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Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 

 

 

довге поле 

 

Ідея створення ОП «Менеджмент соціокультурної діяльності» з’явилася у 

2016 р. і базувалася на потребах надання освітніх послуг у сфері 

менеджменту соціокультурної діяльності з метою забезпечення кадрами 

зростаючого ринку праці у галузі культури і мистецтва. У квітні 2016 р. 

кафедра філософії мистецтв ініціювала проведення круглого столу, 

присвяченого даній тематиці. Модераторами круглого столу були доценти 

кафедри філософії мистецтв Зоряна Рибчинська, Людмила Белінська, а також 

відомий експерт у галузі культури Богдан Шумилович. До участі у роботі 

круглого столу також були залучені представники департаменту культури 

Львівської міської та обласної рад, а роботодавців представляли власники 

приватних арт-галерей Львова. Таким чином, до процесу розробки ОПП, в 

складі робочої групи, були залучені фахівці з мистецтвознавства, економіки, 

соціології, психології та історії, в процесі розробки як експерти були залучені 

роботодавці та працівники органів державного управління у соціокультурній 

сфері. В процесі реалізації ідеї створення ОПП вона розглядалася на 

засіданнях кафедри філософії мистецтв, на науково-методичній раді 

факультету культури і мистецтв, у відділі ліцензування та акредитації 

Львівського національного університету імені Івана Франка. Результатом 

стала ухвала вченої ради факультету культури і мистецтв від 28 березня 2017 

р. про затвердження ОПП «Менеджмент соціокультурної діяльності» 

(протокол №9), яку, після отримання ліцензії від МОН України, з 1 вересня 

2017 р. було введено в дію, інформацію про ОПП було включено до Правил 

прийому Університету, а у 2018 р. було оголошено набір студентів на 

спеціальність 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності». 

У 2019 р. програму було переглянуто з метою коригування професійної 

складової, а саме освітньої компоненти «виробнича (проектна) практика». 
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Поля для завантаження загальних документів: 

 

Назва/опис документа(ів) Поле для 

завантаження 

документів 

*Освітня програма Х 

*Навчальний план за ОП Х 

Рецензії та відгуки роботодавців Х 

 

1. Проектування та цілі освітньої програми 

 

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми? 

коротке поле 

 

Цілями ОПП «Менеджмент соціокультурної діяльності» є: забезпечити студентам 

здобуття знань, вмінь та розуміння у соціокультурній сфері, технологій 

проектного та організаційного менеджменту культури; історії культурних практик; 

мережевої взаємодії між інституціями культури, громадськими організаціями, 

бізнесом та всіма рівнями влади, а також ґрунтовне розуміння засадничих рис 

культурного простору України і ЄС. 

ОПП є особливою, тому що дає можливість студентам отримати сучасну фахову 

освіту у поєднанні з унікальними можливостями соціокультурних навичок (участь 

у неформальному студентському самоврядуванні, залученні до культурних подій, 

що відбуваються у Львові та області, отриманні здобувачами освіти інформаційної 

підтримки з боку закладів соціокультурної сфери тощо). Також, особливості ОП 

полягають у високому рівні комунікативної компетентності, яку набувають 

здобувачі в процесі вивчення у необхідному обсязі української та англійської 

мови. 

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП 

відповідають місії та стратегії ЗВО коротке поле 

 

Відповідно до стратегії розвитку Львівського університету до 2020 року 

(http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/2016-strategy.pdf),  

ОПП «Менеджмент соціокультурної діяльності» спрямована на формування 

особистості як носія інтелектуального та інноваційного потенціалу, 

кваліфікованого випускника, здатного розвивати культурно-мистецьке 

середовище для гармонійного становлення духовного світу членів суспільства 

через почуття національно-патріотичного обов’язку та пошани до історичної 

http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/2016-strategy.pdf
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пам’яті.  

Виходячи з цього, цілями ОПП є забезпечення студентів знаннями, вмінням та 

розумінням процесів у соціокультурній сфері, технологій проектного та 

організаційного менеджменту культури; історії культурних практик; мережевої 

взаємодії між інституціями культури, громадськими організаціями, бізнесом та 

всіма рівнями влади, а також ґрунтовне розуміння засадничих рис культурного 

простору України і ЄС. 

 

Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін 

(стейкхолдерів) були враховані під час формулювання цілей та програмних 

результатів навчання ОП: 

 

- здобувачі вищої освіти та випускники програми коротке поле 

 

Оскільки акредитація ОПП «Менеджмент соціокультурної діяльності» 

проводиться вперше, випускників за цією спеціальністю, поки що, немає. 

Відповідно до пропозицій здобувачів до ОПП було запроваджено ряд дисциплін, 

які уможливлюють розширення можливостей їх працевлаштування. Зокрема, 

«Експертно-оціночна діяльність», «Видавничі і медіа арт-проекти», 

«Соціокультурний феномен Львова». Це дозволило здобувачам 

працевлаштуватися у центри розвитку дитячої творчості, агенції з event-

менеджменту, які організовують урочистості для дорослих та дітей, мережу 

книгарень «Є» (Марія Жулинська, Анна Підгорна, Катерина Копотілова, Юлія 

Пиж). Студенти пропонували збільшити прикладну складову робочих та 

навчальних програм дисциплін, що дозволяє бути більш конкурентних на ринку 

праці. Відповідно до цього, бачимо за доцільне, провести Центром моніторингу 

якості освіти Львівського національного університету імені Івана Франка 

опитування здобувачів вищої освіти щодо задоволення складовими ОПП, 

результатом якого буде корекція навчальних дисциплін. 

 

- роботодавці коротке поле 

Роботодавцями були внесені пропозиції більше уваги приділяти театральному та 

музейному менеджменту.  

