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ПРОГРАМНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ  

КАФЕДРИ ПОЛЬСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ 

ФІЛОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

НА 2021-2026 РОКИ 

 

 
 Ціль Конкретні заходи, кількість, 

індикатори досягнення 

Залучені ресурси Дата 

виконання 

І. Кадровий склад 

1. Підвищення 

кваліфікації, 

вдосконалення 

викладацької 

майстерності 

працівників 

1.1. Проходження 

викладачами планових 

стажувань в Україні, а також 

довго- та короткотермінових 

наукових та науково-

методичних стажувань за 

кордоном (передусім у 

Республіці Польщі) у межах 

різних типів угод 

(білатеральних про різні види 

співпраці між 

університетами, 

еразмусівських, додатків до 

основних угод тощо) – 

існуючих досі чи 

ініційованих (і підписуваних) 

нових, а також у межах 

міжнародних проєктів, серед 

іншого пропонованих 

Національним агентством 

академічного обміну 

Республіки Польща (NAWA). 

Регулярне заслуховування й 

обговорення на засіданнях 

кафедри планів стажування та 

звітів про них.  

Усі науково-

педагогічні 

працівники 

кафедри 

2021-2026 

1.2. Організація  силами 

працівників кафедри, що є 

провідними фахівцями з 

методики викладання мови й 

літератури, а також із 

залученням іноземних 

фахівців, презентацій, 

вебінарів, тренінгів, 

Ніколайчук Х.М., 

Бундза 

І.В.,Кравчук А.М., 

Стельмах Х.М. та 

ін. викладачі, у 

тому числі 

закордонні 

партнери, у межах 

2021-2026 
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методичних семінарів тощо з 

метою вдосконалення 

педагогічної майстерності 

викладачів кафедри. 

їхніх стажувань у 

ЛНУ, а також 

дистанційно. 

1.3. Розширення практики 

залучення іноземних 

(передусім польських) 

викладачів до освітнього 

процесу з можливістю 

запозичувати досвід і 

вдосконалювати педагогічну 

майстерність львівських 

полоністів. 

Запрошення для 

прочитання 

(циклів) лекцій 

викладачів з 

партнерських 

університетів 

Польщі. 

2021-2026 

2. Моніторинг та 

оцінка роботи 

працівників кафедри  

 

2.1. Наприкінці кожного 

календарного року 

заслуховування і обговорення 

на засіданнях кафедри 

індивідуальних наукових 

звітів працівників.  

Усі науково-

педагогічні 

працівники 

кафедри 

2021-2026 

2.2. Наприкінці  кожного 

навчального року 

заслуховування і обговорення 

на засіданнях кафедри 

комплексних індивідуальних 

звітів працівників про 

навчально-методичну, 

науково-дослідну та 

організаційно-виховну 

роботу.   

Усі працівники 

кафедри 
2021-2026 

2.3. Здійснення щорічного 

рейтингування та оцінювання 

працівників кафедри згідно з 

університетським 

«Положенням про 

оцінювання роботи та 

визначення рейтингів 

наукових, науково-

педагогічних і педагогічних 

працівників». 

Усі працівники 

кафедри 

2021-2026 

2.4. Взаємовідвідування на 

кафедрі лекцій і практичних 

занять; організація відкритих 

лекцій. Проведення  

Усі науково-

педагогічні 

працівники 

2021-2026 
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моніторингу застосування 

при викладанні 

полоністичних навчальних 

курсів інтерактивних методів 

навчання і мультимедійних 

засобів. Проведення 

моніторингу ефективності 

планових, зокрема й 

закордонних, стажувань 

викладачів. Результати 

відвідування лекцій і 

проведених моніторингів, 

змісту навчальних курсів, 

вимог до знань і вмінь 

студентів, форм контролю 

знань,тобто загалом - якості 

освітньої діяльності, 

обговорювати на засіданнях 

кафедри і науково-

методичних семінарах. 

кафедри 

ІІ. Освітня діяльність 

1. Акредитація 

освітніх програм 

1.1. Акредитація освітньо-

професійної програми: 

«Польська мова та 

література» першого 

(бакалаврського) рівня 

вищої освіти галузі знань 

03 Гуманітарні науки, за 

спеціальністю 035 

Філологія, спеціалізацією 

035.033 слов’янські мови та 

літератури (переклад 

включно), перша – 

польська. 

Кравчук А.М., 

Сливинський О.Т. 

