
Доктор філологічних наук, професор 

Шинкарук Василь Дмитрович  

 

У 1984 році закінчив філологічний факультет Чернівецького 

державного (нині національного) університету імені Юрія Федьковича. 

Розпочав свій педагогічний шлях учителем-філологом в одній із шкіл 

міста Чернівців. Згодом, виявивши неабиякі організаторські здібності, став 

заступником директора. У серпні 1990 року його призначили на посаду 

заступника директора з навчальної роботи Чернівецького медичного 

училища, одного з найстаріших медичних закладів Буковини. Навчаючи 

студентів-медиків, Василь Дмитрович опановує ще й фах викладача 

класичної філології. Постійно удосконалюючи свої знання, він починає 

викладати латинську мову і в Чернівецькому університеті. Одночасно 

В.Д.Шинкарук прикріпився до кафедри сучасної української мови 

здобувачем, обравши тему кандидатської дисертації за назвою "Дискурсивні 

висловлення в сучасній українській мові", і яку за наукового керівництва 

професора Ніни Василівни Гуйванюк успішно захистив 1996 року при 

Інституті української мови НАН України. 

У вересні 1999 року Василь Дмитрович прийняв пропозицію 

тодішнього ректора Чернівецького університету С.C. Костишина і був 

зарахований на посаду начальника навчального відділу, а також на посаду 

доцента кафедр румунської та класичної філології й сучасної української 

мови. 

Організовуючи навчальний процес в Чернівецькому університеті, 

Василь Дмитрович не полишає і викладацької роботи. Його любов до 

української та класичних мов формують науковий світогляд фахівця вищого 

класу – він працює за сумісництвом паралельно доцентом на кафедрі 

сучасної української мови та на кафедрі румунської і класичної філології. 

Основні ж наукові інтереси В.Д.Шинкарука зосереджені в царині синтаксису 

сучасної української мови. Він видає навчальний посібник "Нарис із 

синтаксису зв'язного мовлення", пише наукові статті, бере участь у 



міжнародних наукових конференціях, обирає у відділі граматики Інституту 

української мови НАН України тему докторської дисертації. Його науковим 

консультантом стає професор К.Г. Городенська.  

За час роботи у Чернівецькому університеті він сформував прекрасний 

колектив навчального відділу, чимало зусиль доклав до відкриття при 

університеті коледжу з підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем "молодший спеціаліст".  

Організаторські здібності В.Д.Шинкарука помітили й у Міністерстві 

освіти і науки України. Він був нагороджений знаком "Відмінник освіти 

України". А у квітні 2003 року В.Д.Шинкарука запросили на роботу до 

Києва, де він обійняв посаду начальника відділу інспектування вищих 

навчальних закладів III-IV рівнів акредитації в Державній інспекції 

навчальних закладів Міністерства освіти і науки України. Проте і наукову 

роботу він не полишає. У грудні 2003 року В.Д.Шинкарук успішно захищає 

докторську дисертацію на тему "Диктум і модус у структурі речення". 

Ученого, у науковому доробку якого більше ста наукових праць, знає широка 

наукова громадськість України, на його наукові праці активно покликаються 

молоді дослідники, а навчально-методичні посібники з української мови і 

класичних мов використовують викладачі у навчальному процесі. 

Упродовж десяти років, працюючи у Міністерстві освіти і науки 

України на посадах заступника директора Департаменту вищої школи, 

начальника управління ліцензування, акредитації та нострифікації, а також 

на посаді заступника Міністра, В.Д.Шинкарук розробив основні засади 

розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу, 

задекларував серйозні вимоги до освітніх навчальних закладів, чимало з яких 

позбулися ліцензій через невідповідність критеріям сучасної вищої школи чи 

якості підготовки спеціалістів. 

В.Д.Шинкарук активно працює над проблемами функціонально-

категорійної граматики, надає величезну допомогу закладам вищої освіти, 

готуючи для них наукові кадри, керує дисертаціями аспірантів та здобувачів, 



консультує докторантів. Підготував 11 кандидатів філологічних наук, які 

працюють у багатьох університетах України. Читає теоретичні спецкурси, 

викладає латинську мову. 

Проходив стажування у Віденському університеті (Австрія, 2005 р.), 

Болонському університеті (м. Болонья, Італія, 2006 р.), Берлінському 

університеті імені Гумбольдта (Німеччина, 2008 р.).  

Має нагороди: Почесна грамота Міністерства освіти і науки України 

(1997 р.), Відмінник освіти України (1998 р.), Почесна грамота Кабінету 

Міністрів України (2007 р.).  

 

У науковому доробку професора Шинкарука В.Д. понад 150 наукових 

та 60 навчальних і навчально-методичних праць, зокрема, основні: 

1. Нарис із синтаксису зв’язного мовлення (теоретичний спецкурс для 

університетів) / В.Д.Шинкарук. – Чернівці: “Рідна мова”, 1997. – 152 с. 

2. Lingua latina. Посібник для самостійної роботи з латинської мови: 

медична термінологія / В.Д.Шинкарук. // Чернівці, 1999. – 118с. 

3. Практичні завдання з морфології сучасної української мови / 

В.Д.Шинкарук. – Чернівці: “Рута”, 2000. – 74 с.  

4. Лабораторні завдання з синтаксису сучасної української мови / 

В.Д.Шинкарук.. – Чернівці: “Рута”, 2000. – 65 с.  