З огляду на це були відкориговані освітні компоненти ОПП. Оскільки тема, яка 

висвітлює питання театрального менеджменту включена до робочої програми 

«Менеджмент соціокультурної діяльності» бакалаврату, її поглиблення 

відобразило себе у дисципліні «Практикум з культурного проектування», крім 

того, в межах виробничої (переддипломної) практики здобувачі вищої освіти 

проходили практику під керівництвом піар-менеджера у Національному 
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академічному українському драматичному театрі імені Марії Заньковецької.  

З боку працівників Львівського історичного музею була пропозиція про посилення 

уваги музейному менеджменту. Оскільки музейним менеджмент викладається на 

бакалавраті, то їхня пропозиція відобразилася в ОПП у вигляді дисциплін 

«Менеджмент міжнародних виставкових проектів», «Менеджмент об’єктів 

історико-культурної спадщини» «Організація конгресового та ділового туризму». 

Представники дирекції театру імені Марії Заньковецької, там де проходили 

практику. 

 

- академічна спільнота коротке поле 

 

Кафедра філософії мистецтв всіляко популяризує ОПП «Менеджмент 

соціокультурної діяльності» в академічному середовищі. Положення ОПП 

обговорювалися на міжнародних науково-практичних конференціях, розширених 

засіданнях кафедри, засіданнях науково-методичної ради факультету, звітах 

кафедри філософії мистецтв на вченій раді факультету культури і мистецтв. Крім 

того положення ОПП виносилися на розгляд різних секції НТШ у Львові, де були 

представлені доповіді, що стосувалися проблем розвитку соціокультурного 

простору міста. 

 

- інші стейкхолдери коротке поле 

 

Відділом освіти Львівської обласної ради було висунуто пропозицію щодо 

проведення ряду заходів для малозабезпечених та соціально неблагополучних 

верства населення (дітей та пенсіонерів). Пропозиція була врахована в ОПП, в 

рамках проходження практики здобувачі провели екскурсії та цикл лекцій на 

соціокультурні теми для зазначених груп населення. В межах дисципліни «Тренди 

сучасного мистецтва», відповідно до пропозицій департаменту культури 

Львівської обласної ради, було організовано виставкові експозиції, що 

відображають сучасні соціокультурні та мистецькі тенденції Львова. Взаємодія з 

громадськими організаціями відбувається у вигляді популяризації положень ОПП 

у рамках наукових конференцій та інших заходів, які проводяться за межами 

факультету культури і мистецтв. Так, зокрема у Львівському історичному музеї 

відбулася наукова конференція, присвячена пам’яті оперного співака Василя 

Сліпака, який загинув в АТО. 

 

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП 

відбивають тенденції розвитку спеціальності та ринку праці коротке поле 
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Формування нової культурної реальності потребує нового бачення, створення 

інноваційних моделей відтворення, динаміки і руху. Зміни статусу і функції 

мистецтва у суспільстві  висувають нові вимоги до підготовки фахівців 

мистецьких менеджерів (менеджерів соціокультурної діяльності, арт-менеджерів). 

При переході до ступеневої освіти підготовки фахівців, виникає питання про 

надання бакалавру додаткового комплексу професійних знань і навичок. Цілі та 

програмні результати ОПП спрямовані сформувати здатність здобувачів вищої 

освіти розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у 

галузі менеджменту соціокультурної діяльності. З огляду на те, що тенденції 

розвитку ринку праці сфери культури і мистецтв, відповідно до проведених 

досліджень, характеризуються певною стихійністю, коли приплив фахівців 

відповідних напрямів визначається не потребами замовників, а уявленнями, що 

формуються у керівних структурах сфери культури цілі ОПП передбачають 

формування кадрового потенціалу з врахуванням потреб всіх зацікавлених сторін 

(стейкхолдерів). 

 

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних 

результатів навчання ОП було враховано галузевий та регіональний контекст 

коротке поле 

 

Галузевий контекст розвитку культури і мистецтва відіграє значну роль для 

функціонування ОПП «Менеджмент соціокультурної діяльності». Молоді фахівці 

поповнюють лави працівників культури і мистецтва, складають сукупний 

кадровий потенціал галузі, який на сучасному етапі характеризується 

напруженістю та незбалансованістю, переважну більшість фахівців, що виходять 

на ринок праці із ЗВО культури і мистецтва, за освітньо-професійними рівнями, 

складають бакалаври, меншість - магістри (8-11%). 

Під час формулювання цілей та визначення програмних результатів навчання 

ОПП враховано галузевий контекст, зокрема сучасні національні пріоритети 

розвитку культури і мистецтва,  бачення процесу підготовки та подальшої праці 

менеджерів соціокультурної діяльності на засадах розуміння специфіки 

культурного простору України і ЄС. 

Регіональний контекст також відіграє вагому роль для функціонування ОПП, 

оскільки Львів, Львівська область і Західний регіон України в цілому є провідним 

чинником збереження і розвитку української культури, тут відбувається значна 

кількість мистецьких подій та культурних заходів. З огляду на це регіон гостро 

потребує забезпечення кадрами високої кваліфікації. 
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Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних 

результатів навчання ОП було враховано досвід аналогічних вітчизняних та 

іноземних програм коротке поле 

 

Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОПП було 

враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм. Зокрема, були 

проаналізовані ОП ЗВО України: Національної академії керівних кадрів культури і 

мистецтв (м. Київ), Київського національного університету культу і мистецтв, 

Львівської національної академії мистецтв, Національного  педагогічного 

університету імені М.П. Драгоманова м. Київ, Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ), Харківської 

державної академії культури, Рівненського державного гуманітарного 

університету; а також іноземні програми з «культурного менеджменту» (kultur-

managment) університетів Берліну, Мюнхена, Калрсбадена, Кракова, Варшави. 

Також був використаний передовий досвід США та Франції. 

Завдяки порівняльному аналізу програм вдалося уникнути таких недоліків, як: 

«моральне старіння» та реалізація «досвіду минулого», дублювання попередніх 

освітніх програм, конфлікт між якістю внутрішніх складових та зовнішнім 

концептуальним баченням, розбіжність між задекларованими цілями та 

очікуваними  результатами, надмірної зорієнтованості на викладача. 

