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І. Кадровий склад
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Позаяк сам інтелектуальний чин людства
врожаїть лише не ґрунті співпраці, для
всіх стає очевидною загальна, первісна

сила, проміння якої несуть вибрані.
Щоправда не тому, що один привносить те,

чого бракує іншому, а тому, що успіх
одного додає іншому завзяття 

 
В. фон Гумбольдт
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Станом на 01 вересня 2021 року

на кафедрі працює 13

викладачів: 

докторів наук – 3 

(професор – 2, на посаді

професора – 1); 

доцентів – 8 (на посаді

доцента – 2),

 асистентів – 2

1.КАДРОВИЙ
СКЛАД



1.МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНКА РОБОТИ 
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

Самоаналіз
результатів

освітньої
діяльності
викладачів
кафедри –
підготовка

рейтингових
таблиць 

Аналіз показників
наукових, навчально-
методичних здобутків

задля оптимізації
роботи, вдосконалення

професійної
майстерності з

урахуванням специфіки
наукової та освітньої
діяльності кафедри

Врахування
показників для

планування
індивідуального

педагогічного
навантаження, а

також для
матеріального

заохочення
викладачів



2.ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИКЛАДАЦЬКОЇ
МАЙСТЕРНОСТІ ТА ПРОХОДЖЕННЯ СТАЖУВАННЯ

Заходи підвищення

кваліфікації, вдосконалення

викладацької майстерності

та проходження стажування

відповідно до плану

(навчально-методичний

відділ Центру забезпечення

якості освіти Львівського

національного університету

імені Івана Франка)

Затвердження

індивідуального плану

підвищення кваліфікації,

наукового стажування на

засіданні кафедри,

враховуючи наукову

тему кафедри і

пріоритети наукових

зацікавлень кожного

викладача кафедри

Наявні угоди із

закладами

вищої освіти і

науковими

установами

України та

закордонними,  

укладення

нових угод



Інститут літератури імені Т. Шевченка НАН України 

Інститут Івана Франка НАН України

Центр українсько-європейського наукового співробітництва 

Інститут мов, літератури і культури (Akademia Polonijna, Польща) 

 Кафедра україністики філологічного факультету Інституту слов’янської

філології (Uniwersytet Wrocławski, Польща) 

Кафедра англійської мови і літератури (Kodolányi János Egyetem, Угорщина)

Гуманітарний факультет Сайтама Університету (Японія) 

Slavic-Eurasian Research Center (Хоккайдо Університет, Японія)

НАУКОВЕ СТАЖУВАННЯ ЗА УГОДАМИ



Всеукраїнські та міжнародні наукові й науково-методичні семінари, майстер-
класи

Співпраця з кафедрами факультету педагогічної освіти
Використання ресурсів і платформ для віддаленого навчання (Coursera,

Prometheus, Всеосвіта та інші), сайти науково-методичного змісту
Взаємовідвідування навчальних занять колег 

Методичні семінари з окремих проблем викладання літературознавчих
дисциплін у контексті новітніх тенденцій у формуванні літературознавчого

наукового дискурсу і становленні сучасного освітнього простору
Курс «Вдосконалення викладацької майстерності» (ЛНУ імені Івана Франка)

РІЗНОМАНІТНІ ФОРМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
ФАХОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ
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ІІ. Освітня 
діяльність



... потрібна педагогіка любові, добра, розуміння,

сприяння, натхнення, співчуття, захисту. Потрібна

педагогіка, котра буде плекати в них духовність,

благородство, великодушність, розширювати їхні

пізнавальні устремління, скеровувати на пошук

свого призначення

 

Шалва Амонашвілі



Розроблення і

впровадження для

реалізації освітньої

програми дуальної

форми освіти для

підготовки вчителя /

викладача світової

літератури 

ІІ. ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ
 

Участь у розробленні

нових освітніх програм

за спеціальністю 035

Філологія (факультет

іноземних мов) та

оновленні діючих

освітніх програм у

співпраці з

випусковими

кафедрами

факультету

 іноземних мов



ІІ. ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ
Оновлення робочих навчальних програм нормативних і

вибіркових дисциплін 

Апробація курсу «Історія світової літератури» (2021) 

Розроблення інноваційного підручника «Історія

західноєвропейської літератури ХVІІ-ХVІІІ ст.» 

