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 Ціль Конкретні заходи, 

кількість, індикатори 
досягнення 

Залучені 
ресурси 

Дата 
виконання

           І. Кадровий склад 

1.  Моніторинг та 
оцінка роботи 
наукових, науково-
педагогічних і 
педагогічних 
працівників  

 Організація заходів 
щодо підвищення 
кваліфікації, 
вдосконалення 
викладацької 
майстерности та 
проходження 
стажування, зокрема 
за кордоном, 
науково-
педагогічними і 
науковими 
працівниками 
відповідно до вимог 
нормативних 
документів 
Університету та 
вимог чинного 
законодавства.  

 

 

 

1.1 Регулярно 
проводити 
відкриті заняття і 
обговорювати їх. 

 

Усі члени 
катедри 

2021 – 

2026 РР. 

1.2 Організовувати 
заходи, що 
сприятимуть 
підвищенню 
наукової 
кваліфікації.  

Усі члени 
катедри 

2021 – 

2026 РР. 

1.3 Організовувати 
заходи, що 
сприятимуть 
вдосконаленню 
викладацької 
майстерности 
членів катедри 
(стажування 
відповідно до 
вимог 
нормативних 
документів 
Університету та 
вимог чинного 
законодавства). 

Усі члени 
катедри, які 
не 
представили 
електронних 
курсів 

2021 – 

2026 РР. 



 ІІ. Освітня діяльність 

 

   

2.  Акредитація освітніх 
програм. 
Ліцензування. 
(Конкретно які 
програми 
плануються до 
акредитації і 
ліцензування) 

Бакалаврат  
Магістратура  
Аспірантура  

 Планування 
розвитку навчально-
методичного 
забезпечення.  

 Оприлюднення на 
сайті катедри 
навчально-
методичного 
забезпечення. 
науково-
педагогічних 
працівників.  

 Розробка і 
атестування 
електронних курсів.  

 Оновлення освітніх 
програм, навчальних 
дисциплін кафедри.  

 Підготовка 
вибіркових 
дисциплін. 

 

2.1 Брати участь в 
акредитації та 
ліцензуванні 
різних рівнів: 
бакалаврату,  
магістратури, 
аспірантури.  
 

 

Купчинська 
З.О., Левчук 
О.І., Сокіл-
Клепар Н.В., 
Мосур О.С. 

2021 – 

2026 РР. 

2.2 Потрібно 
розробити план 
розвитку 
навчально-
методичного 
забезпечення. 

2.3 Розпланувати 
розвиток 
навчально-
методичного 
забезпечення. 

2.4 Забезпечити 
оприлюднення на 
сайті катедри 
навчально-
методичного 
забезпечення. 
науково-
педагогічних 
працівників.  

2.5 Регулярно 
розробляти і 
атестувати 
електронні курси. 

2.6 Оновлювати 
освітні програми 
та навчальні 

Усі члени 
катедри, які 
не мають 
методичного 
забезаечення 
курсів 

 

 

 

 

Костів О.М. 

 

 

 

 

 

Усі члени 
катедри 

 

Усі члени 

2021 – 

2026 РР. 

 

 

2021 – 

2026 РР. 

 

 

2021 – 

2026 РР. 

 

 

 

 

2021 – 

2026 РР. 

2021 – 

2026 РР. 

 

 



дисципліни. 

 

2.7 Регулярно 
працювати над 
підготовкою 
вибіркових 
дисциплін. 

 

катедри 

 

Усі члени 
катедри 

2021 – 

2026 РР. 

2021 – 

2026 РР. 

 ІІІ. Наукова діяльність і 
розвиток міжнародної 
співпраці  

   

3.  Визначення 
основних напрямів 
наукових 
досліджень, участь в 
конкурсах на 
фінансування з 
держбюджету, 
укладання 
госпдоговорів, 
отримання грантів. 
(Визначити 
конкретні 
показники.) 

 Планування 
підготовки докторів 
філософії і докторів 
наук через 
аспірантуру і 
докторантуру, 
сприяння 
своєчасному захисту 
дисертацій, 
збільшення кількості 
працівників з 
науковими 
ступенями (вченими 
званнями). 

 Публікаційна 
активність та 

3.1 Брати участь у 
конкурсах на 
фінансування в 
межах теми 
«Структура 
української мови в 
синхронії та 
діахронії» 

 

 

3.2 Готуємо 
докторів 
філософії: 
Висоцька Марія 
Артурівна (1); 
Лободяк Іванна 
Іванівна (2); 
Боросовська Ілона 
Ігорівна (2); 
Змарко Богуслава 
Ігорівна (3). 

Іде підготовка 
докторів наук 
(Кузьма І.Т., 
Тимошик Г.В.) 

Усі члени 
катедри 

 

 

 

 

 

 

 

Купчинська 
З.О., 
Ціхоцький 
І.Л., Кузьма 
І.Т. 

 

 

 

 

2021 – 

2026 РР. 

 

 

 

 

 

 

2021 – 

2026 РР. 

 

 

 

 

 

 

 



підвищення 
відповідних 
стандартів, 
збільшення кількості 
науково-
педагогічних і 
наукових 
працівників, які 
мають не менше 
п’яти наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, що 
включені до 
наукометричних баз 
даних Scopus або 
Web of Science. 

 Підготовка до друку 
монографій, у тому 
числі іноземними 
мовами. 

 Приведення 
наукових 
періодичних видань 
у відповідність до 
вимог для 
включення у 
міжнародні 
наукометричні бази 
даних. 

