
ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦIОНАЛЬНИЙ 
УНIВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА 



Рік заснування - 1940

  

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

чисельність науково-педагогічних працівників 935

чисельність докторів наук 174

чисельність кандидатів наук 587

чисельність молодих вчених 406

чисельність студентів 12212

ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА 



В університеті функціонує:

•  4 навчально-наукові інститути
• 11 факультетів 
• Івано-Франківський коледж Прикарпатського 
національного     
   університету імені Василя Стефаника
• 77 кафедр, де здійснюють підготовку здобувачів:

-за 7 спеціальностями фахового молодшого 
бакалавра;
-за 82 спеціальностями та освітніми програмами 
рівня бакалавра; 
-за 70 спеціальностями та освітніми програмами 
рівня магістра; 
-за 25 спеціальностями підготовки докторів 
філософії; 
-за 18 спеціальностями підготовки докторів наук

ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА 



Навчальні підрозділи
- Факультет історії, політології і міжнародних відносин
- Факультет природничих наук
- Факультет туризму
- Факультет  філології
- Педагогічний факультет
- Факультет психології
- 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 Прикарпатського національного університету імені 
Василя Стефаника

ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА 



В університеті навчається:

•  12212 студентів денної та заочної форм навчання 
   в т.ч. 4 174 – за кошти  державного бюджету та 8 038 – за 
контрактом;
• 1429 студентів навчається в Івано-Франківському коледжі 
   Прикарпатського національного університету імені Василя 
Стефаника
• в аспірантурі навчається 312 осіб, в докторантурі – 25 осіб

ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА 



ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА 

       

ПНУ – УЧАСНИК МІЖНАРОДНИХ КОНСОРЦІУМІВ

• ЧЛЕН ЄВРОПЕЙСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ УНІВЕРСИТЕТІВ 

•  ЧЛЕН КОНСОРЦІУМУ ВАРШАВСЬКОГО ТА УКРАЇНСЬКИХ 
УНІВЕРСИТЕТІВ 

• ЧЛЕН МІЖНАРОДНОГО КОНСОРЦІУМУ УНІВЕРСИТЕТІВ

• ЧЛЕН КОНСОРЦІУМУ УНІВЕРСИТЕТІВ БАЛТІЙСЬКОГО 
РЕГІОНУ ТА УКРАЇНИ 

• ЧЛЕН МІЖНАРОДНОЇ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ 
«ОДИН ПОЯС – ОДИН ШЛЯХ» 

• ЧЛЕН ВЕЛИКОЇ ХАРТІЇ УНІВЕРСИТЕТІВ «MAGNA CHARTA 
UNIVERSITATUM»

60 організацій
з Європи

3 організації 
з США

5 організацій 
з Китаю

2 організації 
з Туреччини

1 організація 
з Японії



Прикарпатський національний університет імені 
Василя Стефаника – один з перших університетів, 
що активно 
впроваджує програми подвійних дипломів з 
провідними європейськими вузами

Програми подвійних дипломів 
реалізовується 

на 12 спеціальностях:
міжнародні 
відносини
право
інформатика
початкова освіта
фізичне виховання
історія та 
археологія

туризм
фізика та 
астрономія
математика
філософія 
політологія
географія

ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА 



ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА 

 

Прикарпатський національний університет імені 
Василя Стефаника активно впроваджує програми 
академічних обмінів студентами

Програми академічних обмінів з:

• Лодзьким університет (Республіка Польща)

• Університетом Адама Міцкевича в Познані 
(Республіка Польща)

• 13 університетами ЄС (Франція, Італія, 
Польща, Португалія, Румунія) в межах 
програми ERASMUS+



Наукова інфраструктура

  

Наукові підрозділи:

• Міжнародний науковий центр «Обсерваторія»
• 10 наукових лабораторій
• 2 міжвідомчі лабораторії
• 2 Центри спільного користування науковим 

обладнанням
• Науковий парк «Прикарпатський університет» 
• Ботанічний сад
• Дендропарк «Дружба»
• Національний контактний пункт «Горизонт 2020»
• Проектно-освітній центр «Агенти змін»
• Центр інноваційних освітніх технологій “PNU-

EcoSystem”
• Регіональний акселератор GCIP для інновацій, 

технологій 
    та  стартапів в Івано-Франківській області
Впродовж 2018-2021 рр. придбано наукові прилади та обладнання 

на суму більше 10 млн. грн.
Щороку збільшуються обсяги капітальних вкладень у  наукову 

інфраструктуру
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Вагомі досягнення університету у науці

  

• у рейтингу ЗВО за базою даних 
SCOPUS університет на 12 місці 
(2021 р.)

• h-index університету в SCOPUS – 53

• 2 журнали університету входять до 
баз SCOPUS   Web of Science

• h-index університету в Web of 
Science – 50

• щороку видається більше 50 
монографій, 150 розділів 
монографій, 100 навчальних 
посібників, 730 фахових 
наукових статей, 230 наукових 
статей у Scopus, 240 статей у 
Web of Science 

ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
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Вагомі досягнення університету у науці

  

Щороку зростають наукові 
здобутки у розрізі наукових 
грантових проєктів.

Лише впродовж 2019-2021 р. на 
наукові дослідження було 
залучено більше 42 млн. грн.

Наукові проєкти реалізуються у 
галузі природничих, 
математичних, суспільних та 
гуманітарних наук
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Вагомі досягнення університету у науці

Загалом до рейтингу потрапило 85 науковців 
зі всієї України і їх список очолює 

професор Володимир Лущак.

Троє науковців Прикарпатського університету – професор 
Володимир Лущак, доцентка Тетяна Татарчук та доцент Олег 

Лущак увійшли у 
ТОП-2% вчених світу за результатами міжнародного рейтингу.

ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
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Впродовж останніх років в 
університеті реалізовано грантові 
проєкти на загальну суму більше 8 

млн. дол. США

ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА 



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

Найбільш перспективні проєкти університету
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Найбільш перспективні проєкти університету

  

       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.
       
Вартість проєкту: 193 342 
174,00 грн.
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Найбільш перспективні проєкти університету

Впродовж 2018-2021 рр. реалізовувався 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: 193 342 174,00 

грн.

За результатами проєкту 
створено 

Центр інноваційних освітніх 
технологій «PNU-EcoSystem»
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Найбільш перспективні проєкти університету        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

У 2019-2021 рр. Центром «Агенти змін» було 
виграно 3 грантові проєкти, що спрямовані 
на розвиток регіону
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Найбільш перспективні проєкти університету
        Впродовж 2020-2022 рр. реалізовується 
проєкт  «Персоналізовані підходи для 
попередження ожиріння та діабету» – 
спільна румунсько-українська програма 
отримання та поширення знань про здоров’я 
(PrePOD) в межах програми транскордонної 
співпраці «Румунія-Україна 2014-2020»

     Загальний  бюджет  проекту     329 200 
євро
      
Проєкт покликаний сприяти зменшенню 
поширення ожиріння та цукрового діабету в 
Україні та Румунії.
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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.

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: 3 088 000 євро

Реконструкція: Головного навчального корпусу № 1,
навчального корпусу факультету природничих наук, гуртожитку №1, 
гуртожитку №5, аудиторного корпусу, корпусу актової зали і бібліотеки
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У монастирі «Скит Манявський» встановлено 
фотоелектричну станцію, яка функціонує, як 
навчально-науковий центр Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника

Навчальна станція, потужністю 3,6 кВт забезпечена 
пристроями для віддаленого моніторингу за її 

роботою. 

Вироблена електрична енергія покриває частину 
потреб монастиря, а студенти вивчають 

функціонування фотоелектричної систем у складних 
гірських умовах. Генерування електроенергії 

здійснюється фотоелектричними монокристалічними 
модулями ABi-Solar AB375-60MHC (375 Wp).

Навчально-науковий проєкт



  

ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА 

Вагомі досягнення університету у гуманітарній сфері
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.



  

ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
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Вагомі досягнення університету

У 2019-2020 рр. видано 4 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

  

В межах тритомного видання 
«Гошівська обитель Богородиці на Ясній Горі 

в Карпатах» видано перші два томи: 
 «Гошівський монастир у писемних 

історичних джерелах ХVІ – ХХ століть» та 
«Ясногірський монастир у документальних 

джерелах середини XX – початку ХХІ 
століть»

Її авторами є науковці університету
Вартість видання: 270 000 грн.

Унікальну картину «Оборона Ясної гори», яку 
написали студенти університету, передали 

Гошівському монастирю

ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА 



Вагомі досягнення університету

  

Впродовж 2019-2021 рр. видано унікальне 
видання –   І та ІІ томів словника 

«Гуцульська діалектна лексика та 
фраземіка в українській художній мові»

ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА 



Вагомі досягнення університету

  

Факсимільне видання Галицького 
Євангеліє – спільний проект Церкви, 

Прикарпатського національного 
університету та Українського 
Католицького університетів

ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА 



Вагомі досягнення університету

  

ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА 

До 150-річчя з Дня народження Василя 
Стефаника науковцями університету 

підготовлено унікальне чотирьох томне 
видання – «Зібрання творів Василя 

Стефаника»

Проект підтримано  Івано-Франківською̈ 
обласною радою з фінансуванням у розмірі 

500 000 грн.

Вагомі досягнення університету



Спортивні досягнення університету

  

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 4-го курсу)
Ігор Никифорук (бронзовий 
призер Чемпіонату Світу серед 
спортсменів до 23 років із  вільної 
боротьби) (студент 4-го курсу)

ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА 



Спортивні досягнення університету

  

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)

ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА 



Спортивні досягнення університету

  

     Жіноча баскетбольна команда з баскетболу 
3х3 «Франківськ ПНУ» стала переможцем 
Чемпіонату Європи серед студентів з  
баскет бо лу 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 всеукра їн сько го рівня, 
а також 3 золотих, 3 срібних та одну бронзову 

медаль та змаганнях європейського та світового 
рівнів

ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В університеті створено найкращі 
умови для навчання з використанням 

інноваційних технологій

Університетські будні

ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В університеті функціонує студентський 
коворкінг-центр «Параграф»

Університетські будні

ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В університеті створено всі необхідні  
умови для проживання студентів у 

гуртожитках

Університетські будні

ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА 



ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА 

Стипендіальні можливості для студентів:

• Державні стипендії:

1) академічні стипендії - 1560 студентів університету 
отримують стипендії у розімрі від 2000 грн. до 3711 грн.

2) соціальні стипендії – 341 студент отримує 
стипендії у розмірі від 1180 грн. до 3927 грн.

Унікальні можливості для студентів



ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА 

• Недержавні стипендії:

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

2) стипендії Фонду Інституту 
Східноєвропейських досліджень: 

15 стипендій + 2 премії за кращі магістерські 
роботи у розмірі 1000 дол.

3) стипендії Фундації Лозинських (США): 10 
стипендій у розмірі 500 дол. + 2 премії за 
кращі магістерські роботи у розмірі 1000 дол.

Унікальні можливості для студентів



СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ 
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

ПНУ 
сьогод

ні

Бачення, 
Місія, 

Цінності

Стратегіч
ні цілі та 
завдання



Бачення: 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

ОСВІТА – надання 
якісних освітніх послуг, 

спрямованих на 
підготовку 

високопрофесійних 
фахівців

НАУКА – формування 
сучасного 

дослідницького 
університету – центру 

генерування 
інноваційних ідей та їх 

реалізації

 РЕГІОН – 
спрямування 
освітнього та 

наукового потенціалу 
на розвиток і 

зміцнення регіону

М
І
С
І
Я

М
І
С
І
Я



20 отримані звання 
професора

41 акредитовані освітні  
програми 14 отриманих звань 

доцента

22 захищені докторські 
дисертації

1099 вступників 
магістрів

2574 вступників 
бакалаврів

310 соціальні стипендії 85 вступників аспірантів

1264 академічні стипендіати

51 захищені кандидатські 
дисертації

44918 ресурси дистанційного  
навчання

215 НПП, що підвищили професійну 
майстерність

7 соціальні проекти

8 грантові освітні та інфраструктурні проєкти

96,5 
млн.

грантові кошти залучені на освітні та інфраструктурні 
проєкти

8 млн. грантові кошти залучені на 
освіту

7.6 млн. нове 
обладнання

МІСІ
Я 1

у 2021 р.

МІСІ
Я 1

у 2021 р.



5
0

   h-індекс в 
SCOPUS533 фахових 

статей

912  тез 
конференцій

44 наукові 
видання

11 студентів-стипендіатів Фундації 
Лозинських

336 статей в іноземних 
виданнях

26 історичних та культурно-мистецьких 
заходів

195 cтатей у 
SCOPUS

17 студентів-стипендіатів Фонду Інституту Східноєвропейських 
досліджень

48 монографі
ї

31 студент-переможець наукових 
конкурсів

7 наукових видань категорії 
«Б»

177 статей  у Web of 
Science

23 проведені наукові 
конференції

23,9 
млн.

грантові кошти, залучені на розвиток 
науки

90 навчальні 
підручники

48    h-індекс в Web of 
Science

24 студентів-стипендіатів Благодійного фонду «Повір у 
себе»

19 грантових  наукових 
проєктів

83 наукові теми

19 студентів-призерів спортивних 
змагань

2 наукові видання у 
Scopus 

22 студенти-переможці мистецьких 
конкурсів

38 нових укладених угод90 чинних міжнародних угод

11 спеціалізованих вчених 
рад

40 разових спеціалізованих вчених рад

МІСІ
Я 2

У 2021 р.

МІСІ
Я 2

У 2021 р.



9    проєкти на розвиток 
регіону

10,1 млн.      кошти, залучені на розвиток 
регіону

5 соціальних проєктів для 
регіону

629 вчителів-шкіл, що підвищили кваліфікацію в 
ПНУ

342 педагоги з інших університетів, що підвищили кваліфікацію 
в ПНУ

24 ОТГ, з якими працює ПНУ

66 державних  службовців, що підвищили кваліфікацію в 
ПНУ

12 нових укладених угод з 
ТГ

27 консультацій, наданих ТГ 7 проєктів, підготовлених з ТГ

30 робочі групи у ТГ, в яких задіяні фахівці 18 організованих заходів для учнів шкіл

14 всеукраїнських  заходів щодо розвитку 
освіти

6 міжнародних  заходів щодо розвитку освіти

2 організовані регіональні конкурси start-ups

МІСІ
Я 3

У 2021 р.

МІСІ
Я 3

У 2021 р.



Економічний факультет 

 Економічний факультет готує для 
потреб економіки краю та інших 

регіонів України фахівців з восьми 
спеціальностей університету. 

Нині на різних спеціальностях та освітніх програмах 
економічного факультету навчається понад тисячі 
студентів на денній та заочній формах навчання

Навчальний процес актуалізовано з урахуванням потреб 
життя і розвитку науки на базі фундаментальних і 

професійних економічних знань.

