


Розділ 1.
Основні характеристики розвитку кафедри (кадри, перелік курсів, наукова тематика, аспірантура,
тощо).  Роль  та  місце  кафедри  у  навчально-виховній  та  науковій  роботі  факультету  та
Університету. 

Кадровий склад
Станом на 01 вересня 2019 року на кафедрі  працює 47 викладачів,  з  них:  докторів  наук,

професорів – 3; доцентів - 22, старших викладачів – 2; асистентів - 20 (в тому числі 1 канд. філол. та
2 канд. пед. наук).

Перелік навчальних курсів

З  частини  І  Навчального  плану  -  «Нормативні  навчальні  дисципліни»  з  циклу
гуманітарної  підготовки  бакалавра:  «Іноземна  мова  (англійська/німецька)»,  «Друга  іноземна
мова», «Іноземна мова за професійним спрямуванням»; «Нормативні навчальні дисципліни» з
циклу гуманітарної підготовки магістра: «Іноземна мова за професійним спрямуванням».

З частини II Навчального плану – «Вибіркові навчальні дисципліни» з циклу дисциплін
вільного  вибору  студента  для  бакалавра  –  «Ділові  комунікації»;  «Вибіркові  навчальні
дисципліни»  з  циклу  дисциплін  вільного  вибору  студента  для  магістра  –  «Іноземна мова  за
професійним спрямуванням», «Іноземна мова (англійська) для наукових публікацій».

З  частини  Навчального  плану  -  «Нормативні  навчальні  дисципліни»  з  циклу
гуманітарної підготовки аспіранта: «Іноземна мова (англійська)».

З частини Навчального  плану –  «Вибіркові  навчальні  дисципліни» з  циклу  дисциплін вільного
вибору  аспіранта  – «Жанровий  аналіз»,  «Методологія  підготовки  наукової  публікації»,  «Підготовка
науково-інноваційного проекту».

Наукові тематики кафедри

01.01.2020–31.12.2023 –  “Ефективні методики та інноваційні технології викладання іноземних мов
у контексті євроінтеграції: досвід та перспективи” (керівник НДР д. пед. н., проф. Микитенко Н. О.)

В  межах  теми  працюватимуть:  викладачі кафедр  класичної,  англійської,  німецької,
французької філологій, іноземних мов для гуманітарних та природничих факультетів, міжкультурної
комунікації та перекладу.

Заплановано на 2020 р.: 
-  напрацювання  в  галузі  поглибленого  аналізу  ефективності  використання  інформаційно-

комунікаційних  технологій  у  процесі  реалізації  сучасних  методик  викладання  іноземних  мов
студентам  бакалаврату,  магістратури  і  аспірантури;  традиційних  та  інноваційних  підходів  до
формування  іншомовної  професійно-комунікативної  компетентності  студентів  й  відповідних  їм
лінгводидактичних принципів. 

- розробку навчально-методичних комплексів, публікацію наукових та навчально-методичних
матеріалів.  Проведення  низки  науково-методичних  семінарів  з  метою  забезпечення  розвитку
методичної  компетентності  та  професійної  майстерності  викладачів.  Захист  кандидатської
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата (доктора філософії) педагогічних наук.

Заплановано на 2021 р.: 
-  пошук  шляхів  вдосконалення  методики  формування  іншомовної  комунікативної

компетентності студентів; 
-  обґрунтування  механізмів  активізації  іншомовної  комунікативної  діяльності  студентів  та

підвищення  їх  мотивації  на  засадах  інтеграції  комунікативно-діяльнісного,  компетентнісного  та
лінгвосоціокультурного підходів; 



-  публікацію  підручників,  навчальних  посібників,  статей  та  матеріалів  виступів  на
конференціях; 

- проведення низки науково-методичних семінарів з метою забезпечення розвитку методичної
компетентності  та професійної  майстерності  викладачів.  Захист дисертацій на здобуття наукового
ступеня доктора філософії з педагогічних наук.

Заплановано на 2022 р.: 
-конструювання  і  реалізація  ефективних  організаційно-змістових  моделей  процесу  навчання

іноземних  мов  в  університеті,  базованих  на  використанні  новітніх  технологій  (педагогічних  та
інформаційно-комунікаційних), інноваційних методів та прийомів навчання; 

- розробка навчально-методичних комплексів,  публікація наукових та навчально-методичних
матеріалів; 

- проведення низки науково-методичних семінарів з метою забезпечення розвитку методичної
компетентності  та професійної  майстерності  викладачів.  Захист дисертацій на здобуття наукового
ступеня доктора філософії з педагогічних наук.

