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ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  

УНІВЕРСИТЕТ  ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА  
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ 

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

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 

осіб 

чисельність науково-педагогічних працівників 965 

чисельність докторів наук 156 

чисельність кандидатів наук 620 

чисельність молодих вчених 406 

чисельність студентів 14722 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  

УНІВЕРСИТЕТ  ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА  
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ 

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

ПНУ – учасник міжнародних 

консорціумів 

1) член європейської 

асоціації університетів  

2) член консорціуму 

Варшавського та 

українських університетів  

3) член міжнародного 

консорціуму університетів 

4)  член консорціуму 

університетів Балтійського 

регіону та України  

5) член міжнародної 

університетської спільноти 

«Один пояс – один шлях»  

6) член великої хартії 

університетів «Magna Charta 

Universitatum» 

53 
університети 
та організації 

з Європи 

3 університети 
та організації з 

США 

5 університетів 
та організацій з 

Китаю 

2 університети 
з Туреччини 



В університеті налічується: 

•    3 навчально-наукові інститути 

• 11 факультетів  

• Інститут післядипломної освіти та довузівської підготовки 

•  Івано-Франківський коледж ДВНЗ “Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника” 

• 79 кафедр, на яких працюють 156 докторів наук,  

620 кандидатів наук 

 

В університеті навчається: 

•  14722 студенти денної та заочної форм навчання в т.ч. 4 407– за 

кошти  державного бюджету 

• в аспірантурі навчається 296 осіб, в докторантурі – 28 осіб 

 

В університеті діє: 

• 10 спеціалізованих вчених рад за 17 спеціальностями та 5 

докторських рад за 9 спеціальностями 

 

 

 
 
 

ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  

УНІВЕРСИТЕТ  ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА  
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ 

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  



- Факультет історії, політології і міжнародних відносин 

- Факультет природничих наук 

- Факультет туризму 

- Факультет  філології 

- Педагогічний факультет 

- Філософський факультет 

- Економічний факультет 

- Факультет іноземних мов 

- Факультет математики та інформатики 

- Факультет фізичного виховання і спорту 

- Фізико-технічний факультет 

- Навчально-науковий інститут мистецтв 

- Навчально-науковий юридичний інститут 

- Коломийський навчально-науковий інститут       

- Інститут післядипломної освіти та довузівської підготовки навчання 

- Івано-франківський коледж ДВНЗ “Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника” 
 
 
 

Навчальні підрозділи 

ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  

УНІВЕРСИТЕТ  ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА  
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ 

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  



Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника – один з перших університетів, що активно  

впроваджує програми подвійних дипломів з провідними 

європейськими вузами 

 

ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  

УНІВЕРСИТЕТ  ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА  
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ 

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

Програми подвійних дипломів реалізовується  

на 11 спеціальностях: 

міжнародні відносини 

право 

інформатика 

початкова освіта 

фізичне виховання 

історія та археологія 

туризм 

фізика та астрономія 

математика 

філософія  

політологія 



Наукова інфраструктура 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  

УНІВЕРСИТЕТ  ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА  
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ 

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

19 наукових підрозділів 
з них: 

-  9 наукових лабораторій   

-  2 міжвідомчі лабораторії, в т.ч. 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» 

-  Інше (музей, наукова бібліотека) 

 

В університеті функціонує 23 навчально-наукові центри 



Публікаційна активність університету у виданнях, що індексуються у SCOPUS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  

УНІВЕРСИТЕТ  ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА  
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ 

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  
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на одного працівника

-  у рейтингу ЗВО за базою даних SCOPUS університет  

на 14 місці (2019 р.) 

  

-h-index університету = 41 

 

-3 журнали університету входять до баз SCOPUS   Web 

of Science 



ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  

УНІВЕРСИТЕТ  ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА  

Впродовж останніх 7 років в 

університеті реалізовано різні проєкти 

на загальну суму 3 945 958,7 дол. США 

У 2019 р. виграно 5 нових міжнародних наукових 

проєктів різних фондів 



На базі Прикарпатського національного 

університету реалізуються найбільш престижні 

міжнародні наукові проєкти – Міжнародний науковий 

центр «Обсерваторія» на горі Піп Іван (2027 м). 

На даний час реалізується проєкт «Адаптація 

колишньої обсерваторії на горі Піп Іван до потреб 

високогірного рятувального навчального центру 

(PIMReC)» за програмою транскордонного 

співробітництва Польща - Білорусь – Україна 2014-

2020 на суму 1 053 000 євро 

ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  

УНІВЕРСИТЕТ  ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА  
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ 

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

Найбільш перспективні проєкти університету 



Найбільш перспективні проєкти університету 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  

УНІВЕРСИТЕТ  ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА  
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ 

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

       Впродовж 2018-2021 рр. реалізується 

державний інвестиційний проєкт  

«Будівництво Міжнародного центру зустрічей 

студентської молоді України та Республіки 

Польща»  

(с. Микуличин Івано-Франківської області).  

