатах»,
присвячене історії та сьогоденню
скитської обителі у Маняві.
У 2019 році видано два томи
фундаментальної праці українських
науковців «Західно-Українська
Народна Республіка 1918-1923.
Енциклопедія». У 2018 році
побачила світ унікальна книга
«Гошівський монастир у
писемних історичних джерелах
ХVІ – ХХ століть».
Міжнародна співпраця
Викладачі щорічно проходять
стажування в університетах країн ЄС.

dekanat_istor@pnu.edu.ua

Проводяться спільні наукові
дослідження, конференції, наукові
журнали з Варшавським, Ягеллонським,
Познанським університетами,
Польською академією наук (Польща), а
також універистетами Чехії, Словаччини
та Франції.
Студентське життя
Студенти безкоштовно навчаються в
університетах Польщі за 4 програмами
подвійних дипломів, друкують публікації
у «Студентських історичних зошитах»,
здобувають щорічно не менше 10
перемог на стипендійних та наукових
конкурсах, олімпіадах, беруть участь у
міжнародних заходах, волонтерстві.

(0342) 59-60-21
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Кафедра комп’ютерної інженерії та
електроніки
Кафедра фізики і методики викладання
Кафедра матеріалознавства і новітніх
технологій
Кафедра фізики і хімії твердого тіла

Гасюк Іван Михайлович
декан факультету,
доктор фізико-математичних наук,
професор

Фізико-технічний факультет
(спочатку фізико-математичний
факультет) бере свій початок у 1940 р.
У 2002 р. було утворено фізичний
факультет, який у 2004 р. ввійшов до
складу Інституту природничих наук
Прикарпатського національного
університету імені Василя Стефаника.
З вересня 2006 р. фізико-технічний
факультет існує як окремий
структурний підрозділ університету.
Вагомі досягнення
Найбільш успішні наукові проєкти
факультету: «Термоелектричні
матеріали та пристрої для
енергозаощадження та підвищення
безпеки» і створення науковоосвітнього центру «Наноматеріали у
пристроях генерування та накопичення
енергії».

Також, починаючи з 2004 р. виконано 7
українсько-білоруських проєктів у
партнерстві з Інститутом фізики НАН
Білорусі та Мінським державним
університетом, проєкти з
Хейлундзянським університетом
(Китай), університетом Газі (Туреччина),
політехнікою Молдови. У 2019 р.
викладачі факультету проводили
сучасні дослідження на базі AGH
(Краків, Республіка Польща) у рамках
проєкту EESTIM-3 (Horizon-2020).
Діють наукові школи: магнетизму і
нанотехнологій (засновник і керівник –
чл.-кор. НАН України, проф. Остафійчук
Б.К.) та фізико-хімічних проблем
тонкоплівкового матеріалознавства
(засновник – проф. Фреїк Д.М.,
керівник – проф. Прокопів В.В.).
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Спеціальності факультету
Освітній рівень бакалавр/магістр:
- 104 «Фізика та астрономія»
- 105 «Прикладна фізика та наноматеріали»
- 014 «Середня освіта» («Фізика»)
- 123 «Комп'ютерна інженерія»
- 171 «Електроніка»
Освітньо-науковий рівень доктор філософії (PhD):
-105 «Прикладна фізика та наноматеріали»
-104 «Фізика та астрономія»
-171 «Електроніка»
Основні публікації
Видається журнал «Фізика і хімія
твердого тіла», який індексується у
наукометричних базах Web of Science
та Scopus. Працівниками факультету
видається приблизно 40 публікацій на
рік у наукових виданнях, що входять у
базу даних Scopus.
Стажування за кордоном
Викладачі факультету проходять
стажування в Інституті дослідження
твердого тіла та матеріалів, м.Дрезден
(Німеччина); TU Chemnitz «Emergent
Energy Inc», м. Лос-Анжелес (США);
стажування в рамках швейцарськоукраїнського проєкту «Розвиток

ftf_deK@pnu.edu.ua

громадянських копетентностей в
Україні– DOCCU». Заключено договір про
співпрацю з Технічним університетом.
Фрайберг (ФРН), впроваджено програму
подвійних магістерських дипломів із
Ряшівським університетом (Польща).
Перемоги наших студентів
Студенти проходять стажування за
кордоном. Зокрема, у Дрезденському
технічному університеті (Німеччина).
Випускники бакалаврату факультету
мають можливість навчатися за
програмою подвійних магістерських
дипломів у Жешувському університеті.
(Республіка Польща).

(0342) 59-60-00
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Кафедра диференціальних рівнянь і прикладної
математики
Кафедра математичного і функціонального аналізу
Кафедра комп’ютерних наук та інформаційних систем
Кафедра математики та інформатики і методики навчання
Пилипів Володимир Михайлович
Кафедра алгебри та геометрії
декан факультету,
Кафедра інформаційних технологій

Факультет математики та
інформатики був створений у 2002
році внаслідок поділу фізикоматематичного факультету на фізикотехнічний факультет, математики та
інформатики. На даний час працює 10
докторів наук та 40 кандидатів наук.
Навчається понад 780 студентів.
Вагомі досягнення
Програми подвійних магістерських
дипломів із Жешувським
університетом та з Краківським
науково-технічним університетом AGH.
Успішне виконання проєкту GameHub в
рамках програми Erasmus+.
Сума гранту: 811 193 євро.
Співпраця з університетом Карабюк
(Туреччина) за програмою академічної
мобільності.
Співпраця з Лодзьким університетом
(Республіка Польща).
Участь у програмі мобільності в
рамках Erasmus+ в університеті Нова

доктор фізико-математичних наук,
професор
Горіца, Словенія, 2020.
Співпраця з Університетом Валенсії (за
ініціативи факультету укладено угоду
про співпрацю між університетами) та
Університетом Ліль -1 (Франція).
Загороднюк А.В. є членом редколегії
міжнародного математичного журналу
Mathematics and Statistics. Horizon
Research Publishing (США).

Основні публікації
«Карпатські математичні публікації» –
це науковий математичний журнал,
заснований Прикарпатським
національним університетом імені
Василя Стефаника у 2008 році і
видається за підтримки та сприяння
Івано-Франківського математичного
товариства.
Журнал входить до міжнародних
наукометричних баз даних Scopus та
Web of Science і до категорії A Переліку
наукових фахових видань України.
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Спеціальності факультету
Освітній рівень бакалавр:
- 111 «Математика»
- 112 «Статистика»
- 113 «Прикладна математика»
- 014.04 «Середня освіта» («Математика. Інформатика»)
- 014.09 «Середня освіта» («Інформатика. Англійська мова»)
- 121 «Інженерія програмного забезпечення»
- 122 «Комп’ютерні науки»
- 126 «Інформаційні системи та технології»
Освітній рівень магістр:
- 111 «Математика»
- 112 «Статистика»
- 113 «Прикладна математика»
- 014.04 «Середня освіта (Математика)»
- 014.09 «Середня освіта (Інформатика)»
- 121 «Інженерія програмного забезпечення»
- 122 «Комп'ютерні науки»
Стажування за кордоном
Викладачі факультету проходять
стажування в Жешувському
університеті, м. Жешув (Польща), в
Університеті Казимира Великого в
Бидгощі, м.Бидгощ (Польща).
Перемоги наших студентів
З 2014 р. студенти та науковці
факультету математики та
інформатики беруть участь у щорічній
сесії студентських наукових кіл, яка

dekanat_mif@pnu.edu.ua

відбувається у науково-технічному
університеті Краківська гірничометалургійна академія імені Станіслава
Сташіца (м. Краків, Республіка
Польща). Студенти беруть активну
участь в університетських та
Всеукраїнських олімпіадах, різних
міжнародних конкурсах, міжнародній
олімпіаді з програмування ACM-ICPC,
Всеукраїнській студентській олімпіаді з
інформаційних технологій.

(0342) 59-60-04
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Кафедра фінансів
Кафедра обліку і аудиту
Кафедра менеджменту і маркетингу
Кафедра економічної кібернетики
Кафедра теоретичної та прикладної
економіки
Економічний факультет створений
у 1993 р. і є одним із наймолодших
серед факультетів та інститутів
Прикарпатського національного
університету імені Василя Стефаника,
проте вже має усталені традиції
актуалізувати навчальний процес з
урахуванням потреб життя і розвитку
науки на базі фундаментальних
економічних і математичних знань.
Серед них є 11 докторів наук, зокрема
8 професорів та 41 кандидат наук, з
них – 40 доцентів, 1 викладач, 1
асистент. Чотирьом працівникам
присвоєно звання заслужених діячів
науки і техніки України. До
викладацької роботи залучаються
працівники та керівники провідних
фінансово-господарських установ і
органів місцевого самоврядування
області.

Благун Іван Семенович
декан факультету,
засл. діяч науки і техніки України,
доктор економічних наук, професор

Вагомі досягнення
Проєкт Tempus «BUSEEG-RU-UA»
(2013 – 2016 рр., Австрія) «Набуття
професійних та підприємницьких
навичок за допомогою виховання
підприємницького духу та консультації
підприємців-початківців», метою якого
було впровадження концепції
неперервної освіти.
Сума фінансування: 50 000 євро.
Проєкт ERASMUS+ «Удосконалення
практико-орієнтованої підготовки
викладачів професійної освіти і
навчання (ITE-VET)» (2016 – 2019 рр.,
Німеччина), метою якого є
удосконалення якості системи
професійної освіти. У рамках проєкту
опубліковано спільну антологію
«Improving teacher education for applied
learning in the ﬁeld of VET».
Сума фінансування: 80 000 грн.
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Спеціальності факультету

Освітній рівень магістр:

Освітній рівень бакалавр:

- 051 «Економіка» («Економічна
кібернетика», «Прикладна економіка»)
- 071 «Облік і оподаткування»
- 072 «Фінанси, банківська справа та
страхування»
- 073 «Менеджмент» («Менеджмент
організацій і адміністрування»
«Менеджмент зовнішньоекономічної
діяльності»)
- 075 «Маркетинг»
- 076 «Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність»

- 051 «Економіка» («Економічна
кібернетика», «Економіка»)
- 071 «Облік і оподаткування»
- 072 «Фінанси, банківська
справа та страхування»
- 073 «Менеджмент»
(«Менеджмент організацій і
адміністрування», «Менеджмент
зовнішньоекономічної
діяльності»)
- 075 «Маркетинг»
- 076 «Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність»
Проєкт «Створення проектноосвітнього центру розвитку інновацій
та інвестицій в регіоні «Агенти змін»
став одним з переможців конкурсу
секторальної бюджетної підтримки ЄС
в Україні. До його виконання залучено
в якості фахівців команду викладачів
кафедри фінансів. Керівник проєкту
Кропельницька С.О.
Сума фінансування: 7 904 409 грн.
Наші переваги:
ь

наукова кар’єра: від бакалавра,

Ступінь доктора філософії (PhD):
- 051 «Економіка»

ь

магістра – до доктора економіки;
міжнародна співпраця: обміни,
навчання (магістерська та
бакалаврська програма подвійних
дипломів) та стажування за
кордоном.