2025 

1.2. Акредитація освітньо-

професійної програми: 

«Польська мова та 

література» другого 

(магістерського) рівня 

вищої освіти галузі знань 

03 Гуманітарні науки, за 

спеціальністю 035 

Філологія, спеціалізацією 

035.033 слов’янські мови та 

Кравчук А.М. 2023 
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літератури (переклад 

включно), перша- польська 

1.3. Акредитація освітньо-

наукової  програми 

третього (аспірантського) 

рівня вищої освіти: 

освітньо-наукової програми 

підготовки доктора 

філософії в аспірантурі 

Львівського національного 

університету імені Івана 

Франка за спеціальністю 

035 Філологія 

Кравчук А.М. 2025 

2. Розвиток 

навчально-

методичного 

забезпечення 

2.1. Підготовка нової 

навчально-методичної 

літератури. Написання 

підручників, посібників, 

методичних рекомендацій, 

словників (12 позицій) 

Видання:  

- Посібник з розвитку 

польського мовлення на 

матеріалі текстів 

радіовистав (рівні В1-В2); 

- Посібник з польської 

фразеології для студентів-

полоністів;  

 - Граматичний практикум з 

польської мови; 

 - Історія польської 

літератури для студентів 

української полоністики; 

- Самовчитель з польської 

мови;  

- Практикум з польського 

словотвору;  

- Основи морфології 

польської мови; 

- Посібник з польського 

Кравчук А.М. 

 

 

 

 

Ніколайчук Х.М. 

 

Ніколайчук Х.М. 

 

Лозинська О.Г. 

 

Сливинський О.Т. 

Ніколайчук Х.М.  

Лозинська О.Г. 

 

Кравчук А.М. 

 

Кравчук А.М. 

Біленька-Свистович 

Л.В. 

2022-2026 

 

 

 

 

2022 

 

 

2023 

 

2022 

 

2025 

 

2026 

2025 

 

2025 
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мовленнєвого етикету для 

українців; 

- Польський словник 

меблевої лексики; 

 

- Тематичний словник 

польської мови; 

 

- Словник дипломатичної 

лексики польської мови. 

 

- Методичні рекомендації 

до написання 

кваліфікаційних робіт та ін.  

 

 

Забезпечення всіх 

навчальних курсів 

підручниками та 

посібниками, 

пристосованими до 

специфіки вивчення 

польської мови і літератури 

та польського мовознавства 

й літературознавства в 

україномовному 

середовищі. 

 

Біленька-Свистович 

Л.В. 

Біленька-Свистович 

Л.В. 

 

Кравчук А.М., 

Ніколайчук Х.М. 

 

Кравчук А.М. 

Сливинський О.Т. 

2026 

 

2022 

 

2024 

2023 

 

 

2022 

 

 

2022-2026 

2.2. Оприлюднення на сайті 

кафедри навчально-

методичного забезпечення. 

науково-педагогічних 

працівників, у випадках 

несуперечності 

авторському праву.  

Працівники 

кафедри, автори 

підручників і 

посібників, 

методичних 

рекомендацій 

 

2021-2026 
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2.3. Створення доступу на 

сайті до наукових 

публікацій працівників 

кафедри  з проблем 

методики викладання 

польської мови та 

літератури, а також з тих 

проблем полоністичного 

мовознавства й 

літературознавства, які є 

предметом вивчення в 

межах дисциплін ОП 

«Польська мова та 

література». 

 

Працівники 

кафедри - автори 

статей 

2021-2026 

2.4. Закупівля необхідних 

підручників, зокрема й у 

Польщі, за спонсорські 

кошти. Поповнення 

кафедральної бібліотеки 

новою навчальною та 

навчально-науковою 

літературою. Оновлення 

каталогів кафедральної 

бібліотеки. 

Кравчук А.М. 

Наконечна А.В. 

Польська фундація 

«Допомога полякам 

на Сході» та ін. 

2021-2026 

2.5. Подальше розроблення 

й атестування електронних 

курсів. 

Усі науково-

педагогічні 

працівники кафедри 

2021-2026 

2.6. Удосконалення вже 

приготованих циклів 

мультимедійних 

презентацій із усіх 

полоністичних курсів, зі 

щорічним їх оновленням. 