Заплановано на 2023 р.: 
-  обґрунтування  шляхів  вдосконалення  методики  навчання  германських  мов  студентів

природничих спеціальностей; 
- виявлення механізмів  підвищення мотивації та активізації процесу оволодіння іноземною

мовою студентами нефілологічних спеціальностей; 
-  публікацію  підручників,  навчальних  посібників,  статей  та  матеріалів  виступів  на

конференціях; 
- проведення низки науково-методичних семінарів з метою забезпечення розвитку методичної

компетентності  та професійної  майстерності  викладачів.  Захист дисертації  на здобуття  наукового
ступеня доктора філософії з педагогічних наук.

01.01.2020–31.12.2023 –  “Тексти, жанри, дискурси: комунікативно-когнітивні та мовні аспекти ”
(керівник НДР д. філол. н., проф. Яхонтова Т. В.)

В  межах  теми  працюватимуть:  викладачі кафедр  англійської,  німецької,  французької
філологій, іноземних мов для гуманітарних та природничих факультетів.

Заплановано на 2020 р.: 

-  розробка  теоретичних  моделей  та  методологічних  принципів  аналізу  текстів  як
комунікативно-когнітивних конструктів;

-  розвиток  та  удосконалення  методу  «жанрового  портретування»  як  засобу  комплексного
різнорівневого аналізу іноземномовних текстів різних сфер комунікації;

-  дослідження  комунікативних  та  когнітивних  аспектів  науково-академічних,  художніх,
медійних, політичних та ділових текстів іноземними мовами;

-  підготовка  розділів  колективної  монографії  у  співавторстві  з  міжнародним  науковим
колективом;

- підготовка й опублікування наукових статей у виданнях, що індексуються наукометричною
базою SCOPUS та іншими, і у фахових виданнях України;

участь у наукових та науково-практичних конференціях і семінарах з проблематики досліджень
іноземномовних текстів, жанрів і дискурсів;

-  підготовка  дисертацій  на  здобуття  вченого  ступеня  кандидата  філологічних  наук  зі
спеціальності 10.02.04  германські мови та 10.02.05  романські мови.‒ ‒

Заплановано на 2021 р.: 

-  методологічне  обґрунтування  та  розробка  послідовних  процедур  аналізу  текстів  як
комунікативно-когнітивних та мовних конструктів; 



-  дослідження  науково-академічних,  художніх,  медійних,  політичних,  ділових  текстів
іноземними мовами на основі розробленої аналітичної процедури;

-  опублікування  колективної  монографії,  підготовленої  у  співавторстві  з  міжнародним
науковим колективом;

- публікація статей у фахових виданнях України; 

-  участь  у  наукових  та  науково-практичних  конференціях  і  семінарах  з  проблематики
досліджень іноземномовних текстів, жанрів і дискурсів;

- захист дисертацій на здобуття вченого ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності
10.02.04  германські мови.‒

Заплановано на 2022 р.: 

- узагальнення теоретичних напрацювань та формування універсальної жанрово-дискурсивної
моделі аналізу текстів різних сфер комунікації; 

-  застосування розробленої  моделі до аналізу  письмових та усних іноземномовних науково-
академічних, художніх, медійних, політичних та ділових текстів;

- публікація статей у фахових виданнях України; 

-  участь  у  наукових  та  науково-практичних  конференціях  і  семінарах  з  проблематики
досліджень іноземномовних текстів, жанрів і дискурсів.