Основні публікації
Викладачами факультету опубліковано
понад 30 монографій, 20 підручників та
навчальних посібників, статті у фахових
виданнях України та виданнях Web of
Science та Scopus.
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Стажування за кордоном
Викладачі кафедри підвищують свою
кваліфікацію шляхом викладання в
Католицькому університеті в Любліні
(Польща), проходять стажування в
провідних університетах
Європейського Союзу (США, Латвія,
Польща) в міжнародній корпорації
«Фуджівара Кемікал Ко» Нідерланди.

Зокрема:
џ
џ

Перемоги наших студентів
Студенти систематично беруть участь
в студентських наукових
конференціях, стипендіальних
програмах, конкурсах наукових робіт
та олімпіадах, міжнародних заходах,
серед яких Економічний форум в
Криниці (Польща), конкурс
Європейського Союзу ЕРАЗМУС+, а
також у програмах студентської
мобільності, проходять стажування в
Республіці Польща та Німеччині,
стають переможцями стипендіальних
програм.

ekon_dek@pnu.edu.ua

џ

џ

Стипендія Президента України
(2020) – 1 студент;
Стипендія імені державних діячів
першого українського уряду (2020)
– 2 студенти;
Стипендіальна програма Інституту
Східноєвропейських досліджень
(2018 – 2020) – 7 студентів;
У різних університетах Європи
(Польща, Португалія, Франція,
Румунія) за програмою Erasmus+
навчались 6 студентів.

(0342) 55-32-32
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Факультет психології

Кафедра загальної та клінічної психології
Кафедра соціальної психології
Кафедра психології розвитку
Кафедра філософії, соціології та
релігієзнавства

Заграй Лариса Дмитрівна
декан факультету,
доктор психологічних наук, професор

Факультет психології
започатковано на базі відкритого у
1995 році філософського факультету
для забезпечення потреби
Прикарпатського регіону у
висококваліфікованих фахівцях
соціогуманітарного профілю, що здатні
формувати духовну ауру особистості й
вирішувати актуальні проблеми
розвитку суспільства, їх філософськопсихологічного осмислення,
конструювання світогляду з новим
гуманістичним змістом.У серпні
2020 року філософський факультет
було перейменовано на факультет
психології.
Вагомі досягнення
Впродовж 2015 – 2018 рр. на
факультеті реалізовано міжнародний
грантовий проєкт програми ERASMUS+
(KA 2) «GeSt-Гендерні студії: Крок

до демократії та миру у сусідніх
до ЄС країнах з різними
традиціями».
Сума гранту: 930 000 євро.
На факультеті функціонує наукова
школа «Аксіопсихологія
особистості» доктора психологічних
наук, професора З.С. Карпенко.
У 2012 – 2014 роках на філософському
факультеті навчався Герой Небесної
Сотні, Герой України Роман Гурик.
Наші переваги:
ь наукова кар’єра: від бакалавра,

магістра – до доктора філософії,
доктора наук;
ь міжнародна співпраця: обміни,
навчання (магістерська програма
подвійних дипломів) та стажування
за кордоном (Польща, США, Греція).
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Факультет психології
Факультет психології
Спеціальності факультету
Освітній рівень бакалавр:
- 053 «Психологія» («Психологія», «Реабілітаційна психологія»)
- 033 «Філософія»
Освітній рівень магістр:
- 053 «Психологія» («Психологія», «Клінічна та реабілітаційна
психологія», «Організаційна психологія»)
- 054 «Соціологія»
- 033 «Філософія»
Освітньо-науковий рівень доктор філософії (PhD):
- 053 «Психологія»
- 033 «Філософія»
На факультеті реалізуються
2 волонтерські проєкти:
«Лікар свято» – молодіжний
волонтерський проєкт, метою якого є
психологічний супровід дітей та
підлітків у стаціонарних відділеннях
дитячого лікувально-профілактичного
закладу засобами сміху, ігротерапії,
арттерапії (з 2015 р.)
«Янголи поруч» – це освітньоблагодійний проєкт для усіх
небайдужих людей, які хочуть
допомагати дітям-сиротам, самотнім
та потребуючим людям (з 2011 р.)
Стажування викладачів за
кордоном:
1. Програма «AcademicIntegrity in the

dekanat_ﬁlosof@pnu.edu.ua

U.S.» (A Program for the U.S. Embassy in
Ukraine / Program Administrator:
Meridian International Center)
2. Університет В.Великого (м. Каунас)
Литовська республіка, Interdisciplinary
master’s programs for multicultural
audience, 13.10.17; Університет
Арістотеля (м. Салоніки) Грецька
республіка.
Перемоги наших студентів
Щорічно студенти факультету
отримують стипендії Фонду Інституту
східноєвропейських досліджень,
благодійного фонду «Повір у себе»,
призові місця на наукових конкурсах,
олімпіадах.

(0342) 59-60-14
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Кафедра управління соціокультурною
діяльністю, шоу-бізнесу та
івентменеджменту
Кафедра туризмознавства і краєзнавства
Кафедра іноземних мов та
країнознавства
Великочий Володимир Степанович
Кафедра готельно-ресторанної
декан факультету,
та курортної справи
доктор історичних наук, професор
Факультет туризму створений у
2003 році. Сьогодні факультет –
технологічно оснащена лабораторія з
підготовки фахівців сфери
обслуговування і соціокультурної
сфери, що успішно забезпечує
потреби регіону фахівцями високої
кваліфікації в індустрії туризму та
гостинності.
Вагомі досягнення:
1. Участь у гранті програми
співробітництва ЄС у сфері вищої
освіти – TEMPUS.
2. Реалізація проєкту «Мережа
електронної дистанційної освіти для
підвищення кваліфікації у сфері
туризму (Білорусь, Україна і Грузія) –
WeNet» забезпечила можливість
впровадження елементів
дистанційної форми навчання.

Наші переваги:
ь сучасна матеріально-технічна база
для лабораторних занять та
наукових досліджень (навчальновиробничі лабораторії);
ь співпраця із закладами сфери
обслуговування у питаннях
проведення виробничої практики,
майстер-класів і впровадження
елементів дуальної освіти та
навчання в «Hospitality
Management School»;
ь міжнародна співпраця: навчання
(магістерська програма подвійних
дипломів), стажування за
кордоном (Республіка Болгарія,
Республіка Польща та Турецька
Республіка).
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Спеціальності факультету
Освітній рівень бакалавр:
- 241 «Готельно-ресторанна справа»
- 242 «Туризм»
- 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»
Освітній рівень магістр:
- 241 «Готельно-ресторанна справа» («Курортна справа»)
- 242 «Туризм» («Туризмознавство»)
Наукова діяльність
Викладачами виконується наукова
тематика, пов'язана з дослідженням
енергетичного та туристичного
потенціалів Дністерського каньйону,
популяризацією туристичного
потенціалу Придністерського Покуття.
Упродовж 5 років опубліковано 20
монографій, 42 посібників, 6 наукових
статей у виданнях, що індексуються
наукометричними базами даних,
отримано 42 свідоцтва на авторське
право.
Міжнародне співробітництво:
1. Cпільні наукові дослідження,
конференції з Академією Якуба з
Парадижу в м. ГожувВеликопольський (Польща),

ftur@pnu.edu.ua

стажуваня викладачів за програмою
Erasmus+;
2. Організація стажування студентів у
компаніях туристичних операторів
Туреччини, в готельно-ресторанних
комплексах Болгарії та Польщі.
Студентське життя
Студенти факультету – переможці і
призери Всеукраїнських
інтелектуальних змагань, активно
займаються волонтерською роботою
(акції на підтримку воїнів ООС,
допомога дітям-сиротам з Містечка
милосердя Святого Миколая,
сиротинців області), ведуть змістовну
культурно-дозвіллєву діяльність
(мистецькі акції «Караоке на сотці»,
«Коляда на Майзлях»).

(0342) 78-81-05
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Кафедра педагогіки та освітнього менеджменту
імені Богдана Ступарика
Кафедра теорії та методики дошкільної і
спеціальної освіти
Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи
Кафедра фахових методик і технологій
початкової освіти
Кафедра педагогіки початкової освіти

Педагогічний факультет створено
у 1989 р. на базі існуючого з 1959 р.
факультету підготовки вчителів
початкових класів. На факультеті
працює 82 викладачі, з них 22 –
доктори наук.

џ

џ

Вагомі досягнення
Плідно працюють наукові школи:
1. Наукова школа Т. Завгородньої
досліджує проблеми шкільництва
Галичини.
2. Наукова школа Н. Лисенко:
етновиховний простір сучасних
закладів освіти в умовах глобалізації.
3. Наукова школа Н. Луцан досліджує
актуальні проблеми галузі української
лінгводидактики.
Викладачі беруть участь у
Міжнародних проєктах:
џ

«Гірська школа: стан, проблеми,

џ

џ

Кондур Оксана Созонтівна
декан факультету,
доктор педагогічних наук,
доцент, відмінник освіти України

перспективи розвитку»;
«MoPED – Модернізація вищої
педагогічної освіти з використання
інноваційних інструментів
викладання» в рамках ERASMUS+;
Удосконалення освіти викладачів для
прикладного навчання в галузі
професійної освіти в рамках
ERASMUS+;
«Розвиток громадянських
компетентностей в Україні – DOCCU»
(Швейцарія-Україна);
«Розвиток культури демократії в
педагогічній освіті в Україні, Норвегії
та Палестині».

Наші переваги:
ь наукова кар’єра: від бакалавра,
магістра – до доктора педагогіки;
ь міжнародна співпраця: обміни,
навчання (магістерська та
бакалаврська програма подвійних
дипломів) та стажування за
кордоном.
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Спеціальності факультету
Освітній рівень бакалавр:
- 012 «Дошкільна освіта»
- 013 «Початкова освіта»
- 231 «Соціальна робота»
Освітній рівень магістр:
- 011 «Освітні, педагогічні науки»
- 012 «Дошкільна освіта»
- 013 «Початкова освіта»
- 231 «Соціальна робота»

Освітньо-науковий рівень
доктор філософії (PhD):
- 011 «Освітні, педагогічні
науки»
- 014 «Середня освіта» (за
предметними спеціалізаціями)
- 015 «Професійна освіта» (за
спеціалізаціями)

Основні публікації

Перемоги наших студентів

Наукові журнали, три – у категорії Б:
«Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian
National University». (Серія Педагогіка)
«Гірська школа Українських Карпат» та
«Освітні обрії».

