ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ – ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Заходи філологічного факультету щодо реалізації
Програми розвитку Університету
«ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА –
СУЧАСНИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ»:
•

регулярно оновлювати програми професійної складової освіти бакалаврату та магістратури.
Філологічний факультет акредитував спеціальності «прикладна лінгвістика» (8.02030303)
(кафедра загального мовознавства) і «літературна творчість» (8.02030305) (кафедри української
літератури і теорії літератури та порівняльного літературознавства)
за освітньокваліфікаційним рівнем «магістр» і подав документи в МОН України для акредитації
спеціальностей «прикладна лінгвістика» (7.02030303) (кафедра загального мовознавства) і
«літературна творчість» (7.02030305) (кафедри української літератури і теорії літератури та
порівняльного літературознавства) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст»;

•

розширити перелік спецкурсів за вибором для студентів-бакалаврів і магістрів. Розроблено
нові спецкурси за програмою бакалавра «Актуальні проблеми словотвору», «Основні тенденції
в сучасній ономастиці», «Національне виховання учнів при вивченні української мови»,
«Актуальні питання морфології». В рамках спеціалізації «українська мова як іноземна»
передбачено викладання низки фахових дисциплін за освітньо-професійною програмою
спеціаліста, бакалавра, а саме: «Лінгвокраїнознавство», «Основи методики викладання
української мови як іноземної», «Методика навчання різних видів мовленнєвої діяльності в
курсі української мова як іноземної», «Методика викладання фонетики та орфоепії сучасної
української літературної мови як іноземної», «Методика викладання граматики української
мова як іноземної», «Методика викладання лексики української мова як іноземної». Кафедра
російської філології відкоригувала навчальні програми, що дозволить випускникам отримати
нову кваліфікацію: «Бакалавр філології. Вчитель російської мови і літератури. Вчитель
української мови і літератури». Кафедра української фольклористики планує запровадити
спеціалізацію з етнології як рубіжну щодо фольклористики за участі відповідних кафедр та
факультетів з огляду на те, що вивчення, скажімо, обрядового фольклору (філологічна
дисципліна) неможливе без вивчення самого обряду (історична дисципліна), а також
інтерпретації з погляду етнолінгвістики, етноестетики та етнопсихології. Кафедра теорії
літератури та порівняльного літературознавства має намір у найближчій перспективі
запровадити спеціалізацію з порівняльного літературознавства;

•

відкрити нові напрями підготовки спеціалістів і магістрів (словенська, турецька, китайська
мова і література);

•

підготувати міждисциплінарні програми спільно з факультетом міжнародних відносин та
історичним факультетом;

•

підвищувати якість навчального процесу через запровадження технологій інноваційного
навчання. Зокрема, кафедри філологічного факультету завершують укомплектування повної
бази текстових завдань для проведення фахових вступних випробувань для здобуття освітньокваліфікаційних рівнів «спеціаліст», «магістр» та їх підготовку для розміщення на веб-сторінці
Університету. Закінчуємо формування електронного банку тестів для дисциплін, що
завершуються іспитом: завантажено електронну базу даних з «Історії світової літератури ХІХ–
ХХ століть», «Семіотики» та низки інших дисциплін, закінчується завантаження бази даних з
«Порівняльного літеатурознавства», «Історії українського літературознавства», «Теорії
літератури», «Історії української критики» та інших навчальних предметів;

•

продовжувати виконання програми «Підручник Львівського університету» для забезпечення
навчального процесу на філологічному факультеті;

•

сприяти розвитку перспективних науково-дослідницьких проектів Інституту франкознавства та
Інституту літературознавчих студій. Розбудувати Лабораторію фольклористичних досліджень
в потужний науково-дослідницький підрозділ;

•

сприяти ефективній діяльності Асоціації випускників філологічного факультету ЛНУ імені
Івана Франка;

•

створити на факультеті «малий видавничий центр» для забезпечення якості навчального
процесу;

•

розробити сертифікаційну програму української мови як іноземної.

