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 Ціль Конкретні заходи, 

кількість, індикатори 

досягнення 

Залучені 

 працівники 
ДАТА  

ВИКОНАННЯ 

 

 

1. Кадровий склад 
 

1.1 

 

Моніторинг та 

оцінка роботи 

наукових, 

науково-

педагогічних і 

педагогічних 

працівників  

згідно з 

Положенням про 

оцінювання 

роботи та 

визначення 

рейтингів 

наукових, 

науковопедагогіч

них і 

педагогічних 

працівників.  

1.1.1 Проведення 

науково-методичних 

семінарів та відкритих 

лекцій. 

1.1.2 Створення 

рейтингів науково-

педагогічних 

працівників кафедри 
 

1.2 Стажування 

викладачів кафедри раз 

на 5 років в Інституті 

українознавства ім. 

І.Крип’якевича, в НУ 

«Львівська політехніка», 

Вроцлавський та 

Познанський у-ти 

(Польща), Віденський у-

т, Грайсвальдський у-т  

 
Упродовж н/р 

 

 

 

 

Відповідно до 

прийнятої шкали 

Усі члени кафедри 

 

 

 

 

Кожен викладач 

кафедри раз на 5 

років 

 

2021-2026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.2.2.Співпраця науково-

педагогічних 

працівників кафедри із 

кафедрами вишів 

Львова, України та світу 

щодо викладання 

ураїнської мови як 

іноземної. 

  

 

 

 

ІІ. ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ 

 2. Підготовка до 

акредитації 

бакалаврату. 

2.1. 2.1.1. У зв’язку з 

уведенням спеціалізації 

кафедри з теорії і 

практики викладання 

укр. мови як іноземної 

розробляти й 

удосконалити спеціальні 

дисципліни. 

Усі члени 

кафедри 

 



 

 2.1. Планування 

р-ку навчально-

методичного 

забезпечення 

2.1.2. Видати науково-

методичні посібники та 

підручники з методики 

УМІ.  

2.1.3. Забезпечити 

навчальні курсів з 

УМПС власними 

методичними 

розробками. 

Доц. Туркевич 

О.В., 

ст.викл.Антонів 

Л.В., доц.Мацюк 

З.О., доц. 

Станкевич Н.І., 

проф. Кочан І.М., 

доц. Якимович 

Д.Б. 

 

 2.2. Оновлення 

та 

вдосконалення 

навчально-

методичного 

забезпечення 

кафедри 

 

2.2. Спеціалізація 

кафедри з теорії і 

практики викладання 

укр. мови як іноземної 

вимагатиме 

апробовувати й 

удосконалити спеціальні 

нормативні та вибіркові 

дисципліни, спецкурси, 

наукові семінари, теми 

курсових та 

магістерських робіт. 

 

  

 2.3 планування 

розвитку 

навчально-

методичного 

забезпечення 

2.3.1 Усі предмети , які 

викладають члени 

кафедри, мають 

методичні посібники Це 

розробки з УМІ та 

УМПС, а також 

факультетських 

дисциплін. 

2.3.2. Усі вони мають 

бути на сайті кафедри. 

 Кожен член 

кафедри. 

 

 2.4.Розробляння 

й атестування 

електронних 

ресурсів 

Над цим почали 

працювати члени 

кафедри 

2.4.2.Оновлювати освітні 

програми, навчальні 

дисципліни кафедри. 

2.4.3. розробити нові 

вибіркові дисципліни 

«еколінгвістика», 

«юридична лінгвістика», 

«педагогічна риторика», 

«українська мова як 

успадкована» та ін. 

  



  

ІІІ. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ І РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ 

 3.1. Основні 

напрями 

наукових 

досліджень 

3.1.1.Кафедра почала роботу 

над держбюджетною темою 

«Українська мова як код нації: 

культурологія, історія, 

лінгводидактика». 

3.1.2. на кафедрі є аспірантура. 

Сьогодні у ній навчається 3 

(три) аспіранти: Ольга Галуга 

(кер. Мацюк З.О.), Менвей 

Джан (кер. Н. Станкевич), 

Олег Остап’юк (кер.Д. 