Заплановано на 2023 р.: 

- розробка  комплексу  рекомендацій  щодо  застосування  жанрово-дискурсивного  підходу,
методологічних  принципів  і  процедур  у  дослідженнях  іноземномовних  текстів  різних  сфер
комунікації текстів;

-  підготовка навчального посібника «Жанри і  жанровий аналіз»  для студентів,  аспірантів  і
фахівців філологічних галузей на основі розробленого комплексу рекомендацій;

-  поглиблене  комплексне  дослідження  комунікативних,  когнітивних  та  мовних  аспектів
науково-академічних, художніх, медійних, політичних, ділових текстів іноземними мовами;

- публікація статей у фахових виданнях України; 

-  участь  у  наукових  та  науково-практичних  конференціях  і  семінарах  з  проблематики
досліджень іноземномовних текстів, жанрів і дискурсів;

- захист дисертацій на здобуття вченого ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності
10.02.04  германські мови та 10.02.05  романські мови.‒ ‒

Наукова, навчально-методична співпраця з науковими установами та ЗВО України

 Київський  національний  лінгвістичний  університет  (робота  спеціалізованої  вченої  ради  Д
26.054.01, проф. Микитенко Н. О)

 Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка (робота
спеціалізованих вчених рад Д 58.053.03 та К 58.053.05, проф. Микитенко Н.О., проф. Морська
Л. І.)

 «Південноукраїнський  національний  педагогічний  університет  імені  К.  Д.  Ушинського»
(робота спеціалізованої вченої ради К 41.053.04, проф. Микитенко Н.О., проф. Морська Л. І.)

 Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (проведення лекційно-
практичного курсу з англомовного науково-академічного мовлення для студентів відділення
англійської мови і літератури факультету іноземної філології, проф. Яхонтова Т. В.)

 Національний  університет  «Львівська  політехніка»  (головування  в  ЕК  зі  спеціальності
«прикладна лінгвістика», ОС «бакалавр», проф. Яхонтова Т. В.)

Семінари кафедри
 науковий  семінар  з  проблем  жанрознавства,  дискурсознавства  та  лінгвістики  тексту  під



керівництвом д.філол.наук, проф. Яхонтової Т. В. 
 науковий семінар з проблем методики навчання германських мов під керівництвом д.пед.наук, 

проф. Микитенко Н. О. 

Розділ 2.

Основні цілі та плановані показники розвитку кафедри на наступні п’ять років.

План  розвитку  кафедри  іноземних  мов  для  природничих  факультетів  ґрунтується  на  ключових
позиціях Програми розвитку Львівського національного університету імені Івана Франка, де визнана
«особлива місія», що полягає у визначенні й реалізації освітніх та наукових стандартів, генеруванні
змін, яких потребують регіон, країна та світ,  формуванні особистості – носія інтелектуального та
інноваційного потенціалу. 

Для  відповідності  Університету  визначеним  стандартам  (престижний,  дослідницький,
інноваційний,  інтеграційний)  особлива  роль  належить  кафедрі,  що  є  «базовий  структурний
підрозділ  Університету,  що  провадить  освітню,  методичну  та  наукову  діяльність  за  певною
спеціальністю  (спеціалізацією)  чи  міжгалузевою  групою  спеціальностей»  (Статут  ЛНУ ім.  Івана
Франка, пункт 4.3.1.2.).

Зокрема,  престижний  статус кафедри  як  складової  Університету  буде  забезпечений
фаховим,  кваліфікованим  викладанням  іноземної  мови  та  іноземної  мови  за  професійним
спрямуванням  з  урахуванням  положень  найновіших  наукових  розвідок  у  методиці  навчання
германських мов;

дослідницький пріоритет розвитку кафедри, суголосно зі стратегічними напрямами розвитку
Університету,  буде  визначений  глибоким  та  всебічним  дослідженням  ефективних  методик
викладання іноземних мов у контексті євроінтеграціїї;

інноваційний  характер діяльності  кафедри  передбачає  опанування  інноваційними
технологіями організації навчання іноземних мов у ЗВО, формами його оптимізації та діагностики;
доцільне  застосування  максимально  можливого  технічного  забезпечення  для  ефективного  та
результативного викладання нормативних та вибіркових навчальних курсів;

інтеграційний  формат розвитку  кафедри  буде  реалізований  у  співпраці  з  провідними
науковими установами, з кафедрами-партнерами вітчизняних вищих навчальних закладів, а також
через  якнайширшу  презентацію  кафедри  у  різноманітних  Міжнародних  заходах  (конференціях,
семінарах,тренінгах)  та  проектах  (дослідницьких,науково-пошукових,  навчальних),  що
відбуватиметься  як  у  межах  укладених  угод  про  співпрацю  між  Львівським  університетом  та
закордонними навчальними закладами, так і з іншими інституціями. 