З 2014 року студенти можуть
навчатись за системою подвійних
магістерських програм у Краківському
педагогічному університеті (Республіка
Польща) та у Вищій школі Лінгвістичній
у Ченстохово (Республіка Польща).
Стажування за кордоном
Візиткою факультету стали: посвята
першокурсників в студенти,
Викладачі стажуються в університетах
факультетська ліга сміху, літературний
м. Сучава (Румунія), м. Кишинів
бранч, літературна кавалєрка, Міс
(Республіка Молдова); Ягеллонському і
Педагогічного, волонтерська діяльність
Жешувському університеті (Республіка
студентів (ГО «Світанок-ІФ», Карітас,
Польща); Університеті менеджменту в
ІФОЦСПРД «Серденько»).
м. Варна (Болгарія), Празькому
інституті підвищення кваліфікації
(Чеська Республіка), Університеті
ім. Рене Декарта та Університеті
ім. Дені Дідро (Париж, Франція).

pedfak@pnu.edu.ua

(0342) 57-00-13
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Факультет фізичного виховання і спорту

Кафедра теорії та методики фізичної
культури і спорту
Кафедра спортивно-педагогічних дисциплін
Кафедра фізичної терапії, ерготерапії
Яців Ярослав Миколайович
декан факультету,
кандидат педагогічних наук, доцент,
заслужений працівник
фізичної культури і спорту України
Факультет фізичного виховання і
спорту створений у 1998 році для
забезпечення потреби у
висококваліфікованих фахівцях у
галузі фізичної культури та фізичної
терапії, ерготерапії, що здатні
формувати здорову духовно і фізично
особистість й вирішувати актуальні
проблеми розвитку суспільства.

часопису Жешувського університету
«IDO Movement Culture. Journal of
Martial Arts Anthropology» (Scopus).
Наші переваги:
ь

Вагомі досягнення
У 2019 році відкрито Академію вільної
боротьби Прикарпаття імені Василя
Федоришина, що має
загальнодержавне значення для
тренувань студентів-членів
національної збірної України.
Діє наукова школа «Фізична культура,
фізичне виховання різних груп
населення» (1997 р.), яку очолює
д-р біол. наук, проф. Богдан Мицкан.
Членство у редколегії наукового

ь

ь
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міжнародна співпраця: обміни,
навчання (магістерська програма
подвійних дипломів (безкоштовна)
та стажування за кордоном:
Польща, Румунія, Словаччина,
Молдова;
наявність сучасної спортивної бази
(спортивні зали, басейн, база
зимових видів спорту, стадіон,
спортивний комплекс «Олімп»,
спортивно-оздоровчий комплекс
«Смерічка»);
потужна наукова лабораторія і
навчально-науковий рекреаційнореабілітаційний центр.

Факультет фізичного виховання і спорту
Спеціальності факультету
Освітній рівень бакалавр:
- 014 «Середня освіта (фізична культура)»
- 017 «Фізична культура і спорт»
- 227 «Фізична терапія, ерготерапія»
Освітній рівень магістр:
- 014 «Середня освіта (фізична культура)»
- 017 «Фізична культура і спорт»
- 227 «Фізична терапія, ерготерапія»
Освітньо-науковий рівень доктор філософії (PhD):
- 017 «Фізична культура і спорт»
- 227 «Фізична терапія, ерготерапія»
Наукова діяльність
спільні наукові конференції, видаються наукові журнали, здійснюється
Здійснюється наукова робота, спрямоспільні наукові дослідження.
вана на дослідження біомедичних
Викладачі проходять стажування в
проблем сучасного спорту, стану
Жешувському університеті (Польща),
фізичної культури різних груп
Яському університеті (Румунія).
населення, корекцію функціонального
Перемоги студентів
стану при різній патології.
За 5 років викладачами опубліковано 4
Сьогодні серед студентів факультету:
монографії, 2 підручники, 34 навчальџ МС міжнародного класу і України;
них посібники, 230 наукових статей, 73
џ 14 з них - члени національних
тези конференцій.
збірних команд;
џ переможці і призери світових і
Міжнародна співпраця:
європейських спортивних змагань з
баскетболу 3х3.
Факультет співпрацює з факультетом
За 5 років вони вибороли 18 золотих,
фізичного виховання Жешувського
29 срібних і 20 бронзових медалей з
університету, Варшавської академії
фізичної культури (Польща), Прешовсь- різних видів спорту. 11студентів стали
призерами всеукраїнських олімпіад і
кого університету (Словаччина).
конкурсів наукових робіт.
Починаючи з 2000 року проводяться

ﬀvs@pnu.edu.ua

(0342) 59-60-19
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Факультет філології
Кафедра української мови
Кафедра української літератури
Кафедра світової літератури і порівняльного
літературознавства
Кафедра слов’янських мов
Кафедра загального та германського
Голод Роман Богданович
мовознавства
декан факультету, доктор філологічних наук,
Кафедра журналістики
професор кафедри української літератури
Факультет філології створений у
1940 році. На даний час працює 66
штатних викладачів, з них – 11
докторів наук, 49 кандидатів наук.
У 2020 році Факультет філології
святкує своє 80-річчя, підготувавши за
цей період понад 15 тисяч
висококваліфікованих фахівців філологів.

Великопольському (ГожувВеликопольський, Республіка Польща),
Університет імені Адама Міцкевича
(Познань, Республіка Польща), Карлів
університет (Прага, Чехія), Університет
імені Масарика (Брно, Чехія),
Університет Палацького (Оломоуц,
Чехія), Остравський Університет
(Острава, Чехія).

Вагомі досягнення

Реалізовано Міжнародний спільний
науково-дослідний українськопольський проєкт «Мовні біографії
поляків Станіславівського регіону та
переселенців у регіоні Любуському.
Документація зникаючої мовної
спадщини» (2019).

Факультет філології активно
співпрацює із закордонними
університетами, зокрема:
Варшавський університет (Варшава,
Республіка Польща), Ягеллонський
університет (Краків, Республіка
Польща), Кашубсько-Поморська
асоціація (Республіка Польща),
Інститут славістики Польської
академії наук, Жешувський
університет (Республіка Польща),
Університет у Гожов-

Реалізовується науковий проєкт МОН
«Семантичний синтаксис української
мови: транслінгвістичний аспект».
Сума фінансування: 1105 000 грн.
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Факультет філології
Спеціальності факультету
Освітній рівень бакалавр:
- 014.01 «Середня освіта»
(«Українська мова і література»)
- 014.028 «Середня освіта»
(«Польська мова і література»)
- 035.01 «Українська мова і
література»
- 035.033 «Слов′янські мови і
літератури» (переклад
включно), перша - польська
- 035.038 «Слов′янські мови і
літератури» (переклад включно),
перша - чеська
- 061 «Журналістика»

Освітній рівень магістр:
- 014.01 «Середня освіта»
(«Українська мова і література»)
- 035.01 «Українська мова і
література»
- 035.033 «Слов′янські мови і
літератури» (переклад включно),
перша - польська;
- 061 «Журналістика»
Освітньо-науковий рівень доктор
філософії (PhD):
- 035 «Філологія» («Українська література;
українська мова, порівняльне
літературознавство, загальне та
германське мовознавство»)

Основні публікації:
џ
џ
џ
џ

џ
џ

Кононенко В. «Символи української
мови»;
Лесюк М. «Доля моєї мови»;
Голянич М. «Мовний портрет села
Тюдів»;
«Гуцульська діалектна лексика та
фраземіка в українській художній
мові» (відпов. ред. В. Ґрещук);
«Тарас Шевченко: погляд з третього
тисячоліття» (відпов. ред. С. Хороб);
Василь Стефаник «Роса» (наук. ред.
Р. Піхманець).

Стажування за кордоном
Студенти мають можливість
безкоштовно навчатися за програмою

dekanat_ﬁlolog@pnu.edu.ua

«Європейська комунікація» в
Інституті Європейської культури
Університету імені А.Міцкевича у
Познані, беруть участь у молодіжних
проєктах в рамках програми Erasmus+.
Викладачі факультету проходили
стажування в Інституті Європейської
культури Університету імені Адама
Міцкевича (м. Гнєзно); стажування у
межах проєкту «The innovative
Method sand Technologies of Teaching:
The Newestin the European Educational P
ractice». На базі кафедри проходять
стажування викладачі Варшавського
університету і викладачі латинської
мови університетів і гімназії.

(0342) 59-60-42
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Кафедра англійської філології
Кафедра німецької філології
Кафедра французької філології
Яцків Наталія Яремівна
декан факультету,
професор, кандидат філологічних наук
Факультет іноземних мов
створений 1975 році для забезпечення
потреби регіону у
висококваліфікованих фахівцях
гуманітарного профілю. Навчальний
процес на кафедрах факультету
забезпечують 73 викладачі. Щороку
факультет іноземних мов закінчує
близько 200 випускників.
Вагомі досягнення
Факультет підтримує тісні зв’язки з
різноманітними інституціями
зарубіжних держав.
Серед них:
џ
џ
џ
џ

Інститут імені Й.В. Гете;
Німецька академічна служба обміну
(ФРН);
Австрiйський культурний форум в
Українi;
Французький інститут в Україні;

џ
џ

Технологічний інститут університету
Пуатьє (Франція);
Кракiвський Ягелонський
унiверситет (Республіка Польща).

Факультет є учасником партнерської
академічної програми CAT for GRAD
провідного розробника програмного
забезпечення з автоматизованого
перекладу SDL TradosStudio, в рамках
якої отриманоліцензії на програмне
забезпечення.
Факультет іноземних мов є учасником
спільного проєкту Британської Ради в
Україні та Міністерства освіти і науки
України «Шкільний вчитель нового
покоління». В рамках проєкту з 2016 по
2019 рік викладачі кафедри англійської
філології пройшли стажування на літніх
та зимових школах професійної
майстерності.
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Спеціальності факультету

Освітній рівень магістр:

Освітній рівень бакалавр:

- 035.041 «Філологія,
германські мови та
- 035.041 «Філологія, германські мови літератури» (переклад
та літератури» (переклад включно), включно), перша– англійська
перша– англійська
- 035.043 «Філологія, германські мови
- 035.043 «Філологія, германські мови та літератури» (переклад включно),
та літератури» (переклад включно), перша – німецька
перша – німецька
- 035.055 «Філологія, романські мови і
- 035.055 «Філологія, романські мови ілітератури» (переклад включно),
літератури» (переклад включно),
перша – французька
перша – французька
- 014.02 «Середня освіта»
- 014.02 «Середня освіта»
(«Англійська мова і література»)
(«Англійська мова і література»)
- 014.02 «Середня освіта» («Німецька
- 014.02 «Середня освіта»
мова і література»)
(«Німецька мова і література»)
Стажування за кордоном
Викладачі кафедри німецької філології
беруть участь у програмі стажування
від Goe the Institut Ukraine.
Викладачі кафедри французької
філології беруть участь у наукових на
навчальних проєктах Institut Français
та проходять стажування за підтримки
Посольства Франції в Україні.