ОПП, що акредитується має характеристики, які роблять її конкурентоздатною 

поряд з вітчизняними та іноземними аналогами, зокрема: збалансованість та 

реалістичність, студентоцентроване навчання, компетентнісний підхід до 

побудови та реалізації навчальних програм (силабусів), зорієнтованість на 

результати.  

 

 

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, 

визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем 

вищої освіти (за наявності) довге поле 

 

Стандарт другого рівня вищої освіти в галузі знань 02 «Культура і мистецтво» зі 

спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» не затверджено, 

проте розроблений проект стандарту, який було враховано при формуванні ОПП. 

Розбіжностей в ОПП з результатами навчання, запропонованими проектом 

стандарту вищої освіти немає. Результати навчання ОПП відповідають 

результатам, запропонованим у проекті стандарту вищої освіти. 

 

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти 
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відсутній, поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання 

відповідають вимогам Національної рамки кваліфікацій для відповідного 

кваліфікаційного рівня? довге поле 

 

ОПП «Менеджмент соціокультурної діяльності» відповідає вимогам, які визначені 

в Національній рамці кваліфікацій (8 рівень). Це досягається шляхом формування 

матриці відповідності програмних результатів навчання, які базуються на вимогам 

рамки кваліфікацій, компонентам ОПП. Зокрема, ПРН4. «Вміти збирати та 

інтегрувати докази власної дослідницької позиції і результатів соціокультурних 

практик, презентувати і відстоювати власну думку щодо проведеного 

дослідження» та ПРН5. «Демонструвати здатність до аналітичного мислення у 

професійних питаннях та проблемах» сформульовані відповідно до вимог щодо 

наявності у студенів здатності розв’язувати складні задачі і проблеми у певній 

галузі професійної діяльності та у процесі навчання спеціалізованих 

концептуальних знань, що включають сучасні наукові здобутки у сфері 

професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального мислення та 

проведення досліджень; ПРН7. «Використовувати міждисциплінарний підхід до 

вирішення поставлених професійних завдань, як у дослідницькій, так і у 

практичній роботі», відповідають положенням НРК щодо здатності інтегрувати 

знання та розв’язувати складні задачі у широких мультидисциплінарних 

контекстах; ПРН8. «Рейтингувати та оцінювати  ризики, вміти приймати рішення 

в процесах, які спонукають розвиток соціокультурного капіталу, як світового, так і 

вітчизняного», відповідає вимогам щодо здатності розв’язувати проблеми у нових 

або незнайомих середовищах з наявності неповної або обмеженої інформації з 

урахуванням аспектів соціальної та естетичної відповідальності; ПР9. 

«Демонструвати здатність до об’єктивної оцінки і аргументування проблем та 

перспектив  соціокультурної політики України» відповідає вимогам щодо 

критичного осмислення проблем у галузі та на межі галузей знань; ПРН17. 

«Вміння налагоджувати локальну, державну та міжнародну співпрацю між 

культурними інституціями, громадськими організаціями, державними установами, 

приватним підприємництвом», відповідає положенню НРК щодо зрозумілого і 

недвозначного донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і 

нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються; ПРН20. «Вміння розробляти стратегії 

розвитку, а також культурну політику міста, регіону, країни», відповідають 

положенню щодо управління робочими, або навчальними процесами, які є 

складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів. 

 

 

2. Структура та зміст освітньої програми 
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Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)? 90 

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах 

ЄКТС), спрямованих на формування 

компетентностей, визначених стандартом вищої 

освіти за відповідною спеціальністю та рівнем 

вищої освіти (за наявності)? 

 

 

66  

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на 

дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти? 

24 

 

 

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї 

спеціальності (спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)? 

довге поле 

 

Зміст ОПП «Менеджмент соціокультурної діяльності» в цілому відповідає області 

заявлених для неї компетентностей з галузей менеджмент соціокультурної 

діяльності, культурознавство, мистецтвознавство.  

Об’єктом вивчення заявленої ОПП є внутрішні та зовнішні соціокультурні процеси, 

процеси  стратегічного менеджменту у сфері культури; система науково-дослідної 

та експертної діяльності у соціально-культурній сфері; механізми управління та 

діяльності соціокультурних інститутів,  громадських організацій; основи 

інституційної підтримки культурних кластерів; стратегії соціокультурних 

трансформацій суспільства; моделювання та проектування культурних змін;  

теоретико-методологічні засади культурних проектів. 

Цілями навчання є підготовка фахівців здатних розв’язувати спеціалізовані 

завдання у менеджменту соціокультурної діяльності. Набуття навичок 

консультативної, інноваційної та креативно-проектувальної діяльності у 

соціокультурній сфері. 

Теоретичний зміст предметної області відповідає базовим поняттям, критеріям, 

підходам і концепціям міждисциплінарних складових ОПП. 

Методи, методики та технології є стандартними методами наукового пізнання в 

галузі менеджменту і маркетингу, культурології, соціології, економіки: метод 

колаборативного та проектно-орієнтованого навчання, пояснювально-

ілюстративний метод, репродуктивний метод, метод проблемного викладення, 

частково-пошуковий, або евристичний метод, дослідницький метод. 

 

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування 

індивідуальної освітньої траєкторії? коротке поле 
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Здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної 

освітньої траєкторії через наявність переліку вибіркових дисциплін. Здобувачі 

мають можливість бути академічно мобільними, проходи курси навчання у інших 

вузах, що забезпечує програма Erasmus+ та інші програми (наприклад, програма 

«Плацкарт»), запропоновані відділом міжнародних зав’язків Львівського 

національного університету імені Івана Франка. 