Основна  мета  кафедри  –  ефективна  іншомовна  підготовка  студентів  природничих
спеціальностей.

Принципи роботи кафедри:
 нормативності  (керування  у  роботі  основними  нормативними  документами:  законом

України  «Про  освіту»,  законом  України  «Про  вищу  освіту»,  Статутом  університету,  іншими
нормативними документами університету та профільного Міністерства);

 колективної та особистісної відповідальності за процес і результати професійної підготовки
майбутніх фахівців;

 динамічності (оперативного реагування кафедри як структурного підрозділу університету на
зміну вимог замовника освітніх послуг (Міністерства освіти і науки України), а також на інновації в
системі вищої освіти;

 науковості  (відповідність  змісту  знань,  презентованих  студентам,  сучасним  досягненням
філологічної, методичної, педагогічної науки);

 принцип єдності практичних, виховних і освітніх цілей у навчальному процесі;
 принцип  реалізації  Концепції  рівневого  навчання  іноземних  мов  у  відповідності  до

Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти;
 принцип міжкультурного навчання, тобто навчання іншомовного спілкування здійснюється

в контексті діалогу культур.
2.4. Пріоритетні напрями діяльності кафедри:



Пріоритетним напрямом діяльності кафедри є суттєве підсилення методичного потенціалу за
рахунок:

 постійного вдосконалення методики викладання на засадах Концепції  навчання іноземних
мов, що відповідає Загальноєвропейським рекомендаціям з мовної освіти; 

 інтенсивного  впровадження  у  навчальний  процес  інтерактивних  імітаційних  та
неімітаційних методів навчання; 

 активного впровадження у навчальний процес сучасних електронних навчально-методичних
комплексів, комп’ютерних технологій навчання, зокрема – інтернет-технологій; 

 значного зростання кількості викладачів кафедри, які захистили кандидатські дисертації зі
спеціальностей:  13.00.02 –  теорія  і  методика  навчання,  10.02.04 –  германські  мови та  13.00.04 –
теорія і методика професійної освіти. 

2.1. Кадровий склад

Кафедра іноземних  мов для природничих  факультетів  створена  в  1998 році  і  має  в  своєму
складі потужний кадровий потенціал: 

 3 доктори наук, професори;
 22 кандидатів наук, доцентів; 
 2 старші викладачі;
 3 кандидати наук, асистенти;
 17 асистентів без наукового ступеня. 

Учене звання професора мають 2 викладачів, учене звання доцента – 12 викладачів. 
Готуються до захисту кандидатських дисертацій ще 6 викладачів, до отримання учених звань

професора і доцента – 10 викладачів, 3 викладачів навчаються в аспірантурі, 2 викладачів планують
вступити на навчання в аспірантурі.

2.2. Навчально-методична робота

2.2.1. У контексті реалізації принципів організації освітнього простору в Україні, на виконання
наказів  Міністерства  освіти і  науки України,  згідно з  програмою розвитку Університету  кафедра
сприятиме  втіленню  «вільної  траєкторії  студента»   для  модифікації  змістової  та  методичної‒
складових своєї діяльності з метою ефективного налагодження навчального процесу з урахуванням
можливостей, потреб та побажань студентів.

2.2.2.Постійне  оновлення  та  удосконалення  програм  навчальних  дисциплін  кафедри  з
урахуванням сучасних тенденцій розвитку методики навчання іноземних мов і нормативних змін у
вищій освіті. 

2.2.3. Розробка  та  використання  у  навчальному  процесі  друкованих  та  електронних
навчально-методичних  комплексів  дисциплін  «Іноземна  мова»,  «Іноземна  мова  за  професійним
спрямуванням», «Ділова іноземна мова», «Основи академічної комунікації».

2.2.4.  Підготовка  до  друку  і  видання  підручників  і  навчально-методичних  посібників  з
дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» за спеціальностями.

2.2.5.  Оновлення  навчально-методичних  розробок,  рекомендацій  щодо  самостійної  роботи
студентів. 

2.2.6.  Ефективна  організація  самостійної  роботи  студентів  засобами  сучасних  інтернет-
технологій та програмного забезпечення.

2.2.7.  Організація  ефективної  системи  керівництва  і  надання  кваліфікованої  допомоги
студентам під час підготовки до захисту магістерських кваліфікаційних робіт іноземною мовою.

