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філологічних наук. 

В період з 2004 – 2007 рр. навчалася в 

аспірантурі з відривом від виробництва 

Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка 

(спеціальність 10.01.05 – порівняльне 

літературознавство). У 2008 р. на засіданні 

спеціалізованої вченої ради К 58.053.02 при ТНПУ імені Володимира Гнатюка 

захистила дисертацію «Польська література в українській письменницькій 

критиці ХХ ст.: особливості рецепції та інтерпретації» на здобуття наукового 

ступеня кандидата філологічних наук. Має біля 15 наукових публікацій. 

      Сфера наукових зацікавлень – жанрово-стильові аспекти інтерпретацій творів 

і творчості: від Яна Кохановського до Чеслава Мілоша, жанрові модифікації 

письменницьких літературно-критичних виступів. 

     Викладає такі навчальні дисципліни: «Лексикології польської мови», 

«Теоретична граматика польської мови», «Стилістика польської мови», 

«Література Польщі». 
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