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Прикарпатському національному університету  
імені Василя Стефаника – LXX 

 
Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника є одним з 

найстаріших вищих навчальних закладів Івано-

Франківської області, його створено на базі 

педагогічного (колишнього Станіславського 

учительського) інституту, заснованого в 

1940 р. 

Проголошення незалежності України і 

розбудова національної державності створила 

принципово нові умови для розвитку всієї 

системи освіти, в тому числі й вищої, 

поставила перед педагогами і науковцями 

якісно нові завдання. Необхідно було створити 

для мешканців області можливості для 

здобуття ширшої ґрунтовнішої освіти на рівні 

сучасних світових стандартів, забезпечити яку міг лише класичний університет. Саме тому, 

за ініціативою і проханням навчального закладу, 26 серпня 1992 р., перший Президент 

України Леонід Кравчук підписав Указ про створення на базі Івано-Франківського 

державного педагогічного інституту Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. 

На той час навчальний заклад за своїм науковим потенціалом давно вийшов на одне з 

провідних місць серед педагогічних закладів України. На його 36 кафедрах навчально-

виховну та науково-дослідну роботу здійснювали 240 штатних викладачів, серед яких 

налічувалося 20 докторів, професорів, 181 кандидат наук, доцент. Значна частина з них і до 

цього вже працювала на рівні університетських стандартів, забезпечувала значно глибші 

знання ніж того вимагав педінститут. Студентський колектив університету складали 3950 

студентів стаціонару і 2400 заочного відділення.  

Розвиток навчального закладу в статусі університету набрав неабияких обертів. Своє 

п’ятиліття університет зустрів у 1997 р., вже маючи у своєму складі 7 тисяч студентів і 

здійснюючи підготовку молодих фахівців для незалежної України з 22 спеціальностей. 

Створено низку нових факультетів: юридичний (декан О. Вівчаренко), економічний 

(В. Мойсеєнко), філософський (І. Любінець), природничий (В. Сельський), до вузівської 

підготовки (С. Дерев’янко), післядипломної освіти (В. Хрущ), фізичного виховання (М. Соя). 

 
Остафійчук 

Богдан Костянтинович 
 



Прикарпатському національному університету… 

792 

Введено нові спеціальності, дефіцит фахівців з яких гостро відчувався в регіоні. Це 

правознавство, фінанси і кредит, облік і аудит, психологія, релігієзнавство, польська 

філологія, хімія, біологія, декоративно-ужиткове мистецтво, дизайн, фізичне виховання, 

соціальна педагогіка. Враховуючи вагомий внесок Прикарпатського університету у 

підготовку висококваліфікованих фахівців, плідну наукову та науково-педагогічну працю 

колективу 21 серпня 2004 р. згідно з Указом Президента України № 958 від 21.08.2004 р. та 

наказом Міністерства освіти і науки України № 718 від 13.09.2004 р. Прикарпатському 

університету імені Василя Стефаника надано статус національного. 

З 2005 р. університет став сучасним і потужним навчально-науковим комплексом, який 

об’єднує 8 навчальних інститутів (Історії і політології, Мистецтв, Педагогічний, 

Природничих наук, Туризму і менеджменту, Філології, Юридичний, Коломийський), 6 

факультетів (економічний, іноземних мов, математики та інформатики, фізико-технічний, 

фізичного виховання і спорту, філософський), 4 навчально-консультаційні центри (у містах 

Калуші, Долині Івано-Франківської обл., Чорткові Тернопільської обл., Рахові Закарпатської 

обл.), 3 коледжі (юридичний – у м. Івано-Франківськ, педагогічний – у м. Коломия, туризму і 

готельного господарства – у смт. Верховина), школу-ліцей, 3 науково-дослідні інститути, 11 

наукових центрів, Центр післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки, Центр 

інформаційних технологій, Центр дистанційного навчання та контролю знань, навчально-

методичне управління, науково-дослідну частину, 8 адміністративних відділів. Сьогодні 

навчально-виховну та наукову роботу на 68 кафедрах здійснюють 782 штатних викладачі, у 

тому числі 65 докторів наук, професорів, 470 кандидатів наук, доцентів. В університеті за 21 

напрямом та 52 спеціальностями навчаються понад 18,5 тис. студентів, а за весь час своєї 

діяльності університет підготував понад 50 тис. спеціалістів. 

Зараз колектив викладачів і студентів національного університету на порозі до 

дослідницького. Цьому сприяють досягнуті успіхи фізиків і хіміків нашого університету. 
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