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Комінярська Ірина Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент. 

28 жовтня 2010 року у спеціалізованій вченій раді Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка захистила кандидатську 

дисертацію «Художнє втілення національної ідентичності героя в прозі 

Уласа Самчука» за спеціальністю 10.01.01 – українська література.  

 Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 

23 вересня 2014 року (протокол № 6/02 – Д) присвоєно вчене звання доцента 

кафедри української мови та літератури.  

Коло наукових інтересів: проблема національної ідентичності у 

філософії, етнології та літературознавстві; літературна спадщина Уласа 

Самчука; еміграційна література; дитяча література. 

Доцент Комінярська І.М. працює над докторською дисертацією 

«Література української діаспори». У науковому доробку понад 30 наукових 

праць, монографія «Улас Самчук: alter ego і alter idem»,  навчальний посібник 

для студентів вищих навчальних закладів «Дитяча література» з грифом 

«Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (лист МОН України 

№ 1/11 – 10369 від 08.07.2014 р.). 

Сьогодні Комінярська І.М. працює на посаді доцента кафедри української 

філології та суспільних дисциплін, викладає такі навчальні дисципліни: 

«Українознавство», «Дитяча література», «Фольклор», «Методика навчання 

української мови», «Українська мова за професійним спрямуванням», 

«Сучасні технології викладання української мови в початковій школі». 
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Здійснює керівництво студентськими науково-дослідними роботами згідно 

плану роботи наукової лабораторії «Борис Харчук і Улас Самчук: художній 

літопис ХХ ст.». 

Нагороджена грамотою Управління освіти і науки Тернопільської обласної 

адміністрації (2012 р.) 
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