Усі науково-

педагогічні 

працівники кафедри 

2021, зі 

щорічними 

оновленнями 

до 2026 

 

3. Оновлення освітніх 

програм, 

навчальних 

дисциплін кафедри 

 

3.1. Щорічне обговорення 

на засіданнях кафедри 

освітніх програм і 

навчальних дисциплін 

кафедри (змісту, мети й 

завдань, потреби оновлення 

рекомендованої літератури, 

методів контролю знань 

студентів, розподілу балів у 

Усі науково-

педагогічні 

працівники кафедри 

2021-2026 
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семестрі за різні види робіт 

тощо). За результатами 

обговорень – внесення змін 

до програм навчальних 

дисциплін з метою їх 

удосконалення.  

3.2. Щорічне обговорення 

на засіданнях кафедри 

потреби й можливості 

впровадження нових 

вибіркових дисциплін, 

зокрема й з урахуванням 

принципу 

інтердисциплінарності 

освіти. Впровадження – за 

потреби – нових 

вибіркових дисциплін для 

забезпечення максимальних  

можливостей реалізації 

вільної траєкторії 

студентами ЛНУ імені 

Івана Франка. 

Усі науково-

педагогічні 

працівники кафедри 

2021-2026 

4. Впровадження 

інноваційних 

освітніх та 

інтерактивних 

технологій 

навчання. 

4.1. Ефективне постійне 

використання платформ і 

аплікацій різного типу для 

дистанційного навчання чи 

його елементів.  

Усі науково-

педагогічні 

працівники кафедри 

2021-2026 

4.2. Проведення щороку 

силами працівників 

кафедри вебінарів і 

тренінгів про можливості 

ефективного  викладання 

іноземної мови в умовах 

повного чи частково 

дистанційного навчання, а 

також навчання офлайн із 

застосуванням 

інноваційних 

інтерактивних технологій. 

Ніколайчук Х.М. 

Бундза І.В. 

Туз О.С. 

 

2021-2026 
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4.3. Поширення 

дотеперішньої практики 

проведення інтерактивних 

лекцій, що є живим 

діалогом досвідченішого 

колеги (викладача) з 

молодшим (студентом). 

Лекційний дискурс і надалі 

скеровувати в таке русло, 

яке давало б змогу 

студентам не лише слухати 

і засвоювати готову 

інформацію, а 

артикулювати результати 

власних рефлексій у 

процесі діалогу з 

наставником. 

Кравчук А.М. 2021-2026 

5. Запрошення 

іноземних фахівців 

для освітньої 

діяльності. 

Продовження активної 

дотепер практики 

залучення до навчального 

процесу польських 

професорів, у тому числі із 

лекціями та практичними 

заняттями онлайн 

(орієнтовно 5 візитів 

щороку). 

Кравчук А.М., 

Співпраця в межах 

угод і різних 

міжнародних 

проєктів (напр. в 

межах проєкту 

«Полоніст»,NAWA, 

Республіка Польща) 

2021-2026 

6. Модернізація 

аудиторій, 

обладнання їх 

сучасною 

комп’ютерною 

технікою для 

ефективного 

використання 

інформаційних 

технологій у 

навчальному 

процесі. 

Продовження практики 

оснащення приміщення 

кафедри, де відбуваються 

заняття, новою 

мультимедійною технікою 

та навчальним 

обладнянням, у т.ч. із 

залученням фундаційних 

коштів (щороку). 

 

 

Кравчук А.М. 

Фундація 

«Допомога полякам 

на Сході»  (РП) та 

ін. 

2022-2026 

7. Розширення 

освітніх послуг, 

підтримування 

ефективної системи 

оцінювання та 

контролю їхньої 

7.1. Щорічне семестрове 

проведення курсів 

польської мови для 

студентів неполоністичних 

спеціальностей, викладачів 

університету і ширшого 

Туз О.С.,  

Наконечна А.В. 

та інші працівники 

кафедри 

2021-2026 
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якості. кола зацікавлених осіб з-

поза університету. 

7.2.Проведення 

сертифікаційного іспиту з 

польської мови (відповідно 

до міжнародного 

календаря) і курсів 

підготовки до його 

складання (перед кожним 

планованих іспитом). 

Бундза І.В.-

відповідальна за 

сертифікаційний 

іспит у ЛНУ імені 

Івана Франка, 

Ліцензовані лени 

екзаменаційної 

комісії: Король 

Л.Р., Кравчук А.М., 

Лозинська О.Г., 

Ніколайчук Х.М., 

Стефанишин Ю.М., 

Туз О.С. 