У 2019 р. укладено угоду із Бейсукент
Коледжем (Анкара, Туреччина) про
проходження педагогічної практики
студентів у дитячому оздоровчонавчальному літньому таборі.
Перемоги наших студентів

Студенти факультету отримують
стипендії Фонду Інституту
Східноєвропейських Досліджень
(м. Варшава, Республіка Польща).
Викладачі стажувалися за програмами Також студенти є лауреатами та
Fulbright Scholar Program (США),
стипендіатами різноманітних конкурсів
Cambridge Colleges Hospitality Scheme
та олімпіад.
(Великобританія), Paul Celan Fellowship
(Австрія).

dekanat_ﬁm@pnu.edu.ua

(0342) 59-60-18
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Кафедра управління та бізнес-адміністрування
Кафедра професійної освіти та інноваційних
технологій
Нагорняк Михайло Миколайович
директор інституту,
доктор політичних наук, професор,
Заслужений працівник освіти України,
академік Української Академії Політичних Наук
Інститут післядипломної освіти
џ 60 тренінгів з питань управління та
та довузівської підготовки
розвитку бізнесу;
џ 4 Круглі столи із залученням
створено в 2012 році.
Місія – забезпечення освіти впродовж
іноземних студентів та аспірантів;
життя, набуття нових знань, умінь,
Наші переваги:
навичок фахової компетентності
особистості, а також розвитку
ь
міжнародна співпраця: обміни,
управлінської освіти.
навчання та стажування за
кордоном;
Вагомі досягнення
ь
інститут здійснює довузівську
підготовку абітурієнтської молоді;
У 2015 р. створено Школу бізнесу та
ь
організовує
роботу курсів
менеджменту.Проведено Міжнародіноземних
мов
як для студентів,
ний бізнес -форум за участю доктора з
так
і
викладачів
університету;
економіки Каліфорнійського універсиь
здійснює організацію курсів
тету (США), співзасновника шкіл МВА у
підвищення кваліфікації для
Європі Барта Ткачика.
викладачів мистецьких закладів
Щороку реалізовується проєкт «Школа
освіти
та працівників культури;
управлінців нової генерації».Викладачі
ь
співробітництво
між
кафедр брали участь у реалізації 8
університетами
та
грантових проєктів.
підприємствами у сфері ігрової
індустрії в Україні.
Організовано:
џ Міжнародні та Всеукраїнські
конференції,
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Спеціальності факультету

Освітній рівень магістр:

Освітній рівень бакалавр:

- 073 «Менеджмент»
(«Бізнес-адміністрування»)
- 073 «Менеджмент»
(«Управління навчальним
закладом»)

- 281 «Публічне управління та
адміністрування»
- 016 «Спеціальна освіта»
- 053 «Психологія» («Дитяча
психологія та психологічна
практика»)
- 012«Дошкільна освіта»
Освітній рівень магістр:
- 073 «Менеджмент» («Бізнесадміністрування»)
- 073 «Менеджмент» («Управління
навчальним закладом»)
Основні публікації
Викладачами і студентами
підготовлено більше 30 бізнес-планів
для підприємств різних галузей,
опубліковано 14 монографії,
6 навчально-методичних посібників, 4
збірники студентських наукових
праць.
Стажування за кордоном
Еразмус+КА2 (MoPED); швейцарськоукраїнський «Розвиток громадянських
компетентностей в Україні – DOCCU»;
українсько-норвезько-палестинський
«Розвиток культури демократії в

idpo@pnu.edu.ua

Освітньо-науковий
рівень доктор філософії
(PhD):
- 281 «Публічне управління
та адміністрування»

педагогічній освіті в Україні, Норвегії та
Палестині, українсько-норвезький
проект «Україна-Норвегія» (програма
«Підприємництво та лідерство»).
Перемоги наших студентів
Навчання студентів за програмами
мобільності, а також у межах програм
Еразмус+ в Ягелонському університеті
(Краків, Польща), Лодзь (Польща),
Лілль (Франція). Студенти інституту є
стипендіатами Благодійного фонду
«Повір у себе», Інституту
Східноєвропейських Досліджень та
Фундації Лозинських.

(0342) 59-61-57
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Кафедра методики музичного виховання та диригування
Кафедра методики викладання образотворчого і
декоративно-прикладного мистецтва та дизайну
Кафедра сценічного мистецтва і хореографії
Кафедра дизайну і теорії мистецтва
Кафедра образотворчого і декоративно-прикладного
мистецтва та реставрації
Грицан Анатолій Васильович
Кафедра музичної україністики та
директор інституту,
народно-інструментального мистецтва
кандидат історичних наук,
Кафедра виконавського мистецтва
професор, заслужений діяч

Навчально-науковий інститут
мистецтв – центр розвитку наукових
досліджень із проблем
мистецтвознавства, культурології,
професійної художньої освіти
Галичини, який створено у травні
2001 року.

мистецтв України
база: концертна зала, наукова
мистецька бібліотека; театральні та
оперні студії;
- мистецькі колективи: ансамбль
танцю «Дивосвіт», Поетичний театр,
Навчальний театр, пленерна база у
Ворохті, Оперна студія.

Вагомі досягнення:

Наукова і мистецька діяльність

-реалізовано міжнародні мистецькі
проєкти, наукові конференції;
-успішні випускники ( 2 відомі митці, 2
народні артисти України, заслужені
артисти України 14, заслужений
працівник культури, заслужені діячі
мистецтв);
- видано монографії за кордоном
(Кембридж, Велика Британія),
науковий журнал
«Мистецтвознавство».

За останні 5 років викладачами
опубліковано 16 монографій, понад 50
навчальних книг, зокрема нотних
збірок і мистецьких каталогів і понад
400 наукових статей.

Наші переваги:
- сучасна навчально-наукова

Студенти інституту є постійними
переможцями Міжнародного конкурсу
молодих вокалістів імені Іри Маланюк,
Всеукраїнського конкурсу молодих
акторів імені Оксани Затварської,
Всеукраїнського конкурсу студентських
диригентів.
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Спеціальності інституту
Освітній рівень бакалавр:
- 014.12 «Середня освіта (образотворче мистецтво)»
- 014.13 «Середня освіта (музичне мистецтво)»
- 022 «Дизайн»
- 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»
- 024 «Хореографія»
- 025 «Музичне мистецтво»
- 026 «Сценічне мистецтво»
Освітній рівень магістр:
- 014.12 «Середня освіта (образотворче мистецтво)»
- 014.13 «Середня освіта (музичне мистецтво)»
- 022 «Дизайн»
- 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»
- 025 «Музичне мистецтво»
Освітньо-науковий рівень доктор філософії (PhD):
- 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»
- 025 «Музичне мистецтво»
Міжнародна діяльність

Перемоги наших студентів

Викладачі проходять стажування
та здійснюють творчі обміни з
Люблінським Католицьким
університетом Іоана Павла ІІ,
Кошалінською політехнікою,
Технологічно-природничим
університетом імені Яна і Єнджея
Снядецьких у Бидгощі (Польща),
Пряшівським університетом
(Словаччина).

Щорічно студенти отримують призові
місця у мистецьких фестивалях,
дизайнерських показах, наукових
конкурсах і олімпіадах, а також
стипендії Фонду Інституту
східноєвропейських досліджень,
Благодійного фонду «Повір у себе».

art@pnu.edu.ua

(0342) 52-34-29
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Навчально-науковий юридичний інститут
Кафедра теорії та історії держави і права
Кафедра конституційного, міжнародного
та адміністративного права
Кафедра цивільного права
Кафедра кримінального права
Кафедра трудового, екологічного та
Васильєва Валентина Антонівна
аграрного права
директор інституту, доктор юридичних наук,
професор, заслужений юрист України
Навчально-науковий юридичний
інститут започатковано на базі,
відкритого у травні 1992 р. відділення
з правознавства при історичному
факультеті. У вересні 1994 р. створено
юридичний факультет, а у 2002 р. –
Юридичний інститут, з липня 2016 р. –
отримано статус навчально-наукового.

џ

џ

політики Української держави у сфері
боротьби зі злочинністю, засновник
д-р юрид.наук, проф. П.Л. Фріс;
еколого-правова, засновник д-р
юрид. наук, проф. Н.Р. Кобецька.

Наші переваги:
ь

Вагомі досягнення:
- реалізовано міжнародні конференції
з корпоративного, кримінального та
екологічного права; міжнародні
проєкти, зокрема, ERASMUS+;
- успішні випускники;
- діють наукові школи:
џ проблем приватноправового
регулювання цивільних
правовідносин та корпоративного
права, заснованик акад., д-р юрид.
наук, проф. В.В. Луць, очолює д-р
юрид. наук, проф. В.А. Васильєва;

ь
ь

міжнародна співпраця: обміни,
навчання, стажування (Австрія,
Польща, Німеччина, Чехія,
Словаччина, США);
сучасна матеріально-технічна база;
викладання окремих дисциплін
англійською мовою в межах
освітньої програми «Міжнародне і
європейське право».