Розроблення та підготовка до друку навчального посібника

«Вступ до літературознавства»

Вдосконалення методики читання лекцій та проведення

практичних занять 

Актуалізація тематики науково-пошукових та науково-

дослідницьких проєктів 



Завдання для поточного, семестрового та підсумкового
контролю

 
Видання (перевидання) підручників, навчальних

посібників, курсів лекцій чи окремих лекцій 
 

Робочі групи з підготовки навчально-методичного
забезпечення викладання зарубіжної літератури в

закладах середньої освіти 
 

Науково-методичні та навчально-методичні семінари,
конференції

 
Інноваційні технології для забезпечення високої якості

навчального процесу

ІІ. ОСВІТНЯ
ДІЯЛЬНІСТЬ



Оприлюднення
 на сайті кафедри

навчально-
методичного
забезпечення

 
 

Активне та своєчасне оновлення

інформації на сторінці кафедри за

змістом основних рубрик 

(про кафедру; співробітники;

навчальні курси; методичні

матеріали; дослідження;

практики; стратегія; історія

кафедри; новини)



Розробка 
і атестування
електронних

курсів
 

Завершення циклу атестованого електронного
курсу «Історія світової літератури» 

 
Завершення циклу атестованих електронних

курсів «Національна література»
 

Підготовка електронних навчальних посібників з
нормативних курсів «Вступ до

літературознавства», «Історія світової
літератури» та нормативних курсів за

спеціалізаціями з «Національної літератури»
(англійська, німецька, французька, іспанська)



Оновлення
освітніх
програм,

навчальних
дисциплін

кафедр
 

Участь викладачів кафедри в роботі над освітніми програмами
за напрямом підготовки 035 – Філологія

 
Апробація курсів «Вступ до літературознавства» та «Історія

світової літератури» (2021) 
 

Актуалізація змісту навчального курсу «Світова література»
для студентів філологічного факультету 

 
Оновлення програми курсу «Історія світової літератури» для

студентів філософського факультету
 

Впровадження у навчальний план підготовки магістра (035
Філологія) як нормативних навчальних дисциплін курсів

«Теорія літератури», «Сучасна зарубіжна література» 
Підготовка вибіркових дисциплін



Оновлення
освітніх
програм,

навчальних
дисциплін

кафедри
 

Використання інструментів віддаленого навчання: 
 

комунікаційне програмне забезпечення для
проведення відеоконференцій, онлайн-зустрічей, чату і

мобільної спільної роботи Zoom 
 

командна робота в Microsoft 365 Microsoft Teams
 

сервіс відеотелефонного зв’язку Google Meet
 

навчальна платформа Moodle 
 

конструктори для створення презентацій (Canva, Crello,
Power Point, Google презентації тощо)
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ІІІ. Наукова 
діяльність



Метамодернізм - «домінуюча культурна
логіка сучасної сучасності» з базовими

принципами: «віра, довіра, діалог і
щирість»

Тауфік Юсеф



Продовження досліджень 
у межах наукової теми кафедри

 
Підготовка колективної монографії

Робота у спеціалізованих вчених радах,
разових радах, експертних комісіях спецрад 

Участь у роботі редколегій наукових
періодичних видань

ІІІ. Наукова діяльність і розвиток міжнародної
співпраці



Співпраця з науковими центрами, асоціаціями,

товариствами:

 Центр українсько-європейського наукового співробітництва

«The James Joyce Italian Foundation»

Міжнародна асоціація «Challenging Precarity: A Global

Network»