 

      Міжнародний центр зустрічей студентської 

молоді буде платформою для розвитку міжнародної 

наукової діяльності молоді, ІТ-hub, студентських 

start-ups. 

        

Загальна вартість проєкту: 193 342 174,00 грн. 

 



Найбільш перспективні проєкти університету 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  

УНІВЕРСИТЕТ  ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА  
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ 

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

        

Впродовж 2018-2021 рр. реалізується проєкт 

«Модернізація педагогічної вищої освіти з 

використанням інноваційних інструментів 

викладання» (MoPED) 

в рамках програми ERASMUS + КА 2,  

де ПНУ вперше в Україні став грантхолдером в 

проєкті ERASMUS + КА 2  

        

Загальна вартість проєкту: 755 873,0 євро 

 

За результатами проєкту створено  

Центр інноваційних освітніх 

технологій «PNU-EcoSystem» 



Найбільш перспективні проєкти університету 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  

УНІВЕРСИТЕТ  ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА  
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ 

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

        Впродовж 2018-2020 рр. реалізовується проєкт  

«Створення проектно-освітнього Центру розвитку 

інновацій та інвестицій в регіоні «Агенти змін» за 

секторальної бюджетної підтримки Європейського 

Союзу. 

 

     Загальний  бюджет  проекту     11 585 409,00 грн. 

       

     Проектно-освітній Центр «Агенти змін» є потужною 

платформою для співпраці наших студентів різних 

спеціальності з представниками ОТГ задля підготовки і 

реалізації нових проєктів 

 

      Лише у 2019 р. Центром «Агенти змін» було виграно 

3 грантові проєкти, що спрямовані на розвиток регіону 



Найбільш перспективні проєкти університету 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  

УНІВЕРСИТЕТ  ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА  
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ 

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

        Впродовж 2018-2021 рр. 

реалізовується проєкт  “Комерційне 

право Європейського союзу” в 

рамках програми ERASMUS + 

Жан-Моне  

 

Сума гранту: 21 168 євро 

 

В межах співпраці з університетами 

ЄС розроблено науково-методичні 

матеріали з питань реалізації 

конституційного права 

Європейського союзу та щороку 

проводяться конференції і семінари з 

питань корпоративного права 

 

         

             В Навчально-науковому 

юридичному інституті з 2001 р. 

діє Лабораторія проблем 

корпоративного права Науково-

дослідного інституту приватного 

права і підприємництва імені 

академіка Ф. Г. Бурчака 

Національної Академії правових 

наук України 



Вагомі досягнення університету 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  

УНІВЕРСИТЕТ  ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА  
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ 

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

Науковцями університету видано  тритомне 

наукове видання “Великий Скит у Карпатах”, 

присвячене історії та сьогоденню скитської 

обителі у Маняві. 

Видання розкриває суть скитського духовного і 

культурно-істричного феномена,значення в 

церковних відносинах і духовному житті України 

в контексті подій 17-18 століть, кінця 19-початку 

21 століття.  

Вартість видання: 130 000 грн. 



Вагомі досягнення університету 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  

УНІВЕРСИТЕТ  ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА  
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ 

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

У 2019 році видано два томи фундаментальної 

праці українських науковців  

«Західно-Українська Народна Республіка 

1918-1923. Енциклопедія», 

 в т.ч.  за підтримки органів місцевого 

самоврядування Івано-Франківської та 

Львівської областей 

Вартість видання: 1 700 000  грн. 



Вагомі досягнення університету 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  

УНІВЕРСИТЕТ  ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА  
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ 

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

У 2018 р. побачила світ унікальна книга 

 «Гошівський монастир у писемних історичних 

джерелах ХVІ – ХХ століть», 

 яка започатковує тритомне видання  

«Гошівська обитель Богородиці на Ясній Горі в 

Карпатах» 

Її авторами є науковці університету 

Вартість видання: 130 000 грн. 

Унікальну картину «Оборона 

Ясної гори», яку написали 

студенти університету, передали 

Гошівському монастирю 



Вагомі досягнення університету 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  

УНІВЕРСИТЕТ  ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА  
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ 

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

У другій половині 2019 року видано унікальне видання –

   І том словника «Гуцульська діалектна лексика та 

фраземіка в українській художній мові» 



Вагомі досягнення університету 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  

УНІВЕРСИТЕТ  ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА  
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ 

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

Факсимільне видання Галицького Євангеліє – 
спільний проект Церкви, Прикарпатського 

національного університету та Українського 
Католицького університетів 



Вагомі досягнення університету 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  

УНІВЕРСИТЕТ  ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА  
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ 

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

За підтримки Інституту української мови НАН 
України опублікована лексикографічна праця 

«Мовний портрет села Тюдів»  
професора Марії Іванівни ГОЛЯНИЧ 



Спортивні досягнення університету 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  

УНІВЕРСИТЕТ  ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА  
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ 

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

У 2020 р. в університеті відкрили єдину в Україні 
вільну Академію боротьби. 