Основні публікації
Упродовж останніх п'яти років
опубліковано понад 50 монографій,
підручників, 30 статей у
наукометричних базах Scopus і Web of

68

Навчально-науковий юридичний інститут
Спеціальності інституту
Освітній рівень бакалавр:
- 081 «Право» («Право», «Міжнародне та європейське право»)
Освітній рівень магістр:
- 081 «Право»(«Корпоративне право», «Приватне право»,
«Екологічне та природоресурне право», «Кримінально-правове
забезпечення охорони суспільних відносин», «Публічна служба»)
Освітньо-науковий рівень доктор філософії (PhD):
- 081 «Право»
Науковий рівень доктор наук:
- 081 «Право»
Science, сотні статей у фахових
виданнях.
Видається збірник наукових статей
«Актуальні проблеми вдосконалення
чинного законодавства України»
(фахове видання), міжнародний
журнал «Право і суспільство».
Міжнародна співпраця з
Європейським Союзом, Академією
екологічного права МСОП ООН, ОБСЄ,
Вишеградським фондом, провідними
університетами Австрії, Канади,
Німеччини, Польщі, Словаччини, Чехії,
Бібліотекою конгресу США.
Стажування викладачів за
кордоном в Інституті Макса Планка,
Інституті Східноєвропейського права,

lawdept@pnu.edu.ua

Університеті Геттінгена, Університеті
Ляйпціга (Німеччина), Університеті
Карла та Франца (Австрія),
Варшавському Університеті (Польща),
Трнавському університеті (Словаччина)
та Карлівському університеті (Чехія).
Численні перемоги студентів на
міжнародних інтелектуальних
змаганнях (Швейцарія, Німеччина,
Білорусь), всеукраїнських наукових
конкурсах, олімпіадах, а також
стипендійна підтримка студентів
інституту юридичною компанією Moris
Group, Фондом Інституту
східноєвропейських досліджень,
фондом «Повір у себе».

(0342) 59-60-88
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Кафедра філології
Кафедра педагогіки і психології
Плекан Юрій Васильович
директор інституту,
кандидат філософських наук, доцент
Коломийський навчальнонауковий інститут створений у
1999 році як структурний підрозділ
Прикарпатського університету імені
Василя Стефаника для забезпечення
освітніх потреб Покутського регіону та
неперервності процесу навчання.

Наші переваги:
ь

ь

Вагомі досягнення
Науково-педагогічні працівники
інституту досліджують комплексну
тему «Покуття й Гуцульщина:
етнолінгвістичний та історикокультурний аспект». У цьому напрямі
опубліковано понад дві сотні наукових
статей і тез у вітчизняних та
закордонних виданнях; організовано
низку всеукраїнських та регіональних
наукових конференцій за участю
викладачів та студентів; видано
колективні та одноосібні монографії,
навчально-методичну літературу.

спектр різнопрофільних
спеціальностей бакалаврського
освітнього рівня, що є
перспективними на ринку праці;
можливість здобути доступну якісну
університетську освіту у своєму
регіоні, продовжити навчання на
ОР «Магістр» у ДВНЗ
«Прикарпатський національний
університет імені Василя
Стефаника», зокрема за програмами
подвійних дипломів.

Основні публікації
За останні 5 років викладачами
кафедри опубліковано 8 монографій,
11 підручників та посібників,
78 наукових статей, 89 тез конференцій.
Західна Україна: історико-культурний
та етнолінгвістичний аспекти (друга
половина ХІХ – ХХІ ст.): Колективна
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Спеціальності інституту
Освітній рівень бакалавр:
- 014 «Середня освіта (українська мова і література)»
- 013 «Початкова освіта»
- 014 «Середня освіта (фізична культура)»
- 053 «Психологія»
- 014 «Історія»
монографія. 2-ге видання,
доповнене. Івано-Франківськ:
Симфонія форте, 2016. 376 с.
Солецький О.М. Емблематичні форми
дискурсу: від міфу до постмодерну.
Івано-Франківськ: Лілея-НВ,
2018. 400 с.
Васильчук М.М. Художній дискурс
Гуцульщини в українській літературі
ХІХ – початку ХХ століття: монографія.
Івано-Франківськ, 2018. 464 с.

Міжнародна співпраця
Викладачі і студенти проходять
стажування у закордонних
університетах, беруть участь у
міжнародних конкурсах, здійснюють
спільні наукові дослідження.
Студентські досягнення

Інститут прославляють наші відомі
студенти, випускники – переможці й
призери різноманітних конкурсів,
Волощук Г.М. Художнє мислення Уляна олімпіад, спортивних змагань
міжнародного та всеукраїнського
Кравченко: монографія. Київ:
ВЦ «Просвіта», 2018. 204 с.
рівнів.
Лаппо В.В. Формування духовних
цінностей студентської молоді в
умовах закладу вищої освіти
[монографія]. Івано-Франківськ: НАІР,
2019. 440 с.

knni@pnu.edu.ua

(03433) 2-46-60
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Відділення:
Педагогічне відділення
Дошкільне відділення
Юридичне відділення
Верховинське відділення
Відокремлений структурний
підрозділ Івано-Франківський
фаховий коледж Державного
вищого навчального закладу
«Прикарпатський національний
університет імені Василя
Стефаника» створено 28 серпня
2014 року на базі Юридичного
коледжу (1998 р.), Верховинського
коледжу (2004 р.) та ІваноФранківського коледжу (2013 р.)
Вагомі досягнення
Міжнародна співпраця у сфері освіти
за програмою «CharacterInternational,
Inc” (США, Даллас). Викладачі: PhD
Джон Кук, M.Ds Девід Глісон.
Проєкт міжнародної спільноти «Без
кордонів: розвиток та підтримка
інклюзивної освітньої спільноти»
(США, Міннесота).

Москаленко Юрій Михайлович
директор інституту,
кандидат філософських наук, доцент
Наші переваги:
ь лідери

серед коледжів області за
результатами предметних олімпіад,
конкурсів, спортивних змагань, а
також за результатами ЗНО;
ь випускники мають можливість
продовжити навчання на старших
курсах університету;
ь перспективи працевлаштування.
Студентське життя:
- волонтерська програма «Творимо
добро своїми руками»;
- культурні заходи: «День здоров'я»,
«Козацькі забави»;
- флешмоб до Міжнародного дня
вишиванки;
- конкурс «Міс першокурсниця»,
-екскурсії Україною та підкорення
вершин;
-аматорські театральні гуртки: «Modus
Vivendi», «МАФіЯ (молодша група)».
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Спеціальності коледжу
Освітній рівень фаховий молодший бакалавр:
- 012 «Дошкільна освіта»
- 013 «Початкова освіта»
- 022 «Дизайн»
- 081 «Право»
- 113 «Прикладна математика»
- 241 «Готельно-ресторанна справа»
- 242 «Туризм»
Кращі студенти отримують стипендії
Кабінету Міністрів України,
Івано-Франківської обласної ради.

Перемоги студентів
За останні два роки студентами
завойовано:
l 4 призові місця у всеукраїнських
турах конкурсів студентських
наукових робіт імені Т.Шевченка,
імені П.Яцика, олімпіадах з
української мови;
l 7 призових місць в обласних
етапах Міжнародного конкурсу з
українознавства, конкурсу-захисту
робіт МАН.

Міжнародна співпраця
У сфері освіти за програмою
«Character International, Inc” (США).
Рівні програми: «Виховання характеру
дітей», «Конфлікти. Стратегії, способи
виходу із конфліктних ситуацій»,
«Лідерство». (лектори: д-р психол.
наук, Джон Кук, магістр психології
Девід Глісон, директор програми
Чарльз Ландрет).

Спортивні досягнення:
l

l

У спільному дослідженні «Без
кордонів: розвиток і підтримка
інклюзивної освітньої спільноти» за
підтримки Посольства США в Україні у
партнерстві з учасниками програми
міжнародного стажування з
інклюзивної освіти ADA Inclusive
Education Fellowship Program.

призери обласних спартакіад
серед ВНЗ І-ІІ р. а. з волейболу,
баскетболу, мініфутболу,
легкоатлетичного кросу, легкої
атлетики;
Всеукраїнських змагань з легкої
атлетики «Меморіал Ярослава
Турковського».

ifk@pnu.edu.ua

(0342) 57-00-08
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Загальноуніверситецькі кафедри

Файчак Роман Іванович
завідувач кафедри ,
кандидат наук з фізичного виховання
і спорту, доцент
Найвизначніші наукові
результати :
1. Файчак Р.І. Фізична реабілітація при
патології кардіореспіраторної ситеми /
Левченко В.А., Вакалюк І.П., Бублик
С.А., Файчак Р.І., Сарабай Д.В. // ІваноФранківськ: Прикарпат. нац. ун-т ім.
Василя Стефаника, 2014. – 300 с.
2. Fayichak R.I., Popel' S.L., Mytckan B.M.
Mechanism of changing adaptation
potential and morpho-biochemical
parameters of erythrocytes in students
with different modes of daily activity after
physical loading Regulatory Mechanisms
in Biosystems. 2017. Vol 8(2).
P. 124–135.
3. Roman Faichak The development of
functional reserves of cardiovascular
system during the combined inﬂuence of
aerobic-anaerobic physical training and
breathing exercises of lycée students /
Oleg Baskevuch, Zenovii Duma, Sergii
Popel, Roman Faichak // Newsletter of
Precarpathian University. Physical
culture. 2015. Issue 21. P 99-105.

Кафедра фізичного виховання
створена у 1950 році.
Оздоровча і спортивна діяльність
Кафедра знаходиться біля міського
озера, що дає можливість студентам
займатись на свіжому повітрі.
Використовуються для занять стадіон,
басейн, спортивний комплекс «Олімп»,
тренажерний зал.
Кафедра працює із студентами
1-2 курсу(близько 2600 студентів).
Працюють спортивно-оздоровчі секції
з різних видів спорту: аеробіка,
баскетбол, волейбол, дартс, бадмінтон,
плавання, настільний теніс, бокс, шахи
та інше.
Стажування викладачів за
кордоном
Викладачі кафедри беруть участь у
роботі всеукраїнських та міжнародних
конференцій, проходили стажування в
Жешувському університеті (Польща).

kfv@pnu.edu.ua

+380666472634
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Загальноуніверситецькі кафедри

Ткачівський Василь Васильович
завідувач кафедри,
кандидат філологічних наук,
доцент
Кафедра іноземних мов створена у
1966 році.
Освітня і наукова діяльність
Надається фахова підтримка у
вдосконаленні умінь володіння
іноземними мовами: «Ділова іноземна
мова», «Практика технічного
перекладу», «Наукове спілкування
іноземною мовою», «Написання
наукових текстів іноземною мовою».
Для проведення навчальних занять
була запрошена Ірен Берлак
(Угорщина).
Досліджується тема «Оптимізація
навчання іноземних мов студентів
немовних факультетів». Викладачі
кафедри співавтори колективних
монографій, наукових статей,
навчальних видань.

kim@pnu.edu.ua

У травні 2019 року кафедра була
співорганізатором міжнародної
науково-практичної конференції
«Актуальні проблеми мовознавства,
літературознавства та
перекладознавства».
Стажування викладачів за
кордоном
Викладачі кафедри беруть участь у
роботі всеукраїнських та міжнародних
конференцій, у семінарах, які
організовуються інститутом Ґьоте та
Британською Радою, проходили
стажування в університетах Австрії,
Німеччини, США, Великобританії,
Польщі, Румунії, у міжнародному
проєкті Бієнале «Українська мова у
світі: відступ чи поступ?».