На факультеті діє 
аспірантура та 

докторантура за 
спеціальністю

 051 “ЕКОНОМІКА”

Для студентів є можливість: 
Навчатися на кафедрі військової підготовки;

Бути учасником програми подвійних дипломів з 
партнерськими університетами Польщі



Спеціальності

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

051

Економічна 
кібернетика

ОР “Бакалавр,          
ОР “Магістр”, PhD

ЕКОНОМІКА
051

Прикладна економіка
ОР “Магістр”

ЕКОНОМІКА
071

ОР “Бакалавр”, 
ОР “Магістр”

ОБЛІК І 
ОПОДАТКУВАННЯ

072

04073 075

ОР “Бакалавр”, 
ОР “Магістр”, PhD

ОР “Бакалавр”, 
ОР “Магістр”

Менеджмент 
зовнішньоекономічної 

діяльності,
Менеджмент організацій та 

адміністрування 
ОР “Бакалавр”, 
ОР “Магістр”

ФІНАНСИ, 
БАНКІВСЬКА 

СПРАВА ТА 
СТРАХУВАННЯ

МЕНЕДЖМЕНТ

МАРКЕТИНГ
076

ОР “Бакалавр

ПІДПРИЄМНИЦТВО, 
ТОРГІВЛЯ ТА 

БІРЖОВА 
ДІЯЛЬНІСТЬ



Спеціальність 051 “Економіка” 

Працевлаштування: На посадах:

1) комерційні установи;
2) фінансові компанії;
3) консалтингові фірми;
4) страхові компанії;
5) інвестиційні фонди;
6) підприємства і фірми різних 
форм власності;

7) державні органи управління.

1) економіст;
2) аналітик з питань 
фінансово-економічної 
безпеки;

3) фахівець з фінансової 
роботи;

4) економічний радник;
5) менеджер;
6) аналітик з інвестицій.



Спеціальність 051 “Економіка” 
(Прикладна економіка) 

Працевлаштування: Переваги  освітніх програм кафедри  

1) генеральний директор (голова, президент, 
інший керівник) об’єднання підприємств 
(корпорації, концерну і т. ін.);

2) завідувач відділу, керівник (директор, 
начальник та ін.) департаменту;

3) аналітик з питань фінансово-економічної 
безпеки;

4) економіст з праці;
5) експерт з регулювання соціально-

трудових відносин;
6) фахівець з питань зайнятості (хедхантер);
7) консультант з ефективності 

підприємництва;
8) фахівець-аналітик з дослідження 

товарного ринку.

1) висококваліфікований науково-
педагогічний персонал, який має 
практичний досвід ведення 
підприємницької діяльності;

2) довгострокові угоди про співпрацю із 
суб’єктами господарювання в регіоні, що 
сприятиме працевлаштуванню 
випускників;

3) використання на практичних заняттях 
програмних продуктів Windows, Office, 
M.E.Doc, WordPress, IS Pro, Gimp, 
Inkscape, Google Analytics, Google Ads та 
аналітичного сервісу You Control;

4) ігрові методи навчання та інтерактивні 
технології LearningApps, Kahoot;

5) наукова робота, спортивні секції, 
навчання за індивідуальним графіком.



Спеціальність 071 “Облік і 
оподаткування” 

Працевлаштування: Особливості освітньої програми:

1) директор підприємства, установи, організації;
2) фінансовий менеджер;
3) головний бухгалтер (бухгалтер);
4) податковий консультант;
5) аудитор;
6) економіст-аналітик;
7) судово-бухгалтерський експерт;
8) викладач економічних дисциплін.

1) глибока професійна підготовка сучасних фахівців у сфері обліку, 
аудиту та оподаткування, що здатні до швидкої адаптації відповідно 
до вимог сучасного бізнесу; 

2) врахування сучасні вимоги до вирішення практичних питань 
шляхом використання набутих знань та формує аналітиків, фахівців 
з обліку і оподаткування;

3) здатність випускників застосовувати не лише існуючі методи 
дослідження, але й розробляти нові на основі сучасних наукових 
досягнень.



Спеціальність 072 “Фінанси, 
банківська справа та страхування 

Працевлаштування: Особливості освітньої програми:

1) у фінансовому секторі на посадах керівників та 
спеціалістів різних відділів банківських 
установ, страхових компаній, інвестиційних 
фондів, мікрофінансових організацій, 
представництва міжнародних фінансових 
організацій;

2) у корпоративному секторі на посадах 
фінансових директорів, керівників та 
спеціалістів фінансових і економічних 
підрозділів, фінансових аналітиків, аудиторів 
та бухгалтерів, економістів;

3) у державному секторі на посадах керівників та 
спеціалістів різних відділів у Національному 
банку України, Державній фіскальній службі, 
Державній аудиторській службі, Державній 
казначейській службі, Митниці, Пенсійному 
фонді та інших позабюджетних фондах, а 
також районних та обласних державних 
адміністрацій, органах місцевого 
самоврядування.

1)  потужний науковий кадровий потенціал. 
2)  викладання професійних дисциплін вже з 1 

курсу.
3)  можливість паралельного навчання за 

кордоном.
4)  викладання навчальних дисциплін 

ведеться за міжнародними стандартами.
5)  студентам надається право вільного вибору 

навчальних дисциплін.
6)  можливість одночасного навчання на 

кафедрі військової підготовки при 
університеті.

7)  кращі залишаються з нами: можливість 
навчання в аспірантурі та докторантурі.

8)  навчальні програми враховують 
досягнення міжнародної фінансової науки.



Спеціальність 073 “Менеджмент” 
(Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності) 

Працевлаштування: Особливості освітньої програми:

1) генеральний менеджер (управитель);
2) керівник функціональних підрозділів;
3) керівники виробничих підрозділів в оптовій та 

роздрібній торгівлі, у комерційному обслуговуванні;
4) менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної 

діяльності;
5) менеджери (управителі) в інших видах економічної 

діяльності;
6) менеджер із корпоративної та соціальної 

відповідальності.

Програма пропонує багатопрофільну підготовку фахівців для 
формування навичок у сфері управління 
зовнішньоекономічною діяльністю сучасних підприємств 
різних видів економічної діяльності. Орієнтована  на 
підготовку сучасних менеджерів, необхідних для професійної 
роботи в сфері зовнішньоекономічних зв’язків із 
врахуванням регіональних особливостей. Передбачає 
можливість вибору англомовних курсів.



Спеціальність 073 “Менеджмент” 
(Менеджмент організацій та 

адміністрування) 

Працевлаштування: Особливості освітньої програми:

Менеджери (управителі) підприємств, установ, 
організацій та їх підрозділів

Програма пропонує підготовку фахівців для 
формування навичок у сфері управління 
сучасними організаціями та їх підрозділами 
різних видів економічної діяльності, а також в 
органах місцевого самоврядування. Передбачає 
можливість вибору англомовних курсів в циклі 
вільного вибору студента



Спеціальність 075 “Маркетинг”

Працевлаштування: Особливості освітньої програми:

1) економіст зі збуту;
2) економіст із ціноутворення;
3) рекламіст;
4) менеджер з реклами;
5) фахівець з методів розширення ринків 

збуту;
6) фахівець зі зв’язків із громадськістю та 

пресою;
7) фахівець-аналітик із дослідження 

товарного ринку;
8) брокер;
9) дилер;
10)торговий агент;
11)товарознавець;
12)рекламний агент та інші.

Програма розвиває перспективи 
професійної підготовки фахівців 
маркетингу з урахуванням специфічних 
особливостей функціонування 
підприємств, в тому числі легкої 
промисловості. Програма викладається 
українською та англійською мовами. 
Форма навчання: денна/заочна/заочно-
дистанційна.



Спеціальність 076 “Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність”

Працевлаштування: Переваги  освітніх програм кафедри  

1)у сфері підприємництва – розробка 
бізнес-планів та створення ефективних 
бізнес-моделей, організація та 
здійснення комерційної діяльності, 
керівництво підприємствами різних 
бізнес-профілів;

2)у сфері торгівлі – уміння створювати та 
розвивати оптові та роздрібні суб`єкти 
господарювання, здійснювати експертну 
оцінку товарів і послуг, вести торгівлю 
всіма формами;

3)у сфері біржової діяльності – аналіз 
товарних та фондових ринків, уміння 
працювати з біржовими інструментами, 
прогнозувати тенденції біржового ринку, 
запобігати ризикам та ухвалювати 
ефективні стратегічні рішення.

1)висококваліфікований науково-
педагогічний персонал, який має 
практичний досвід ведення 
підприємницької діяльності.

2)довгострокові угоди про співпрацю із 
суб’єктами господарювання в регіоні, 
що сприятиме працевлаштуванню 
випускників.

3)використання на практичних 
заняттях програмних продуктів 
Windows, Office, M.E.Doc, WordPress, 
IS Pro, Gimp, Inkscape, Google 
Analytics, Google Ads та аналітичного 
сервісу You Control.

4)ігрові методи навчання та 
інтерактивні технології 
LearningApps, Kahoot.





Факультет іноземних мов

Стипендії Фонду Інституту 
Східноєвропейських Досліджень (м. 

Варшава, Польща) 

Стипендії Президента України

Стипендії Фундації Лозинських (США)

Участь у програмах семестрового обміну:

✔Mobility direct (м. Лодзь, Польща)

✔Erasmus+ (м. Познань, Польща)

Стипендії Благодійного Фонду 
«Повір у себе» (Україна)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Грантова діяльність   
факультету іноземних мов

✔ Проєкт Erasmus+ KA2 «Розвиток 
потенціалу підготовки вчителів 
іноземних мов як шлях до 
багатомовної освіти та європейської 
інтеграції України»

✔ Проєкт IREX «English for Media 
Literacy – Інфомедійна грамотність 
на заняттях англійської мови»



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Міжнародна співпраця 
та партнерство

Інститут                        
 імені Й.В. Гете Французький    

інститут в Україні Тартуський      
        

університет     
     (Естонія)

Технологічний інститут 
університету Пуатьє 

(Франція)

Астонський університет 
(Великобританія)

Гайдельберзький 
університет 
(Німеччина)

Бейсукент коледж (Туреччина)

Британська Рада   
в Україні



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спеціальності

035

Германські мови та 
літератури 

(переклад включно)        
(перша – англійська)

ФІЛОЛОГІЯ

035.041
035

Германські мови та 
літератури 

(переклад включно)      
(перша – німецька)

ФІЛОЛОГІЯ

035.043
035

Романські мови та 
літератури 

(переклад включно)        
(перша – французька)

ФІЛОЛОГІЯ

035.055

014 04014 014

Середня освіта   
(англійська мова і 

література)

(зарубіжна література, 
англійська мова)

Середня освіта    
(німецька мова  і література)

СЕРЕДНЯ 
ОСВІТА

СЕРЕДНЯ 
ОСВІТА

СЕРЕДНЯ 
ОСВІТА

014.021 014.022



Спеціальність 035.041 
“Германські мови та літератури”          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✔Співпраця з коледжем Бейсукент 
(м. Анкара, Туреччина): 
проходження практики 
студентами на базі коледжу

✔Академічне партнерство з SDL 
Trados

✔Перекладознавча практика в ІТ 
компаніях, видавництвах 
(Crowdin, «П’яний корабель»)



Спеціальність 035.043 
“Германські мови та літератури”

✔Офіційний партнер 
платформи Virtuelle 
Hochschule Bayern

✔ Міжнародна співпраця з 
Штутгартським університетом



Спеціальність 035.055
 “Романські мови та літератури”

✔Стипендіальні гранти у межах 
програм Erasmus +, Campus France, 
 Institut français

✔Співпраця з міжнародною 
спільнотою Francophonie en 
Ukraine

✔Щорічне літнє навчання у 
Міжнародному мовному таборі 
асоціації "Français sans frontières "



Спеціальність 014.021 “Середня освіта         
         (англійська мова і література)”

✔ Проєкт Британської Ради в 
Україні та Міністерства 
освіти і науки України 
«Шкільний вчитель нового 
покоління»

✔ Ґрунтовна мовна, методична 
психолого-педагогічна та 
практична підготовка 
майбутнього вчителя



Спеціальність 014.021 “Середня освіта 
(німецька мова і література)”

✔Міжнародна співпраця з 
Goethe-Institut Ukraine  

✔ Cпівпраця з мовною школою 
STARTDEUTSCH SCHULE



Спеціальність 014 “Середня освіта 
(зарубіжна література, англійська мова)”

Спеціальність впроваджено вперше!

Перспективи працевлаштування:



Успішні випускники факультету

Галина 
Гаврилюк

Наталія 
Фармус

Олександра 
Федорук

Леся Ікалюк

Ксенія 
Михайлюк

Юлія Мануляк 





Факультет історії, політології і 
міжнародних відносин

•проєкт-челендж студентських 
відеороликів “Люби  і знай свій 

рідний край”
•проєкт “Школа лідерів”,  конкурс-
есе “Якою я бачу в майбутньому 
свою громаду”, конкурс “Місцеве 

самоврядування – це ми”
•проєкт “Зустріч з дипломатами”

•публікація 4-х 
томного видання 

“Західно-Українська 
Народна Республіка 

1918–1923. 
Енциклопедія” 

•публікація комплексних видань 
“Гошівська обитель Богородиці на 
Ясній Горі в Карпатах ” і “Великий 
скит у Карпатах ”

•участь студентів в 
історичних 

реконструкціях подій 
та в акціях соціальної 

пам'яті

•виступи студентів і 
викладачів з 

актуальних питань 
історії, політології і 

міжнародних 
відносин на 

телебаченні і радіо



Міжнародна діяльність та 
наукові партнери
✓співорганізація міжнародних 

наукових конференцій серії 
Colloquia Russica

✓стажування за 
програмою Еразмус+ 

✓грантова діяльність («Wołosi w 
europejskiej i polskiej 

przestrzeni kulturowej Migracje – 
siedziby – dziedzictwo 

kulturowe», «Huculszczyzna – 
antropologiczne obszary 

pamięci»)
✓програма подвійних 

дипломів в рамках 
двосторонніх угод 

(Варшавський, 
Ягеллонський, Познанський, 

Лодзький, Жешувський 
університети, Поморська 
академія у м. Слупську)

✓участь у додаткових 
стипендійних програмах, в 

т.ч міжнародних 
приватних фондів

✓участь у 
міжнародних 
стажуваннях



Спеціальності
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

014

Середня освіта 
(історія)

ОР “Бакалавр”, 
ОР “Магістр”

СЕРЕДНЯ 
ОСВІТА 

(ІСТОРІЯ)

032

Історія та 
археологія 

ОР “Бакалавр”, 
ОР “Магістр”, PhD

ІСТОРІЯ ТА 
АРХЕОЛОГІЯ 

052

Політологія 
ОР “Бакалавр”, 

ОР “Магістр”, PhD

ПОЛІТОЛОГІЯ
ПОЛІТОЛОГІЯ.
НАЦІОНАЛЬНА 

БЕЗПЕКА

291 04292 014

Міжнародні відносини, 
суспільні комунікації та 

регіональні студії 
ОР “Бакалавр”, 
ОР “Магістр”

Управління 
міжнародним бізнесом 

ОР “Бакалавр”, 
ОР “Магістр”

Міжнародні економічні 
відносини 

ОР “Бакалавр”, 
ОР “Магістр”

МІЖНАРОДНІ 
ВІДНОСИНИ, 
СУСПІЛЬНІ 

КОМУНІКАЦІЇ ТА 
РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ

МІЖНАРОДНІ 
ЕКОНОМІЧНІ 
ВІДНОСИНИ

УПРАВЛІННЯ 
МІЖНАРОДНИМ 

БІЗНЕСОМ



Спеціальність 014
 “Середня освіта (Історія)”

Кваліфікація і працевлаштування

вчитель історії і громадянської освіти заклади загальної середньої освіти (школи)

педагог-організатор відділи освіти територіальних громад

керівник гурткової роботи заклади позашкільної освіти (гурткова 
робота)