Відповідно до формування нормативних документів формування індивідуальної 

освітньої траєкторії висвітлено в «Положенні про організацію освітнього процесу» 

(http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf)), 

«Тимчасовому положенні про порядок організації академічної мобільності 

здобувачів вищої освіти у Львівському національному університеті імені Івана 

Франка (http://www.lnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobillity.pdf), «Положення про визнання та 

перезарахування результатів навчання учасників академічної мобільності у 

Львівському національному університеті імені Івана Франка» 

(http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/reg-academic-mobility.pdf). 

Згідно Тимчасового положення «Про порядок забезпечення вільного вибору 

студентами навчальних дисциплін у Львівському національному університеті 

імені Івана Франка» (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/2015-12-31-

polozhennia.pdf) вибіркові дисципліни становлять 25% з поміж усіх кредитів ЄКТС 

передбачених для ОПП. 

 

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір 

навчальних дисциплін? довге поле 

 

Право на вибір реалізується через набір освітніх компонент, що забезпечується 

викладанням дисциплін задекларованих у циклі «Вибіркові навчальні дисципліни» 

навчального плану. Здобувач вищої освіти вибирає 4 дисципліни у І семестрі  та 4 

дисципліни у ІІ семестрі першого курсу навчання – 24 кредити ЄКТС (26 % обсягу 

ОП). 

Що забезпечує формування здатності усвідомлювати ролі культури і мистецтва у 

розвитку суспільних взаємозв’язків, можливість здійснювати ефективний 

комунікативний процес, забезпечує поглиблення набутих  фахових 

компетентностей зі спеціальних предметних областей. 

 

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку 

здобувачів вищої освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для 

подальшої професійної діяльності коротке поле 

http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobillity.pdf
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobillity.pdf
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/reg-academic-mobility.pdf
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/2015-12-31-polozhennia.pdf
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/2015-12-31-polozhennia.pdf
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Навчальний план ОПП «Менеджмент соціокультурної діяльності» передбачає 

виробничу (проектну) та виробничу (переддипломну) практику – 12 кредитів. 

Отримані під час проходження практик компетентності дозволять 

використовувати досвід реалізованих досліджень у власній діяльності, 

застосовувати методи проектного менеджменту при створенні сучасних проектів. 

Бази практик використовуються як потенційні місця для працевлаштування 

випускників. Зокрема, здобуваються загальні компетентності: комунікаційні 

навички, навички роботи в команді, цінування різноманіття та 

мультикультуральності, етичні зобов’язання, здатність удосконалювати власне 

навчання, здатність аналізувати, синтезувати, оцінювати, щоби виявляти проблеми 

і виробляти рішення; а також фахові  компетентності: здатність використовувати 

набуті знання у сфері професійної діяльності та науково-дослідницької діяльності, 

здатність формулювати, аналізувати та систематизувати розв’язання наукових 

проблем на практичному рівні, здатність розробляти наукові проекти в різних 

сферах соціокультурної діяльності, здатність застосовувати інформаційні 

технології у практичній діяльності, здатність розробляти та презентувати проекти, 

застосовуючи нові методи та методологічні засади в галузі менеджменту 

соціокультурної діяльності, здатність ефективно використовувати на практиці 

різні теорії управління. 

  

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти 

соціальних навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям 

та результатам навчання ОП коротке поле 

 

ОПП «Менеджмент соціокультурної діяльності» дозволяє забезпечити здобувачам 

вищої освіти соціальні навички. Вміння застосовувати комунікаційні концепції, 

виступати публічно, навики роботи в команді, проявляти за необхідності лідерські 

та особистісні якості, володіти техніками тайм-менеджменту та адаптації в різних 

соціокультурних середовищах є базовими у майбутній професійній діяльності. 

 Здобуття соціальних навичок забезпечують освітні компоненти через формування 

інтегральних і загальних компетентностей (Іноземна мова за професійним 

спрямуванням, Педагогіка вищої школи, Корпоративна культура в 

соціокультурній діяльності) та фахові компетентності (Практикум з культурного 

проектування, Креативні індустрії, Видавничі і медіа-арт проекти, Основи 

наукового тексту) а також через практичну підготовку (Виробнича 

(переддипломна) практика, Педагогічна (асистентська) практика). 

 

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту? 



12 
 

коротке поле 

 

Професійний стандарт відсутній 

 

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх 

компонентів ОП (у кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів 

вищої освіти (включно із самостійною роботою)? коротке поле 

 

Одиницею вимірювання обсягу навчального навантаження здобувача вищої 

освіти, необхідного для досягнення очікуваних результатів навчання в 

Університеті є кредит ЄКТС. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить  30 годин. 

Задля співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОПП «Менеджмент 

соціокультурної діяльності» використовується підхід рівномірного розподілу 

навантаження протягом навчального періоду та виділення окремого часу для 

проходження практики з написання магістерської роботи.  

Згідно ОПП аудиторне навантаження студентів складає 576 годин на самостійну 

роботу студентів – 2124 годин (з яких 900 год. освоюються в окремий в окремий 

від аудиторних занять період). 

Загалом навантаження по навчальних дисциплінах розподілено рівномірно, 3-5 

кредити ЄКТС. В середньому аудиторні години становлять 1/3, а самостійна 

робота 2/3 дисциплін. Загалом протягом тижня є 18 аудиторних годин, що 

унеможливлює перенавантаження здобувачів та дозволяє більше уваги приділяти 

самостійній роботі на яку приділяється приблизно 28 годин в тиждень. Що 

стосується часу на самостійну роботу, то студенти мають право на прийняття 

самостійного рішення стосовно виконання самостійної роботи. 

Відмітимо, що 30 кредитів ЄТКС (900 год.) виділено на практики та написання 

магістерської роботи на ці види робіт передбачено виділення по пов’язаного з 

аудиторними заняттями часу.  

Самостійна робота враховується в процесі підготовки до семінарських занять при 

детальному висвітленні питань освітньої компоненти. 

