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ПРОГРАМНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ  

КАФЕДРИ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

ІМЕНІ АКАДЕМІКА МИХАЙЛА ВОЗНЯКА 

ФІЛОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

НА 2021 - 2026 РОКИ 

 

 Ціль Конкретні заходи, 

кількість, індикатори 

досягнення 

Залучені 

працівники 

Дата 

виконання 

І. Кадровий склад 

 

1.1

. 

Моніторинг та 

оцінка роботи 

наукових, 

науково-

педагогічних і 

педагогічних 

працівників 

згідно з 

Положенням про 

оцінювання 

роботи та 

визначення 

рейтингів 

наукових, 

науково-

педагогічних і 

педагогічних 

працівників. 

1.1.1. Проведення 

науково-методичних 

семінарів та відкритих 

лекцій. 

Науково-

педагогічні 

працівники 

кафедри, 

аспіранти, 

студенти. 

2021–2026 

1.1.2. Створення 

рейтингів науково-

педагогічних 

працівників кафедри. 

Науково-

педагогічні 

працівники 

кафедри, 

2021–2026 

1.1.3. Звіт 

професорсько-

викладацького складу 

кафедри. 

Науково-

педагогічні 

працівники 

кафедри, 

аспіранти. 

2021–2026 

1.2

. 

Підвищення 

наукового та 

педагогічного 

рівня працівників 

кафедри. 

1.2.1. Стажування у 

провідних вищих 

закладах України та 

Європи. 

Науково-

педагогічні 

працівники 

кафедри 

(відповідно до 

щорічного 

плану 

підвищення 

кваліфікації), 

аспіранти. 

2021–2026 
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1.2.2. Співпраця 

науково-педагогічних 

працівників кафедри із 

філологічними (зокрема 

літературознавчими) 

кафедрами України та 

світу 

Науково-

педагогічні 

працівники 

кафедри, 

аспіранти, 

студенти. 

2021–2026 

1.2.3. Поглиблення і 

розвиток 

співробітництва з 

львівськими 

філологічними 

інституціями, зокрема з 

Інститутом Франка 

НАН України, 

Інститутом ім. І. Крип’я

кевича НАН України, 

Львівським 

національним 

літературно-

меморіальним музеєм 

Івана Франка. 

Науково-

педагогічні 

працівники 

кафедри, 

аспіранти, 

студенти 

2021–2026 

ІІ. Освітня діяльність 

 

2.1

. 

Оновлення та 

вдосконалення 

навчально-

методичного 

забезпечення 

кафедри. 

2.1.1. Видання науково-

методичних посібників 

та підручників. 

Пріоритетне 

забезпечення 

навчальних курсів 

власними методичними 

розробками. 

Науково-

педагогічні 

працівники 

кафедри 

(відповідно до 

щорічного 

плану публікації 

видань) 

2021–2026 

2.1.2. Оновлення списку 

навчальних 

нормативних і 

вибіркових курсів 

(факультетських та 

загальноуніверситетськи

х) відповідно до 

навчальних планів. 

Науково-

педагогічні 

працівники 

кафедри. 

2021–2026 



 

4 

2.1.3. Оновлення 

тестової бази 

навчальних дисциплін. 

Розробка й 

удосконалення тестових 

технологій для вступних 

іспитів у магістратуру 

та аспірантуру. 

Науково-

педагогічні 

працівники 

кафедри. 

2021–2026 

2.2

. 

Оприлюднення на 

електронних 

ресурсах 

навчально-

методичного 

забезпечення. 

науково-

педагогічних 

працівників 

кафедри. 

2.2.1. Розміщення на 

сайті кафедри програм, 

силабусів та навчально-

методичних матеріалів. 

Науково-

педагогічні 

працівники 

кафедри. 

(2021–

2026) 

2.2.2.  Проведення 

запису на вибіркові 

дисципліни, а також 

обрання тем курсових та 

магістерських робіт на 

платформі Google 

Forms. 

Науково-

педагогічні 

працівники 

кафедри, 

секретаріат 

кафедри. 

2021–2026 

2.2.3. Створення та 

щорічне оновлення 

електронної бази тем 

курсових та 

магістерських робіт. 

Науково-

педагогічні 

працівники 

кафедри, 

секретаріат 

кафедри. 

2021–2026 

2.3

. 

Оновлення 

освітніх 

програм, 

навчальних 

дисциплін 

кафедри.  