2021-2026 

7.3. Відделегування на 

спеціальні курси польської 

мови (Варшава, РП) 

викладачів кафедри з-

поміж ліцензованих членів 

екзаменаційної 

сертифікаційної комісії для 

здобуття повноважень 

голови екзаменаційної 

комісії (відповідно до 

пропонованого календаря, 

Варшава, РП) 

Король Л.Р., 

Лозинська О.Г., 

Стефанишин Ю.М. 

2021-2023 

7.4. Обговорення на 

засіданнях кафедри 

програм і результатів 

навчання слухачів і 

студентів різних видів 

курсів, опитувань 

студентів, відгуків 

працедавців – з метою 

моніторингу ефективності 

розширених освітніх 

послуг. 

Бундза І.В., 

Кравчук А.М. 

2021-2026 
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7.5. Сприяння 

сертифікуванню знань 

студентів-полоністів за 

міжнародними 

стандартами, пошук 

фінансування (через 

спонсорські кошти) участі 

кращих студентів у 

сертифікаційному іспиті. 

Бундза І.В., 

Кравчук А.М. 

Фундації у РП. 

2021-2026 

ІІІ Наукова діяльність і розвиток міжнародної співпраці 

1. Визначення 

основних напрямів 

наукових 

досліджень, участь у 

конкурсах на 

фінансування 

міжнародних 

проєктів, отримання 

грантів 

1.1. Основні напрями 

наукових досліджень:  

- полоністична 

лінгводидактика, 

- функціонування польської 

мови в Україні, 

- лексична семантика 

польської та української 

мови, 

- мовна прагматика 

(маленнєвий етикет),  

- нормативістика (сутність і 

сфера полонійної норми), 

- етнолінгвістика (стереотипи 

та концептосфера у польській 

мові), 

- інноваційні процеси в 

польській фразеології (на тлі 

української), 

- корпусна лінгвістика, 

- антропологія польської та 

української літератури, 

- мультикультуралізм та 

регіоналізм у літературі, 

- компаративні дослідження 

польської й української 

літератури, 

- гендер в літературі і 

культурі 

- художній текст в 

перспективі пам’яті та 

ідентичності - польська 

еміграційна література та ін. 

 

Стельмах Х.М. – 

керівник наукової 

теми кафедри та 

всі науково-

педагогічні 

працівники  

2021-2026 

1.2. Щорічна участь у 

конкурсах на наукові проєкти 

Національного агентства 

академічного обміну (NAWA, 

.Кравчук А.М. 

 

2021-2026 
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Республіка Польща), напр.:  

2021 р. заявка на малий грант 

у межах проєкту NAWA 

«Промоція польської мови»  

(в партнерстві з Варшавським 

університетом) – 2 публічні 

лекції та 4 публікації у 

польському виданні, що 

належить до бази Scopus). 

 

Кравчук А.М., 

Сливинський О.Т., 

Бундза І.В., 

Ніколайчук Х.М., 

Лозинська О.Г., 

Стефанишин 

Ю.М. 

 

 

2021-2022 

1.3. Опрацювання та втілення 

короткотермінових 

міжнародних програм (літні 

школи, навчальні візити 

тощо) із залученням 

польських та українських 

студентів та з можливістю 

для українських і польських 

студентів отримувати 

кредити за участь у таких 

програмах.  

 Рекомендації для львівських 

студентів (на основі 

результатів попереднього 

рейтингування їхніх знань з 

польської мови, літератури і 

культури) до участі у літніх 

школах польських 

університетів, у семестрових 

курсах навчання в польських 

університетах (Торунь, 

Катовіце, Люблін, Познань, 

Варшава, Краків, Вроцлав, 

Ченстохова та ін. (РП)). 

Король Л.Р. 

Стефанишин 

Ю.М. 

Біленька-

Свистович Л.В. 

Стельмах Х.М. 

Фрис І.Б. 

Євчук У.Ю. 

2022-2026 
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2. Підвищення  

наукового кадрового 

потенціалу кафедри. 

Підготовка докторів 

філософії і докторів 

наук через 

аспірантуру і 

докторантуру, 

сприяння 

своєчасному захисту 

дисертацій, 

збільшення кількості 

працівників з 

науковими 

ступенями (вченими 

званнями). 

Захисти дисертацій на 

здобуття наукового ступеня 

доктора філософії: 

О.З.Филипець (2022), У.Ю. 

Євчук (2023), Л.І. Пуздрак 

(2023), О.М. Сливинська 

(2024), Г.І. Кирилейза (2026) 

чи кандидата філологічних 

наук (Л.Р. Король (2022)). 