Конгрес іспаністів 

ЦДЛФ при Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка 

НАН України 

Європейська Асоціація Франсуа Моріака

ІІІ. Наукова діяльність і розвиток міжнародної співпраці



Захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата

філологічних наук за спеціальностями «Література

зарубіжних країн», «Теорія літератури» 

 

Захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора

філософії за напрямом 035 Філологія (спеціальність

аспірантури «Література зарубіжних країн»)

 

Отримання вчених звань викладачами кафедри  

ІІІ. Наукова діяльність 



Публікація статей у виданнях, що

мають імпакт-фактор,

що входять до наукометричних баз

даних Scopus / Web of Science 

Публікація статей у міжнародних

виданнях, 

у фахових виданнях та інших

виданнях України

ІІІ. Наукова
діяльність.

Публікаційна
активність та
підвищення
відповідних
стандартів



Підготовка до видання (перевидання)

монографій (у закордонних та вітчизняних

виданнях), перекладів, наукових

коментарів, бібліографічних покажчиків

тощо

 

Рецензування монографій,

наукових та науково-методичних статей,

дисертацій, авторефератів дисертацій з

проблем літературознавства
 

ІІІ. Наукова
діяльність.

Публікаційна
активність та
підвищення
відповідних
стандартів



Міжнародні Чичерінські читання
 (ХІІІ – 2023 р., ХІV – 2025 р., ХV – 2027 р.) із залученням до

співорганізації партнерів та колег із наукових установ та закладів
вищої освіти України і закордону

 
Продовження діяльності наукових семінарів кафедри: 

«Простір літератури», «Нобелівські лауреати з літератури»
 

Співпраця з науковими установами та закладами вищої освіти України:
Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Інститут Івана

Франка НАН України

ІІІ. Наукова діяльність. Наукові семінари,
титульні конференції



Співпраця з кафедрою світової літератури Полтавського
національного педагогічного університету 

ім. В. Короленка:
 

 «Зарубіжні письменники і Україна» 
 «Синтез літератури й інших видів мистецтва» 

«Еко-література України та зарубіжних країн для молоді: життєві
цінності, мова, поетика»

«Сучасна цифрова гуманітаристика»
«Літературне країнознавство» 

ІІІ. Наукова діяльність



 Кафедра англійської філології Dr. Krisztina Kodó Кодоланий
Університет, Будапешт, Угорщина): цикл конференцій на
тему «Linguistics, Literature, and Translation Across Time and

Space» 
 

Академія Полонійна в Ченстохові (Польща), Міжнародний
науковий конгрес Smart Society (щорічно) 

(угода про співпрацю) 
 

Європейська асоціація Джеймса Джойса (Італійська фундація)

ІІІ. Наукова діяльність. Співпраця з колегами із
закордонних закладів вищої освіти, проведення

тематичних конференцій та семінарів



 

 Європейська Асоціація Франсуа Моріака
 

Геттінгенський університет ім. Георга Августа (Геттінген,
Німеччина), «Seminar für slawische Philologie» (угода)

 
Міжнародні конференції центру дослідження

середньовічної та фентезійної літератури «Medieval fatnasy
symposium“, Кошалінський політехнічний університет

(Польша) 

ІІІ. Наукова діяльність. Співпраця з колегами із
закордонних закладів вищої освіти, проведення

тематичних конференцій та семінарів



 

 Всеукраїнська студентська наукова
конференція «Актуальні питання

лінгвістики, світової літератури та
художнього перекладу» (факультет

іноземних мов ЛНУ імені Івана Франка)
 

Діяльність студентського гуртка з
поглибленого дослідження французької
літератури «ПЛЕЯДА - 2» (доц. І.Кушнір)

 
Діяльність студентського гуртка

«Літературний пікнік» (доц. Д.Мельник)
 
 
 

