
Основою для формування стратегії розвитку кафедрою світової 

літератури і порівняльного літературознавства  спеціальності 014.02 Середня 

освіта (мова і література (польська) стала місія «Стратегії розвитку  ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» на 

2020-2025 рр.», представлена трьома площинами: 

 освіта – надання якісних освітніх послуг, спрямованих на підготовку 

високопрофесійних фахівців; 

 наука – формування сучасного дослідницького університету – центру 

генерування інноваційних ідей та їх реалізації; 

 регіон – спрямування освітнього та наукового потенціалу на розвиток і 

зміцнення регіону. 

Викладачі, які забезпечують ОП «Середня освіта (польська мова та 

література)» будуть удосконалювати навчальний процес задля формування 

необхідних компетенцій у здобувачів вищої освіти, що сприятиме їхній 

конкурентоспроможності та затребуваності на ринку праці із врахуваннями 

змін, що відбуватимуться у країні та світі. Для цього буде використано 

можливості студентської та викладацької мобільності, будуть враховуватися 

можливості міжнародної співпраці на усіх можливих рівнях (науковому, 

освітньому, навчальному, проектній та культурній діяльності).  

У площині освітньої діяльності кафедрою планується реалізувати ряд 

важливих кроків: 

- розробити проект літніх мовних польських таборів для школярів у 

місті Івано-Франківськ та інших містах (селах) Івано-Франківської 

області; 

- поновити співпрацю з Варшавським університетом (Республіка 

Польща) з метою відновлення мобільного навчання студентів за ОП 

«Середня освіта (польська мова та література);  

- продовжити роботу над реалізацією можливості проходити 

педагогічну практику частиною студентів у освітніх закладах 

Республіки Польща. 

https://pnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83-%D0%9F%D0%9D%D0%A3-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82-11.12.docx
https://pnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83-%D0%9F%D0%9D%D0%A3-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82-11.12.docx
https://pnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83-%D0%9F%D0%9D%D0%A3-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82-11.12.docx


У площині наукової місії університету, представленої у Стратегії 

розвитку ЗВО, кафедрою світової літератури і порівняльного 

літературознавства щодо ОП «Середня освіта (польська мова та література)» 

діяльність буде спрямована на:  

-  продовження співпраці з науковою спільнотою України та 

зарубіжжя (конференції (студентські та викладацькі), обмін 

досвідом, подіумні дискусії, стажування тощо) у рамках 

філологічних та психолого-педагогічних наукових напрямків; 

- укладення угоди з Ягелонським університетом щодо видання 

спільного студентського збірника, де студенти двох вузів зможуть 

публікувати матеріали у рамках наукових досліджень. Це дасть 

змогу здобувачам освіти знайомитися із напрацюванням своїх колег, 

удосконалювати власні напрацювання і налагоджувати дружні 

стосунки;  

- участь викладачів кафедри у конкурсі травел-грантів; 

- розроблення проекту «Філологічна гірська школа» у рамках 

міжнародних грантів і конкурсів Фонду Освіти для Демократії – 

Education for Democracy Foundation, Warsawа. 

У площині регіональної місії кафедрою враховуватиметься 

євроінтеграційна тенденція та розвиток культурно-освітніх  зв’язків із 

Республікою Польща, польськомовними спільнотами на території Івано-

Франківської області та за її межами, що буде підсилювати регіональний 

контекст і важливість ОП «Середня освіта (польська мова та література)» і 

впливати на розвиток і зміцнення регіону. 

Стратегічні плани роботи кафедри світової літератури і порівняльного 

літературознавства відповідають основним тенденціям формування ринку 

праці та запитам роботодавців, які брали участь в обговореннях ОП «Середня 

освіта (польська мова та література)» на різних етапах її ставлення та 

удосконалення, а також долучилися до обговорення проекту Положення про 

раду стейкхолдерів та ввійшли до її складу.  