5. Ступені фразеологізації речень. Монографія. – Чернівці: “Рута”, 2001. 

– 135 с.  

6. Словотвірна категоризація суб’єктивної оцінки. Монографія / М.І. 

Личук, В.Д.Шинкарук.. – Чернівці: “Рута”, 2002. – 126 с.  

7. Категорії модусу і диктуму у структурі речення. Монографія / 

В.Д.Шинкарук. – Чернівці: Рута, 2002. – 272 с. 

8. Болонський процес у фактах і документах (Сорбонна – Болонья – 

Саламанка – Прага – Берлін) / В.Д.Шинкарук та ін. – Київ -  Тернопіль: Вид-

во ТДПУ ім. В.Гнатюка, 2003. – 56 с.  



9. Лабораторні завдання з синтаксису сучасної української мови / 

В.Д.Шинкарук. – Чернівці: ЧНУ, 2003. – Випуск 2. -  72с. 

10. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті 

Болонського процесу (документи і матеріали 2003 – 2004 рр.) / 

В.Д.Шинкарук та ін. –  Київ - Тернопіль: Вид-во ТДПУ ім. В.Гнатюка, 2004. 

– 146 с.  

11. Вища освіта України і Болонський процес // Навчальний посібник / 

В.Д.Шинкарук та ін.  – Київ – Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2004. - 

383с.  

12. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті 

Болонського процесу ( документи і матеріали травень-грудень 2004 р.) / 

В.Д.Шинкарук та ін. - Частина ІІ. - Київ - Тернопіль: Вид-во ТДПУ ім. 

В.Гнатюка, 2005. – 188с.  

13. Впровадження ECTS в українських університетах: Методичні 

матеріали / В.Д.Шинкарук та ін.. – Львів: Видавництво Національного 

університету «Львівська політехніка», 2006. – 56 с.  

14. Правознавство. Словник термінів: Навчальний посібник / 

В.Д.Шинкарук та ін. – К.: Юрисконсульт, КНТ. – 636с. 

15. Формально-синтаксичні та функціонально-семантичні особливості 

окличних речень: Монографія / Г.В. Навчук, В.Д.Шинкарук. – Тернопіль: 

Видавництво Астон, 2007. – 200 с.  

16. Соціальні категорії модусу в текстах епістолярного жанру: 

Монографія / М.М. Телеки, В.Д.Шинкарук. – Київ; Миколаїв: Вид-во МАГУ 

ім. Петра Могили, 2007. – 176 с.  

17. Граматика української мови. Навчальний посібник / В.Д.Шинкарук  

та ін. – К.: Кондор, 2008. – 544 с.  

18. Студент у законотворчому просторі вищої освіти // Збірник 

нормативно-правових актів / В.Д.Шинкарук та ін.  – К.: Знання України, 2008. 

– 410 с. 



19. Ділове мовлення // Навчальний посібник / В.Д.Шинкарук та ін. – 

Видав. «Кондор». – К., 2008 р. – 261 с.  

20. Культура мовлення: Навчальний посібник / В.Д.Шинкарук та ін.. – 

Миколаїв: Вид-во МДГУ ім.. Петра Могили, 2008. – 296с.  

21. Словотвірна ідентичність української термінології: монографія / 

А.В.Ткач, В.Д.Шинкарук. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 200с. 

22. Cинтаксична структура речень з числівниковим компонентом в 

українській мові: монографія / Н.М. Попович, В.Д.Шинкарук. – Чернівці: 

Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 136с. 

23.  Lingua Latina iuridicialis. Латинська мова для юристів: Підручник / 

В.Д.Шинкарук. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 576с. 

24. Аналітична доповідь про стан моніторингу якості освіти в Україні / 

В.Д. Шинкарук та ін. – К.: МБО «Центр тестових технологій і моніторингу 

якості освіти», 2011. – 88 с. 

25. Методика написання, оформлення і захисту курсової і дипломної 

робіт. -К.: НАКККіМ, 2013. – 128с.  

26. Методика викладання у вищій школі: робоча програма для 

аспірантів денної та заочної форм навчання / В.Д. Шинкарук, О.В. 

Шинкарук. – К.: НАКККіМ, 2014. – 68с. 

27. Українська мова за професійним спрямуванням: практикум / 

навчальний посібник / М.І. Личук, С.В. Харченко, В.Д. Шинкарук. – К.: 

НАКККіМ, 2014. – 252с. 

28. Теорія та історія соціального виховання в зарубіжних країнах / 

навчальний посібник (для студентів напряму підготовки «Соціальна 

педагогіка») / В.Д. Шинкарук, Р.В. Сопівник, І.В. Сопівник. – К.: ЦП 

«Компринт», 2015. – 236с. 

29. Історія і сучасність Національного університету біоресурсів і 

природокористування України / за заг. ред. Ніколаєнка С.М. - К.: ТОВ 

“АНВА-ПРИНТ”, 2015. – 140с.  



30. Виховання особистості в контексті професійної підготовки студентів 

аграрних вищих навчальних закладів: колективна монографія / В. Д. 

Шинкарук, Р. В. Сопівник та ін.; за заг. ред. проф. С. М. Ніколаєнка. – К. –

Ніжин: Видавець ПП Лисенко М. М., 2015. – 451 с.  

 
 