керівник шкільного краєзнавчого 
музею

заклади передвищої освіти

методист-консультант відділу освіти 
ОТГ

науково-аналітичні освітні центри

Особливості освітньої програми

виробничі педагогічні практики у школах та закладах позашкільної освіти

майстер-класи з відточення навичок професійної майстерності у роботі зі 
школярами

участь у міжнародних освітніх заходах, додаткові стипендії з приват. фондів для 
студентів



Спеціальність 032 
“Історія та археологія”

Кваліфікація і працевлаштування

архівіст, завідувач архівосховища центральні і місцеві архівні установи

експерт з комплектування музейного 
фонду

музейні і музейно-виставкові заклади

археолог, етнолог, палеограф, 
екскурсознавець

етнологічні та екскурсійні агенстсва

молодший науковий співробітник науково-дослідні інститути

вчитель-стажист закладу освіти заклади вищої, передвищої і середньої 
освіти

Особливості освітньої програми

виробничі і навчальні археологічна, архівна, етнографічна і музейна практики

реалізація програми подвійних дипломів в університетах Республіки Польща

участь у програмах студентських обмінів “Еразмус +”, додаткові стипендійні 
програми



Спеціальність 052 “Політологія”

Кваліфікація і працевлаштування

політолог, політичний оглядач органи законодавчої та виконавчої 
влади

політичний технолог і консультант органи місцевого самоврядування

експерт із суспільно-політичних 
питань

політичні партії, громадські організації

фахівець із зв’язків з громадськістю засоби масової інформації, аналітичні 
центри

фахівець у галузі політ. реклами та 
іміджу

наукові установи та заклади освіти

Особливості освітньої програми

виробничі практики у ЗМІ, офісах політичних партій та громадських 
організацій

реалізація програми подвійних дипломів в університетах Республіки Польща

безкоштовне навчання ОР “Магістр” в Університеті Марії Кюрі-Склодовської в 
м. Люблін



Спеціальність 052 “Політологія. 
Національна безпека”

Кваліфікація і працевлаштування

політолог політичний оглядач, політичний консультант

фахівець з національної безпеки експерт-аналітик із національної безпеки

експерт із суспільно-політичних питань професіонал з охоронної діяльності та безпеки

Особливості освітньої програми

виробничі практики у ЗМІ, офісах політичних партій та громадських організацій

реалізація програм подвійних дипломів з провідними університетами Європи

стажування за програмою Еразмус+ 

залучення студентів до участі у міжнародних програмах обмінів за кошти закордонних організацій



Спеціальність 291 “Міжнародні відносини, 
суспільні комунікації та регіональні студії”

Кваліфікація і працевлаштування

консультант в апараті органів держ. влади менеджер міжнародної компанії

дипломатичний кур’єр менеджер відділу міжн. співробітництва

секретар дипломатичного агентства аналітик в дослідницьких організаціях

політолог-міжнародник дослідницькі центри з міжнародних відносин 

референт, консультант із сусп.-політ. питань засоби масової інформації, наукові установи

Особливості освітньої програми

здобуття знань з кількох іноземних мов (англійська, польська, німецька, французька та ін.)

практики: перекладацька, в науково-дослідних центрах, дипломатичних установах

участь у міжнародних освітніх заходах, додаткові стипендії з приват. фондів для студентів



Спеціальність 292 “Міжнародні 
економічні відносини”

Кваліфікація і працевлаштування

начальник управління зовнішніх 
відносин

центр. і місцеві органи державної 
влади

економіст з міжнародної торгівлі міжнародні підприємства, організації

експерт із зовнішньоекономічних 
питань

представництва транснаціональн. 
корпорацій

фахівець з дослідження товарного 
ринку

міжнародні економічні міжурядові 
організації

економічний радник інтернаціональні бізнес-структури 

Особливості освітньої програми

вибір англомовних курсів, майстер-класи з відточення навичок 
спеціальності

практики: в управлінні міжн. співробітництва ОДА, на підприємствах 
стейкхолдерів ОП

участь у програмах студентських обмінів “Еразмус +”, додаткові 
стипендійні програми



Спеціальність 073 “Менеджмент ОП 
Управління міжнародним бізнесом”

Кваліфікація і працевлаштування

фахівець з корпоративного 
менеджменту

фахівець з міжнародного планування 
ринку

фахівець з бізнес-планування координатор міжнародної логістики

ризик-менеджер в міжнародному 
бізнесі

приватний підприємець у сфері міжн. 
бізнесу

міжнародний фінансовий аналітик міжнародний PR-менеджер

фахівець з міжнародної торгівлі податковий консультант міжнародного 
бізнесу

Особливості освітньої програми

поглиблення soft-skills  через опанування комунікативних методик з кількох 
іноземних мов

практики: в управлінні міжн. співробітництва ОДА, на підприємствах 
стейкхолдерів ОП

додаткові стипендійні програми, програми подвійних дипломів



Наші випускники

Олександр Сич – 
голова Івано-
Франківської 

обласної ради  

Олег Синютка – 
народний депутат 

України ІХ скликання

Ігор Соляр – 
директор Інституту 

українознавства 
НАН України

Ігор Дебенко – 
генеральний директор 

ОТБ “Галичина”

Іван Нагорняк – 
радник віцепрем’єр-

міністра з питань 
євроінтеграції

Віталій Нагірний – 
доктор історії 
Ягеллонського 

університету (м. 
Краків)





Факультет математики та 
інформатики

✓ математично-природничий 
факультет Жешувського 

університету 
(Жешув, Республіка Польща)

✓ університет у Лодзю 
(Uniwersytet Łodzki) ” 

укладено угоду про співпрацю.

✓НТУ “Гірничо-металургійна 
академія імені Станіслава Сташіца 

у Кракові” (Akademia Górniczo-
Hutnicza im. Stanisława Staszica w 

Krakowie AGH)  

З AGH укладено Угоду про спільне 
навчання ІІ ступеню, за якою студенти 

можуть безкоштовно навчатись за 
напрямом Інформатика та економетрія 

(Informatyka i ekonometria) на 
факультеті управління (Zarządzania).

Студенти факультету математики та 
інформатики ПНУ, що навчаються в 
магістратурі на освітніх програмах 

«Математика комп’ютерних технологій», 
«Актуарна та фінансова математика» і 

«Прикладна математика» мають можливість 
за бажанням одночасно і безкоштовно 
навчатися в магістратурі математично-
природничого факультету Жешувського 

університету. 

Міжнародна співпраця



Спеціальності

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Математика
ОР “Бакалавр”, 

PHd

МАТЕМАТИКА
111

Математика 
комп’ютерних 

технологій

ОР “Магістр”

МАТЕМАТИКА
113

Прикладна 
математика

ПРИКЛАДНА 
МАТЕМАТИКА

113

04122 126

Комп’ютерне 
моделювання та 

технології 
програмування

Інформаційні 
системи та 
технології

Комп’ютерні    
науки

ПРИКЛАДНА 
МАТЕМАТИКА

КОМП’ЮТЕРН
І НАУКИ

ІНФОРМАЦІЙНІ 
СИСТЕМИ ТА 
ТЕХНОЛОГІЇ

111

04121

Інженерія 
програмного 
забезпечення

ІНЖЕНЕРІЯ 
ПРОГРАМНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

04014.04

Середня освіта 
(математика, 

інформатика,      
англійська мова)

СЕРЕДНЯ 
ОСВІТА 



Спеціальність 111 
“Математика”

Для здобувачів освіти, які не 
бояться математичних задач, 

мають гарну інтуїцію і люблять 
мислити. Для тих, хто прагне 

здобути ґрунтовні знання і 
зрозуміти, як їх застосувати.

Посада, яку може зайняти 
випускник: 

математик-дослідник, 
математик-аналітик, 

програміст, 
прикладний системний 

аналітик, 
актуарій, 

науковий співробітник



Спеціальність 111 “Математика 
комп’ютерних технологій”

Для здобувачів освіти, які не бояться думати і розвивати навички 
мислення. Прагнуть застосувати спеціальні розділи математики, 

щоб зрозуміти, як працюють технології ІТ, і що змінити та 
доповнити, щоб працювало краще… Тих, що створюватимуть 

"чарівні палички" для кодерів.

Посади, які може зайняти випускник:

аналітик програмного 
забезпечення

науковий співробітник у галузі 
математики та програмування програміст прикладний (C/С++, Prolog, системи 

комп'ютерної математики, бібліотеки комп'ютерної 
графіки, наукові видавничі системи,  засоби лексичного 

і синтаксичного аналізу тексту та розробки 
компіляторів)



Спеціальність 113 
“Прикладна математика” 

Підготовка у галузі прикладної математики спрямована на практичне застосування 
математичних методів i ІТ-технологій при розв’язуванні широкого кола задач у 

різних сферах людської діяльності: виробничій, економічній, науковій, 
комп’ютерних технологій тощо.

Посади, які може зайняти випускник: 

математик-
аналітик 

фахівець зі створення 
програмного забезпечення

програміст (С++, С#, Java, 
GPSS, системи комп'ютерної 

математики)

веб-розробник / дизайнер 
(HTML, CSS, PHP, JavaScript, 

MySQL, Bootstrap)

аналітик комп'ютерних 
систем і комунікацій

аналітик комп'ютерного 
банку даних

аналітик операційного і 
прикладного програмного 

забезпечення

адміністратор баз 
даних

науковий співробітник



Спеціальність 113 “Комп’ютерне 
моделювання та технології програмування”

Стрімкий розвиток комп’ютерних технологій відкриває нові можливості для розв’язування задач 
методами прикладної математики і комп’ютерної техніки. Сьогодні жодна серйозна задача не 
вирішується без побудови математичної і комп’ютерної моделі. Для прикладного математика 

комп’ютер є інструментом, за допомогою якого він розв’язує задачу.

Посади, які може зайняти випускник: 

фахівець зі 
статистичного аналізу 

даних (R, 
Pandas/Matplotlib, SQL)

фахівець з комп'ютерного 
моделювання систем 

(UML, GPSS, Matlab/Scilab)

фахівець з інтелектуального 
аналізу даних 

(Scikit-learn/TensorFlow, WEKA)

аналітик операційного і 
прикладного програмного 

забезпечення
програміст 

прикладний (C++, 
Python, Java/C#, 

Haskell/Lisp)

фахівець з web-розробки/дизайну (HTML, CSS, PHP, 
JavaScript, jQuery, Flask/Django)

математик-аналітик з дослідження 
операцій (Maple/Maxima, PER/TORA, 

SymPy/SciPy)
менеджер проєктів 

(Microsoft 
Project/ProjectLibre)



Спеціальність 
122 “Комп’ютерні науки”

Для здобувачів освіти, які не мислять 
себе без комп'ютера!!! Для тих, хто 

хоче вивчити фундаментальні основи 
комп'ютерних наук і стати лідером в 

галузі інформаційних технологій.

Посади, які може зайняти випускник: 

інженер-програміст (C#, 
Java, Objective-C, Swift, PHP, 
Python, Unity 3D, SpriteKit …)

системний адміністратор 
(Windows, Linux, macOS)

адміністратор баз даних 
(SQL, MSSQL, MySQL)

фахівець з інформаційних 
технологій (Matlab, R, 

BigData, Unit Tests)

ІТ-керівник відділу 
(Scrum, Agile)

програміст прикладний (С++, C#, Java; 
Objective-C, Swift для Apple Macintosh)

веб-розробник/дизайнер (HTML, CSS, 
JavaScript, Node-JS, JQuery, Bootstrap, 

Photoshop, PHP, C#, Ruby )

програміст 
системний (С/С++, 

Assembler)



Спеціальність 126 “Інформаційні 
системи та технології”

Для здобувачів освіти, які не мислять 
себе без комп'ютера!!! 

Для тих хто хоче вивчити 
фундаментальні основи 

комп'ютерних наук і стати лідером в 
галузі інформаційних технологій.

Посади, які може зайняти випускник: 

інженер-програміст (C#, 
Java, Objective-C, Swift, PHP, 
Python, Unity 3D, SpriteKit …)

системний адміністратор 
(Windows, Linux, macOS)

адміністратор баз даних 
(SQL, MSSQL, MySQL)

фахівець з інформаційних 
технологій (Matlab, R, 

BigData, Unit Tests)

ІТ-керівник відділу 
(Scrum, Agile)

програміст прикладний (С++, C#, Java; 
Objective-C, Swift для Apple Macintosh)

веб-розробник/дизайнер (HTML, CSS, 
JavaScript, Node-JS, JQuery, Bootstrap, 

Photoshop, PHP, C#, Ruby )

програміст 
системний (С/С++, 

Assembler)



Спеціальність 121 “Інженерія 
програмного забезпечення”

Для здобувачів освіти, які пов'язують 
своє майбутнє з ІТ. Дітей з 

практичними нахилами, поєднаними з 
алгоритмічним мисленням, які змусять 
комп'ютер виконувати те, що потрібно 

замовнику.

програміст та 
адміністратор баз даних 
(SQL, MySQL, PostgreSQL, 

SQLite, NoSQL)

web-розробник / дизайнер 
(PHP, Python, Ruby, JavaScript, 

JQuery / HTML, CSS)

фахівець з аналізу даних 
(R, DM, BigData)

менеджер програмних 
проектів (PMBoK, 

методології Waterfall, Agile, 
Lean)

програміст 
системний 

(С, Assembler)

програміст прикладний (С++, C#, Java; 
Objective-C, Linux, Android, iOS)

інженер з якості та тестування 
програмних продуктів 
(Unit tests, UI Testinf)

архітектор 
програмних систем 

(UML, OOD)

Посади, які може зайняти випускник: 

адміністратор комп’ютерних мереж (Cisco)ІТ-директор або керівник підрозділу ІТ



Спеціальність 114.04  “Середня освіта 
(математика, інформатика)”

Для творчих і креативних здобувачів 
освіти, які хочуть працювати з 
дітьми. Не бояться вчитися і 

розвиватися, люблять і знають 
математику настільки добре, щоб 

пояснити її іншому.

Посада, яку може зайняти випускник, 
по завершенню бакалаврату: 

 вчитель математики ЗСО, 
 вчитель інформатики ЗСО, 

 керівник гуртка ЗПО, 
 асистент вчителя, 

 лаборант.



Спеціальність 114.09 “Середня освіта 
( інформатика, англійська мова)”

Для творчих і креативних здобувачів 
освіти, які хочуть працювати з 
дітьми. Не бояться вчитися і 

розвиватися, люблять і знають 
математику настільки добре, щоб 

пояснити її іншому.

Посада, яку може зайняти випускник, 
по завершенню бакалаврату: 

 вчитель інформатики ЗСО,  
 вчитель англійської мови ЗСО, 

 керівник гуртка ЗПО, 
 асистент вчителя,  

 лаборант



Наші випускники

Артур 
Марцінковський 
 – інженер-програміст 
(Software Development 

Engineer II) відділу 
High Volume Hiring в 
Амазоні (Ірландія)

Вікторія 
Мельникович-
Семків – вчитель 
математики Stedelijk 
Dalton Lyceum, місто 

Dordrecht, посада Docente 
wiskunde, 

rekenen en mediawijsheid 

Анастасія Чучвара 
(Давидок) – старший 

науковий співробітник 
відділу математичного 

моделювання нерівноважних 
процесів Центру 

математичного моделювання 
Інституту прикладних 

проблем механіки і 
математики ім. Я. С. 