Оновлення програм 

навчальних курсів 

відповідно до стильових 

домінант та їх 

поступове 

впровадження в освітній 

процес. 

 

Науково-

педагогічні 

працівники 

кафедри. 

2021–2026 

ІІІ. Наукова діяльність і розвиток міжнародної співпраці 

 

3.1 Підвищення 

ефективності 

наукової роботи. 

3.1.1. Публікація 

наукових праць у 

фахових виданнях та у 

виданнях, які 

індексуються у 

міжнародних 

наукометричних базах 

даних (Scopus, Web of 

Science, Copernicus та 

інші). 

Науково-

педагогічні 

працівники 

кафедри, 

аспіранти. 

2021–

2026 
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3.1.2. Підтримка 

подальшого 

функціонування 

наукового видання 

«Українське 

літератературознавство

» та забезпечення його 

індексації в 

міжнародних 

наукометричних базах. 

Науково-

педагогічні 

працівники 

кафедри, 

аспіранти. 

2021–

2026 

3.1.3. Участь науково-

педагогічних 

працівників в 

університетських, 

всеукраїнських та 

міжнародних 

конференціях, круглих 

столах, симпозіумах, 

інтернет-конференціях. 

Науково-

педагогічні 

працівники 

кафедри, 

аспіранти. 

2021–

2026 

3.1.4. Організація 

конференцій до 140-ої 

річниці з дня 

народження Михайла 

Возняка (2021 рік), а 

також 140-ої річниці з 

дня народження 

Омеляна Огоновського 

(2023 рік). 

Науково-

педагогічні 

працівники 

кафедри, 

аспіранти. 

2021–

2023 

3.1.5. Продовження 

виконання науково-

дослідної роботи 

кафедри на тему 

«Історіософські та 

метафізичні візії 

української літератури 

кінця ХХ (90-ті роки) і 

перших двох 

десятиліть ХХІ 

століття в 

європейському 

контексті» 

(реєстраційний номер 

0121U110198 від 

31.03.21). 

Науково-

педагогічні 

працівники 

кафедри, 

аспіранти. 

2021–

2024 
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3.1.6. Підготовка до 

друку монографій, 

підручників та 

посібників. 

Науково-

педагогічні 

працівники 

кафедри, 

аспіранти. 

2021–

2026 

3.1.7. Синхронізація 

наукової роботи 

кафедри з діяльністю 

Інституту 

франкознавства, 

Інституту 

літературознавчих 

студій та інших кафедр 

факультету. 

Науково-

педагогічні 

працівники 

кафедри, 

аспіранти. 

2021–

2026 

3.2. Супровід та 

забезпечення 

підготовки та 

своєчасного 

захисту 

кандидатів 

філологічних 

наук, докторів 

філософії (Doctor 

of Philosophy) та 

докторів 

філологічних 

наук. 

 

Підготовка і захист 

докторських 

дисертацій. 

Доц. Чопик Р. Б. 2021 

Підготовка і захист 

докторських 

дисертацій. 

Доц. Крупач М. П. 2021 

Підготовка і захист 

кандидатських 

дисертацій. 

Данчишин Н. Р. 2021 

Підготовки і захист 

докторів філософії. 

Асп. Бомко Л. О. 2021 

Асп. Чапля О. О. 2022 

Асп. Генц А. В. 2023 

Асп. 

Стефанишин М. С. 

2024 

Асп. 

Ковальчук О. С. 

2024 

3.2. Участь у роботі 

спеціалізованих 

вчених, 

експертних рад, 

наукових 

товариств, 

редакційних 

колегій тощо. 

3.3.1. Участь 

викладачів у роботі 

спеціалізованих вчених 

рад (10.01.01) із 

захисту дисертацій на 

здобуття наукового 

ступеня кандидата 

філологічних наук та 

доктора філологічних 

наук (відповідно до 

продовження каденції 

відповідних 

спеціалізованих вчених 

рад). 

Науково-

педагогічні 

працівники 

кафедри. 

2021 
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3.3.2. Робота науково-

педагогічного складу у 

Державній 

атестаційній колегії 

МОН. 

Науково-

педагогічні 

працівники 

кафедри. 

2021–

2026 

3.3.3. Представництво 

кафедри в Науковому 

товаристві імені 

Шевченка 

Науково-

педагогічні 

працівники 

кафедри. 