 Планування 
проведення 
наукових семінарів, 
зокрема з 
залученням 
закордонних 
партнерів, розвиток 
титульних 
конференцій. 
Залучення студентів 
до наукової роботи, 
участі у 
Міжнародних 

 

 

3.3 Кожен член 
катедри 
усвідомлює 
важливість 
наукових видань, 
тому прагне 
здійснити 
публікації у 
періодичних 
журналах, що 
включені до 
наукометричних 
баз даних Scopus 
або Web of 
Science. 

 

 

 

 

 

3.4 Здійснити 
видання 
монографій 
(Кузьма І.Т., 
Купчинська З.О.,  
Мосур О.С.) 

3.5 Відновити  
видання 
мовознавчого 
Вісника 
Львіського 
національного 
університету ім. 
Івана Франка. 

 

 

3.6 Регулярно 
проводити наукові 

 

 

Усі члени 
катедри 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Купчинська 
З.О., Кузьма 
І.Т., Мосур 
О.С. 

Кучинська 
З.О. 

 

 

 

 

 

 

2021 – 

2026 РР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 – 

2026 РР. 

 

 

2021 – 

2026 РР. 

 

 

 

2021 – 

2026 РР. 

 

 

 



студентських 
олімпіадах, 
Всеукраїнській 
студентській 
олімпіаді, 
Всеукраїнському 
конкурсі 
студентських 
наукових робіт.  

 Створення та 
підтримка 
актуальності 
наукових профілів 
науково-
педагогічних, 
наукових, інших 
працівників кафедри 
у наукометричних 
базах даних Scopus, 
Google Scholar, на 
плаформах 
ResearcherID (Web of 
Science), ORCID. 

 Сприяння участі 
учасників освітнього 
процесу в програмах 
міжнародної 
академічної 
мобільності, 
стажуванню 
наукових і науково-
педагогічних 
працівників за 
кордоном, 
виконання 
міжнародних 
проєктів. 

 

семінари, 
присвячені 
актуальним 
проблемам 
вивчення 
української мови. 

3.7 Залучати 
студентів до 
наукової роботи і 
до участи у 
Міжнародних 
студентських 
олімпіадах, 
Всеукраїнській 
студентській 
олімпіаді, 
Всеукраїнському 
конкурсі 
студентських 
наукових робіт.  

 

3.8 Активізувати 
створення та 
підтримку 
актуальности 
наукових профілів 
науково-
педагогічних, 
наукових, інших 
працівників 
катедри у 
наукометричних 
базах даних 
Scopus, Google 
Scholar, на 
плаформах 
ResearcherID (Web 
of Science), 
ORCID. 

 

 

3.9 Сприяти 

Кутня  Г.В. 

 

 

 

Усі члени 
катедри 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усі члени 
катедри 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 – 

2026 РР. 

 

 

 

 

 

 

2021 – 

2026 РР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 – 

2026 РР. 

 

 

 

 



участи членів 
катедри в 
програмах 
міжнародної 
академічної 
мобільности, 
стажуванню за 
кордоном, у 
міжнародних 
проєктах. 

 

  

Усі члени 
катедри 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ІV. Соціально-виховна 
робота  

 

   

  Профорієнтаційна 
робота.  

 

 Робота порадників 
академічних груп із 
студентами. 

 

 Заходи, спрямовані 
на дотримання 
академічної 
доброчесності. 

 Співпраця із 
випускниками 
кафедри. 

 

 Налагодження 
співпраці із 

4.1 Брати участь у 
зустрічах із 
учнівською 
молоддю. 

4.2 Активізувати 
роботу порадників 
у студентських 
групах. 

4.3 Проводити 
бесіди на теми 
академічної 
доброчесности. 

4.4 Підтримувати 
професійні 
контакти з 
випускниками 
катедри. 

 

4.5 Пропонувати 

Усі члени 
катедри 

 

 

Порадники 
груп 

 

Усі члени 
катедри 

 

 

Усі члени 
катедри 

 

 

Усі члени 

2021 – 

2026 РР. 

 

 

2021 – 

2026 РР. 

 

2021 – 

2026 РР. 

 

2021 – 

2026 РР. 

 

 

2021 – 

2026 РР. 



роботодавцями.  

 

 Забезпечення 
національно-
патріотичного 
виховання учасників 
освітнього процесу. 

 

роботодавцям 
випускників нашої 
катедри. 

4.6 Боротьба за 
пріоритетність 
української мови – 
основа 
національно-
патріотичного 
виховання 
студентів катедри. 

 

 

катедри 

 

 

Усі члени 
катедри 

 

 

 

2021 – 

2026 РР. 

 

 

 

 

 V. Промоція кафедри  

 

   

  Конкретні кроки, 
спрямовані на 
представлення 
кафедри у 
соціальних мережах. 

 Наповнення 
актуальною 
інформацією 
вебсторінки кафедри 
(включаючи 
оприлюднення 
освітніх програм та 
їх компонент, 
навчальних курсів, 
актуальні новини 
кафедри).  

 Персональні 
вебсторінки 
викладачів.  

5.1 
Якнайдокладніше 
та якнайцікавіше 
представляти 
діяльність катедри 
в соціальних 
мережах. 

5.2 Вебсторінка 
катедри повинна 
оприлюднювати 
освітні програми, 
навчальні курси, 
актуальні новини 
катедри. 

 

 

 

5.3 Кожен член 

 

Левчук О.І 

 

 

 

 

Костів О.М. 

 

 

 

 

 

 

2021 – 

2026 РР. 

 

 

 

 

2021 – 

2026 РР. 

 

 

 

 

 

2021 – 



 катедри повинен 
подбати про те, 
щоб його 
персональна 
вебсторінка була 
максимально 
актуальною.  

Усі члени 
катедри 

2026 РР. 

 

 