Підстригача НАН України

Ярослав 
Олексин – віце-

президентом з 
розробки програмного 
забезпечення компанії 

[bvblogic] 
(Vice President of 

Software Development)

Павло 
Черноволенко – 
інженера-програміста 

(Senior Software Engineer) 
в компанії

  Bitlog (Швеція, 
Стокгольм) 





Педагогічний факультет

Спеціальності

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

012

ОР “Бакалавр”, 
ОР “Магістр”

ДОШКІЛЬНА 
ОСВІТА

013

ОР “Бакалавр”, 
ОР “Магістр”

ПОЧАТКОВА 
ОСВІТА

231

Соціальна робота
ОР “Бакалавр”

СОЦІАЛЬНА 
РОБОТА

014.2
04

231

011

ОР “PhD”
ОР “Магістр”

ОР “PhD”

Соціальна педагогіка
ОР “Бакалавр”, 
ОР “Магістр”

СЕРЕДНЯ 
ОСВІТА 

(УКРАЇНСЬКА 
МОВА)

СОЦІАЛЬНА 
РОБОТА

ОСВІТНІ, 
ПЕДАГОГІЧНІ 

НАУКИ



Спеціальність 
013 “Початкова освіта”

Працевлаштування Особливості освітньої програми

• вчитель початкової школи;
• вчитель англійської мови і літератури в початковій школі;
• вчитель музичного мистецтва в початковій школі;
• вчитель образотворчого мистецтва в початковій школі;
• асистент вчителя ЗСО з інклюзивним/інтегрованим 

навчанням; 
• фахівець інклюзивного ресурсного центру; 
• організатор позакласної та позашкільної виховної роботи 

з дітьми;
• вихователь групи продовженого дня;
• вчитель хореографії початкової школи; 
• директор ЗОШ І-ІІІ ст.;
• заступник директора ЗОШ І-ІІІ ст.;
• методист, інспектор у відділах райдержадміністрацій, 

управліннях освіти; 
• викладач педагогіки;
• магістратура будь якої спеціальності університету і 

працевлаштування за її фахом.

• здобувач вищої освіти набуває компетентностей з 
різних галузей наук відповідно до специфіки 
роботи вчителя початкової школи; 

• має можливість отримати поглиблену професійну 
підготовку в процесі вільного вибору окремих 
дисциплін та блоків вибіркових дисциплін; 

• програма враховує регіональні особливості 
майбутньої професійної діяльності студентів,а 
також специфіку роботи з учнями з особливими 
освітніми потребами. 

• враховує гнучкість, прогностичність системи 
початкової освіти, а також побажання 
стейкхолдерів щодо покращення організації 
підготовки майбутніх фахівців, що відображається 
в періодичному оновленні вибіркових дисциплін.



Спеціальність 
012 “Дошкільна освіта”

Працевлаштування Особливості освітньої програми

• Вихователь дошкільного навчального 
закладу;

• Вихователь-методист;
• Асистент вихователя закладу 

дошкільної освіти;
• Директор дошкільного виховного 

закладу;
• Завідувач дитячого садка (дитячих 

ясел, ясел-садка);
• Інспектор-методист;
• Інспектор з дошкільного виховання, 

позашкільної роботи;
• Гувернер.

• Психолого-педагогічна, дидактична та методична 
підготовка майбутніх вихователів до роботи з 
дітьми раннього та дошкільного віку, а також з 
дітьми з особливими освітніми потребами.

• Підготовка фахівців дошкільної освіти 
здійснюється з урахуванням соціальних запитів 
територіальних громад.

• Програму розроблено в контексті наступності між 
дошкільною та початковою освітою.

• Співпраця з Департаментом освіти та науки 
(м.Івано-Франківськ), закладами дошкільної освіти 
міста і області, а також університетами України.

• Можливість здобуття подвійних дипломів у ЗВО 
Республіки Польща.



Спеціальність 231 “Соціальна робота”
Освітня програма “Соціальна педагогіка”



Спеціальність 231 “Соціальна робота”
Освітня програма “Соціальна робота”



Наші випускники

Руслана Палій  -  
директорка 

закладу 
дошкільної освіти 

“Бджілка” (м. 
Івано-Франківськ)

Людмила 
Мацук – кандидат 
педагогічних наук,  
професор кафедри 
теорії та методики 

дошкільної та 
спеціальної освіти 

ПНУ

Марта Проц – 
кандидат 

педагогічних наук, 
доцент Львівського 

національного 
університету імені 

Івана Франка 

Христина 
Терлецька – 

викладач географії 
Університет Короля 

Данила, ПНУ

Сергій 
Самборський  – 

викладач
Івано-Франківського 
коледжу Львівського 

національного 
аграрного університету





Участь студентів у міжнародних 
наукових заходах



Факультет природничих наук

Працівниками факультету опубліковано понад 800 статтей у фахових виданнях України та більше 250 – у 
наукометричних базах даних, 35 монографій видано в Україні та 13 англомовних розділів монографій за кордоном; 1000 
тез і матеріалів конференцій в Україні та 75 за кордоном; 180 підручників та понад 500 навчально-методичних видань.

 Реалізовано більше 25 міжнародних колективних та індивідуальних грантів:
✔  Екологічна освіта в Білорусі, Росії та Україні (Tempus IV «EcoBRU», партнер – Бременський університет, Німеччина); 
✔ Грант від Wolkswagen Foundation, Germany, Cellular mechanisms of healthy brain  ageing under caloric restriction (партнер - 

Тюбінгенський університет, Німеччина)
✔  Персоналізовані   підходи    для попередження ожиріння та діабету –  спільна румунсько-українська  програма 

отримання та поширення  знань про здоров’я (PrePOD) – (партнер - Сучавський університет імені Штефана чел 
Маре, Румунія)

Наші переваги:
✔  наукова кар’єра;
✔  міжнародна співпраця: обміни, 

навчання та стажування за 
кордоном;

✔  великий досвід у міжнародній 
грантовій діяльності.

Наші партнери:
Підвищення кваліфікації викладачів проходить у
- Ганноверській медичній школі, університетах м. 
Тюбінген, Падерборн, Бремен та Лунд (Німеччина);

 - університеті Земмельвайса (Угорщина);

 - Ягеллонському, Варшавському та Лодзькому 
університетах, Поморській академії (Республіка Польща);
 
- Сучавському університеті Стефана чел Маре (Румунія). 

Науковці факультету є учасниками симпозіуму Volkswagen 
Stiftung та світового конкурсу стартапів Falling Wall 
(Німеччина), міжнародного саміту 60-ти країн у Китаї.



Досягнення наших студентів

Переможець конкурсу 
за кращу магістерську 

роботу
Стипендія Фундації 

Лозинських 2021

Стипендіати  Фонду 
Інституту  

Східноєвропейських 
досліджень (Республіка 

Польща)Стипендіати 
Благодійного фонду 

«Повір у себе»

Міжнародний молодіжний табір «Екокампус 
Чорногора»

Осіння школа юного 
біохіміка

Призери ІІ етапу 
Всеукраїнського  конкурсу 

студентських наукових робіт 

Призери ІІ етапу Всеукраїнської 
студентської олімпіади 

Стажування студентів за програмою  
“Молодь і влада”



Спеціальності

ОР «Бакалавр»

014.05 Середня освіта 

(Біологія та здоров’я людини)

014.06 Середня освіта (Хімія)

014.07 Середня освіта (Географія)

091 Біологія (ОП «Біологія та

лабораторна діагностика», 
«Біохімія, біотехнологія та 
методологія біологічних 
досліджень»)

101 Екологія

102 Хімія

106 Географія

201 Агрономія

205 Лісове господарство

ОР «Магістр»

014.05 Середня освіта (Біологія та 
здоров’я людини)

014.07 Середня освіта (Географія)

014.15 Середня освіта (Природничі 
науки)

091 Біологія (ОП «Біологія»,

«Біохімія», «Лабораторна діагностика 
біологічних систем»)

101 Екологія

102 Хімія

106 Географія

201 Агрономія

205 Лісове господарство

PhD (доктор філософії)

091 Біологія 

(ОП «Біологія», 
«Біохімія»)

102 Хімія

132 Матеріалознавство

205 Лісове господарство

201 Агрономія



Факультет природничих наук

•Отримати навички роботи в лабораторії (визначення 
біохімічних показників – концентрацій метаболітів та 
активності ферментів, аналіз експресії генів – ПЛР та 
імуноблотинг)

•Працювати на сучасному обладнанні, наявному на 
кафедрі біохімії та біотехнології ПНУ, а також у 
вітчизняних та закордонних лабораторіях

•Підготуватись до наукової кар'єри, включаючи 
аспірантуру на кафедрі біохімії та біотехнології ПНУ 
та інших вітчизняних, а також закордонних 
університетів 

•Утворити мережу зв'язків, завдяки спілкуванню з 
ровесниками та визначними вченими на 
всеукраїнських та міжнародних конференціях 

•Поглиблено вивчити англійську мову та вільно 
користуватись нею в професійній діяльності

•Розвинути soft skills і стати частиною команди 
науковців

Навчання за нашими освітніми 
програмами дає можливість

Наші випускники працюють у

•Діагностичних центрах і лабораторіях, 
зокрема «Медекс Плюс», «Пріма МЕД», 
«Сінево», «Діамеб», «Медсервіс» 

•Лабораторіях санітарно-
епідеміологічних станцій, карантинних 
служб, експертно-криміналістичних 
центрів та центрів стандартизації

•Мікробіологічних та біохімічних 
лабораторіях закладів громадського 
харчування

•Приватних підприємствах, які 
спеціалізуються на біотехнологічних 
розробках

•Науково-дослідних установах та 
університетах України, Європейського 
Союзу, Канади і США

Хочеш 
дізнатися 
більше?
Cкористайся 
QR-кодом:

Освітній рівень «бакалавр»
Освітня програма 

«Біохімія, біотехнологія та 
методологія біологічних 

досліджень»

Освітній рівень «бакалавр»
Освітня програма 

«Біохімія, біотехнологія та 
методологія біологічних 

досліджень»

Освітній рівень «магістр»
Освітня програма

«Біохімія» 

Освітній рівень «магістр»
Освітня програма

«Біохімія» 

3 роки 10 місяців3 роки 10 місяців

1 рік 4 місяці1 рік 4 місяці



091 “Біологія та лабораторна 
діагностика”

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ:
✔ Навчання на сучасному лабораторному     обладнанні 
✔ Робота з провідними фахівцями в галузі біології та 

медицини
✔ Участь у міжнародних грантових проєктах
✔ Можливість навчатися за програмою «Два дипломи»

Наші випускники  мають можливість 
працевлаштування в:

✔ Навчально-наукові Інститути та центри
✔ Краєзнавчі та природознавчі музеї
✔ Природоохоронні організації
✔ Профільні клініко-діагностичні центри
✔ Центр гемодіалізу
✔ Центри репродукції людини та планування сім’ї



114.05 “Середня освіта 
(Біологія та здоров’я людини)”

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ:
✔ Навчання із використання інноваційного обладнання та 

сучасних педагогічних технологій 
✔ Робота з провідними фахівцями в галузі педагогіки та біології 
✔ Участь у міжнародних освітніх грантових проєктах
✔ Можливість навчатися за програмою «Два дипломи»

Наші випускники  мають можливість 
працевлаштування:

✔ Учителем біології 
✔ Педагогом-валеологом
✔ Керівником гуртка у позашкіллі
✔ Організатором еколого-натуралістичної 

діяльності

Освітня програма поєднує в собі вивчення сучасних 
інноваційних методик викладання біології та валеології 
з грунтовними теоретичними та практичними 
навичками  в галузі біології; практичні навички 
викладання та проведення польових досліджень.



Спеціальність 101 “Екологія”

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ:
✔ Навчання на сучасному обладнанні
✔ Робота з провідними фахівцями в галузі екології
✔ Участь у різноманітних екологічних проєктах
✔ Можливість навчатися за програмою «Два дипломи»

Наші випускники  мають можливість 
працевлаштування в:

✔ Об’єкти природно-заповідного фонду
✔ Органи державного екологічного управління і контролю
✔ Науково-дослідні установи
✔ Департамент екології

Освітня програма орієнтована на здобуття студентами 
професійних знань, умінь, навичок, загальних та фахових 
компетентностей для успішного здійснення професійної 

діяльності.



Факультет природничих наук



114.06 “Середня освіта (хімія)”

КАФЕДРА ХІМІЇ СЕРЕДОВИЩА ТА ХІМІЧНОЇ ОСВІТИ

Умови вступу - мультипредметний тест МПТ

Бакалавр середньої освіти 

Вчитель хімії, екології та природознавства

може працювати:
• вчителем середнього навчально-виховного закладу

• вчителем закладу середньої освіти
• організатором позакласної роботи та позашкільної виховної 

роботи
• лаборантом

• фахівцем в галузях освіти



114.15 “Середня освіта 
(Природничі науки)”

КАФЕДРА ХІМІЇ СЕРЕДОВИЩА ТА ХІМІЧНОЇ ОСВІТИ

Магістр середньої освіти

Вчитель природничих наук,фізики, хімії, 
біології

може працювати:
• вчителем природничих наук, фізики, хімії, 

біології
• вчителем закладу середньої освіти

• викладачем професійно-технічних закладів
• керівником гуртків

• фахівцем в галузях освіти



114.07 “Середня освіта 
(Географія)”

Сфера працевлаштування:
- вчитель закладів загальної середньої освіти;
- вчитель закладів професійно-технічної освіти;
- керівник гуртків Державного центру туризму і 
краєзнавства;
- організатор позакласної та позашкільної виховної роботи з 
дітьми.

Наші переваги:
- навчальна практика в літніх оздоровчих таборах;
- можливість стати стипендіатами іменних академічних 
стипендій; 
- змістовне наповнення дозвілля виховними тематичними 
заходами;
- найкрутіші мандрівки Україною та гірськими стежками 
Карпат. 

Протягом навчання студенти 
проходять  польову навчальну та 

педагогічну практики, 
займаються науковою роботою

Наше дозвілля

Реалізовані 
можливості:✔ академічний обмін 

протягом одного 
семестру в Польщі;✔ програма “два дипломи”;

✔ німецька служба 
академічних обмінів 
(DAAD) для студентів.



106 “Географія”

Сфера працевлаштування:
- географ;
- екскурсовод, працівник туристичного агентства;
- спеціаліст у державних структурах та відомствах (держадміністраціях, ОТГ);
- міжнародний науковий центр “Обсерваторія”;
- об’єкти природозаповідного фонду;
- керівник гуртків регіональних центрів туризму і краєзнавства;
- організатор позакласної та позашкільної роботи з молоддю.

Наші переваги:
- навчальна польова практика;
- виробнича практика в природоохоронних установах, обласних      
управліннях земельних ресурсів, екології та водного господарства тощо;
- можливість стати стипендіатами іменних академічних стипендій; 
- змістовне наповнення дозвілля виховними тематичними заходами;
- найкрутіші мандрівки Україною та гірськими стежками Карпат. Наші випускники – наша 

гордість

Олег Понайда, 
заступник голови,

 Рожнятівська районна 
рада

Степан Дем’янів, 
Сільський голова 
с. Драгомирчани

Ярослав Свідрак, 
Директор  ТОВ 

«Енергосервісна
 компанія «Адамсон»

Марія Більчак, 
методист Івано-Франківського 

обласного центру туризму і 
краєзнавства

Олексій Тригубяк, 
альпініст, засновник  
компанії мандрівників 

Fun Karpaty

Ольга Андрейчук,
інженер, 

Дністровське
басейнове 
управління

водними ресурсами



205 “Лісове господарство”

Згідно Доповіді Продовольчої та сільськогосподарської організації 
ООН (FAO) ліси містять 60000 різних видів дерев, 80% видів земноводних, 
75% видів птахів і 68% видів всіх ссавців Землі. Для того, щоб зупинити 
процес обезліснення і втрати біорізноманіття, нам потрібно зберігати ліси і 
дерева, розпоряджатися ними в рамках комплексного ландшафтного підходу 
і усувати завдану шкоду за допомогою відновлення лісів. 