Створена Академія має за свою місію виведення 
обдарованої спортивної молоді Західного регіону на 

світовий рівень спортивних досягнень. 

Наша гордість 
Андрій Джелеп (срібний призер 
Чемпіонату Світу серед юніорів до 23 
років і вільної боротьби) (студент 3-го 
курсу) 
Ігор Никифорук (бронзовий призер 
Чемпіонату Світу серед спортсменів до 
23 років із  вільної боротьби) (студент 3-
го курсу) 



Спортивні досягнення університету 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  

УНІВЕРСИТЕТ  ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА  
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ 

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

Сеник Михайло – заслужений майстер спорту України, член 
Національної збірної України з легкої атлетики, кавалер ордену 
«За заслуги» ІІІ ступеня, -  дві золоті медалі на ІІ Європейських 
іграх у Мінську (2019) 

Віктор Голіней - майстер спорту міжнародного класу з 
пауерліфтингу – Чемпіон світу з пауерліфтингу (м. Реджайн, 
Канада, 2019) 
 
 
Віктор Поляков – інтерконтинентальний чемпіон з боксу за 
версією WBA, учасник Олімпійських ігор 2004 року 
 
 
Данило Демчишин - майстер спорту міжнародного класу з 
кікбоксингу, Чемпіонат Європи із Таеквондо ITF, Сараєво 
(Боснія та Герцоговина), 2019 р. – золота медаль, чемпіон Світу з 
із Таеквондо ITF, Іззель (Німеччина), 2019 р. – золота медаль 



Спортивні досягнення університету 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  

УНІВЕРСИТЕТ  ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА  
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ 

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

              Жіноча баскетбольна команда з баскетболу 

3х3 «Франківськ ПНУ» стала переможцем 

Чемпіонату Європи серед студентів з  баскетболу 

3х3 (м. Спліт, Хорватія) та зайняла друге місце на 

Європейських студентських іграх (м. Коїмбра, 

Португалія) і п’яте місце на Чемпіонаті Світу 

Загалом студентами університету за 2019 рік здобуто  

9 золотих, 8 срібних та 9 бронзових медалей на різних 

змаганнях всеукраїнського рівня,  

а також 3 золотих, 3 срібних та одну бронзову медаль та 

змаганнях європейського та світового рівнів 



Стипендіальні можливості для студентів: 

• Державні стипендії 

• Недержавні стипендії: 

1) стипендії Благодійного Фонду «Повір у себе»: 25 стипендій (2000 грн./міс) 

+ 2 проєкти (100 000 грн.) 

2) стипендії Фонду Інституту Східноєвропейських досліджень: 15 стипендій 

(1000 дол.) + 3 премії (1000 дол.) за кращі магістерські роботи 

3) стипендії Фундації Лозинських (США): 10 стипендій (500 дол.) 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ 

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  

УНІВЕРСИТЕТ  ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА  

Унікальні можливості для студентів 

Міжнародне професійне стажування студентів: 

1) у Німеччині: 3-10 місячне стажування за різними спеціальностями у 2 

компаніях; 

2) у Польщі: 3-4 денні щомісячні стажування за різними спеціальностями 

у різних компаніях; 

3) у 6 країнах ЄС за програмами ERASMUS+ КА 1: виграні проєкти з 11 

університетами 



Впродовж останніх 5 років в університеті 

реалізовано кілька великих інфраструктурних 

проєктів з питань енергоефективності: 

 

- утеплення, заміна вікон 8-поверхового 

корпусу – 12 000,00 тис. грн. 

- реконструкція та капітальний ремонт 

гуртожитку № 2 – 16 198,47 тис. грн. 

- реконструкція системи теплопостачання в 

корпусі Шевченка 82 – 845,822 тис. грн 

- роботи з енергозбереження на стадіоні 

«Наука» – 147,42 тис. грн. 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ 

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  

УНІВЕРСИТЕТ  ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА  

Проєкти з підвищення енергоефективності та розвитку інфрастурктури 

Фінансування в рамках Енергоефективного  

компоненту  Етапу ІІ  Проекту МОН спільно з 

Європейським інвестиційним банком та 

Північною екологічною фінансовою 

корпорацією «Вища освіта України» 

 

Загальна вартість проєкту: 3088,0 тис. євро 

 

Реконструкція: Головного навчального 

корпусу № 1, навчального корпусу факультету 

природничих наук, гуртожитку №1, гуртожитку 

№5, аудиторного корпусу, корпусу актової зали і 

бібліотеки 