 

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною 

формою освіти, продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та 

навчальний план зумовлюються завданнями та особливостями цієї форми здобуття 

освіти коротке поле 

 

За ОПП «Менеджмент соціокультурної діяльності» не здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти. Проте, з огляду на потреби 

сьогодення, така форма освіти буде актуальною і розглядається можливість її 
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запровадження. 

 

 

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання 

 

Наведіть посилання на веб-

сторінку, яка містить 

інформацію про правила прийому 

на навчання та 

вимоги до вступників ОП 

http://admission2018.lnu.edu.ua/guide/guidelines-

for-admission-2018/ 

 

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують  

особливості ОП? коротке поле 

 

Інформація для вступників магістерської ОП Менеджмент соціокультурної 

діяльності міститься в Правилах прийому до Львівського національного 

університету імені Івана Франка-2018, що відповідають умовам прийому МОН на 

2018. 

Вступ на ОП здійснюється на основі освітнього ступеня «бакалавр», «спеціаліст».  

Здобувачі з дипломами за спеціальностями «Культурологія», «Історія», «Філологія» 

складають єдиний вступний іспит з іноземної мови та фахове випробування, 

вступники інших спеціальностей – додаткове фахове випробування, єдиний 

вступний іспит з іноземної мови та фахове випробування. 

 

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, 

отриманих в інших ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для 

учасників освітнього процесу? коротке поле 

 

Питання визнання результатів навчання отриманих в інших ЗВО регулюються:  

Положенням про академічну мобільність (http://www.lnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf) 

Положенням про визнання іноземного диплому (http://www.lnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2017/05/reg_others_docs.pdf)  

Положенням про порядок поновлення на навчання (інформація в положенні про 

організацію освітнього процесу 1 абзац на 18 стор. http://www.lnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf) 

Порядком поновлення 2019 р. http://admission.lnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2019/05/renewal-and-transfer-process.pdf) 

Доступність для учасників освітнього процесу забезпечується через наявність 

зазначених документів на офіційному сайті Львівського національного університету 

http://admission2018.lnu.edu.ua/guide/guidelines-for-admission-2018/
http://admission2018.lnu.edu.ua/guide/guidelines-for-admission-2018/
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/05/reg_others_docs.pdf
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/05/reg_others_docs.pdf
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf
http://admission.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/05/renewal-and-transfer-process.pdf
http://admission.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/05/renewal-and-transfer-process.pdf
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імені Івана Франка. 

 

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на 

відповідній ОП (якщо такі були)? коротке поле 

 

Практики застосування вказаних правил не було. Прикладі відсутні. 

 

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, 

отриманих у неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для 

учасників освітнього процесу? коротке поле 

 

Питання визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті 

регулюється Положенням про академічну мобільність (http://www.lnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf) та Положенням про визнання та 

перезарахування результатів навчання учасників академічної мобільності у 

Львівському національному університеті імені Івана Франка 

(http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/reg-academic-mobility.pdf). 

Доступність для учасників освітнього процесу забезпечується через наявність 

зазначеного документу на офіційному сайті Львівського національного університету 

імені Івана Франка. 

 

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на 

відповідній ОП (якщо такі були)? коротке поле 

 

Приклади застосування вказаних правил відсутні. 

 

 

4. Навчання і викладання за освітньою програмою 

 

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП 

сприяють досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на 

відповідні документи коротке поле 

 

Складовими загальнонаукової методології ОПП є системний підхід, синергетична 

спрямованість взаємодії сфери культури з іншими сферами людської діяльності 

(аналіз історичних альтернатив, пошук шляхів вирішення соціокультурних 

проблем),  діяльнісний підхід як специфічна професійна та наукова навчальна 

форма (діяльнісний підхід передбачає визначення мети, засобів, процесу і 

результату дій менеджера соціокультурної діяльності) Складовими інноваційних 

http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/reg-academic-mobility.pdf
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методик і технологій є: навчання у співпраці, метод проектів, методи проблемного 

навчання, продуктивне навчання.  

Навчання відбувається у формі лекційних  занять, зокрема: лекція-бесіда, лекція-

виклад матеріалу, лекція-діалог, лекція-екскурсія. Навчання відбувається також у 

формі семінарських занять, які відбуваються у формі опитування, діалогу, 

екскурсій, розгляду проектів, реферативних доповідей, обговорення аналітичних 

завдань. 

Навчання відбувається у письмовій та усній форми, у вигляді написання есе, 

виготовленні презентацій, самостійних завдань, моделюванні ситуацій з виконання 

проектів. 

Щодо методів застосовуємо у навчальному процесі: пояснювально-ілюстративний,  

проблемний виклад, евристичний, дослідницький, описовий, перевірки знань, 

спонукально-пошуковий, відеометод, аудіометод. 

Силабуси і програми навчальних дисциплін ОПП розміщені на веб-сторінці 

кафедри філософії мистецтв (http://kultart.lnu.edu.ua/department/filosofiji-mystetstv). 

 

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають 

вимогам студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів 

вищої освіти методами навчання і викладання відповідно до результатів опитувань? 

коротке поле 

 

Студентоцентрованість навчання полягає перевазі активного навчання над 

пасивним (застосування різних способів подачі матеріалу, гнучке  використання 

педагогічних методів) і компетентнісний підхід. 

При викладанні акцент ставиться на критичне та аналітичне навчання і розуміння 

на відміну від орієнтації на знання, які у багатьох професіях швидко застарівають. 

Скерованість на високий рівень самостійності студента, що реалізується через 

ефективну  організацію самостійної роботи, зростання її питомої ваги у загальному 

обсязі навчання.  