(0342) 59-61-40
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Загальноуніверситецькі кафедри

Пономаренко Анатолій Іванович
полковник запасу - завідувач
кафедри

Кафедра військової підготовки
створена у 2016 році.
Військова та освітня діяльність
Отримали звання «молодший
лейтенант запасу» 143 студенти.
Кафедра військової підготовки
проводить навчання громадян
України за спеціальностями:
џ
џ
џ
џ

«Застосування автомобільних
з'єднань, військових частин і
підрозділів»;
«Соціальна психологія»;
«Математичне та програмне
забезпечення функціонування
автоматизованих систем»;
«Експлуатація та ремонт
автомобільної техніки та
гусеничних машин».

kvp@pnu.edu.ua

Під час навчання на кафедрі студентикурсанти вивчатимуть дисципліни
загальновійськової підготовки, з
організації та методики роботи з
особовим складом військових
підрозділів, з тактичної і тактикоспеціальної підготовки, з військовотехнічної і військово-спеціальної
підготовки.
Вивчення цих дисциплін
закріплюється практичним
виконанням вправ на тактикоспеціальних заняттях і навчаннях
(також і в нічний час). Навчання
проводиться методом «військового
дня» впродовж 2-х років.

(0342) 78-84-03
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Дендрологічний парк «Дружба»

Андріїв Володимир Васильович
директор

Заснований 1970 року як дослідне
поле Педагогічного інституту.
Дендрологічний парк – це науководослідна, навчально-просвітня та
природоохоронна установа.
У 1983 року отримав статус
заповідного об'єкта
загальнодержавного значення.

сфері інтелектуальної власності.
Періодично, раз у 2 роки, видається
IDEXSEMINUM – банк насіння,
опубліковано 39 інших наукових праць
(каталоги, збірники, класифікатори).
Гранти:
ь Міжнародний грант з Хелоянською

академією сільськогосподарських
наук (м. Харбін, КНР) «Стимулюючі
полімерні плівкоутворюючі
композиції для агрохімічної
технології передпосівної обробки
насіння», обсяг фінансування –
100 тисяч гривень.

Колекційний фонд
Загальне число таксонів – 1350, з них
дендрологічні – 422, трав'яниста
флора – 633 види, 155 сортів, з них –
рідкісних і зникаючих – 22 види та 60
видів – червонокнижних.
Отримано 10 охоронних документів у

dpd@pnu.edu.ua

(0342) 73-31-15

77

Лабораторія «Когнітивного моделювання»

Сидорик Юрій Романович,
директор, кандидат психологічних наук,
доцент
Лабораторію створено у 2018 році.
Мета діяльності лабораторії:
дослідження та впровадження
новітніх методів вимірювання та
моделювання психіки людини.
У 2018 році було зайнято 13 місце
серед 34 українських команд в
Vodafone Age Prediction Challenge на
kaggle.com (застосування методів
машинного навчання / штучного
інтелекту в побудові моделі для
прогнозування вікових характеристик
інтернет-користувачів мережі
Vodafone).

yurii.sydoryk@pnu.edu.ua

Лабораторія співпрацює з
науковцями Rush University (USA)
щодо впровадження в Україні новітніх
методів діагностики та психотерапії
дітей та підлітків.
Зокрема, у 2018 – 2019 рр. було
організовано ряд семінарів для
українських фахівців, які працюють із
дітьми з розладами спектру аутизму.
У 2019 році було отримано грант та
реалізовано проєкт "Fullbright Specialist
Program" із запрошеним для
проведення семінарів фахівцем –
Ph.D. AlliWainer, Rush University, USA.

+380979096644
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Навчально-дослідний центр напівпровідникового матеріалознавства

Прокопів Володимир Васильович
керівник, кандидат фізико-математичних наук,
професор

Центр був створений у 2010 році на
основі заснованої професором
Фреїком Д.М. наукової школи з
проблем напівпровідникового
матеріалознавства.
Співробітники центру працюють над
виконанням вітчизняних і
міжнародних наукових проєктів.
Беруть участь в організації і
проведенні відомих періодичних
міжнародних конференцій з «Фізики і
технології тонких плівок та
наносистем».

volodymyr.prokopiv@pnu.edu.ua

Опубліковано 8 монографій,
4 монографічні збірники.
Публікуються статті у відомих
зарубіжних журналах, таких як
Physica B, Optical Materials, Journal of
Electronic Materials, Journal of Crystal
Growth, імпакт фактори яких більші 2.
Пріоритетним напрямом роботи центру
є видавництво міжнародного
періодичного наукового журналу
«Фізика і хімія твердого тіла», що
індексується у міжнародних
наукометричних базах даних Scopus та
Wеb of Science. На даний час видано

(0342) 59-60-82
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Навчально-науковий інститут історії, етнології і археології Карпат

Паньків Михайло Ілліч
керівник, кандидат історичних наук,
доцент

Інститут створено у 2008 році.
На сучасному етапі наукові школи
професора Кугутяка М. В. та
професора Грабовецького В.В.
досліджують етноісторичну спадщину
Карпатського регіону: українську,
польську, словацьку та румунську
сторони гір.
Проблематика досліджень інституту
пов'язана з відкриттям археологічних
та сакральних комплексів епохи мідібронзи, заліза, давньоруського
періоду, австрійсько-польського
панування на території Карпат.

nniieak@pnu.edu.ua

Популярність науковців інституту
вимірюється взаємодією з іноземними
інституціями Польщі, Румунії,
Словаччини, Чехії, Молдови, Угорщини,
Австрії.
Періодично видається науковий
журнал «Карпати: людина, етнос,
цивілізація». Побачили світ тритомне
видання «Великий Скит у
Карпатах» (2013 – 2017), перша книга
видання «Гошівська обитель
Богородиці на Ясній горі в
Карпатах» – «Гошівський
монастир у писемних історичних
джерелах XVI–XX століть» (2018).

(0342) 59-61-87
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Навчально-науковий інститут проблем педагогіки і психології

Кононенко Віталій Іванович
керівник, доктор філологічних наук, професор,
академік НАПН України
Інститут створений у 2012 р. на базі
НМЦ «Українська етнопедагогіка і
народознавство» НАПН України і ДВНЗ
«Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника».
Науковці інституту працювали
над проблемами:
џ «Науково-методичний супровід

ідентифікації учнівської і
студентської молоді»;
џ «Психолого-педагогічна концепція
комплексного вивчення у вищій
школі української мови, літератури,
культури, історії у формуванні
національної самосвідомості
студентської молоді».
Випустили 2 колективні
монографії із залученням

nnippip@pnu.edu.ua

провідних вчених:
1. «Самоідентифікація молоді:
соціокультурний і транскультурний
виміри»; за ред. акад. НАПН України
В.І. Кононенка / Д.І. Дзвінчук,
В.І. Кононенко, Л.Д. Заграй,
І.Б. Остащук, І.Б. Червінська,
Г.В. Карась.
2. «Український пріоритет: нація,
соціум, культура»; за ред. акад. НАПН
України В.І. Кононенка / Д.І. Дзвінчук,
Л.Д. Заграй, В.І. Кононенко.
Провели в системі онлайн конференцію
з проблеми самоідентифікації молоді.
Керівник інституту є головою
редколегії журналу «Journal of Vasyl
Stefanyk Precarpathian National
University» та координує свою
діяльність з НАПН України.

(0342) 59-60-10
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Навчально-науковий інститут українознавства

Ґрещук Валентина Василівна
директорка, кандидат філологічних наук,
доцент
Інситут заснований у 1996 році.
Інститут українознавства заявив про
себе як потужний осередок
українознавчих студій.
Пріоритетний напрямок
досліджень – закономірності
національно-культурного відродження
в Галичині як складової процесу
загальнонаціонального українського
відродження.
Разом з Інститутом української мови
НАН України виступив
співзасновником Прикарпатського
дериватологічного центру імені
І. І. Ковалика.
Інститут видає :

џ збірник «Українознавство:

документи, матеріали,
раритети».
В Інституті українознавства
підготовлено й опубліковано понад 50
монографій та близько 200 статей.
У 2019 опубліковано перший том
унікальної праці «Гуцульська
діалектна лексика та фраземіка в
українській художній мові».
На міжнародному рівні співпраця
Інституту пов’язана з Варшавським,
Люблінським та Ягелонським
університетами (Польща);
Оломоуцьким університетом (Чехія);
Українським вільним університетом
(Німеччина).

џ науково-теоретичний журнал

«Українознавчі студії»;

nniu@pnu.edu.ua

(0342) 59-60-02
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Навчально-науковий центр дослідження історії українського
національно-визвольного руху ім. О. Карпенка Прикарпатського
національного університету ім. В. Стефаника

Вітенко Микола Дмитрович
керівник, кандидат історичних наук,
доцент
Центр створено відповідно до ухвали
Вченої ради Прикарпатського
національного університету ім Василя
Стефаника у 1995 та постанови
Президії НАНУ від 06.04.1994.
Напрям діяльності – дослідження
українського національно-визвольного
руху.
Центр підготував видання:
џ Західно-Українська Народна

Республіка. 1918 – 1923. Документи
і матеріали у 5-ти томах уклад.:
О. Карпенко, К. Мицан. ІваноФранківськ: Лілея-НВ, 2001. 584 с.;
џ Західно-Українська Народна
Республіка 1918 – 1923.
Енциклопедія у 3-х томах: А–Ж.
Івано-Франківськ : МанускриптЛьвів, 2018. 688 с.

vitenko.mykola@pnu.edu.ua

Підрозділ активно співпрацює з
Інститутом українознавства
ім. І. Крип'якевича НАН України та
іншими установами.
Підрозділ виступає організатором
міжнародних наукових конференцій:
«Роман Шухевич в українському
національно-визвольному русі ХХ
століття», «Степан Бандера в
українському національновизвольному русі ХХ століття».
Кожні 5 років центр організовує
конференції, присвячені ЗУНР.

(0342) 59-60-01
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Навчально-науковий Центр соціологічних досліджень
Прикарпатського регіону

Максимович Ольга Володимирівна
керівник, кандидат філософських наук,
доцент

Центр створено у 2015 році.

Гранти:

Науковцями Центру створено
цифрову платформу для проведення
кількісних соціологічних досліджень і
із високим ступенем цифрового
контролю даних та автоматичним
опрацюванням результатів.