«Ліси ніколи не бувають безмовні для тих, хто розуміє їхню мову, 
а що стосується розмов, то вмій тільки розрізняти голоси лісу, і 
ти почуєш чимало розумних і повчальних промов»
Фенімор Купер (1789-1851)

Науково-педагогічний склад кафедри становлять висококваліфіковані 
фахівці, серед яких 2 доктори наук і 5 кандидатів наук. 
• Бакалавр лісового господарства, термін навчання 3 роки 10 місяців.
• Магістр лісового господарства, термін навчання 1 рік 4 місяці
• Вступ на основі молодшого бакалавра, термін навчання 2 роки 10 

місяців. 
Наукові напрями досліджень: охорона і відтворення лісів, захисна роль і 

стійкість лісів Карпат, екологія і моніторинг лісів. 

Кафедра співпрацює з провідними закладами вищої освіти України, 
науково-дослідними організаціями, лісогосподарськими підприємствами 
регіону та природоохоронними установами, де студенти зможуть проходити 
навчальні та виробничі практики. 

Наші випускники 

Ярошик О.В.- 
ТВО начальника 

управління в Івано-
Франківському 

обласному управлінні 
лісового та мисливського 

господарства 

Зейналян А.М.- 
лісничий 

Богородчанського 
лісництва ДП 

«Солотвинське ЛГ»

Лучин І.І.- 
лісничий 

Солотвинського 
лісництва ДП 

«Солотвинське ЛГ»



201 “Агрономія”

 "Земля-єдине джерело багатства, і лише сільське 

господарство його примножує" 
Франсуа Мене (1694-1774)

За даними Продовольчої і с/г організації ООН 
(FAO) щороку близько 700 млн людей страждають від 
голоду. Роль розвитку аграрного сектору в подоланні 
світової продовольчої кризи тільки зростатиме.

Науково-педагогічний склад кафедри 
становлять висококваліфіковані фахівці. Навчальний 
процес забезпечують 2 доктори 
сільськогосподарських  наук та 4 кандидати с.-г. наук.
• Бакалавр із агрономії, термін навчання - 3 роки, 

10 місяців.
• Магістр із агрономії, термін навчання - 1 рік і 4 

місяці.
Наукові інтереси: органічне землеробство, 

рослинництво, біоенергетичні культури.
Кафедра розвиває партнерство з міжнародними 

університетами, зокрема, університетом штату 
Монтана за напрямом використання біоенергетичних 
культур на біопаливо.

Наші випускники 

Гофмейстер Д.О - 
начальник відділу 

виробництва та 
переробки продукції 

рослинництва, 
садівництва в Івано-
Франківському ОДА.

Косар В.І. – 
Агроном-

ґрунтознавець, 
«ПП Західний Буг»



Наші випускники

Заячківська Аліна
Аспірантка 

Саарландського 
університету  
(Німеччина)

Семанюк Уляна
Провідна фахівчиня 
кафедри біохімії та 

біотехнології ПНУ ім. 
Стефаника (Івано-

Франківськ, Україна)

Владислав Когут
Судовий експерт 

молекулярно-
генетичних 
досліджень 

ДНДЕКЦ (Київ, 
Україна) 

Клоновський 
Андрій

Лікар-лаборант у 
клініці Медекс плюс 
(Івано-Франківськ, 

Україна)

Леся Сіщук
Лабораторія 

клінічної імунології 
та алергології «Dila» 

(Київ, Україна)

Тарас Приймак
асистент, кафедра 

анатомії Івано-
Франківського 

національного медичного 
університету (Івано-

Франківськ) 

Драгомирецька 
Ярослава

Провідний фахівець в 
ДУ «Івано-Франківська 
обласна фітосанітарна 

лабораторія» плюс 
(Івано-Франківськ)

Глов’як Андрій 
медична лабораторія 

«Діамеб» (Івано-
Франківськ, Україна)

Струтинська Тетяна
Аспірантка  

університету 
Хельсінкі ( Фінляндія)





Факультет психології

Спеціальності

033

Філософія

ФІЛОСОФІЯ 053
054

Реабілітаційна 
психологія

ОР “Бакалавр”

Соціологія

ПСИХОЛОГІЯ

СОЦІОЛОГІЯ



Факультет психології

Випускники програми можуть працювати:
• у закладах охорони здоров’я (лікувально-профілактичні 

заклади, перинатальні, наркологічні, реабілітаційні центри, 
заклади санаторно-курортного лікування); 

• в інклюзивно-ресурсних центрах; дитячих центрах творчості 
та дозвілля; 

• у центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; 
• службі довіри, дитячих будинках, школах-інтернатах, 

геронтологічних центрах; 
• у сферах діяльності, пов’язаних з екстремальною та 

кризовою психологією (пенітенціарні заклади, військові 
формування Міністерства оборони України та Міністерства 
внутрішніх справ України); 

• у закладах системи освіти (дошкільні, загальноосвітні, 
професійні, заклади вищої освіти)

 Освітня програма «Реабілітаційна 
психологія»  Освітня програма «Психологія»

Випускники програми можуть працювати:
• у закладах системи освіти (дошкільні, загальноосвітні, 

професійні, вищі навчальні заклади); 
• в інклюзивно-ресурсних центрах; 
• в лікувальних установах;
• у центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 

дитячих центрах творчості та дозвілля;
• у дитячих будинках, притулках, геронтологічних 

центрах; 
• у пенітенціарних закладах, митниці, військових 

формуваннях Міністерства оборони України та 
Міністерства внутрішніх справ України; 

• в установах з відбору персоналу (кадрові агентства, 
центри зайнятості, центри профорієнтації та ін.);

• в організаціях та бізнес-структурах; 
• приватна діяльність психолога.



Освітня програма “Філософія”

Випускники програми можуть працювати: 
в освітніх установах, установах та організаціях різних форм власності вчителями, філософами-аналітиками, 
експертами, керівниками проектів, менеджерами з персоналу, державними службовцями при державних 
адміністраціях тощо. 

Види економічної діяльності (код КВЕД (73.20) «дослідження та експериментальні розробки у  галузі 
суспільних  та  гуманітарних  наук»;  (85)  «освіта»  (дошкільна,  початкова,  загальна  середня,  професійно-
технічна, вища, допоміжна діяльність у сфері освіти) тощо. 

Професійні назви робіт (за  ДК  003:2010  (2443.2)  «філософ»,  «фахівець  з  релігієзнавства», 
«організатор  з  персоналу»,  (2320)  «вчитель  середнього  начально-виховного  закладу»,  (3436.2)  «помічник 
керівника виробничого підрозділу», (3443) «інспектор з соціальної допомоги», (3460) «фахівець з вирішення 
конфліктів  (побутова  сфера)»,  (2412.2)  «профконсультант»,  (1238)  «керівник  проектів  та  програм  у  сфері 
нематеріального виробництва»,  (2443.2) «експерт  із суспільно-політичних питань»,  (2443.2) «консультант  із 
суспільно-політичних питань (в партіях та інших громадських організаціях)», (2412.2) «експерт із соціальної 
відповідальності».



Можливості подальшого 
навчання

Магістратура

• ОП 
«Психологія»

• ОП «Клінічна та 
реабілітаційна 
психологія»

Аспірантура (PhD)

• ОП 
«Психологія»





Наші проєкти

• «Академія тьюторства»
• Дебати
• Ранок з психологом
• Рубрика «Запитання та відповіді»
• Консультативна майстерня «Довіра»

Волонтерські проєкти:
• «Лікар Свято»
• «Янголи поруч»
• «School of mentall health»

НАШІ 
МОЖЛИВОСТІ:
• Міжнародна мобільність
• Стипендіальні конкурси
• Практика в організаціях
• Навчання на кафедрі 

військової підготовки
• Вибіркові дисципліни



Факультет туризму

✓можливість 
проходження навчання на 

кафедрі військової 
підготовки 

✓можливість стати 
учасником програми 
подвійних дипломів



Спеціальності

242

Туризм

ОР “Бакалавр”

ТУРИЗМ 241

241

Готельно- 
ресторанна справа

Міжнародний 
готельний бізнес

ГОТЕЛЬНО- 
РЕСТОРАННА 

СПРАВА

ГОТЕЛЬНО- 
РЕСТОРАННА 

СПРАВА

242
Туризм. Проектно- 

грантовий 
менеджмент

ОР “Бакалавр”

ТУРИЗМ

Туризмознавство

ОР “Магістр”

242 ТУРИЗМ



Спеціальність 242 “Туризм”

Кваліфікація
за дипломом    

Бакалавр з туризму
Фахівець з туристичного обслуговування

Екскурсовод. Фахівець із гостинності (готелі, 
туристичні комплекси та ін.)

Робота у сфері міжнародного та 
внутрішнього туризму

Ключові дисципліни

• Організація туристичних подорожей
• Організація екскурсійної діяльності
• Менеджмент в туризмі
• Маркетинг в туризмі
• Туроперейтинг
• Інноваційний розвиток туризму



Освітня програма 242 «Туризм.
Проектно-грантовий менеджмент»

Кваліфікація
за дипломом

Бакалавр з туризму
Фахівець з туристичного обслуговування

Екскурсовод. Фахівець із гостинності (готелі, 
туристичні комплекси та ін.)

Ключові дисципліни
• Командоутворення в проектній діяльності 
• Інноваційні методи управління проектами
• SMM-менеджмент
• Менеджмент в туризмі
• Управління проектами та цільовими 

програмами
• Інноваційний розвиток туризмуРобота з проектами і 

грантами на національному 
та регіональному (ОТГ) 

рівнях



Освітня програма 242 
“Туризмознавство”

Робота у сфері міжнародного 
та внутрішнього туризму; 

наукові дослідження

Ключові дисципліни

• Міжкультурна комунікація в туризмі
• Міжнародний туризм
• Планування та обслуговування турпотоків
• Ринок послуг в туризм
• Управління якістю туристичних послуг

Кваліфікація
за дипломом

Менеджер в туризмі
Професіонал в галузі туризму



Освітня програма 241 “Готельно-
ресторанна справа”

Програма орієнтується на новітні наукові дослідження у 
галузі організації і діяльності закладів готельного та 

ресторанного бізнесу, курортного господарства; напрями 
адаптації до стандартів ЄЄ

Під час навчального процесу здобувач 
вчиться застосовувати та використовувати: 
устаткування та технологічне обладнання, 

що використовуються у готельно-
ресторанному господарстві; комп’ютерну 

техніку та необхідне програмне 
забезпечення для забезпечення діяльності 
закладів готельно-ресторанного бізнесу; 
інноваційні та інформаційні технології у 

сфері готельно-ресторанної справи.



Освітня програма
 241 “Міжнародний готельний бізнес”

Багатопрофільна підготовка фахівців з 
організації діяльності суб’єктів готельного 
бізнесу, у т. ч. з міжнародним капіталом на 

ринку послуг України та організація 
діяльності суб’єктів готельного бізнесу на 

міжнародних ринках. Проходження практики 
та стажування за кордоном з отриманням 

сертифікатів. Інтерактивні виїзні практичні 
заняття. Залучення закордонних науковців і 

практичних працівників готельного та 
ресторанного бізнесу до навчального процесу





Факультет туризму

Навчально-методичні та практичні заняття на одних з найбільших 
об’єктах соціокультурного сервісу 

Виїзний навчально-методичний семінар 
на базі ДО “Резиденції “Синьогора”

Відвідування музею «Писанка»
у м. Коломия



Факультет туризму

Проходження 
виробничої практики 

студентами факультету 
туризму закордоном

(2018/2019 н.р.)

Болгарія – 40 студентів
Німеччина – 29 студентів

Країни проходження практики:

- Болгарія                        - Китай
- Греція                            - ОАЕ
- Угорщина                      - Німеччина
- Чехія                              - Мальдіви
- Туреччина                     - США

Закордонна практика –

- Заробляння орієнтовно 400 у.о. 
щомісяця;

- офіційний стаж роботи;

- неоціненний практичний досвід;

- змістовний відпочинок і дозвілля.



Наші випускники

Ірина Шабан -  заслужена 
співачка України

Аліна Сусак -  власниця
візово -туристичної агенції 

«Tour Exper», блогерка

Ілона Федорчук -  
власниця

туристичноі агенції Fayna 
Travel 

Іванна Чігур -  власниця
туристичноі агенції Fayna 

Travel 



Фізико-технічний факультет

Виконання наукових досліджень у рамках 
програми НАТО «Наука заради миру та безпеки»:

- 2014-2016 «Термоелектричні матеріали та пристрої 
для енергоощадження та підвищення безпеки» (партнер 
– університет Газі, Анкара, Туреччина);

- 2021-2022 «Детектори важкого ультрафіолетового 
випромінювання проти терористичних загроз» субтема 
«Отримання плівок GaN методом фізичного осадження у 
вакуумі» (партнер – університет Центральної Флориди, 
Орландо, США)

Виконання серії міжнародних безпекових досліджень, зокрема:
- Створення навчально-наукового центру «Наноматеріали для 
акумулювання та генерації енергії» 
(грантодавач – CRDF Global, USA)

Для студентів є можливість: 
• Навчатися на кафедрі військової підготовки;
• Бути учасником програми подвійних дипломів з партнерськими 

університетами Польщі (бакалаврат, магістратура)



Спеціальності

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

105

Медична фізика

ПРИКЛАДНА 
ФІЗИКА ТА 

НАНОМАТЕРІАЛИ

123

Комп’ютерна 
інженерія

КОМП’ЮТЕРНА 
ІНЖЕНЕРІЯ

171

Електроніка

ЕЛЕКТРОНІКА

105
04

104

014.08

Матеріали і 
системи 

відновлюваної 
енергетики

Фізика і 
математика

Комп’ютерна фізика

ПРИКЛАДНА 
ФІЗИКА ТА 

НАНОМАТЕРІАЛИ

ФІЗИКА ТА 
АСТРОНОМІЯ

СЕРЕДНЯ 
ОСВІТА 

(ФІЗИКА)



Фізико-технічний факультет

Працевлаштування Особливості освітньої програми

• Наукові дослідження з метою 
розроблення медичного 
обладнання;

• Експлуатація діагностичного 
медичного обладнання;

• Візуалізація та обробка 
результатів досліджень і 
спостережень;

• Аналіз медичних даних;
• Біохімічні лабораторії…

• Організація програми подвійних дипломів рівня «бакалавр» з технічним 
університетом AGH (Краків, Польща);

• Наявність програми подвійних дипломів рівня «магістр» з 
Жешувським університетом (Жешув, Польща);

• Реалізація концепції «навчання через науку»: студенти мають 
можливість ще з молодших курсів долучатися до наукових груп на 
факультеті та ставати співавторами реальних наукових публікацій;

• Залучення студентів до участі у міжнародних програмах обмінів за 
кошти закордонних організацій.