Якимович-Чапран). 

3.1.3.Сім доцентів кафедри 

планують отримати звання 

доцента. 

 Усі члени 

кафедри 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Захист робіт 

 

 

 

 

Фецко І.М., Дуда 

Л. Є., Юрса Л.В., 

Кметь І.Ф., 

Чучвара А.П, 

Щепанська 

Х.А,Бутковська 

О.В. 

 

  3.1.4. Розпочати роботу над 

докторськими дисертаціями 

Фецко І.А. 

Туркевич О.В., 

Дуда Л.В. 

 

 3.2. 

Публікаційна 

активність 

 

3.2.1.Кафедра має належну 

жанрову розмаїтість 

публікацій: монографії (у тому 

числі й міжнародні), словники, 

посібники, підручники, 

методичні розробки, статті. 

Деякі подалися до 

наукометричних баз даних. 

Сподіваємося на їхні 

публікації. 

  

  3.2.2. Рекомендовано до друку 

2 монографії 

Доц. Сокіл 

Б.М. 

 

  3.3. На кафедрі виходить 

збірник наукових праць 

«Теорія і практика викладання 

української мови як 

іноземної», який відповідає 

усім міжнародним стандартам. 

(вже є 15 випусків). Плануємо 

його увести в наукометричну 

базу. 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.4. 1. 

2  (двоє) членів кафедри 

склали сертифікаційні іспити 

на знання англійської мови за 

рівнем В 2, та німецької у 

Гумбольдському університеті  

Можуть читати лекції цим 

мовами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туркевич О., 

Дуда Л. 

 

  3.4.2. Міжнародні наукові 

семінари стали для нас 

звичною справою. Від 2009 

року існує такий з питань 

сертифікації між польськими 

методистами, нашою 

кафедрою та кафедрою 

польської філології ЛНУ. 

  

 3.4 

Міжнародна 

наукова 

співпраця 

   

 3.5 3.5.Студенти-іноземці, яких ми 

навчаємо, беруть участь у 

щорічних наукових 

конференціях, як проводить 

Інститут пожежної безпеки. 

Їздили і на всеукраїнські 

конференції у Луганськ, 

Донецьк. І будуть їздити, коли 

знову запрацюють. 

  

 3.5 

Міжнародні 

стажування 

Викладачі кафедри проходили 

стажування  у Познанському 

у-ті ім. Адама Міцкевича, 

Вроцлавському у-ті 

Загребському у-ті 

Гумбомдський у-т 

 Фецко І.М. 
 

 

 
 
Слободзяник 
О.З. 
Антонів Д.В. 
Туркевич О.В. 

 

 3.6. 

Міжнародна 

академічна 

мобільність 

Навчальні практики студентів 

нашої спеціалізації у  

Познанському та 

Вроцлавському університетах, 

  



а також навчання їхніх 

студентів у стінах Львівського 

національного університету ім. 

Івана Франка.  

  

ІV.Соціально-виховна робота 
 

  4.1.Поширення 

інформації про роботу 

кафедри, її профілі 

навчання. 

Засоби масової 

інформації, 

персональні 

контакти 

 

  4.2.Більшість викладачів 

кафедри працюють 

порадниками академгруп 

  

 4.3Співпраця з 

випускниками 

кафедри 

4.3.1. Наші випускники 

працюють з іноземними 

студентами у львівських 

вишах: НУ «Львівська 

політехніка», УКУ, 

медуніверситет ім. 

Д.Галицького, 

лісотехнічна академія  

тощо.У закордонних 

вишах (Південна Корея, 

Польща). 

  

  4.3. Тримаємо з ними 

тісні контакти. 

Обмінюємося досвідом і 

щодо викладання мови 

за професійним 

спрямуванням. 

  

                                 V. Промоція кафедри 

  5.1.Представляти 

кафедру у соціальних 

мережах 

  

  5.2.Наповнювати 

актуальною інформацією 

веб-сторінки кафедри 

Кметь І.Ф.  

  5.3 Вести персональні 

веб-сторінки викладачів 

кафедри 

Усі члени 

кафедри 
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