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Мета програми ‒ окреслити шляхи інтенсифікації діяльності 

філологічного факультету на найближчі чотири роки. 

Філологічний факультет є сучасним та потужним підрозділом одного з 

найвідоміших ЗВО України – Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича. Він належним чином функціонує згідно з 

затвердженим планом розвитку на 2020‒2026 рр. (основні аспекти діяльності 

філологічного факультету розглянуто у звіті декана за роботу в 

2014‒2020 рр.).  

Водночас констатуємо наявність зовнішніх та внутрішніх проблем, які 

впливають на розвиток факультету. 

До зовнішніх уналежнюємо такі: 

1) падіння престижу вищої освіти загалом; 

2) зменшення кількості випускників шкіл, що спричиняє «боротьбу» за 

студентів між різними ЗВО, а також між факультетами та спеціальностями в 

межах одного навчального закладу;  

3) оголошення загальноукраїнського конкурсу на майже всі 

факультетські спеціальності; дозвіл вступу за пріоритетами (абітурієнти з 

третім, четвертим, п’ятим пріоритетами практично не подавали оригіналів 

атестатів); позбавлення можливості зараховувати  на вакантні держбюджетні 

місця студентів з нижчими балами; зменшення держбюджетних місць на 

рівні «бакалавр» («журналістика») та на рівні «магістр» (усі спеціальності, 

особливо цього року); позбавлення окремих спеціальностей держбюджетних 

місць («зарубіжна література»); 

4) цінова політика ЗВО сусідніх областей. 

5) збільшення документообігу, пов’язаного з діяльністю факультету. 



Внутрішніми проблемами є такі: 

‒ певна застарілість наявної матеріально-технічної бази; 

‒ недостатньо ефективне використання ресурсів факультету для 

збереження обсягів та якості набору на факультет; 

‒ недостатній звʼязок з роботодавцями. 

Представимо шляхи інтенсифікації діяльності факультету за такими 

рубриками: організаційна, навчально-методична, наукова та міжнародна 

діяльність, виховна робота, матеріально-технічне забезпечення.  

 

Організаційна робота 

1. Дбати про виконання основних положень «Плану розвитку 

філологічного факультету на 2020‒2026 рр.», щороку уточнюючи його.  

2. Неухильно виконувати положення «Заходів щодо усунення 

проведеним моніторингом 2018 р. недоліків і реалізацій запропонованих 

рекомендацій». 

3. Щорічно проводити заходи з профорієнтаційної роботи (за окремим 

планом). 

4. Постійно поновлювати кафедральні інформаційні банки з 

працевлаштування випускників. 

5. Розміщувати на сайті факультету матеріали щодо «Асоціації 

випускників Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича» (випускники філологічного факультету). 

6. Відновити, незважаючи на епідемію, онлайн-діяльність студентських 

наукових гуртків та семінарів, а також літературного клубу «Art Hunters 

Club» і літстудії університету імені С.Будного. 

7. Регулярно оновлювати на сайті філологічного факультету та кафедр 

інформацію про діяльність факультету. 

 

Навчально-методична робота 

1. Оновити сайти кафедр та факультету, на яких повинні бути 

виставлені ОПП та ОНП зі спеціальностей, силабуси дисциплін. 



2. Зобов’язати викладачів кафедр у найближчий рік-два видати з 

фундаментальних та вибіркових дисциплін методичні посібники, вказівки, 

тестові завдання і т.д. 

3. Відновити практику виїзних засідань кафедри в ЗЗСО, на яких 

спільно із вчителями-філологами обговорювати нагальні проблеми з 

підготовки фахівців. 

4. Запрошувати на засідання кафедр та Вченої ради факультету 

стейкхолдерів для з’ясування питань, пов’язаних із вимогами до сучасних 

фахівців, забезпечити їхню участь у розробці освітніх програм, сприяння у 

працевлаштуванні випускників.  

5. У 2021 р. провести акредитацію ОПП з таких спеціальностей; 

- Культурологія (бакалавр) – гарант Чікарькова М.Ю. 

- Журналістика та кросмедійність (бакалавр) – гарант Шутяк Л.М. 

- Релігієзнавство (PhD доктор філософії) – гарант Шкрібляк М.В. 

- Філологія (PhD доктор філософії) – гарант Ткач Л.О. 

6. У 2022 р. провести акредитацію за першим (бакалаврським) рівнем 

вищої освіти з таких спеціальностей: 

«Середня освіта (українська мова та література)» – до 01.07.2022 р. 

«Середня освіта (румунська мова та література)» – до 01.07.2022 р. 

«Філологія (українська мова та література)» – до 01.07.2022 р. 

«Журналістика (журналістика та кросмедійність)» – до 01.07.2021 р. 

«Філологія (зарубіжна література та теорія літератури)» – до 01.07.2022 р. 

За другим (магістерським) рівнем – зі спеціальностей: 

«Середня освіта (українська мова та література)» – до 01.07.2022 р. 

У 2023 р. за цим же (магістерським) рівнем – зі спеціальностей: 

«Середня освіта (румунська мова та література)» – до 01.07.2023 р. 