Кравчук А.М., 

Сливинський О.Т., 

Стельмах Х.М., 

Филипець О.З., 

Євчук У.Ю., 

Пуздрак Л.І., 

Король Л.Р., 

Сливинська О.М., 

Кирилейза Г.І 

та ін. 

 

 

2022-2026 

3. Публікаційна 

активність та 

підвищення 

відповідних 

стандартів 

Збільшення кількості 

науково-педагогічних і 

наукових працівників, які 

мають кілька публікацій у 

періодичних виданнях, що 

включені до наукометричних 

баз даних Scopus та інших 

міжнародних 

наукометричних баз. 

Усі науково-

педагогічні 

працівники 

кафедри 

2021-2026 

4. Інтенсифікація 

проведення  і 

оприлюднення 

результатів наукових 

досліджень. Видання 

наукових праць 

іноземними мовами. 

Видання індивідуальних і 

колективних наукових 

монографій,  тематичних 

чисел наукових збірників, 

напр.:  

- колективна монографія на 

основі доповідей 

Міжнародної конференції з 

нагоди 15-річчя кафедри 

польської філології; 

- тематичний випуск числа 

«Проблеми слов'янознавства» 

на основі доповідей 

міжнародної  

літературознавчої 

конференції пам'яті Л.Е. 

Петрухіної;  

- монографія А. Кравчук з 

нормативних проблем 

польського мовлення в 

 

 

 

 

 

 

Кравчук А.М., 

Бундза І.В., 

 

 

 

Сливинський О.Т., 

Фрис І.Б.  

 

 

 

 

 

 

Кравчук А.М. 

 

 

2021-2026 

 

 

 

2021 

 

 

2022 

 

 

 

 

2024 
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Україні  

- колективна монографія на 

основі доповідей 

Міжнародної конференції з 

нагоди 20-річчя кафедри 

польської філології (2021 р.), 

- монографія на основі 

кандидатської лисертації Л.Е. 

Петрухіної 

- монографії на основі 

захищених кандидатських 

дисертацій, напр.: 

-- про сереотип українця і 

поляка серед студентської 

молоді Польщі; 

-- про позитивну оцінку 

партнера діалогу в 

польськомовній комунікації  

та ін. 

 

 

Ніколайчук Х.М., 

Бундза І.В., 

Стельмах Х.М. 

 

 

Сливинський О.Т. 

Фрис І.Б. 

 

 

Авторки 

дисертацій 

 

 

Филипець О.З. 

 

 

Кирилейза Г.І. 

 

2025 

 

 

 

2023 

 

2023-2026 

 

2023 

 

2026 

5. Долучення 

працівників кафедри  

до приведення 

наукових 

періодичних видань 

філологічного 

факультету  у 

відповідність до 

вимог для включення 

у міжнародні 

наукометричні бази 

даних. 

Збільшення кількості статей 

(мінімум до трьох або до 

п'яти) працівників кафедри у 

виданнях, що належать до 

міжнародної наукометричної 

бази Scopus. 

 

Сливинський О.Т., 

Ніколайчук Х.М., 

Кравчук А.М. та 

ін. 

2021-2026 

6. Інтенсифкація 

інтегрування в 

міжнародний 

науковий простір, 

продовження 

практики створення 

наукових форумів 

для обміну 

результатами 

наукових 

досліджень.  

 

6.1. Організація міжнародних 

конференцій і семінарів у 

ЛНУ імені Івана Франка, 

напр.: 

 - конференція з нагоди 20-

річчя кафедри польської 

філології (2024 р.), 

- співорганізація щорічного 

міжнародного славістичного 

колоквіуму) та ін. 

Кравчук А.М. та 

всі науково-

педагогічні 

працівники 

кафедри 

2021-2026 
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Участь у конференціях за 

кордоном (напр. у VІ 

Світовому конгресі 

полоністики (Вроцлав, 

жовтень 2021 р.) і наступних, 

у т.ч. організованих онлайн.  

6.2. Продовження й 

інтенсифікація практики 

взаємного польсько-

українського рецензування 

наукових та науково-

методичних  праць (статей, 

монографій, посібників, 

підручників). Написання 

видавничих та і рецензій. 

Наукова польсько-українська 

й українсько-польська 

транслатологічна діяльність. 

Кравчук А.М., 

Ніколайчук Х.М., 

Лозинська О.Г., 

Сливинський О.Т., 

Стельмах Х.М. 