• З 2022 року – ми є виконавцями проєкту щодо створення сучасного 
Центру «MAMM: Modern Analyses for Molecular Medicine» спільно з 
університетом Марбургу (Німеччина)

105 “Прикладна фізика та наноматеріали”
Освітні програми «Медична фізика» 



Фізико-технічний факультет

105 “Прикладна фізика та наноматеріали”
Освітні програми «Матеріали і системи відновлюваної 

енергетики»
Працевлаштування Особливості освітньої програми

• Наукові дослідження з метою створення нових 
відновлювальних джерел енергії;

• Експлуатація відновлювальних джерел енергії;
• Розрахунки монтування робочих систем 

відновлювальних джерел енергії;
• Розробка матеріалів у якості активних 

елементів відновлювальних джерел енергії;
• Енергоаудит та енергоменеджмент;
• Фахівець з екологічних та економічних питань 

експлуатації відновлювальних джерел енергії;

• Організація програми подвійних дипломів рівня 
«бакалавр» з технічним університетом AGH (Краків, 
Польща);

• Наявність програми подвійних дипломів рівня «магістр» з 
Жешувським університетом (Жешув, Польща);

• Реалізація концепції «навчання через науку»: студенти 
мають можливість ще з молодших курсів долучатися до 
наукових груп на факультеті та ставати співавторами 
реальних наукових публікацій;

• Залучення студентів до участі у міжнародних програмах 
обмінів за кошти закордонних організацій.



Фізико-технічний факультет

Спеціальність 104 “Фізика та астрономія”
Освітня програма «Комп’ютерна фізика»

Працевлаштування Особливості освітньої програми

• Фірми й установи - розроблювачі й експерти
програмного забезпечення;
• Комп'ютерні інформаційні центри;
• Комерційні фірми, що здійснюють реалізацію,
ремонт і обслуговування комп'ютерної техніки;
• Фізик-дослідник;
• Фахівець з розробки апаратного забезпечення
комп’ютерних систем та їх експлуатація;
• Робота в науково-дослідних інститутах, 

дослідно-конструкторських бюро і 
лабораторіях;

• Організатор і керівник науковими 
дослідженнями.

• Організація програми подвійних дипломів рівня 
«бакалавр» з технічним університетом AGH (Краків, 
Польща);

• Наявність програми подвійних дипломів рівня «магістр» з 
Жешувським університетом (Жешув, Польща);

• Реалізація концепції «навчання через науку»: студенти 
мають можливість ще з молодших курсів долучатися до 
наукових груп на факультеті та ставати співавторами 
реальних наукових публікацій;

• Залучення студентів до участі у міжнародних програмах 
обмінів за кошти закордонних організацій.



Фізико-технічний факультет

Спеціальність 114.08 Середня освіта (Фізика)
Освітня програма «Фізика і математика»

Працевлаштування Особливості освітньої програми

Прикарпатський національний університет імені 
Василя Стефаника є єдиним у регіоні ЗВО, який 
готує висококваліфікованих вчителів фізики і 
математики:
• Вчитель загальноосвітнього навчального 

закладу;
• Керівник гуртка;
• Лаборант (освіта)

• Зорієнтованість на сучасні методики навчання, технології 
викладання та використання найновіших засобів для 
формування успішного вчителя. 

• Дисципліни даної освітньої програми викладаються з 
використанням сучасних інформаційно-комунікаційних 
технологій, потужної матеріально-технічної бази, що дає 
можливість майбутньому вчителю знайомитися з 
інноваційними методиками і бути готовим до викладання 
не тільки фізики та математики, як окремих предметів, але 
й міжгалузевих інтегрованих STEAM-курсів в закладах 
загальної середньої освіти.



Фізико-технічний факультет

Спеціальність 171 Електроніка
Освітня програма «Електроніка»

Працевлаштування Особливості освітньої програми

Фахівці спеціальності «Електроніка» володіють 
широким спектром знань для ефективного 
застосування комп’ютерно-інтегрованих 
електронних методів і засобів в усіх галузях науки 
і техніки та можуть працювати в сферах:
• електроніки, 
• радіо електроніки, 
• телекомунікацій, 
• біоме дичної електроніки, 
• автоелектроніки 
на по садах експертів, аналітиків, інженерів-
конструкторів та ін.

• На факультеті впроваджена система подвійних дипломів з 
європейськими ВНЗ.

• Під час навчання студенти кафедри мають можливість 
проходити практику та стажування у провідних компаніях 
регіону ВАТ «Мікрол», Softjourn, SoftServe, ЕКТОС, ВО 
“Карпати”, ТзОВ “Нетгруп”, FLEXTRONICS, Leoni, ELEX, 
Технополіс.

•  Студенти отримують поглиблені знання комп’ютерної 
техніки, володіють комп’ютерними системами 
автоматизованого проектування, дослідження, 
програмування і налаштування різноманітних електронних 
пристроїв і систем – від побутових до складних 
промислових. Добре володіють кількома мовами 
програмування, зокрема С++, Python, PHP, JAVA та інші.



Фізико-технічний факультет

Спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія
Освітня програма «Комп’ютерна інженерія»

Працевлаштування Особливості освітньої програми

Сферою діяльності фахівців комп’ютерної 
інженерії є розроблення, проектування та 
експлуатація: 
• звичайних і високопродуктивних комп’ютерних 

систем, 
• локальних і кор поративних комп’ютерних 

мереж, 
• Інтернет мереж, 
• баз даних, 
• системних і прикладних програмних засобів, 
• вбудованих комп’ютерних пристроїв, 
• засобів цифрового зв’язку, 
• систем опрацювання сигналів і зображень. 

• На факультеті впроваджена система подвійних дипломів з 
європейськими ВНЗ.

• професійна підготовка з електроніки, програмування та 
інтеграції апаратних і програмних платформ, а також 
автоматизованого комп’ютерного про екту вання 
мікропроцесорів, вбудованих комп’ю терних систем, 
інтегральних схем, сенсорів, програмування 
мікроконтролерів та ПЛІС;

• вивчення мов програмування С++, Bash, Python, асемблер, 
PHP, JavaScript, MySQL, Qt, VHDL, Verilog.



Наші партнери

USA:
University of Toledo (Toledo, OH)
University of Central Florida (Orlando, FL)
Worcester Polytechnic Institute (Boston, MA)
Massachusetts Institute of Technology (Boston, MA)

Poland:
Rzeszow University (Rzeszow)
AGH University of Science and 
Technology (Krakow)

Germany:
Marburg University (Marburg)
University Medical Centre of Münster 
(Münster) 

Slovenia:
University of Nova Gorica (Nova Gorica)

Turkey:
Gazi University (Ankara)

China:
Harbin Institute of Technology (Harbin)



Наші випускники

Dipl.-Phys.
Dr. Ruslan Mykhaylonka

Навчання: 1995-1999
Scientific Assistant R&D

Jena, Germany

Dr. Taras Horishnyy
Навчання: 1997-2000
McKinsey & Company, 

Massachusetts 
Institute 

of Technology (MIT)
Boston, USA

Прокопів В.В.
Навчання: 2000-

2005
Секретар 

Київради VIII 
скликання,

Київ, Україна

Dr. Taras 
Parashchuk

Навчання: 2007-
2011

Assistant Prof., 
Ph.D., AGH

Krakow, Poland

Dr. Lyubov Titova
Навчання: 1995-1999
Associate Professor of 

Physics, Worcester 
Polytechnic Institute, 

Boston, USA

Dr. Myroslav 
Zapukhlyak

Навчання: 2001-
2005

PhD, senior analyst, 
University of Marburg
Marburg, Germany





Факультет фізичного виховання і 
спорту

Спеціальності

014.11
СЕРЕДНЯ 
ОСВІТА 

(ФІЗИЧНА 
КУЛЬТУРА)

017
227

ОР “Бакалавр”,
ОР “Магістр”

ОР “Бакалавр”,
ОР “Магістр”

ФІЗИЧНА 
КУЛЬТУРА І 

СПОРТ

ФІЗИЧНА 
ТЕРАПІЯ, 

ЕРГОТЕРАПІЯ

ОР “Бакалавр”,
ОР “Магістр”



Факультет фізичного виховання і 
спорту

Твоя майбутня професія:
❖ Викладач закладів загальної середньої 

освіти;
❖ Вчитель закладу загальної середньої освіти;
❖ Керівник секції спортивного напряму;
❖ Інструктор оздоровчо-спортивного туризму 
        (за видами туризму);
❖ Організатор позакласної і позашкільної

        роботи з дітьми;
❖ Інструктор з фізичної культури.

Твоя майбутня професія:
❖ Викладач закладів загальної середньої 

освіти;
❖ Вчитель закладу загальної середньої освіти;
❖ Керівник секції спортивного напряму;
❖ Інструктор оздоровчо-спортивного туризму 
        (за видами туризму);
❖ Організатор позакласної і позашкільної

        роботи з дітьми;
❖ Інструктор з фізичної культури.

Терміни навчання
ОР «Бакалавр» - 4 роки навчання
ОР «Магістр» - 1,5 років навчання

Терміни навчання
ОР «Бакалавр» - 4 роки навчання
ОР «Магістр» - 1,5 років навчання

Освітня програма

“Середня освіта 
(Фізична культура)”



Факультет фізичного виховання і 
спорту

Освітня програма

“Фізична культура і 
спорт” Терміни навчання

ОР «бакалавр» - 4 роки 
навчання
ОР «магістр» - 1,5 років 
навчання

Терміни навчання
ОР «бакалавр» - 4 роки 
навчання
ОР «магістр» - 1,5 років 
навчання

Твоя майбутня професія
⮚ Тренер-викладач з виду спорту

⮚ Фітнес-тренер

⮚ Інструктор з фізичної культури і спорту 

(тренажерного комплексу, спортивної школи, 

ЗСО, стройової та фізичної підготовки, 

спортивно-оздоровчого туризму)

⮚ Фахівець у сфері фізичної рекреації, анімаційної 

та спортивно-масової роботи

⮚ Викладач закладу вищої освіти

Твоя майбутня професія
⮚ Тренер-викладач з виду спорту

⮚ Фітнес-тренер

⮚ Інструктор з фізичної культури і спорту 

(тренажерного комплексу, спортивної школи, 

ЗСО, стройової та фізичної підготовки, 

спортивно-оздоровчого туризму)

⮚ Фахівець у сфері фізичної рекреації, анімаційної 

та спортивно-масової роботи

⮚ Викладач закладу вищої освіти

ffvs.pnu.edu.ua

Офіційний 
сайт

кафедри

bit.ly/3izGZDY

Офіційна 
сторінка

в Facebook



Факультет фізичного виховання і 
спорту

Освітня програма

“Фізична терапія і ерготерапія” Бакалаврат – денна форма навчання
Магістратура – денна і заочна форми

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ:
- асистент фізичного 

терапевта
- масажист, масажист 

спортивний
- фізичний терапевт, 

ерготерапевт



Наші випускники

Олена 
Сайко

Дзвенислава 
Токарева

Віталій 
Калініченко

Андрій 
Данищук

Іван 
Гавриль

Євген 
Марусяк

Юрій 
Іванишин

Андрій 
Лабич

Ігор Никифорук, Андрій 
Джелеп

Денис 
Рудницький

Констянтин 
Лисейко

Петро Білейчук,  Іван 
Білейчук





Факультет філології

Любов ‒ це
Love is

Якщо для тебе... 

Кохайтеся, чорноброві, та не з 
москалями...

O lovely maidens, fall in love,
But not with Muscovites...

Чого являєшся 
мені у сні?

Why do you appear to me 
in dreams?

Я в серці маю те, 
що не вмирає!

I have that in my heart which cannot 
die!

 І
л
ю

ст
р
ац

ії:
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az
ar

 D
u
b
iv



Факультет філології

@philology_family

Адже ми:

# повертаємо моду на 
грамотність;

# змінюємо підхід до 
прочитання літератури;

# навчимо тебе мислити як 
філолог.

Дружня сім’я 
Факультету 
філології 

радо чекає 
саме на тебе!

Якщо ти... 

Хочеш правильно 
розмовляти та 

прагнеш 
досконало 

володіти рідною 
державною 
вишуканою 
українською 

мовою?

Chcesz 
mówić 

po polsku?

Chceš 
mluvit česky?



Спеціальності

Спеціальності
Освітні програми

ОР Бакалавр ОР Магістр

014 Середня освіта 
014.01 Українська мова і література

Середня освіта 
(українська мова і література)

Середня освіта 
(українська мова і література)

035 Філологія 
035.01 Українська мова та література Українська мова і література Українська мова і література

014 Середня освіта 
014.028 Польська мова і література

Середня освіта 
(польська мова та література) -

035 Філологія 
035.033 Слов’янські мови та літератури (переклад 
включно), перша  польська‒

Польська мова і література Польська мова і література

Польська мова і література та англійська мова -

035 Філологія 
035.038 Слов’янські мови та літератури (переклад 
включно), перша  чеська‒

Чеська мова і література -

061 Журналістика Журналістика Журналістика та медіакомунікація



014 Середня освіта
014.01 Українська мова і література

Освітній рівень «Бакалавр»
Освітня програма «Середня освіта (українська мова і література)»
Обсяг освітньої програми: 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 3 роки 10 місяців

Освітній рівень «Магістр»
Освітня програма «Середня освіта (українська мова і література)»
Обсяг освітньої програми: 90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1 рік 4 місяці

Навчання на україністиці  це занурення у світ автентичного національного ‒
фольклору, дослідження українознавчих студій та вивчення методики поціновування 
українства в дитячих серцях крізь призму мови, літератури, пісні…

Дозволяє студентам:

- отримати ґрунтовні знання і з філології, і з методики викладання;
- спробувати себе у ролі вчителя завдяки безпосереднім практикам у школах;
- спілкуватися українською літературною мовою на високому професійному рівні 

та розвивати свою творчість;
- поєднати філологічне обдаровання з педагогічним покликанням.



035 Філологія
035.01 Українська мова і література

Освітній рівень «Бакалавр»
Освітня програма «Українська мова і література»
Обсяг освітньої програми: 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 3 роки 10 місяців

Освітній рівень «Магістр»
Освітня програма «Українська мова і література»
Обсяг освітньої програми: 90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1 рік 4 місяці

Студенти спеціальностей україністики проходять практику, під час якої збирають фольклор 
і діалектизми, відточують педагогічну майстерність у школах міста та області. Навчання на 
україністиці - це територія живого спілкування, формування успішних особистостей, 
особливий простір для креативу та реалізації найрізноманітніших ідей.

Студент-філолог може:

- отримати ґрунтовні знання в галузі української філології;  
- високопрофесійно володіти рідною мовою в усному й писемному різновидах;
- дізнатись про всі грані філологічних наук; 
- спробувати себе дослідником, письменником, рецензентом, редактором, референтом, 

мовознавцем, літературознавцем…
- бути учасником ради стейкголдерів; 
- розвинути свої наукові й творчі здібності та стати успішною особистістю.



014 Середня освіта
014.028 Польська мова і література

Освітній рівень «Бакалавр»
Освітня програма «Середня освіта (польська мова і література)»
Обсяг освітньої програми: 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 3 роки 10 місяців
Кваліфікація: Вчитель польської мови і літератури, української мови і літератури

Студенти-полоністи мають унікальну можливість формування мовного середовища на 
факультеті, оскільки до навчального процесу залучаються іноземні фахівці.

