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Кафедра світової літератури (перша назва – 

кафедра західноєвропейської літератури) як 

окремий структурний підрозділ почала діяти при 

філологічному наприкінці 1939 р. разом із 

поновленням занять у Львівському університеті. 

Упродовж 80-ти років викладачі, науковці 

кафедри, а також аспіранти, студенти, пошукувачі 

спільно творять науковий дискурс в ділянці 

вивчення, дослідження, викладання світової 

літератури. 
 

 

 

  



Реальністю кафедри світової літератури є істотний інтелектуальний потенціал 

викладачів, аспірантів, пошукувачів, студентів. Відомо, що поступ у науці та освіті 

забезпечується глибоким корінням, стійкими академічними традиціями, теоретичними 

та прикладними напрацюваннями науковців. Запорукою розвитку науково-

дослідницького, викладацького, методичного потенціалу кафедри видається розвиток 

та продовження академічних традицій творчої співпраці різних поколінь, дотримання 

традицій толерантної комунікації між старшими, досвідченими викладачами та 

поколінням молодих науковців і викладачів. Кращі літературознавчі здобутки 

покоління учителів успішно продовжуються у вже захищених дисертаціях, у роботах, що 

довершуються і незабаром будуть захищатися, у творчому підході до викладання 

традиційних і нових навчальних дисциплін, у різних формах передачі життєвого та 

фахового досвіду.  

 

Наукова тема кафедри – «Світова література в науково-методологічному дискурсі 

ХХІ століття: теорія, поетика, культурологічні аспекти» – відкриває значний простір: 

➢ для інтелектуальної самореалізації всіх викладачів кафедри,  

➢ для формування та розвитку наукових шкіл,  

➢ для реалізації авторських програм навчальних курсів,   

➢ для впровадження результативних методик організації наукової та навчально-

виховної співпраці.  

 

  



 

Загальні засади 
Організація роботи кафедри визначається головною метою реформування 

діяльності Університету, адже збереження здобутків та утвердження 

найкращих національних академічних традицій можливе лише за умови 

оптимальної та успішної наукової та навчально-методичної самореалізації 

кожного викладача кафедри, кожного аспіранта чи пошукувача. 

Стратегія розвитку кафедри зосереджена на відповідності сучасним 

викликам гуманітарного знання, актуальним потребам суспільства у 

свідомому та активному опануванні літературною освітою, а також ключовим 

принципам загальної стратегії розвитку Університету. 

Основою діяльності кафедри є послідовне дотримання фундаментальних 

принципів університетського життя – дотримання Конституції України, 

законів України, Статуту Університету. Не менш важливим є сповідування 

академічних цінностей, розвиток наукових традицій, поєднання засад 

патріотизму й толерантності у міжкультурній комунікації. 

  



 

 

 

 

Академічне середовище кафедри формується на 

засадах професіоналізму, самодисципліни, 

відповідальності за виконання своїх професійних 

обов’язків, підзвітності у здійсненні наукової та 

педагогічної діяльності, взаємоповаги, визнання 

гідності кожної людини. 

Важливим завданням стратегії розвитку 

кафедри світової літератури є створення 

гармонійного навчально-пізнавального та етико-

психологічного середовища для співпраці 

викладачів, викладачів і студентів. 
 

 

 









































 

 

 

Затверджено  

на засіданні кафедри світової літератури  

02 жовтня 2019 року  

(протокол №2)  

 

Завідувач кафедри світової літератури 

проф. Мацевко-Бекерська Л.В. 

 

 

Затверджено  

на засіданні Вченої ради  

факультету іноземних мов   

28 листопада 2019 року  

(протокол №4) 

 

Голова Вченої ради  

факультету іноземних мов  

 