2.2.8. Інтенсивне застосування у процесі навчання методу проектів, симуляцій, рольових ігор,
що дозволяє закріпити відповідні знання, сформувати мовні і мовленнєві навички і уміння і, таким
чином, розвивати у студентів іншомовну комунікативну компетентність до рівня В2 і вище.

2.2.9.  Використання  в  навчальному  процесі  практичних  здобутків  наукових  досліджень,
представлених у вітчизняних і зарубіжних наукових періодичних виданнях.

2.2.10.  Систематичне  оновлення  засобів  контролю  успішності  студентів  –  бази  тестових
завдань для різних видів контролю навчальних досягнень студентів, а також завдань для самостійної
роботи студентів. 



2.2.11.  Систематичне  оновлення  бази  тестових  завдань  для  вступу  студентів  природничих
факультетів до магістратури.

2.2.12.  Участь у роботі координаційної групи з перекладу додатків до дипломів випускників
природничих факультетів університету.

2.2.13. Залучення волонтерів Корпусу миру до викладацької роботи. 

2.3. Наукова робота

2.3.1.Організаційні напрями досліджень: 
 активна участь викладачів кафедри у розробці двох наукових тем, що виконуватимуться в

межах робочого часу;
 координація  роботи  наукового  семінару  кафедри  з  проблем  жанрознавства,

дискурсознавства та лінгвістики тексту (проф. Яхонтова Т. В.);
 координація роботи науково-методичного семінару кафедри з проблем методики навчання

германських мов (проф. Микитенко Н. О.);
 координація  досліджень  за  індивідуальною  тематикою  здобувачів  наукових  ступенів  і

аспірантів кафедри відповідно до перспективного плану наукових досліджень та наукових тем, що
виконуються на кафедрі в межах робочого часу; 

 участь кафедри в загальнодержавних і міжнародних проектах;
 проведення  на  базі  кафедри  міжнародної  науково-практичної  конференції  з актуальних

проблем  лінгвістичних  досліджень  та  методики  навчання  іноземних  мов  за  участі  провідних
науковців України та зарубіжжя,  а також участь викладачів,  аспірантів  і студентів  у наукових та
науково-практичних конференціях, що проводяться в інших наукових установах і ВНЗ в Україні та
за кордоном; 

 упровадження в навчальний процес результатів наукових досліджень викладачів кафедри,
здобувачів  й  аспірантів  шляхом  перевірки  ефективності  розроблених  і  обґрунтованих  ними
експериментальних методик формування іншомовної компетентності в продуктивних і рецептивних
видах мовленнєвої діяльності; 

 публікація результатів досліджень у фахових наукових виданнях, міжнародних збірниках,
які включені до світових наукометричних баз журналах, спільних міжвузівських виданнях.

2.3.1.  Підвищення  ефективності  наукової  діяльності  викладачів  кафедри з  філологічних  та
методичних досліджень з тем, що виконуються викладачами кафедри в межах робочого часу. 

2.3.2.  Забезпечення  високої  якості  дослідницького  компоненту  іншомовної  підготовки
майбутніх фахівців за рахунок:

 активного  застосування  методу  вирішення  проблем,  виконання  студентами  проектів
іноземною  мовою,  написання  і  захисту  кваліфікаційних  магістерських  робіт  іноземною  мовою,
самостійної науково-пошукової роботи студентів; 

 проведення  викладачами,  здобувачами  і  аспірантами  кафедри  комплексних  методичних
експериментів  за  темами  дослідження  й  публікація  результатів  у  фахових  наукових  виданнях,
міжнародних збірниках, які включені до світових наукометричних баз;

 організації  щорічних  олімпіад  на  краще  володіння  студентами  іноземною  мовою  та
ретельна підготовка студентів до участі у цих олімпіадах. 

2.3.3.  Розвиток потенціалу науково-педагогічних кадрів,  перспективне планове підвищення
кваліфікації  та  наукове  стажування  професорсько-викладацького  складу  кафедри  у  структурних
підрозділах НАН, НАПН, провідних вищих навчальних закладах України та за кордоном відповідно
до укладених угод про співпрацю та згідно ліцензійних умов.

2.3.4. Впровадження прикладних результатів досліджень методичного характеру у навчально-
методичне  забезпечення  навчальних  дисциплін  «Іноземна  мова»,  «Іноземна  мова за  професійним
спрямуванням», «Ділова іноземна мова», «Основи академічної комунікації».