Застосовуємо студентоцентровані методи навчання, враховуємо сімейний, 

фінансовий та фізіологічний стан кожного студента. На основі особистих творчих 

здібностей розвиваємо креативне мислення, застосовуємо інноваційні методи, 

шукаємо нові форми взаємодії під час лекційних та семінарських занять. Для того 

підтримуємо академічну автономію студентської аудиторії. Залучаємо студентів до 

рефлексії над змістом курсу, забезпечуємо вибір студенту між формою заняття і 

завданням, враховуємо попередню підготовку і рівень знань студента, надаємо 

можливість студентам оцінювати один одного. Підносимо академічну свідомість 

студентів. 

Відповідно до опитувань здобувачі вищої освіти в цілому задоволені методами 

http://kultart.lnu.edu.ua/department/filosofiji-mystetstv
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навчання і викладання на ОПП. Однак, є побажання щодо збільшення кількості 

практичних занять з окремих дисциплін професійного спрямування, а також 

набуття навичок підготовки презентацій в межах освітніх компонент. 

  

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і 

викладання на ОП принципам академічної свободи коротке поле 

 

Методи навчання і викладання на ОПП «Менеджмент соціокультурної діяльності» 

забезпечують реалізацію принципів академічної свободи як студентів так і 

викладачів. 

На сьогоднішній день академічні свободи студента здобувача вищої освіти стають 

найважливішою передумовою реалізації освітньої парадигми, що передбачає 

свободу вибору в процесі професійної  підготовки. Дана ОПП передбачає  

формування вмінь самостійно рбити вибір, бачити кінцевий результат цього 

вибору, визначати його значення для професійної діяльності. Це забезпечується 

фаховими компетентностями що відповідають вибірковим освітнім компонентам. 

При викладанні дисциплін, що формують загальні компетентності, викладачі 

вдаються до таких форм навчання як дискусії і диспути, що забезпечує право вільно 

висловлювати свою думку. 

Викладачі користуються наступними академічними свободами: свобода вибору й 

використання педагогічно обґрунтованих форм, методів, способів і засобів 

навчання, виховання й оцінювання рівня засвоєння здобувачами вищої освіти 

компонент освітньої програми, окремих навчальних курсів, дисциплін, модулів; 

свобода вираження власної фахової думки; свобода проведення наукових 

досліджень та поширення  їх результатів; свобода від втручання у професійну 

діяльність. 

 

 

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається 

інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та 

критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів коротке поле 

 

Студенти мають можливість ознайомитися з освітньою програмою, а також з 

навчальним та робочим планом на сайті факультету культури 

(http://kultart.lnu.edu.ua/academics/contests) і мистецтв до початку навчального 

процесу. Студенти можуть ознайомитися з робочими програмами викладачів 

(силабусами), які розміщені на сайті факультету культури і мистецтв 

(http://kultart.lnu.edu.ua/department/filosofiji-mystetstv), де почерпнуть інформацію 

про мету, зміст та очікувані результати курсів, а також порядок та критерії 

http://kultart.lnu.edu.ua/academics/contests
http://kultart.lnu.edu.ua/department/filosofiji-mystetstv
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оцінювання в межах окремих освітніх компонентів. 

На першому занятті з кожної навчальної дисципліни викладачі інформують 

студентів щодо цілей, змісту та очікуваних результатів, а також порядку та 

критеріїв оцінювання. Цю ж інформацію можна отримати під час консультацій з 

викладачами та науковими керівниками студентів. 

 

 

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час 

реалізації ОП довге поле 

 

Для здобувачів вищої освіти, що навчаються на ОП менеджмент соціокультурної 

діяльності  практикується участь у наукових дослідженнях кафедри, участь у 

наукових та студентських конференціях. 

Студенти заохочуються до розробки мікропроектів з фахових дисциплін в рамках 

прикладного аспекту їх вивчення з метою розширення професійних якостей. 

Крім навчання здобувачі вищої освіти займаються безпосередніми науковими 

розробками та підготовкою різноманітних проектів. Науковий компонент 

студентського доробку спостерігається при різноманітних міжнародних та 

всеукраїнських наукових конференціях. Студенти присутні на наукових 

конференціях як слухачі наукових доповідей, а також самі виступають з доповідями 

як учасники конференцій. Крім того студенти беруть участь в університетських та 

факультетських студентських наукових конференціях, де виступають як 

модератори та доповідачі, а також публікують свої доповіді у збірниках наукових 

праць студентських конференцій. 

Впровадження компетентісного підходу за якого кожен курс має завершуватися не 

лише тим, що студент отримав знання, а й тим, що він вміє щось робити: 

презентувати та обстоювати власну думку, працювати у команді, здійснювати 

наукові розробки у сфері менеджменту соціокультурної діяльності. 

 

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі 

оновлюють зміст освітніх компонентів на основі наукових досягнень і сучасних 

практик у відповідній галузі довге поле 

 

Для забезпечення якості досягнення програмних результатів ОП на кафедрі 

проводиться системна робота: викладачі систематично у відповідності до сучасних 

тенденцій оновлюють методи викладання та зміст освітніх компонент на основі 

власних розробок так і наукових досягнень у даній галузі.  

Тематика науково-практичних семінарів кафедри присвячена новим освітнім 
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технологіям викладання у закладах вищої освіти та розгляду новітніх тенденцій 

розвитку у сфері професійної діяльності менеджера соціокультурної діяльності. 

Розгляду сучасного та закордонного досвіду з метою вивчення  та можливостей 

використання з метою вдосконалення освітніх компонент освітньої програми. 