«Філологія (українська мова та література)» – до 01.07.2023 р. 

У 2024 р. провести акредитацію магістерської програми «Журналістика 

(журналістика та кросмедійність)» – до 01.07.2024 р. 



7. Підтримувати ініціативи науково-педагогічних працівників кафедр з 

розробки та впровадження англомовних освітніх програм та окремих 

навчальних дисциплін. 

 

Наукова робота та міжнародна діяльність 

Для покращення якості наукової роботи студентів, аспірантів та 

викладачів на сайті факультету розпочато роботу над створенням спеціальної 

рубрики з питань академічної доброчесності АД (можна переглянути за 

посиланням: лінк ВИКЛАДАЧУ: Заходи з популяризації академічної 

доброчесності). Завідувачам кафедр рекомендуємо ввести до навчальної 

дисципліни «Основи наукових досліджень» тематичний розділ «Основи 

академічної доброчесності»; подати завдання для покращення навичок 

академічного письма й в інші курси, які слухають здобувачі освіти; 

представити інформацію про принципи забезпечення АД до програм 

підготовки аспірантів і докторантів; надати коротку інформацію про 

неприпустимість плагіату і можливі санкції за нього до методичних 

матеріалів з навчальних дисциплін. Доречним буде проведення серії 

тематичних семінарів (вебінарів), лекцій, презентацій, тренінгів з академічної 

доброчесності із запрошенням авторитетних фахівців.  

У зв’язку з приєднанням до нашого факультету кафедри філософії та 

культурології колишнього філософсько-теологічного факультету завершуємо 

створення веб-сторінки цієї кафедри на нашому факультетському сайті. 

Вважаємо за доцільне наголосити на підвищенні кваліфікації викладачів 

у провідних ЗВО чи в науково-дослідних установах за профілем, а також у 

закладах вищої освіти зарубіжжя. Сьогодні таке стажування можна пройти 

дистанційно, домовившись із нашими ЗВО-партнерами.  

У цьому аспекті потрібно: 

‒ спрямувати зусилля для участі в конкурсах МОНу з метою отримання 

бюджетного фінансування на наукову діяльність; 



‒ активізувати роботу з підготовки та подачі грантових проєктів у 

рамках різноманітних програм (Erasmus+, Жан Моне, транскордонне 

співробітництво); 

‒ спрямувати зусилля співробітників факультету на збільшення частки 

публікацій у виданнях, що входять до наукометричних баз Web of Science 

та Scopus. 

‒ активніше залучати студентів до програм міжнародного академічного 

обміну (Direct Mobility) та програм подвійних дипломів. До речі, до 

захисту за цією програмою зараз готуються 6 наших магістрів. Захисти 

будуть проведені спільно із нашим партнером ‒ Ягеллонським 

університетом 08‒10 грудня 2020 р. онлайн. 

Необхідно посилити роботу з підготовки докторів наук на кафедрі 

румунської та класичної філології і кафедрі журналістики; для забезпечення 

спеціальності 014 «Середня освіта» розпочати роботу з підготовки 

кандидатів та докторів наук зі спеціальності 12.00.02 – «Теорія та методика 

навчання». 

Варто оновити склад редколегії наукового журналу кафедри «Релігія та 

Соціум» для забезпечення умов його входження до категорії Б, а також 

вивчення можливостей його індексації в міжнародних наукометричних базах 

Scopus та Web of Science.  В цьому контексті треба визначити перспективи 

видання журналів «Науковий вісник Чернівецького університету. Філософія» 

та «Богословський вісник». 

 

Виховна робота 

1. Покращити роботу інституту наставників академгруп. 

2. Стимулювати роботу факультетських гуртків і творчих студій в 

онлайн-режимі. 

3. Попри виклики сьогодення, налагодити тісніший звʼязок кураторів з 

органами студентського самоврядування. 

 

 



Матеріально-технічне забезпечення 

1. Розширити матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу й 

науково-дослідної діяльності на факультеті, зокрема: обладнати аудиторії 

мультимедійними проекторами, портативними ноутбуками; забезпечити 

доступ до Інтернету всіх учасників освітнього процесу; ініціювати створення 

зон різних видів активності та відпочинку студентів і викладачів. 

2. Подати на розгляд відповідної комісії Вченої ради університету 

документацію щодо відкриття університетської телестудії. 

3. Відремонтувати аудиторії № 67 та 23. 

4. Відремонтувати коридорні стіни біля аудиторій № 62, 65, 67. 

5. Відремонтувати санітарні зони на І поверсі. 

 

 Філологічний факультет ‒ це важливий підрозділ Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича, який на сьогодні має 

потужний професорсько-викладацький склад, що продукує нові й креативні 

ідеї, успішно впроваджує інноваційні технології викладання навчальних 

дисциплін в освітній простір, зміцнює міжнародну співпрацю. На факультеті 

навчаються прекрасні студенти ‒ майбутня еліта України, національно 

свідома й патріотично налаштована молодь, конкурентоспроможні фахівці.  

Саме вони стимулюють до кращої й ефективної праці на благо розвитку 

факультету, нашого університету й України як європейської держави 

загалом.  

 