та ін. 

2021-2026 

6.3. Поглиблення наукової 

підготовки студентів. 

Створення наукового 

студентського гуртка. 

Індивідуальна праця зі 

студентами.  

Продовження практики 

проведення львівсько-

ольштинського студентського 

мовознавчого семінару (у 

співпраці із Вармінсько-

Мазурським університетом в 

Ольштині, РП). 

Залучення студентів до участі 

в інших міжнародних 

студентських науково-

освітніх заходах: наукових 

конференціях, олімпіадах з 

польської мови, 

Всеукраїнській студентській 

олімпіаді, Всеукраїнському 

конкурсі студентських 

наукових робіт, щорічному 

Всеукраїнському конкурсі з 

польської мови 

(Прикарпатський 

національний університет ім. 

Василя Стефаника), 

Загальноукраїнському 

диктанті з польської мови. 

Кравчук А.М., 

Ніколайчук Х.М., 

Сливинський О.Т. 

та ін. 

2021-2026 
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7. Зростання показника 

участі студентів, 

аспірантів, 

викладачів у 

програмах 

міжнародної 

(передусім польсько-

української) 

академічної 

мобільності. 

7.1. Налагодження співпраці з 

польськими університетами, 

яке дасть можливість 

підписання нових угод за 

програмою «Еразмус+» та на 

основі проєктів NAWA (РП), 

що передбачають академічну 

мобільність студентів; 

сприяння поновленню 

існуючих міжнародних угод 

про співпрацю. 

Кравчук А.М., 

усі науково-

педагогічні 

працівники 

кафедри. 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2026 

 

 

 

 

 

 

7.2. Подальше розширення 

можливостей для стажування 

науково-педагогічних 

працівників у провідних 

польських університетах і 

науково-дослідних установах 

(наукові стажування в межах 

угод і проєктів різних типів, 

серед іншого – в межах 

додатків до 

міжуніверситетських 

міжнародних угод та в межах 

проєктів NAWA (РП)). 

Кравчук А.М., 

усі науково-

педагогічні 

працівники 

кафедри. 

2021-2026 

8. Запрошення 

польських фахівців 

для участі в 

наукових семінарах 

кафедри і реалізації 

спільних наукових 

проєктів. 

Проведення наукових 

семінарів, у т.ч. онлайн, з 

участю науковців з польських 

університетів. 

Кравчук А.М., 

міжнародні 

партнери.  

2021-2026 

9. Створення і 

підтримка 

актуальності 

наукових профілів 

науково-

педагогічних, 

працівників кафедри 

у наукометричних 

базах даних 

Підтримка вже створених 

наукових профілів 

працівників кафедри у Google 

Scholar і на плаформі ORCID. 

Створення наукових профілів 

у Scopus, Index Copernicus. 

Усі науково-

педагогічні 

працівники 

кафедри. 

2021-2026 
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ІV. Соціально-виховна робота 

1. Сприяння 

розвиткові 

особистостей  

учасників 

навчального 

процесу в дусі 

патріотизму і 

дотримання 

загальнолюдських 

моральних і 

естетичних 

цінностей 

1.1. З огляду на специфіку 

дисциплін гуманітарного 

циклу, які викладають на 

кафедрі, максимально 

наповнювати пропоновані 

студентам програми, 

проєкти і конкретні 

завдання навчального 

характеру аксіологічно, 

патріотично, етично й 

естетично маркованою 

складовою. 

Усі науково-

педагогічні 

працівники кафедри 

2021-2026 

1.2. У процесі навчання та 

спілкування в 

позааудиторних умовах 

вести зі студентами 

партнерські діалоги, 

поважати й цінувати їхню 

думку, водночас 

спонукаючи до 

саморозвитку і 

самовдосконалення. Етичну 

складову процесу 

спілкування між 

наставником і учнем 

вважати пріоритетною в 

усіх академічних і 

загальнолюдських 

комунікативних ситуаціях. 

Усі науково-

педагогічні 

працівники кафедри 

2021-2026 

1.3. Спілкуючись зі 

студентами в аудитирії та 

поза нею, намагатися 

позитивно впливати на 

формування їхніх 

особистісних рис і 

гармонійний розвиток 

їхнього духовного світу. 