2.3.5.  Здійснення  спільних  наукових  досліджень  відповідно  до  міжнародних  угод  про
співпрацю, співробітництво з провідними ВНЗ України, науково-дослідними установами, закладами
освіти м. Львова й області. 

2.3.6. Участь викладачів кафедри у міжнародних програмах академічного обміну (Erasmus+,
Fulbright, UASP, MASKIE, IREX та ін.).

2.4. Виховна робота



2.4.1.  Діяльність  кафедри  і  надалі  спиратиметься  на  принципи  природо-відповідності,
гуманності, толерантності міжособистісної комунікації.

2.4.2.  З  метою  формування  інформаційної  культури  учасників  навчального  процесу
забезпечення  іншомовної  підготовки  майбутніх  фахівців  відповідно  до  нормативно-правової
документації  на  основі  сучасних  інформаційно-комунікаційних  технологій:  застосування
електронного  навчання,  в  тому  числі  на  засадах  сучасних  інтерактивних  систем  Moodle  і  т.п.,
оновлення ресурсів комп’ютерного класу (ауд. 85), діяльність кафедри в рамках електронної мережі
університету,  використання  інформаційного  простору  України  та  світу, постійне  оновлення
бібліотечного  фонду  кафедри,  поповнення  науковою,  навчальною  та  навчально-методичною
літературою за профілем роботи кафедри. 

2.4.3. Поширення інформації про діяльність кафедри,  оновлення сайту кафедри, розміщення
на  ньому  навчально-методичного  забезпечення,  що  дозволяє  забезпечити  студентам  навчання  за
індивідуальним навчальним графіком.

2.4.4. Участь у профорієнтаційній роботі факультету з використанням інтерактивних методів
навчання  (моделювання  навчально-виховних  заходів,  проведення  майстер-класів,  перегляд  відео
роликів  тощо)  під  час  проведення  «Днів  відкритих  дверей»,  інших  профорієнтаційних  заходів  з
учнівською  молоддю,  абітурієнтами  та  їх  батьками,  переклад  інформації  для  сайту  університету
(інформаційних сторінок природничих факультетів університету).



2.5. Календарний п’ятирічний план досягнення поставлених завдань

Ціль Результати/показники досягнення цілі Залучені 
співробітники

Дата 
виконання

1. Досягнення 
максимального 
якісного 
показника для 
кадрового складу
кафедри

1.1 Вступ до аспірантури Кузик І. М. 2020 р.

Коваль Г. Ю. 2021 р.

1.2. Захист канд. дисертації Боднар І. М. 2020 р.

Білинська О. О. 2021 р.
Брона О. А. 2021 р.

Федик Т. Д. 2022 р.

Хомик А. Ю. 2023 р.

Кузик І. М. 2025 р.

1.3. Отримання атестата доцента Патієвич О.В. 2020 р.

Саламаха М.Я. 2020 р. 

Сологуб Л. В. 2020 р.

Козолуп М. С. 2021 р.

Котловський 
А. М.

2022 р.

Онуфрів А. Р. 2022 р.

Чорна-Климовець
І. Ю.

2022 р.

Івасів Н. С. 2023 р.

Скіба Н. Я. 2023 р.

1.4 Отримання атестата професора Яхонтова Т. В. 2020 р.

2. Забезпечення 
відповідної 
сучасним 
вимогам якості 
освітнього 
процесу в царині 
літературної та 
літературознавчої
підготовки

2.1. Розробка та впровадження у 
навчальний процес курсів вільного 
вибору студента на бакалавраті та у 
магістратурі

Викладачі 
кафедри

2020-2025 р.

2.2. Викладання курсів вільного вибору 
аспірантів, актуальних для підготовки 
доктора філософії зі спеціальності 035 
«Філологія»

проф. Яхонтова 
Т. В.

2020-2025 р.

2.3.Оновлення навчальних програм 
основних курсів, тематичних спецкурсів

Викладачі 
кафедри

2020-2025 р.

2.4. Удосконалення методики 
проведення практичних занять

Викладачі 
кафедри

2020-2025 р.

2.5. Підготовка сучасних підручників та 
посібників

Викладачі 
кафедри

2020-2025 р.