«Ціннісні орієнтації учнів випускних
класів м. Івано-Франківськ» (Canadian
Institute of Ukrainian Studies. University
of Alberta).

Проведено комплексне моніторингове
вивчення туристичних потоків
Прикарпаття із залученням мережі
партнерів.
За поданням Університету проєкти
Центру включені до плану заходів
із реалізації Стратегії розвитку
Івано-Франківської області на
2021 – 2027 роки.

«Ворота в Центральні Горгани:
міжкультурний діалог на польськоукраїнському Прикордонні» (проєкт
Програми «Польща-Білорусія-Україна
2014 – 2020»).
«Платформа аналітики та
міжкультурної комунікації» (Інститут
європейської політики Берліна, МФ
«Відроження», Демократичні
ініціативи», Thinktwice UA, МЗС
Німеччини).

analytics@pnu.edu.ua
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Навчально-науковий центр хімічного матеріалознавства та нанотехнологій

Татарчук Тетяна Романівна
директор, кандидат хімічних наук,
доцент
Центр створено у 2017 році.
Діяльність ННЦ спрямована на:
џ

џ

џ

проведення наукових досліджень в
області хімічного матеріалознавства
та нанотехнологій;
збільшення кількості наукових
публікацій у виданнях, що входять
до баз даних Scopus та WoS;
міжнародне наукове
співробітництво.

ННЦ виступив співорганізатором XI
Міжнародної конференції «Electronic
processes in organic and in оrganic
materials».
Реалізовує низку проєктів:
«Фотокаталітичні гібридні системи
для очищення води»;
џ «SMART-аналіз»;
џ «Композиційні будівельні матеріали
на основі цементу та золи виносу
џ

tetyana.tatarchuk@pnu.edu.ua

џ

џ

теплових електростанцій»;
«Магнітокеровані металоксидні
наноструктури для екологічних та
біомедичних застосувань»;
«Інженерія металоксидних
каталізаторів з функцією
регулювання активності для
гідроксорадикальної дезінфекції
води».

У 2020 році Тетяна Татарчук стала
лауреаткою з ТОП-10 переможниць
Премії L’Oréal-UNESCO “Для жінок у
науці”.
У міжнародній базі даних SCOPUS
проіндексовано понад 60 наукових
публікацій науковців центру (понад
1400 цитувань). Індекс Гірша – 22.
Науковці центру співпрацюють з
Ягеллонським університетом (Польща),
університет Бахрейну, Саудівської
Аравії, Індії, Тунісу.

+380500867345
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Фізико-хімічний інститут

Прокопів Володимир Васильович
директор, кандидат фізико-математичних наук,
професор

Інститут був створений у березні
1999 року згідно з наказом ректора
університету, за погодженням з
Міністерством освіти і науки України.
За час існування інституту його
співробітники брали участь у
виконанні понад 10 міжнародних
наукових проєктів.
Найбільш успішним із них був проєкт
наукової програми НАТО:
«Термоелектричні матеріали та
пристрої для енергозаощадження та
підвищення безпеки» (NATO SPS
G-4536) загальним обсягом

volodymyr.prokopiv@pnu.edu.ua

фінансування – 239 тис. євро, який
виконувався протягом 2014 – 2016
років.
Пріоритетним напрямком роботи
інституту є організація і проведення
відомих періодичних міжнародних
конференцій з «Фізики і технології
тонких плівок та наносистем», які стали
фактично синтезуючим центром науки
в нашій державі з цього напряму.
Вже проведено 17 конференцій, 5 з
яких були частково профінансовані
МОН України.

(0342) 59-60-82
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Центр
10 інформаційно-аналітичний Центр НАТО
Науковий

Климончук Василь Йосипович
керівник, доктор політичних наук,
професор

Центр створено у 2008 році.
Представники Центру НАТО ведуть
інформаційну діяльність, пов'язану із
популяризацією діяльності НАТО для
широких верств населення.
Центр співпрацює з управлінням
євроінтеграції, управлінням освіти
Івано-Франківської обласної
державної адміністрації у рамках
реалізації інформаційної діяльності
щодо переваг вступу України у НАТО
для мешканців області.
Відповідно, організовуються спільні
заходи для вироблення рекомендацій
органам місцевого самоврядування, а

kpol@pnu.edu.ua

також для підвищення кваліфікації їх
представників.
Для учнів шкіл проводяться відкриті
лекції про історію Альянсу, його
співпрацю з Україною, а також про
перспективи та переваги такої
співпраці на майбутнє.
За час діяльності Центру розброблено
низку навчальних посібників, які
передані у школи області.
На базі університету були організовані
круглий стіл у рамках заходів,
присвячених 70-й річниці створення
НАТО та виставка «Діяльність
трастових фондів НАТО».

+380503737169

87

Науково-освітній центр
«Наноматеріали в пристроях генерації та накопичення енергії»

Будзуляк Іван Михайлович
керівник, доктор фізико-математичних наук,
професор
Центр створений в 2009 році.

Центр обладнаний сучасним науковим
устаткуванням.

Співзасновники:
CRDF, USAID МОН України, програма
«Співробітництво у науково-технічних
дослідженнях та освіті».

Стратегічною перевагою центру є
гнучкість вибору напрямків наукової
діяльності зі збереженням основного
вектору – нові матеріали в
енергоефективних технологіях.
Працівники центру брали участь в
цілому ряді міжнародних проєктів.

Центр веде прикладні дослідження в
галузі фізико-хімії накопичувачів
енергії для підвищення їх
енергоефективності, розробляючи нові На сьогодні розпочато спільну роботу з
оксидні та вуглецеві зокрема
науковцями Цзиліньского університету
наноматеріали.
(Китайська Народна Республіка) в
галузі створення нових композитних
Основним завданням Центру є
матеріалів
для електрокаталітичної
підготовка фахівців (студентів і
генерації
водню.
аспірантів) через залучення їх до
виконання наукових досліджень.

ivan-budzulyak@ukr.net

(0342) 59-61-82
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Науковий парк «Прикарпатський університет»

Бубна Роман Мирославович
генеральний директор

Створений у 2015 році на базі
університету відповідно до Закону
України «Про наукові парки».
Основні функції наукового парку:
џ пошук грантового фінансування для

виконання спільних проєктів між
науковцями та учасниками
наукового парку, написання та
подання аплікаційних форм,
наступне адміністрування грантів;
пошук фінансування з метою
оголошення внутрішніх конкурсів
для членів наукового парку,
експертиза та аудит таких проєктів;
џ комерціалізація розробок,
створених учасниками наукового
парку: патентування готових до
виробництва продуктів, побудова

стратегії для виведення розробок на
ринок та пошук необхідного для
цього фінансування, продаж
патентів, ліцензування, реєстрація
ноу-хау;
џ трансфер технологій, співпраця з
національними та міжнародними
мережами трансферу технологій,
створення «банку розробок»,
виведення технологій на ринок;
џ виставкова діяльність,
адміністрування сайту наукового
парку, технічна підтримка в
організації та проведенні семінарів,
конференцій, форумів, видавнича
діяльність; формування нових
центрів та лабораторій спільного
користування учасниками наукового
парку та підрозділами університету.
За час свого функціонування,
науковим парком проведено:
ь перший конкурс інвестиційних
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Науковий парк «Прикарпатський університет»
ь проєктів наукового парку

(вересень, 2015 р.). Переможці
конкурсу отримали цінні призи від
спонсорів та стали учасниками
тренінгової поїздки у технологічні
парки Польщі, які діють при
Ягеллонському університеті та
Гірничо-металургійній академії
(м. Краків);
ь конкурс ідей «Brainstorm+».
Переможці конкурсу отримали
цінні призи та стали
безкоштовними учасниками
навчальної програми бізнес-школи,
яка організована при науковому
парку «Прикарпатський
університет»;
ь другий конкурс інвестиційних
проєктів наукового парку (жовтень,
2016 р.). Переможці конкурсу
отримали цінні призи від спонсорів.
Основними напрямами
діяльності наукового парку
визнано:
џ
џ
џ
џ

енергозберігаючі технології;
нанотехнології;
біотехнології;
інформаційні технології.

ь «High-tech розробка для

забезпечення автономності
індивідуальних систем опалення»;
ь «Paulownia – зелений бізнес 2.0»;
ь «MAWES (вітрові електростанції)».
Науковий парк розпочав
співпрацю щодо впровадження
спільних розробок, взаємного
трансферу технологій, створення
спільних компаній, а також участі
у спільних міжнародних проєктах
із:
џ технологічним парком м. Люблін

џ

џ

џ
џ

Переможцями другого конкурсу
стали проєкти у сфері

nauk_park@pnu.edu.ua

енергозберігаючих технологій:

(результат участі у форумі Східного
партнерства у м. Люблін, жовтень,
2015 р.);
технологічним парком
Ягеллонського університету
(м. Краків, Польща);
бізнес-інкубатором та центром
трансферу технологій Національної
Гірничо-металургійної академії –
AGH (м. Краків, Польща);
науковим парком університету Газі
(м. Анкара, Туреччина);
науковим парком «Анкара» у складі
найбільшої на Близькому Сході
промислової зони OSTIM (м. Анкара,
Туреччина).

(0342) 59-61-52
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Проектно-освітній центр розвитку інновацій та інвестицій
в регіоні «Агенти змін»

Кропельницька Світлана Орестівна
керівник, кандидат економічних наук,
доцент

Центр створено у 2018 році в рамках
проєкту регіонального розвитку за
кошти секторальної бюджетної
підтримки ЄС.

тренінги, консультації.

Команда фахівців центру
реалізовує в області:

Організовано стажування в Польщі та
Словаччині, підписано ряд угод із
міжнародними інституціями та
університетами Польщі, укладено
договори з ОТГ регіону.

џ 2 мікропроєкти в рамках Програми

Відзнаки:

транскордонного співробітництва
Польща-Білорусь-Україна
2014 – 2020;
џ 1 проєкт X-го Обласного конкурсу
проєктів та програм розвитку
місцевого самоврядування за
участю студентів;
џ 2 програми «Малі гранти Теплого
Міста».

ь диплом із золотою медаллю у

Забезпечено новітніми технологіями
Cisco Webex онлайн-конференції,

agentyzminpnu@gmail.com

рамках ХІ Міжнародної виставки
«Інноватика в сучасній освіті» та
Х Міжнародної виставки «World Edu»
у Києві – 2019;
ь срібна винагорода у номінації
«Освіта» конкурсу «Кращі ініціативи
жінок для демократичного розвитку
місцевих громад України – 2019».