Пропагувати серед 

студентів – шляхом 

ведення бесід, організації 

спеціальних 

позааудиторних заходів, 

залучення до участі в 

Усі науково-

педагогічні 

працівники кафедри 

2021-2026 
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культурному і 

громадському житті 

університету, міста, країни 

– моральні й естетичні 

цінності. Організовувати, 

зокрема, такі заходи чи 

проводити таку діяльність:  

- флешмоби з нагоди 

важливих подій, свят (напр. 

день вишиванки, річниці 

народжень відомих людей) 

тощо; 

- участь студентів у 

волонтерській діяльності; 

- продовження практики 

залучення студентів-

полоністів до участі у 

циклічному фестивалі 

польського кіно, фестивалі 

«Польська театральна 

весна», відвідуванні 

театрів, музеїв тощо; 

- створення вільного 

студентського простору для 

самостійної творчої роботи 

в позааудиторний час. 

Розширення й 

урізноманітнення  

діяльності вже створеного 

гуртка  «Перегляд 

польських фільмів». 

1.4. Організація і 

моніторинг роботи 

порадників академічних 

груп, розгляд на засіданнях 

кафедри проблем інституту 

порадництва і виховної 

роботи зі студентами. 

Порадники 

академічних груп, 

Кравчук А.М. 

2021-2026 
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2. Інтеграція 

середовища молоді, 

що вивчає польську 

мову, літературу та 

культуру.  

2.1. Організація конкурсних 

диктантів, олімпіад з 

польської мови для 

студентської (та учнівської) 

молоді, що вивчає польську 

мову в Україні. 

Кравчук А.М., 

Ніколайчук Х.М. та 

ін. 

 

2022-2026 

 

 

 

2.2. Організація публічних 

лекцій для ширшої 

аудиторії зацікавлених осіб, 

але із запрошенням 

студентів та старшої 

учнівської молоді, що 

цікавиться польською мово 

і культурою (напр. в Urban 

бібліотеці, "Сенсотеці" 

Wiki бібліотеці та ін.). 

Ніколайчук Х.М., 

Стельмах Х.М., 

Сливинський О.Т. 

та ін. 

 

2.3. Залучення студентської 

молоді до співпраці із 

польськомовною газетою 

«Kurier Galicyjski» та 

Польським театром у 

Львові. 

Кравчук А.М., 

Ніколайчук Х.М., 

Збігнєв 

Хшановський 

(директор 

Польського театру) 

та ін. 

2022-2026 

 

3. Профорієнтаційна 

діяльність 

3.1. Щорічне залучення 

студентів до творчих 

профорієнтаційних заходів, 

напр. відзнятття 

промороликів студентів 

магістерського рівня освіти 

чи студентів старших 

курсів бакалаврату (на 

кшталт "Чому варто 

вивчати польську 

філологію?"), адресованих 

до учнівської молоді, що 

вивчає польську мову, 

цікавиться нею, та для 

ширших шкільних 

середовищ – за 

посередництвом 

випускників кафедри, що 

працюють у школах Львова 

та України. 

Ніколайчук Х.М., 

Бундза І.В., 

випускнини 

кафедри – вчителі 

середніх шкіл 

Львова та України. 

 

2021-2026 
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3.2. Приготування серій 

промороликів від 

викладачів кафедри (на 

кшталт: "Якщо вивчатимеш 

польську філологію, то...", 

"Якщо вивчатимеш 

лексикологію, то 

дізнаєшся...." тощо). 

Ніколайчук Х.М., 

Бундза І.В. та інші 

науково-педагогічні 

працівники кафедри 

2021-2026 

3.3. Щомісячна організація 

лекцій-презентацій з 

проблем перекладу 

художніх та інших текстів з 

польської мови 

українською, зустрічей 

перекладачів-практиків, 

зокрема й перекладачів 

польської художньої 

літератури українською,  зі 

студентами та старшою 

учнівською молоддю, що 

вивчає польську мову або 

нею цікавиться, а також з 

випускниками кафедри – 

вчителями польської мови. 

Бундза Х.М.. 

Стельмах Х.М., 

Сливинський О.Т., 

Ніколайчук Х.М. та 

ін., 

шкільні вчителі 

польської та 

української мови - 

випускники 

кафедри 

2021-2026 

4. Дотримання 

академічної 

доброчесності 

4.1. Ознайомлювання 

студентів із Кодексом 

академічної доброчесності, 

Положенням про 

забезпечення академічної 

доброчесності. 

Практикування підписання 

Декларації про дотримання 

академічної доброчесності 

у Львівському 

національному університеті 

імені Івана Франка. 