ІІІ. Наукова діяльність.
Залучення студентів

Львівського
національного

університету імені Івана
Франка до участі в
наукових проєктах

кафедри, продовження
діяльності наукових

гуртків



 

Участь у Всеукраїнському конкурсі
студентських дослідницьких і

креативних проектів імені Віталія
Кейса; участь у складі журі конкурсу 
(проф. О.Бандровська, доц. І.Сенчук) 

 
Участь у складі журі Всеукраїнського
конкурсу «Вчитель року» («Зарубіжна

література») (проф. Л.Мацевко-
Бекерська)

 
 

ІІІ. Наукова діяльність.
Залучення студентів

Львівського національного
університету імені Івана

Франка до участі в наукових
проєктах кафедри,

продовження діяльності
наукових гуртків



 

Продовження роботи зі своєчасної актуалізації наукових
профілів науково-педагогічних працівників кафедри у
наукометричних базах даних Scopus, Google Scholar, на

плаформах ResearcherID (Web of Science), ORCID
 

Сприяння участі викладачів кафедри у програмах міжнародної
академічної мобільності,  стажуванню викладачів за кордоном,
участі викладачів кафедри у виконанні міжнародних проєктів

 
 

ІІІ. Наукова 
діяльність



I

ІV. Соціально-виховна 
робота



I ІV. Соціально-виховна 
робота

 
Скільки нас, людства, вже є на планеті?
Мільярдів шість? І серед них українці,
дивна-предивна нація, яка живе тут з

правіку, а свою незалежну державу
будує оце аж тепер.

 
Ліна Костенко



Забезпечення національно-патріотичного
виховання учасників освітнього процесу

 
Забезпечення дотримання академічної

доброчесності усіма учасниками освітнього
процесу – викладачами та студентами

 
Участь викладачів кафедри у

профорієнтаційних заходах Університету
 

Участь з заходах, організованих випусковими
кафедрами факультету іноземних мов

 
 

ІV. Соціально-
виховна 
робота



I V. Промоція кафедри



 

Інформація на сторінці кафедри на сайті Університету:
про план роботи 

про організовані та проведені заходи
*****************************************

 
Створення та адміністрування сторінки кафедри у корпорації

конгломерату соціальних мереж Meta Platforms, Inc.  
 

Створення каналу кафедри у відеохостингу YouTube 
 

V. Промоція
кафедри



 

Застосування інструментів віддаленого навчання: 
 

комунікаційне програмне забезпечення для
проведення відеоконференцій, онлайн-зустрічей,

чату і мобільної спільної роботи Zoom 
 

центр командної роботи в Microsoft 365 
Microsoft Teams 

 
сервіс відеотелефонного зв’язку Google Meet 

 
навчальна платформа Moodle, конструктори для
створення презентацій (Canva, Crello, Power Point,

Google презентації тощо) та інших
 
 

V. Промоція
кафедри



 

Продовження роботи: 
своєчасне оновлення інформації на веб-

сторінці кафедри за змістом основних рубрик 
 

своєчасне розміщення інформації про
діяльність кафедри 

******************************
 
 

До початку навчального року 
на веб-сторінці кафедри розміщення всіх

необхідних навчальних матеріалів, силабусів
навчальних курсів, завдань для поточного та

семестрового контролю 
 
 

V. Промоція
кафедри



 
Продовження роботи зі своєчасного

оновлення інформації 
на персональних веб-сторінках

викладачів кафедри
 (моніторинг сторінок)

 
 

Своєчасна актуалізація інформації
 в облікових записах 

Google Scholar, а також на плаформах
ResearcherID (Web of Science), ORCID

 
 

V. Промоція
кафедри



"Мета мого життя й деяких моїх

товаришів полягає в тому, щоб

підтримувати життєві духовні

зв'язки української інтелігенції з

високо-розвинутими націями

Європи, а, з іншого боку, ближче

познайомити ці нації з духовним

життям українського народу" 

 

Іван Франко 

(лист до Е. Енґеля, 1882)


