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    І. Дипломи, освіта  

 Освіта вища. Закінчила Львівський державний  

   університет імені Івана Франка  (факультет іноземних мов).  

Спеціальність: «Класична філологія». Кваліфікація: «Філолог. Викладач 

класичних і німецької мов». Диплом ЖВ № 934999.  

ІІ.  Науковий ступінь і наукове звання 

Кандидат філологічних наук, диплом ВАК України ДК № 051495. 

Спеціальність (10.02.14) класичні мови. Окремі індоєвропейські мови. 

Тема кандидатської дисертації: «Лінгвостилістичні засоби творення 

поетичних образів в одах Горація». 

Доцент кафедри румунської та класичної філології, атестат 12ДЦ № 029058.  

Забезпечує викладання  навчальних дисциплін|: «Латинська мова», 

«Давньогрецька мова (койне), «Давньогрецька мова», «Антична література», 

«Сучасна грецька мова».  

Підвищення кваліфікації: Міжнародні стажування (Віденський 

університет, Австрія, Варшавський університет, Польща). У 2020 році -  

стажування  у Львівському національному університеті ім. І. Франка, 

кафедра  класичної філології.  Тема  стажування: «Новітні технології 

викладання класичних мов, античної літератури, сучасної грецької мови». 

Стаж науково-педагогічної  роботи у Чернівецькому національному 

університеті імені Ю. Федьковича – 38 років.  

III.  Науково-педагогічна робота: 

Ухвалою Вченої  ради Львівського національного університету ім. Івана 

Франка затверджена тема докторської дисертації «Структурно-семантичні та 

функціональні параметри латинського поетичного тексту епохи принципату 

Августа» (ухвала № 58/ 11 від 28.11.2018 року, наказ №4762 від 4.12.2018 р.). 

         Авторка понад 60 наукових статей, навчальних посібників, керівник 

наукових тем кафедри румунської  та класичної філології (2013-2015 рр. та 



2016-2020 рр.), голова ЕК зі спеціальності «Латинська, старогрецька, грецька 

мова та антична  література» для  ОР «Бакалавр» і «Магістр» у Львівському 

національному університеті ім. Івана Франка. В науковому доробку - 

опонування дисертацій, написання відгуків на автореферати  дисертацій на 

здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 

10.0214  - класичні мови. Окремі індоєвропейські мови, керівництво науково-

педагогічними стажуваннями з класичних мов  викладачів різних вузів 

України, рецензування рукописів підручників, посібників з латинської мови, 

словників, ОПП третього (аспірантського) рівня з класичної філології. 

Учасниця багатьох Всеукраїнських і Міжнародних наукових конференцій з 

класичних мов. 

       З 13 липня 2013 по 30 січня 2021 року - завідувач кафедри румунської та 

класичної філології Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича. З 2010 року - голова профбюро філологічного факультету, член 

профкому університету, член Вченої ради філологічного факультету. 

         Неодноразово відзначена Подяками ректора і голови профкому 

університету за  сумлінну працю, а також Грамотами і Подяками Інституту 

педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України за 

плідну співпрацю та вагомий внесок у розвиток міжнародного наукового 

співробітництва.  

         Ділові якості: толерантність, відповідальність, креативність, 

пунктуальність, комунікабельність, старанність, енергійність, вміння 

працювати в команді. 

         Додаткова інформація 

Знання мов: українська, латинська, давньогрецька, німецька, польська. 

 

 

 