Студенти зможуть:

- спілкуватися на високому фаховому рівні українською та польською мовами;
- використовувати польську мову в практичній діяльності;
- навчитися здійснювати прямий та зворотний переклад документів, методичних 

матеріалів та інших джерел, написаних польською мовою;
- стати успішним вчителем, тьютором, репетитором, методистом.

Навчаючись на цій освітній програмі, студенти мають можливість у рамцях академічної 
мобільності проходити стажування та практики у численних ЗВО Республіки Польща.



035 Філологія
035.033 Слов’янські мови та літератури
(переклад включно), перша  польська‒

Освітній рівень «Бакалавр»
Освітня програма «Польська мова і література»
Обсяг освітньої програми: 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 3 роки 10 місяців

Освітній рівень «Бакалавр»
Освітня програма «Польська мова і література та англійська мова»
Обсяг освітньої програми: 90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1 рік 4 місяці

Освітній рівень «Магістр»
Освітня програма «Польська мова і література»
Обсяг освітньої програми: 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 3 роки 10 місяців

До навчального процесу на полоністиці залучаються іноземні фахівці, зокрема на кафедрі слов’янських мов викладає 
лекторка з Польщі, магістриня філології Саманта Бусіло. Студенти спеціальностей полоністики мають можливість 
проходити безпосереднє стажування у закладах вищої освіти Республіки Польща.

Студенти зможуть:

- оволодіти професійними навичками викладання польської мови і літератури;
- сформувати високопрофесійні якості і здібності філолога, перекладача;
- демонструвати знання різноманітних фахових перекладацьких методик та уміти застосовувати їх на практиці;
- використовувати системні і креативні підходи при визначенні специфічних особливостей різних типів 

перекладу.



035 Філологія
035.038 Слов’янські мови та літератури

(переклад включно), перша  чеська‒

Освітній рівень «Бакалавр»
Освітня програма «Чеська мова і література»
Обсяг освітньої програми: 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 3 роки 10 місяців

Студент-богеміст може:
- відкрити для себе Чехію;
- пройти обов’язкову практику в чеському вузі в межах програми академічної мобільності;
- навчатися з носіями мови;
- оволодіти широким спектром навичок;
- стати успішним перекладачем, копірайтером, спічрайтером, репетитором;
- займатися художнім перекладом українською мовою творів чеських авторів;
- працевлаштуватися у спільному українсько-чеському підприємстві.

Студенти цієї освітньої програми успішно популяризують здобутки чеської культури в Україні та 
української - у Чеській Республіці, сприяючи таким чином зміцненню міждержавних взаємин 
двох країн.

У рамцях академічної мобільності студенти і викладачі Факультету філології плідно 
співпрацюють із Карловим університетом у Празі, Масариковим університетом у Брно, 
Університетом Палацького в Оломоуці.



061 Журналістика

Освітній рівень «Бакалавр»
Освітня програма «Журналістика»
Обсяг освітньої програми: 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 3 роки 10 місяців

Освітній рівень «Магістр»
Освітня програма «Журналістика та медіакомунікація»
Обсяг освітньої програми: 90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1 рік 4 місяці

Cтуденти-журналісти під керівництвом компетентних викладачів проводять свої перші прямі 
етери в телерадіостудії, у медіашколі та на студентському радіо «STEFANYK-FM», що 
функціонують у межах факультету.

Після кожного року навчання майбутні журналісти проходять газетно- журнальну, 
радіовиробничу та телевізійну види практик на відомих телеканалах та в засобах масової 
інформації. Також студенти цієї спеціальності мають можливість долучитися до створення 
медіа- та видавничого продукту.

Особливості працевлаштування:
- різноманітна журналістська, редакторська та видавнича діяльність;
- діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення, телекомунікації; 
- виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм;
- можливість поєднувати роботу і навчання.





Науково-дослідна робота

Студенти мають можливість брати участь у міжнародних, всеукраїнських і регіональних 
наукових конференціях, конкурсах й олімпіадах, стипендійних програмах та грантових проєктах, 

а також безпосередню участь у житті свого факультету й університету.

Серед студентів Факультету філології чимало призерів та стипендіатів, зокрема здобувачів 
стипендії Президента України, академічних стипендій імені державних діячів першого 

українського уряду, стипендії Фонду Інституту Східноєвропейських досліджень (Варшава), 
стипендії Фундації Лозинських (США), стипендії Благодійного Фонду «Повір у себе»; призерів 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань та спеціальностей, 
Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, Міжнародного мовно-

літературного конкурсу імені Тараса Шевченка, Всеукраїнського конкурсу з польської орфографії 
і навіть переможців програми академічної мобільності ЄС Еразмус+ К1.



Виконання міжнародних проєктів:
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Інститут післядипломної освіти 
та довузівської підготовки

Регіональний акселератор для розвитку стартапів 
регіону (від ООН): 2021-2022 рр.: 

Фінансування та менторська підтримка стартапів

“Децентралізація приносить кращі результати та 
ефективність” (DOBRE): 2020-2022 рр.:

навчальні курси із ефективного управління в територіальних 
громадах

ECHO-Ukraine (з University of New Mexico (США))
поширення сучасної науково-доказової та практично-спрямованої 

інформації від фахівців США 



Наші партнери

USA:
Oregon Health & Science University (OHSU), Portland, 
Oregon

Poland:
•Ягеллонський університет (м. Краків, Польща)
•Лодзький університет (м. Лодзь, Польща)
•Жешувський університет (м. Жешув, Польща)
•Вища професійна школа в Хелмі (м. Хелм, Польща)
•Центр управління МВА (м. Лолзь, Польща)
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ОР “Бакалавр”

ПСИХОЛОГІЯ



Спеціальність 281 “Публічне 
управління та адміністрування”

Працевлаштування Особливості освітньої програми

1)органи державної влади; 
2)правоохоронні органи;
3)державна фіскальна служба;
4)прокуратура;
5)органи державної статистики;
6)органи казначейства, фінансового 

управління; 
7)Міністерства та відомства; 
8)органи соціального захисту, 

управління пенсійного фонду; 
9)міжнародні організації з 

представництва державних 
інтересів України;

10)інші державні організації, 
підприємницькі структури; 

11)органи місцевої влади.

1)можливість проходити навчання, стажування 
в межах програми навчальної мобільності 
ERASMUS+ KA1;

2)можливість отримувати  стипендії  від 
фондів  (Фонд Лозинських  та Фонд 
Інституту Східноєвропейських досліджень);

3)викладачі ОП є експертами проєкту DOBRE, 
результатом чого є перенесення досвіду та 
зарубіжних практик в освітній процес 
реалізації ОП;

4) актуальність освітньої програми у зв’язку з 
процесом децентралізації та формування 
управлінців нової генерації;

5) можливість бути учасником тренінгів та 
вебінарів від Школи управлінців нової 
генерації.



Спеціальність 073 “Менеджмент” 
(Бізнес-адміністрування)

Працевлаштування Особливості освітньої програми

1)генеральний директор об’єднання 
підприємств, 

2)голова правління, 
3)директор підприємства, 

представництва, філії;
4)керівник в органах місцевого і 

державного управління, начальник 
служби;

5)керівник департаменту, директор з 
економіки, начальник управління;

6)комерційний  директор;
7)голова комісії (бюро), завідуючий 

групою, начальник відділу;
8)керівник проектів і програм;
9)викладач, науковий співробітник і 

консультант тощо.

1)використання в навчальному процесі 
інноваційних, новітніх  методик 
викладання;

2)можливість набуття практичного 
досвіду шляхом проходження практики 
та стажування в провідних установах, 
підприємствах та організаціях регіону;

3)залучення до навчального процесу 
кращих практиків з сфери бізнесу;

4)високий рівень працевлаштування та 
кар’єрного зростання випускників;

5)можливість бути учасником тренінгів 
та вебінарів від ГО “Школи бізнесу і 
менеджменту”;

6)викладання дисциплін англійською 
мовою;

7)подвійні дипломи.



Спеціальність 073 “Менеджмент” 
(Управління навчальним закладом)

Працевлаштування Особливості освітньої програми

1)Міністр освіти;
2)ректор;
3)керівник ліцею, школи; 
4)керівник дошкільного навчального 

закладу, завідувач навчального 
закладу;

5)начальник (завідувач) 
структурного підрозділу в освіті;

6)начальник відділу освіти в ТГ.

1)використання в навчальному процесі 
інноваційних, новітніх  методик викладання;

2)високий рівень працевлаштування та кар’єрного 
зростання випускників;

3) можливість бути учасником тренінгів та 
вебінарів від ГО “Школи бізнесу і 
менеджменту”;

4)можливість вивчати основи менеджменту 
закладів освіти англійською мовою, 
удосконалюючи знання іноземної мови та 
підвищуючи таким чином свою 
конкурентоспроможність;

5)  оптимальний графік навчального процесу;
6) можливості для керівників навчальних закладів 

отримати практичні інструменти управління 
(стратегічне планування, управління якістю, 
проєктне управління).



Спеціальність 016 “Спеціальна 
освіта” (Логопедія)

Працевлаштування Особливості освітньої програми

Заклади спеціальної освіти, заклади 
дошкільної та загальної середньої 
освіти зі спеціальними та інклюзивними 
групами/класами, позашкільні заклади 
освіти, навчально-реабілітаційні центри, 
реабілітаційні та медичні установи, інші 
заклади системи Міністерства освіти і 
науки України, Міністерства соціальної 
політики України, Міністерства охорони 
здоров’я, які надають психолого-
педагогічні, корекційно-розвиткові та 
реабілітаційні послуги дітям з 
особливими освітніми потребами та 
особам з інвалідністю.

1)підготовка висококваліфікованих фахівців, 
здатних на засадах нової філософії освіти 
професійно застосовувати на практиці 
фундаментальні знання з теорії та практики 
організації освітнього процесу у закладах 
дошкільної, загальної середньої освіти з 
інклюзивним та інтегрованим навчанням, 
спеціальних та реабілітаційних закладах освіти; 

2)спроможних розв’язувати складні задачі і 
практичні проблеми у цій сфері з метою корекції 
і компенсації порушень психофізичного розвитку 
осіб з особливими    освітніми    потребами   
 різних    вікових    груп,    насамперед,  з 
акцентуацією на здобутті навичок та знань у 
сфері навчання, виховання, корекції та 
реабілітації дітей з порушенням мовлення



Спеціальність 053 “Психологія” (Дитяча 
психологія та психологічна практика)

Працевлаштування Особливості освітньої програми

1)приватна психологічна практика;
2)практичний психолог в дошкільних 

закладах освіти;
3)практичний психолог в 

загальноосвітніх закладах освіти;
4)психолог в медичних лікувальних 

закладах (клініках);
5)спеціальний психолог інклюзивно-

ресурсного центру;
6)практичний психолог в соціально-

реабілітаційних закладах.

1)європейські стандарти психологічної 
освіти;

2)50% часу практики;
3)викладання дисциплін психотерапевтами, 

клінічними психологами і психологами-
практиками;

4)зручний час для навчання;
5)неперервність навчання і підвищення 

кваліфікації випускників програми; 
6)можливість продовження 

психотерапевтичної освіти за кордоном.



Наші випускники

Віталій  Мерінов 
(навчання: 2016-

18) – депутат 
Івано-Франківської 
міської ради 7-го 

скликання

Тетяна Куца 
(навчання: 2016-17) – 

директор 
Букачівського

ЗДО (ясла-садок) 
«Малятко» 

Оксана Якимів 
(навчання: 2015-16) –  
директор у Вигодська 

спеціальна школа

Іван Нагорняк 
(навчання: 2008-20)

– Advisor to the 
Deputy PM for 

European and Euro-
Atlantic Integration у 
Cabinet of Ministers 

of Ukraine

Юлія Акуленко (навчання: 
2018-19) – 

заступник Голови Правління 
АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" 

Анна Веркалець (навчання: 
2018-20) – 

Head of Recruitment 
Department у COAX Software 







Коломийський  навчально-
науковий інститут

Вже десятки тисяч колишніх студентів 
повірили в те, що досягнуть бажаних цілей 
саме завдяки тим знанням й навичкам, які 

вони отримали в Коломийському 
навчально-науковому інституті

Коломийський навчально-науковий інститут - це: 
1)цікаві роки навчання у «писанковому» й літописному місті 

Коломия; 
2)гнучка і прозора система отримання знань;

широкі можливості для професійної самореалізації в мінливому світі;
3)батькам: та сама освіта, але з меншими затратами, можливість мати 

дітей «напохваті»;
4)тільки для студентів нашого Інституту спеціальності Початкова 

освіта діє програма подвійних дипломів (навчання у Республіці Польща 
у Вищій школі лінгвістичній, місто Ченстохов).



Спеціальності

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

013

ОР “Бакалавр”

ПОЧАТКОВА 
ОСВІТА

014.01

Українська мова і 
література

ОР “Бакалавр”

СЕРЕДНЯ ОСВІТА 

014.11

Фізична культура

ОР “Бакалавр”

СЕРЕДНЯ ОСВІТА
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ОР “Бакалавр”

ПСИХОЛОГІЯ



Спеціальність 013 “Початкова 
освіта” 

Працевлаштування Особливості освітньої програми

1)вчитель початкових 
класів;

2)директор школи;
3)керівник дитячого 

оздоровчого заклад;
4)інспектор міського 

відділу освіти;
5)методист районного 

відділу освіти.

1)Міждисциплінарний, практико зорієнтований 
характер навчання (навчання на дослідницькій 
основі); 

2)формування загальних, фахових, універсальних 
(soft skills) компетентностей.

3)планування та організація інтегрованого 
тематично-проектного навчання в початковій школі; 

4)розроблення різних типів проектів щодо 
реалізації компетентнісного навчання в початковій 
школі; 

5)опанування сучасних методик, технологій 
діяльнісного навчання молодших школярів та 
управління класом; безперервна іншомовна 
підготовка майбутнього педагога.



Спеціальність 014.01 “Середня освіта” 
(Українська мова і література)

Працевлаштування Особливості освітньої програми

1)викладач, учитель української 
мови і літератури (в ЗОШ, середніх 
спеціальних, середніх професійних, 
вищих навчальних закладах);

2)журналіст;
3)секретар-референт;
4)діловод;
5)редактор газети;
6)працівник бібліотеки;
7)працівник гуманітарних 

відділів державних установ.

Програма є освітньо-професійною та 
орієнтована на забезпечення 
конкурентоздатності випускників на 
сучасному ринку праці. Її мета полягає 
в підготовці компетентного фахівця в 
галузі сучасної філології. Вона дає 
ґрунтовну наукову підготовку для 
продовження навчання на ступінь 
магістра й проведення прикладних 
досліджень. У рамках програми 
студенти вивчають особливості 
літературного редагування текстів.



Спеціальність 014.11 “Середня освіта” 
(Фізична культура)

Працевлаштування Особливості освітньої програми

1)вчитель фізичної культури в 
загальноосвітніх навчальних закладах;

2)інструктор з фізичного виховання 
дітей дошкільного віку;
тренер-викладач з видів спорту;

3)фітнес-тренер;
4)головний методист з фізичної 

культури;
5)керівник дитячо-юнацької 

спортивної школи;
6)керівник спортивного клубу;
7)головний консультант з фізичної 

культури (керівник головного 
підрозділу).

