
Стратегічні цілі розвитку кафедри світової літератури і порівняльного 

літературознавства 

 

1.Сприяння інтеграції українського освітнього і наукового сегмента в 

загальноєвропейський гуманітарний простір. 

 

2. Формування умов для виховання високоморальних, патріотичних, освічених 

особистостей, спроможних вносити істотний вклад у майбутнє України. 

 

3. Формування висококваліфікованих професіоналів в галузі філології шляхом 

органічного поєднання освітньої, наукової та інноваційної діяльності на засадах 

академічної доброчесності. 

 

4.Розвиток науково-дослідної діяльності в проблемно-тематичній площині українсько-

європейських і європейсько-українських, українсько-американських і американсько-

українських літературних взаємин. Дослідження здійснюються в межах наукової теми: 

«Літературний процес і творча індивідуальність письменника: компаративний та 

теоретико-літературний аспекти». 

 

5. Розвиток міжнародної співпраці з різними організаціями у галузі філологічних наук з 

університетами Польщі, Чехії, Словаччини, Західної Європи.   

 

6. У контексті розвитку регіону Прикарпаття в межах практик і фахових дисциплін 

проводити заходи на пошану пам’яті видатних культурних діячів та письменників України 

і Польщі: В.Стефаника, М.Черемшини, П. Шикерика-Доникового, С. Вінценза, 

Ф.Карпінського, В. Хованця та ін. 

 

7. Основні напрями розвитку кафедри світової літератури та порівняльного 

літературознавства є невід’ємною складовою місії університету - освіта, наука, регіон. 

 

8. Удосконалення навчального процесу задля формування необхідних компетентностей у 

здобувачів освіти на ОП, викладання яких забезпечують науково-педагогічні працівники 

кафедри. з метою формування конкурентоспроможного та затребуваного на ринку праці; 

фахівця; студентоцентризм.  

 

9. Забезпечення прогресивного розвитку наукової діяльності в університеті у контексті: 

відповідності критеріям надання та підтвердження статусу національного ЗВО; отримання 

статусу дослідницького університету; відповідності критеріям віднесення до 

«університетів світового рівня». 

 

10. Активний розвиток міжнародної співпраці в освітній, науковій, проектній та 

культурній галузі задля розвитку потужностей факультету та кафедри, людського капіталу 

та регіону.  

 

11. Удосконалення інформаційно-комунікативної політики та формування позитивного 

іміджу кафедри та факультету міжнародного рівня. 

 

12. Розвиток цілісної системи корпоративної культури якості та академічної доброчесності 

в університеті як «організації майбутнього». 

 

13.Сприяння професійному розвитку викладачів шляхом актуальних форм безперервної 

самоосвіти. 



 

14.Посилити підготовку студентів для участі у програмі Ерасмус+ 

 

15. Забезпечити системну співпрацю кафедри із залученнями студентів філологічних 

спеціальностей до роботи проектно-освітнього центру «Агенти змін» з метою розвитку 

інноваційних стратегій та підвищення рівня конкурентоспроможності економіки 

Карпатського регіону. 

 

16. Розробити питання форм участі кафедри у роботі Міжнародного центру зустрічі 

молоді у Микуличині. 

 

17. Забезпечити розвиток soft skils здобувачів освіти на заняттях у Центрі інноваційних 

освітніх технологій «PNU-EcoSystem», систематизувати залучення професіоналів-

практиків до участі в аудиторних заняттях та індивідуальній роботі зі студентами. 

 

19.Забезпечити підвищення кваліфікації викладачів кафедри шляхом участі у 

міжнародному проекті MoPED, конференціях, круглих столах, семінарах, тренінгах. 

 

20.Сприяти розширенню академічної мобільності викладачів та студентів, системно 

проводити роботу зі здобувачами освіти щодо участі у Міжнародних проектах, 

стипендіях: у Фундації Лозінських США, у благодійного фонду «Повір у себе», у Фонді 

Інституту Східних досліджень та ін. 