+380503737169
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Спільна Лабораторія нелінійного функціонального аналізу з
Інститутом прикладних проблем механіки і математики
ім. Я.С. Підстригача НАН України

Загороднюк Андрій Васильович
керівник, доктор фізико-математичних наук,
професор

Лабораторію створено у 2010 році
на підставі угоди про співпрацю між
Прикарпатським національним
університетом імені Василя
Стефаника та Інститутом прикладних
проблем механіки і математики
ім. Я.С. Підстригача та постанови
Відділення математики НАН України.
Напрям діяльності – дослідження
властивостей спектрів алгебри
симетричних аналітичних функцій на
банаховому просторі, гіперциклічності
операторів композиції та
функціональні числення в алгебрах

andriy.zagorodnyuk@pnu.edu.ua

аналітичних функцій обмеженого типу.
Силами лабораторії випускається
журнал «Карпатські математичні
публікації», що індексується у
міжнародних наукометричних базах
даних Scopus та Wеb of Science,
опубліковано понад 25 статей.
У наукових семінарах лабораторії
регулярно беруть участь іноземні
науковці (Пабло Галіндо, університет
Валенсії; Олег Лопушанський,
Жешувський університет).

(0342) 59-60-50
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Спільна навчально-наукова лабораторія фізики магнітних плівок
Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України та
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Остафійчук Богдан Костянтинович
керівник, член-кореспондент НАНУ,
лауреат Державної премії України в галузі
науки і техніки,
доктор фізико-математичних наук, професор

Лабораторія створена у 1988 році на
базі лабораторії гама-резонансної
спектроскопії з аналізом електронів
конверсії, гама та рентгенівського
випромінювання.
У 2001 році Лабораторії надано
статус Національного наукового
надбання України.
На сьогодні це – єдина в Україні
наукова установа, де реалізується
метод месбауерівської спектроскопії
(вивчення взаємозв'язку кристалічної
і магнітної мікроструктури
залізовмісних матеріалів на рівні

kmint@pnu.edu.ua

електронно-ядерних взаємодій в
температурному діапазоні 77-300 К).
Робота Лабораторії полягає як у
виконанні фундаментальних
досліджень, так і розробці нових
функціональних матеріалів із наперед
заданими властивостями.
Основний пріоритет роботи –
активна участь у наукових проєктах
(міжнародних та вітчизняних).
Наукові результати, отримані в
Лабораторії, лягли в основу десятків
дисертаційних робіт, статей та патентів.

(0342) 59-61-43
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Центр 6
інноваційних освітніх технологій «PNU-EcoSystem»

Будник Олена Богданівна
керівник, доктор педагогічних наук,
професор

Центр створено у 2019 році в рамках
проєкту програми ЄС ERASMUS+К2
«Модернізація вищої педагогічної
освіти з використанням інноваційних
інструментів викладання – MoPED».
Наш університет уперше в Україні став
грантхолдером проєкту ERASMUS+.
Сума гранту: 861 445 євро.
Діяльність Центру спрямована на
впровадження в освітній процес
кращих світових практик, цифрових
технологій при підготовці педагогів
відповідно до сучасних викликів
реформування освіти.

ciot@pnu.edu.ua

Командою Центру видається науковий
журнал «Journal of Vasyl Stefanyk
Precarpathian National University»
(Серія: Педагогіка), який включений до
переліку фахових видань України
(категорія Б), а також студентський
збірник наукових праць «Освітня
інноватика / Innowacje
edukacyjne» (2019).
У центрі зосереджено найсучасніше
обладнання, яке використовується у
процесі реалізації STEAM-освіти,
зокрема 3-D принтер, планшети,
інтерактивні дошки.

+380660724940
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Центр 9
соціальних досліджень

Доцяк Ігор Іванович
керівник, кандидат політичних наук,
доцент

Основні напрямки досліджень –
проблеми удосконалення навчально виховного процесу в університеті та
вивчення особливостей соціального,
економічного та політичного розвитку
регіону.

Проводяться емпіричні соціологічні
дослідження на суспільно-значиму
проблематику розвитку ІваноФранківської області: «Електоральні
симпатії населення регіону»,
«Ставлення працівників органів
державної влади та місцевого
самоврядування до проблем
євроатлантичної інтеграції України».

Систематично здійснюється
моніторинг «Викладач очима
студента», спрямований на
забезпечення ефективної
комунікативної взаємодії суб'єктів
освітнього процесу.

Центр співпрацює із «Центром
інформації та документації НАТО в
Україні», громадськими організаціями,
університетськими та неурядовими
аналітичними інституціями Литви та
Польщі.

Центр створений у 2007 році на базі
соціологічної лабораторії університету.

Опитування здійснюється за
допомогою інформаційнокомп'ютерних технологій через сервіс
poll.pu.if.ua.

ihor.dotsiak@pnu.edu.ua
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Школа бізнесу та менеджменту

Якубів Валентина Михайлівна
керівник, доктор економічних наук,
професор

Центр створено у 2014 році з метою
формування інноваційних лідерів та
успішних підприємців у регіоні.

Наші конкурентні переваги:
ь

Щороку ми організовуємо близько 40
тренінгів, майстер-класів, які
стосуються самоменеджменту та
управління бізнесом або наша школа
для тих, хто хоче успішно
працевлаштуватись і забезпечити
кар'єрне зростання в престижній
компанії!

ь

У нас більше 100 успішних випускників
короткодовготривалих програм
управлінського росту!

valentyna.yakubiv@pnu.edu.ua

Ми використовуємо новітні
ефективні методики освоєння
матеріалу: інтерактивне подання
матеріалу, командні ігри,
case-study, brainstorm, або з нами
цікаво і легко вчитись і
знаходити нові контакти!
Наші спікери – це досвідчені
практики, професіонали, які
пройшли фахове стажування за
кордоном, у нас найвищий
якісний рівень тренерів, які
готові поділитись власними
знаннями і досвідом!

+380965860411
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Волонтерські проєкти університету
Освітньо-благодійний проєкт
«ЯНГОЛИ ПОРУЧ»
Координатор – кандидат
філософських наук, доцент
Ореста Возняк.
Майбутні психологи, філософи,
соціологи із справді великим і добрим
серцем, які є волонтерами цих
проєктів, неодноразово
організовували благодійні ярмарки по
збору коштів для важкохворих діток,
проводять цікаві заняття для дітей з
особливими потребами у
реабілітаційних центрах, дарують
радість і власноруч зроблені
подарунки маленьким пацієнтам
Обласної дитячої клінічної лікарні.
До інтернату волонтери везуть не
тільки потрібні речі, але й дещо не
менш важливе – години усмішок і
любові. Щоразу вигадують для учнів
нову захопливу програму: декупаж,
квілінг, мова програмування,
бісероплетіння, мозаїка, квести,
конкурси.
Проєкт «ЛІКАР СВЯТО»
Координатор – кандидат
психологічних наук, доцент
Мирослава Кулеша-Любінець.

«Лікар Свято» – молодіжний
волонтерський проєкт, метою якого є
психологічний супровід дітей та
підлітків у стаціонарних відділеннях
дитячих лікувально-профілактичних
закладів засобами сміху, ігротерапії,
арттерапії. Проєкт «Лікар Свято» діє з
лютого 2015 р.
Основні завдання проєкту «Лікар
Свято»:
џ ігротерапія, сміхотерапія та терапія
казкою дітей, які перебувають на
стаціонарному лікуванні;
џ психологічна підтримка
важкохворих дітей;
џ психологічна просвіта дітей та
молоді з питань збереження
психічного здоров’я та стану
психологічного благополуччя;
џ навчання волонтерів психотехнікам
ефективної взаємодії та підтримки
пацієнтів дитячих лікувальних
закладів.
Також для старших дітей проводяться
бесіди на тему збереження психічного і
соматичного здоров’я.
Проєкт «Лікар Свято» з 2016 р.
неодноразово ставав переможцем
грантової програми міського розвитку
«Urban Space 100».
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Волонтерські проєкти університету
Проєкт «ШКОЛА УПРАВЛІНЦІВ
НОВОЇ ГЕНЕРАЦІЇ»

менеджерами підприємств та
організацій нашого регіону.

Координатор – кандидат економічних
наук, доцент Ірина П’ятничук.

Під час навчання учасники проєкту
отримують досвід публічних виступів,
ведення переговорів, зможуть
Проєкт «Управлінці нової
презентувати себе, брати активну
генерації» – це інноваційна освітня
участь у дискусіях, просувати власні
платформа, яка дає змогу продуктивно ідеї.
розвинути управлінські та економічні
здібності молоді. Проєкт реалізується Навчання складається з ІІІ частин:
теоретична, практична,
кафедрою управління та бізнеснауково-дослідна
(дослідження
адміністрування Прикарпатського
економічного
життя
національного університету імені
Івано-Франківщини та України).
Василя Стефаника. Учасниками
проєкту можуть бути учні старших
За результатами навчання
класів (10 -11), які цікавляться новими
переможці проєкту отримують:
можливостями спробувати себе в ролі
управлінців нової генерації.
ь цінні подарунки;
ь можливість пройти стажування у
Мета проєкту
кращих управлінців та спробувати
реалізувати
свій управлінський
«Нова генерація управлінців» –
потенціал;
сприяння розвитку економічного та
ь можливість навчатися на
управлінського мислення у молодих
престижній спеціальності «Публічне
людей, а також розвиток креативності,
управління і адміністрування», що і
інноваційності та підприємницького
стане початком до успіху.
духу. Проєкт передбачає організацію і

проведення серії навчальних тренінгів,
майстер-класів, воркшопів, комунікації
з управлінцями органів місцевого
самоврядування та успішними
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Офіційний сайт
університету:
https://pnu.edu.ua

Офіційна сторінка
у Facebook:
https://www.facebook.com/
PNUVS

Економічний
факультет

Педагогічний
факультет

Факультет
іноземних мов
Факультет
математики та
інформатики

Факультет
психології
Факультет
філології
Фізико-технічний
факультет

Факультет туризму
Факультет історії,
політології і
міжнародних
відносин
Факультет фізичного
виховання і спорту
Навчальнонауковий Інститут
мистецтв
Коломийський
навчальнонауковий інститут
м. Івано-Франківськ,
вул. Шевченка, 57

Офіційна сторінка
в Instagram:
https://www.instagram.
com/pnu_vs/?hl=uk

Факультет
природничих наук
Інститут післядипломної
освіти та довузівської
підготовки

Навчально-науковий
Юридичний інститут
Івано-Франківський
фаховий коледж

(0342) 75-23-51
ofﬁce@pnu.edu.ua
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Нагороди і відзнаки університету
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Прикарпатський
національний університет
імені Василя Стефаника
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