Усі науково-

педагогічні 

працівники кафедри 

2021-2026 
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4.2. У процесі роботи зі 

студентами – від 

початкових етапів їхнього 

навчання і аж до рівня 

співпраці при приготуванні 

магістерських та 

дисертаційних робіт – вести 

бесіди про необхідність 

дотримання  культури 

ставлення до 

інтелектуальної власності, 

недопускання виявів 

плагіату. Проводити 

пояснювальну роботу щодо 

особливостей дотримання 

правил академічної 

доброчесності, коректних 

цитувань наукових джерелу 

кваліфікаційних роботах 

тощо. 

Усі науково-

педагогічні 

працівники 

кафедри, 

порадники 

академічних груп, 

керівники наукових 

семінарів, 

керівники 

кваліфікаційних 

робіт. 

2021-2026 

5. Активізування 

співпраці із 

зовнішніми 

стейкхолдерами 

5.1. Подальша практика 

залучення до навчального 

процесу роботодавців з 

метою вдосконалювання 

реалізації навчальних 

програм, гнучкої до вимог 

ринку. 

Кравчук А.М., 

випускники 

кафедри, що 

працюють за 

фахом, та інші 

потенційні 

роботодавці 

2021-2026 

5.2. Залучення зовнішніх 

стейкхолдерів до 

обговорення змісту 

навчальних дисциплін, 

програм практик, 

специфіки навчального 

процесу. Врахування їхніх 

відгуків при вдосконаленні 

освітніх програм, зокрема 

при опрацюванні 

вибіркової складової 

дисциплін полоністичного 

спрямування. 

Урахування відгуків 

працедавців про 

ефективність внутрішньо 

Кравчук А.М., 

Біленька-Свистович  

Л.В. 

2021-2026 
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університетських та 

розширених освітніх 

послуг, що їх надають 

працівники кафедри 

(різного виду курси 

польської мови, публічні 

лекції, вебінари тощо). 

V. Промоція кафедри 

1. Актуальне 

інформування про 

діяльність кафедри і 

її працівників на веб-

сторінці кафедри та 

на її сторінці у 

Фейсбуку, інших 

соцмережах. 

1.1. Постійне наповнювання 

актуальною інформацією веб-

сторінки кафедри та 

персональних сторінок 

викладачів на 

університетському сайті, 

включаючи оприлюднення 

освітніх програм та їх 

компонентів, силабусів 

навчальних дисциплін, 

матеріалів для самостійної 

роботи студентів, 

рекомендованої літератури, 

включно з наданням доступу 

до вибраних джерел, тощо. 

Бундза І.В., 

усі науково-

педагогічні 

працівники 

кафедри 

2021-2026 

1.2. Безперервна актуалізація 

інформації на сторінці 

кафедри у Фейсбуку : 

повідомлення про 

заплановані конференції, 

семінари; висвітлення 

інформації про заходи, які 

проводить кафедра, гостьові 

лекції, наукові стажування 

працівників кафедри тощо. 

Бундза І.В., 

Ніколайчук Х.М. 

2021-2026 

1.3. Запровадження  на ФБ 

сторінці кафедри рубрики 

"Знайомтесь": промоція 

сильветок викладачів 

кафедри. 

Бундза І.В., 

Ніколайчук Х.М. 

2021-2026 

1.4. Закладення і 

підтримування сторінки 

кафедри в інших соцмережах 

Сливинська О.М., 

Євчук У.Ю. 

2022-2026 
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(Instagram, Telegram). 

2. Промоція кафедри 

через публічні 

заходи 

2.1. Продовження практики 

презентації актуальних 

досягнень кафедри на 

всеукраїнських та 

міжнародних форумах 

Кравчук А.М. 2022-2026 

2.2. Проведення презентацій 

нових підручників і словників  

з польської мови авторства 

викладачів кафедри, 

адресованих до широкого 

користувача. 

Кравчук А.М. та 

інші науково-

педагогічні 

працівники, 

видавництво 

«Інкос» (Київ) та 

інші видавництва. 

2021-2026 

2.3. Популяризація 

перекладацької діяльності, 

що проводиться на кафедрі 

(на спеціально організованих 

зустрічах, у межах Форуму 

видавців у Львові та інших  

заходів). 

Сливинський О.Т., 

Стельмах Х.М., 

Бундза І.В. та інші 

науково-

педагогічні 

працівники. 

2021-2026 

 

 

 