2021–

2026 

3.3.4. Участь у 

редакціях наукових 

журналів. 

Науково-

педагогічні 

працівники 

кафедри. 

Щорічно 

(2021–

2026) 

3.4. Оптимізація 

керівництва 

науковою 

діяльністю 

студентів. 

3.4.1.Залучення 

студентів до участі у 

всеукраїнських і 

міжнародних 

студентських 

конкурсах наукових 

робіт, олімпіадах, 

наукових конференціях 

тощо. 

Науково-

педагогічні 

працівники 

кафедри. 

2021–

2026 

3.4.2. Промоція 

публікацій студентів та 

магістрантів у 

наукових виданнях. 

Науково-

педагогічні 

працівники 

кафедри. 

2021–

2026 

3.4.3. Долучення до 

проведення щорічної 

Всеукраїнської 

наукової конференції 

молодих філологів 

«VIVAT ACADEMIA» 

Науково-

педагогічні 

працівники 

кафедри, аспіранти 

Щорічно 

(2021–

2026) 

3.5. Сприяння участі 

учасників 

освітнього 

процесу в 

програмах 

міжнародної 

академічної 

мобільності 

3.5.1. Розширення 

співпраці із 

закордонними 

науковими установами. 

Науково-

педагогічні 

працівники 

кафедри, аспіранти 

2021–

2026 

3.5.2. Підвищення 

кваліфікації у світових 

вищих навчальних 

закладах. 

Науково-

педагогічні 

працівники 

кафедри, 

аспіранти. 

2021–

2026 

3.5.3. Участь у 

конкурсах на 

отримання грантів для 

Науково-

педагогічні 

працівники 

2021–

2026 
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міждисциплінарної 

наукової діяльності, 

зокрема з історико-

літературної 

проблематики. 

кафедри, 

аспіранти. 

3.5.4. Підтримка та 

стимулювання 

студентів та аспірантів 

у програмах 

міжнародної 

академічної 

мобільності. 

Науково-

педагогічні 

працівники 

кафедри. 

2021–

2026 

ІV. Соціально-виховна робота 

 

4.1. Організація 

профорієнтаційно

ї діяльності 

4.1.1. Участь у днях 

відкритих дверей в 

Університеті. 

Науково-

педагогічні 

працівники 

кафедри 

Щорічно 

(2021–

2026) 

4.1.2. Проведення 

зустрічей з 

абітурієнтами 

факультету. 

Науково-

педагогічні 

працівники 

кафедри 

Щорічно 

(2021–

2026) 

4.2. Робота 

порадників 

академічних груп 

із студентами. 

4.2.1. Мотивація 

студентів до участі в 

культурно-

просвітницьких 

заходів, волонтерської 

діяльності тощо 

Науково-

педагогічні 

працівники 

кафедри 

2021–2026 

4.2.2. Національно-

патріотичне виховання 

студентів. 

Науково-

педагогічні 

працівники 

кафедри 

2021–2026 

4.2.3. Контроль роботи 

порадників 

Завідувач 

кафедри. 

2021–2026 

4.3 Допомога у 

працевлаштуванні 

бакалаврів та 

магістрів 

Проведення зустрічей 

із роботодавцями та 

випускниками 

кафедри. 

Науково-

педагогічні 

працівники 

кафедри 

Щорічно 

(2021–

2026) 

V. Промоція кафедри 

 

5.1. Представлення 

кафедри у 

соціальних 

мережах.  

 

5.1.1. Створення 

сторінки кафедри на 

YouTube для онлайн-

лекцій та зустрічей зі 

студентами. 

Лаборанти 2021 
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5.1.2. Створення акаунту 

кафедри на Facebook та 

Instagram для 

своєчасного отримання 

інформації. 

Лаборанти 2021 

5.1.3. Проведення 

літературних вечорів 

(зокрема, відновлення 

«Франкової кузні») на 

платформі Zoom або 

Microsoft Teems. 

Науково-

педагогічні 

працівники 

кафедри. 

2021–2026 

5.2. Наповнення 

актуальною 

інформацією 

веб-сторінки 

кафедри. 

5.2.1. Розміщення 

актуальних новин. 

Лаборанти 2021–2026 

5.2.2. Оновлення 

персональних веб-

сторінок викладачів. 

Науково-

педагогічні 

працівники 

кафедри. 

2021–2026 

 

 