Цьому слугують науково-методичні семінари, які проводяться на факультеті 

культури і мистецтв, а також науково-практичні конференції всеукраїнського та 

міжнародного статусу. Зокрема, 2-4 грудня 2018 р. на факультеті культури і 

мистецтв відбулася Міжнародна наукова конференція «Event-менеджмент та кітч у 

полікультурному просторі» на якій цікавими були доповіді Зоряни Ластовецької 

«Соціокультурний event-менеджмент та креативні індустрії: до дефініції понять», 

Олени Герасименко «Вплив event-менеджменту на економічний розвиток держави», 

Юрія Чекана «Event-менеджмент по-радянські з історії Національного 

симфонічного оркестру в Москві», матеріали яких були включені до навчальних 

курсів «Організація конгресового та ділового туризму», «Корпоративна культура», 

«Інституційна підтримка культурних кластерів». На цій конференції відбулася 

презентація колективної монографії «Менеджмент соціокультурної діяльності», яку 

представив колектив кафедри філософії мистецтв. Прикладною складовою 

конференції став концерт симфонічної музики Мирослава Скорика та Олександра 

Козаренка, який відбувся 2 грудня 2018 р. о 18 годині в концертній залі імені 

С.Людкевича Львівської національної філармонії. 

 

 

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП 

пов’язані із інтернаціоналізацією діяльності ЗВО коротке поле 

 

Викладачі кафедри філософії мистецтв проходять стажування за кордоном, зокрема 

у Польщі (Краківському економічному університеті), Німеччині, Австрії, де 

перебирають досвід викладання у місцевих ЗВО.  

Кафедра тісно співпрацює з відділом міжнародних зв’язків 

(http://international.lnu.edu.ua/). Викладачі і студенти мають можливість брати участь 

у міжнародних програмах «Горизонт 2020» та «Ерасмус +». Поточні конкурси 

Erasmus+ » (http://international.lnu.edu.ua/european-programmes-and-

projects/erasmus/key-action-1/). 

Викладено інформацію щодо Поточних конкурсів програми Еразмус+; 1- 

Навчальна кредитна КАмобільність за участю Львівського національного 

університету імені Івана Франка. (http://international.lnu.edu.ua/european-programmes-

and-projects/erasmus/key-action-1/). Викладачі та студенти кафедри мають доступ до 

інформації про стипендіальні програми урядів європейських країн учасників 

програми, та можливості стажування у провідних освітніх закладах Європи. 

http://international.lnu.edu.ua/
http://international.lnu.edu.ua/european-programmes-and-projects/erasmus/key-action-1/
http://international.lnu.edu.ua/european-programmes-and-projects/erasmus/key-action-1/
http://international.lnu.edu.ua/european-programmes-and-projects/erasmus/key-action-1/
http://international.lnu.edu.ua/european-programmes-and-projects/erasmus/key-action-1/
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Порядок підготовки та виконання міжнародних проектів, грантів і договорів в 

рамках міжнародних освітніх стратегій в Університеті регулюється положенням 

Про порядок реалізації міжнародних проектів, грантів і договорів 

(http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/reg_int-projects.pdf). 

 

 

 

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна  

доброчесність 

 

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін 

ОП дозволяють перевірити досягнення програмних результатів навчання? довге 

поле 

 

Контрольні заходи в межах дисциплін ОПП «Менеджмент соціокультурної 

діяльності» визначають відповідність рівня набутих знань, умінь і навичок 

вимогам нормативних документів вищої освіти та перевірити досягнення 

програмних результатів ОПП і забезпечують своєчасне коригування освітнього 

процесу.  

Вибір, конкретизація та деталізація критеріїв оцінювання відбувається з 

урахуванням специфіки навчальних програм та їх компонентів, забезпечення 

дисципліною певного типу програмних компетентностей. 

Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здійснюються на кафедрі  

згідно Положення про організацію освітнього процесу у Львівському 

національному університеті імені Івана Франка, робочими програмами 

навчальних дисциплін даної ОПП.  

В межах освітньої програми використовують поточний та підсумкових 

(семестровий) контроль. 

 Поточний контроль здійснюється для усіх видів аудиторних занять під час їх 

проведення. Мета поточного контролю  - визначення рівня досягнень 

дисциплінарних результатів навчання за-1) певним розділом (темою) робочої 

програми дисципліни; 2) практичними заняттями (перевірка та захист 

індивідуального завдання, тестова контрольна робота); 3) семінарськими 

завданнями (виступ з рефератом, у дискусії). 

Підсумковий контроль – комплексне оцінювання рівня сформованості 

результатів навчання з дисципліни за семестр чи навчальний рік.  

Форма проведення семестрового контролю на даній ОПП усна, письмова, 

тестування. Зміст і структура екзаменаційних білетів (контрольних завдань) та 

критерії оцінювання визначаються рішенням кафедри.  

http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/reg_int-projects.pdf
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Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів 

та критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти? коротке 

поле 

 

Вибір форми контрольних заходів здійснюється на етапі формування ОПП та 

навчального плану. Освітні компоненти, що передбачають формування 

програмних компетентностей інтегрального та загального характеру, 

завершуються екзаменом. Освітні компоненти, що забезпечують, результати яких 

передбачають більш практичне наповнення, завершуються заліком. 

Формами підсумкового контролю на даній ОПП є залік, диференційований залік, 

екзамен. 

Семестровий диференційований залік дозволяє перевірити досягнення 

програмних результатів навчання з певної навчальної дисципліни як правило на 

підставі виконання індивідуальних завдань (курсова робота, завдання з 

практичної підготовки). 

Семестровий залік з навчальної дисципліни проводиться до початку 

екзаменаційної сесії через виставлення оцінки за результатами поточної 

успішності . 

Семестровий екзамен проводять з навчальних дисциплін їз значним обсягом 

теоретичного матеріалу, з метою оцінювання знань студентів в обсязі 

навчального матеріалу за семестр. 

Результати складання семестрового контролю оцінюють за шкалою ЄКТС, 

національною чотирибальною, національною двобальною шкалою і вносять у 

відомість обліку успішності та залікову книжку студента. 

Шкала оцінювання представлена у Положенні про організацію освітнього 

процесу, у програмах (силабусах) до навчальних дисциплін та у відомостях 

обліку успішності. 

Всі питання і зразки тестів оприлюднюються заздалегідь. Незрозумілі питання 

розглядаються в процесі практичних занять.  