Програма орієнтована на набуття 
студентами професійних знань, умінь 
та навичок для успішного здійснення 
діяльності учителя фізичної культури 
загальноосвітнього навчального 
закладу, передбачає надання широкого 
спектру послуг з фізичної культури та 
фізичного виховання у закладах 
позашкільної освіти учнівської 
молоді.



Спеціальність 053 “Психологія” 

Працевлаштування Особливості освітньої програми

1)профконсультант;
2)спеціаліст з надання 

допомоги неблагополучним 
сім’ям;

3)спеціаліст з соціальної 
роботи;
голова секції (творчої);

4)психолог;
5)науковий співробітник з 

психології;
6)консультант медико-

психолого-педагогічної комісії;
7)завідувач молодіжного 

центру;
8)головний консультант 

(керівник головного підрозділу).

1) Логічний структурований перехід від 
базових теоретичних дисциплін до спеціальних 
практичних. 

2) Освітні компоненти загальної та 
професійної підготовки адаптовані відповідно 
до запитів сучасної психологічної практики, 
тому передбачають формування у здобувачів 
умінь і навичок надання допомоги у розв’язанні 
психологічних проблем індивідів та груп, 
ґрунтуючись на сучасному.

3) Відмінністю програми є забезпечення за 
рахунок вибіркових освітніх компонентів 
можливості здобувача визначитися зі сферою 
майбутньої професійної діяльності, подальшого 
професійного розвитку та самовдосконалення.



Наші випускники 

Людмила Михайлова – 
директор Інклюзивно-

ресурсного центру

Марія  Чепіль  – майстер спорту 
України міжнародного класу з 
пауерліфтингу, неодноразова 

призерка всеукраїнських і 
міжнародних змагань з 

пауерліфтингу, суддя національної 
категорії

Наталія Трефяк  – 
директор  Центру 

професійного розвитку 
педагогічних працівників 

Коломийської міської ради





Навчально-науковий Інститут 
мистецтв 

Навчально-науковий інститут мистецтв 
Прикарпатського національного університету імені 

Василя Стефаника  провідний мистецький 

навчальний заклад і науково-методичний центр 
розвитку наукових досліджень із проблем 

мистецтвознавства, культурології, професійної 
художньої освіти Галичини з високим науковим

і творчим потенціалом



Спеціальності

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

022

Графічний дизайн
Дизайн одягу/взуття
Дизайн середовища

ОР “Бакалавр”, 
ОР “Магістр”

ДИЗАЙН
023

ОР “Бакалавр”, 
ОР “Магістр”, PhD

ОБРАЗОТВОРЧЕ 
МИСТЕЦТВО, 

ДЕКОРАТИВНЕ 
МИСТЕЦТВО, 
РЕСТАВРАЦІЯ

014.12

Образотворче 
мистецтво

ОР “Бакалавр”, 
ОР “Магістр”

СЕРЕДНЯ ОСВІТА

025

04014.13 024

ОР “Бакалавр”, 
ОР “Магістр”, PhD

ОР “Бакалавр”
Музичне мистецтво

ОР “Бакалавр”, 
ОР “Магістр”

МУЗИЧНЕ 
МИСТЕЦТВО

СЕРЕДНЯ ОСВІТА ХОРЕОГРАФІЯ
026

ОР “Бакалавр”

СЦЕНІЧНЕ 
МИСТЕЦТВО

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

034

PhD

КУЛЬТОРОЛОГІЯ



Спеціальність 022 «Дизайн» (Графічний 
дизайн. Дизайн одягу/взуття.

Дизайн середовища)

Працевлаштування Особливості освітньої програми

1)дизайнер (дизайнер поліграфічної 
продукції та мультимедійних систем, 
дизайнер середовища та ландшафту, 
дизайнер одягу);

2)керівник дизайн-проєктами; арт-
директор;

3)завідувач музею та виставковими 
просторами;

4)науковий співробітник музею та 
художньої галереї;

5)викладач спеціалізованих 
мистецьких закладів;

6)асистент, викладач вищого 
навчального закладу;

7)дизайнер у галузі веб-дизайну, 
інформаційних технологій і медіа-
дизайну;

8)дизайнер реклами; художник; 
фото-художник

1)забезпечує широкопрофільну підготовку фахівців 
у сфері дизайну, здатних до проєктування та створення 
дизайн-об’єктів; 

2)сприяє професійній самореалізації, взаємодії з 
колегами у моно/мультидисциплінарній команді, 
налагодженні контактів із замовником, самопрезентації,;

3)передбачає вивчення теоретичних та практичних 
засад дизайн-проєктування, освоєння сучасних 
комп’ютерних технологій в різних сферах дизайну;

4)враховує сучасні тенденції культурного, 
економічного та соціального розвитку регіону;

5)формує у студентів уміння аналізувати ринкову 
ситуацію та нові тенденції у дизайні;

6)залучення студентів до соціально значущих 
міжнародних, регіональних, університетських проєктів 
та грантових програм,       практичної реалізації дизайн-
проєктів;

7)навчання студентів відбувається за участі 
провідних дизайнерів, художників і науковців регіону.



Спеціальність 023 «Образотворче 
мистецтво, декоративне мистецтво, 

реставрація»
Працевлаштування Особливості освітньої програми

1)художник;
2)художник-оформлювач;
3)скульптор;
4)керівник художнього цеху 

(майстерні);
5)викладач початкових 

спеціалізованих мистецьких закладів 
(«Дитяча школа мистецтв» «Дитяча 
художня школа», «Центр дитячої та 
юнацької творчості» та ін.);

6)керівник приватної художньої 
студії;

7)асистент, викладач вищого 
навчального закладу; 

8)науковий співробітник музею та 
художньої галереї;

9)завідувач музею.

1)студенти опановують ґрунтовними 
теоретичними  знаннями і практичними навичками 
з провідних напрямів образотворчого мистецтва; на 
власний вибір поглиблено вивчають графіку, 
малярство, іконопис або  скульптуру.

2)здобувачі освіти вивчають сучасні 
комп’ютерні технології в галузі образотворчого 
мистецтва;

3)базова професійна підготовка митця-
художника доповнюється педагогічними 
компетенціями, здатністю випускників викладати 
фахові дисципліни;

4)можливість особистого творчого розвитку 
студентів, залучення їх до мистецького життя 
регіону, зокрема участь студентів у виставках, 
пленерах, конкурсах.

5)здійснюється якісний навчальний процес, 
який забезпечується висококваліфікованими 
викладачами кафедри та запрошеними провідними 
фахівцями у галузі мистецтва та освіти України



Спеціальність 024 «Хореографія»

Працевлаштування Особливості освітньої програми

1)артист балету;
2)балетмейстер;
3)викладач хореографічних дисциплін;
4)викладач початкових спеціалізованих мистецьких 

навчальних закладів;
5)керівник танцювального колективу;
6)асистент балетмейстера;
7)методист позашкільного закладу;
8)репетитор з балету;
9)методист культурно-освітнього закладу;
10) керівники підрозділів у сфері культури, відпочинку 

та спорту

1)освітня програма розроблена  з урахуванням сучасних потреб ринку 
праці у сфері хореографічного мистецтва України, зокрема на Прикарпатті;

2)здобуття студентами професійних компетентностей та застосування їх 
в хореографічно-виконавській, організаційно-методичній та науково-
дослідній роботі. ;

3)студенти опановують теоретичними  знаннями і практичними 
навичками з основних напрямів хореографічного мистецтва: класичний 
танець, народно-сценічний танець, український народно-сценічний танець, 
сучасний танець

4)базова професійна підготовка хореографа доповнюється педагогічними 
компетенціями, здатністю випускників викладати фахові дисципліни;

5)можливість особистого творчого розвитку студентів на базі ансамблю 
танцю «Дивоцвіт», який представляючи нашу державу,  постійно бере 
участь у міжнародних проектах, майстер-класах, конкурсах та фестивалях 
отримуючи безцінний досвід та високі нагороди. .

6)здійснюється якісний навчальний процес, який забезпечується 
висококваліфікованими викладачами кафедри та запрошеними провідними 
фахівцями у галузі мистецтва та освіти України.



Спеціальність 025 «Музичне мистецтво» 
(Народно-інструментальне мистецтво. 

Спів)

Працевлаштування Особливості освітньої програми

1)викладач професійного навчально-
виховного закладу; 

2)викладач-інструменталіст (народних, 
спеціальних інструментів);

3)фольклорист;
4)артист ансамблю (вокально-

інструментального, народних інструментів та 
ін.);

5)артист оркестру народних інструментів; 
6)артист-вокаліст (соліст-бандурист). 

Бандурист. Бандурист-співак; 
7)артист-соліст-інструменталіст; 
8)керівник оркестру (ансамблю, 

фольклорного ансамблю) народних 
інструментів;

9)диригент; 
10) викладач початкових спеціалізованих 

мистецьких навчальних закладів.

Теоретична підготовка – лекції, практичні 
заняття – музично-теоретичні дисципліни 
(сольфеджіо, історія музики, аналіз музичних 
форм), фахові дисципліни – оркестровий клас; 
ансамблеве музикування; інструментознавство та 
інструментовка; історія, теорія та методика 
виконавства; методика диригування і роботи з 
народно-інструментальним колективом; 
фольклорні дисципліни (теорія і регіональна 
специфіка стилів народного виконавства, 
фольклорна експедиція, фольклорна практика) 

Практична підготовка – індивідуальні заняття 
з фаху (основного інструмента, співу), 
оркестрового диригування і читки партитур, 
загального фортепіано, додаткового інструмента, 
сольного співу (бандуристи), практика в 
закладах початкової мистецької освіти



Спеціальність 026 «Сценічне 
мистецтво»

Працевлаштування Особливості освітньої програми

1)кіно-театральними акторами 
та режисерами;

2)артистами розмовного жанру;
3)артистами міміки та жесту;
4)артистами-конферансьє;
5)методистами культурно-

освітнього закладу;
6)асистентами режисера;
7)кінорежисерами;
8)режисерами театралізованих 

заходів та свят;
9)керівниками театральних 

студій

1)підготовка фахівців сценічного 
(театрального) мистецтва;

2)широка художньо-просвітницьку і 
театрально-концертну діяльність, участь у 
конкурсах-фестивалях, науково-дослідну 
роботу, виробничу та переддипломну 
практику;

3)можливість вдосконалення своїх 
професійних навичок, беручи участь у 
виставах «Навчального театру» і 
«Поетичного театру».



Спеціальність 014.13 «Середня освіта» 
(Музичне мистецтво)

Працевлаштування Особливості освітньої програми

1) вчитель музичного мистецтва;
2) викладач постановки голосу; 
3) викладач профільних інструментів; 
4) хормейстер та викладач диригування;
5) вчитель музичного мистецтва; 
6) музичний керівник дошкільних закладів;
7) викладач початкових спеціалізованих 
навчальних мистецьких закладів (за 
видами).

Міждисциплінарна та 
багатопрофільна підготовка фахівців 
з музичного мистецтва. Програма 
передбачає широку художньо-
просвітницьку і концертну 
діяльність, участь у різноманітних 
фестивалях і творчих конкурсах, 
науково-дослідну роботу, виробничу 
та переддипломну практику.
Перспектива здобуття подвійного 
європейського диплому (Республіка 
Польща)



Наші випускники

Галина Баранкевич 
– заслужена артистка 

України, актриса
Івано-Франківського 

національного 
академічного  

драматичного театру 
імені Івана Франка

Василь Садовський 
– соліст опери

лауреат 
всеукраїнського 

конкурсу

Ярослава Мосійчук – 
народна артистка 

України,
ведуча майстриня 

сцени
Тернопільського 

академічного 
українського

драматичного театру 
імені Т. Г. Шевченка

Станіслав Куфлюк 
– оперний співак, 
баритон, лауреат 

престижних 
конкурсів

Олеся Пасічняк – 
заслужена артистка 

України, актриса
Івано-Франківського 

національного 
академічного  

драматичного театру 
імені Івана Франка

Роман Луцький – 
заслужений артист 

України, актор
Івано-Франківського 

національного 
академічного  

драматичного театру 
імені Івана Франка,

кіноактор





Навчально-науковий Юридичний 
інститут

Славетні традиції

Фаховий професорсько-викладацький 
склад

Потужна матеріально-технічна 
база 

Якісна освіта

Успішні випускники



Спеціальності

081

Міжнародне та 
європейське

ПРАВО
081

ПРАВО

Трирівнева система навчання:

Бакалавр Магістр PhD



Спеціальності

Наші переваги:

 академічні обміни, стажування в Австрії, Польщі, Німеччині, Чехії, Словаччині, 
США

 викладання окремих дисциплін англійською мовою в межах освітньої програми 
«Міжнародне і європейське право»

 набуття практичних навичок під час роботи в юридичній клініці та 
адвокатських компаніях

 програма подвійних дипломів з Краківською академією  ім. А.Ф. Моджевського

Працевлаштування:

органи правосуддя, прокуратури, СБУ, ДБР, НАБУ, поліції, інших 
державних служб, юстиції, місцеві державні адміністрації та органи 
місцевого самоврядування, адвокатура, нотаріат, юридичні науково-
дослідні та навчальні заклади, юридичні служби державних і 
недержавних підприємств, організацій, банків





Наші випускники

Андрій Романчук 
– керуючий 

партнер 
юридичної 

компанії «Moris 
Group», адвокат

Ігор Стефанишин – 
керівник окружної 
прокуратури міста 
Івано-Франківськ

Андрій Могила – 
голова Івано-

Франківського 
окружного 

адміністративного 
суду

Галина Крет – 
суддя Верховного 

суду

Леся Федорак – 
суддя Вищого 

антикорупційного 
суду



Наші партнери

Гданський, Лодзький, Ягеллонський, Сілезький, Жешувський 
університети, Краківська Академія ім. А.Ф. Моджевського 
(Польща), Університет Карла та Франца (Австрія), 
Тарнавський університет, Університет Коменського 
(Словаччина), Бакинський університет (Азербайджан), 
Ілійський університет (Грузія) та інші

 

 Академія екологічного права Міжнародного союзу охорони природи (Канада) 

Співпраці з міжнародними фондами, програмами, стипендіями 
(Еразмус Мундус, Еразмус +, Темпус та багатьма іншими) 

 

 Бібліотека Конгресу США 



Івано-Франківський фаховий коледж

Онлайн-консультація до 
вступного випробування з 

РИСУНКУ



Спеціальності
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242
ТУРИЗМ

ОР “Бакалавр”,     
ОР “Магістр”

ОР “Бакалавр”,     
ОР “Магістр”

    ОР “Магістр” ОР “Бакалавр”,     
ОР “Магістр”

ОР “Бакалавр”,     
ОР “Магістр”, PHd ОР “Бакалавр”,     

ОР “Магістр” ОР “Бакалавр”,     
ОР “Магістр”



Івано-Франківський фаховий коледж



Івано-Франківський фаховий коледж



Наші випускники

Лілія Николин – вчитель початкових 
класів ліцею №25 Івано-Франківської 

міської ради
Уляна Гнатюк – вихователь дітей 

дошкільного віку в ЗДО “Сонечко” м. 
Тлумача, вчитель англійської мови.

Анастасія Павлюк – викладач англійської 
мови на «Перших Київських курсах 

іноземних мов»,вчитель англійської мови 
та педагог-організатор ліцею №6 ім. Івана 

Ревчука.





Наш сайт: http://pnu.edu.ua/
e-mail: office@pnu.edu.ua 

 

http://pnu.edu.ua/