 

 

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії 

оцінювання доводяться до здобувачів вищої освіти? коротке поле 

 

Згідно Положення про організацію освітнього процесу у Львівському 

національному університеті імені Івана Франка (http://www.lnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf), викладачі, які забезпечують 

http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf
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освітній процес, упродовж перших двох тижнів кожного семестру зобов’язані 

ознайомити студентів із критеріями оцінювання та іншими положеннями щодо 

реалізації програмних результатів навчання ОПП. 

Для забезпечення організації освітнього процесу і проведення підсумкового 

контролю факультет культури і мистецтв, за погодження з кафедрою філософії 

мистецтв, складає на кожен семестр відповідно до робочих навчальних планів 

розклад занять та екзаменів. Навчально-методичний відділ візує розклад та подає 

на затвердження проректору.  

Розклад оформлення заліків та проведення екзаменів доводять до відома 

викладачів та студентів за місяць до початку екзаменаційної сесії, розміщують 

його на офіційному сайті факультету культури і мистецтв за адресою: 

http://kultart.lnu.edu.ua/academics/bachelor . Критерії оцінювання доводяться до 

здобувачів вищої освіти через компоненти ОПП – робочі програми дисциплін 

(силабуси), які є у вільному доступі на веб-сторінці кафедри філософії мистецтв 

(http://kultart.lnu.edu.ua/department/filosofiji-mystetstv), а також викладачем на 

першому занятті. 

 

 

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам 

стандарту вищої освіти (за наявності)? коротке поле 

 

Оскільки стандарт вищої освіти з даної спеціальності не затверджений, навчальні 

та робочі плани розроблялися згідно проекту стандарту вищої освіти і 

дотримуються форми атестації, яка у ньому рекомендована. Начальний процес 

включає як заліки, так і екзамени, а завершується захистом кваліфікаційної 

роботи. 

Для ОПП «Менеджмент соціокультурної діяльності» формою атестації 

передбачається виконання кваліфікаційної роботи (магістерська робота). 

Екзаменаційну комісію створюють щорічна для визначеної спеціальності. 

Екзаменаційна комісія діє протягом календарного року у встановленому порядку. 

Кваліфікаційна робота – це самостійно виконана науково-дослідна робота за 

ступенем «магістр», головною метою і змістом якої є наукові дослідження з 

актуальних питань теоретичного, або прикладного характеру за профілем 

підготовки.  

Здобувачеві вищої освіти, який успішно захистив кваліфікаційну (магістерську) 

роботу, відповідно до вимог ОПП, рішенням екзаменаційної комісії присвоюють 

відповідний ступінь, кваліфікацію і видають документ про освіту. 

 

 

http://kultart.lnu.edu.ua/academics/bachelor
http://kultart.lnu.edu.ua/department/filosofiji-mystetstv
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Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? 

Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу? 

коротке поле 

 

Процедура проведення контрольних заходів: заліків, екзаменів та захисту 

кваліфікаційної (магістерської) роботи відбувається згідно з навчальними та 

робочими планами за ОПП «Менеджмент соціокультурної діяльності», 

відповідно до п.7 Положення про організацію освітнього процесу у Львівському 

національному університеті імені Івана Франка (http://www.lnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf). 

Учасники освітнього процесу мають можливість ознайомитися з ними на сайті 

факультету культури і мистецтв (http://kultart.lnu.edu.ua/department/filosofiji-

mystetstv). Окрім того, студенти мають можливість отримати питання, які 

виносяться на залік чи екзамен напередодні останніх. 

Контрольні заходи відбуваються усно, письмово або ж комбіновано, викладачем, 

який читав курс – екзаменатором. 

 

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є 

процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади 

застосування відповідних процедур на ОП коротке поле 

 

Об’єктивність екзаменаторів дозволяє забезпечити процедура вибору білетів на 

екзамені, а також складання екзамену чи заліку у формі тестів. Процедура 

складання білетів передбачає погодження з завідувачем кафедри. Чітко прописані 

вимоги до розподілу балів, які студент отримує в процесі навчання та на іспиті, 

дозволяють уникнути конфлікту між студентом та викладачем стосовно 

результатів. Студенти продовж навчального року можуть додавати свої 

запитання до тестових завдань. Процедура запобігання та врегулювання 

конфліктів інтересів забезпечується діяльністю Комісії з етики та професійної 

діяльності Вченої ради Львівського національного університету імені Івана 

Франка (http://council.lnu.edu.ua/committees/ethics_commitee/), Положенням про 

екзаменаційну комісію у Львівському національному університеті імені Івана 

Франка (п.7 http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_exam-

comission.pdf) та Положенням про забезпечення академічної доброчесності у 

Львівському національному університеті імені Івана Франка 

(http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf). 

Конфліктів інтересів не було, прикладів немає. 

 

 

http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf
http://kultart.lnu.edu.ua/department/filosofiji-mystetstv
http://kultart.lnu.edu.ua/department/filosofiji-mystetstv
http://council.lnu.edu.ua/committees/ethics_commitee/
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_exam-comission.pdf
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_exam-comission.pdf
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf
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Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження 

контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП 

коротке поле 

 

Відповідно до п.7.6 Положення про організацію освітнього процесу у 

Львівському національному університеті імені Івана Франка 

(http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf),  

студентам, які отримали під час семестрового контролю не більше трьох 

незадовільних оцінок, дозволяють ліквідувати академічну заборгованість. Строк 

ліквідації академічної заборгованості для таких осіб встановлюється не пізніше 

ніж початок наступного навчального семестру згідно з навчальним планом за 

відповідною спеціальністю. 

Ліквідація академічної заборгованості здійснюється через повторне складання 

екзаменів і заліків, не більше двох разів з кожної дисципліни: один раз 

викладачу, другий – комісії, яку створює декан факультету і до складу якої 

обов’язково входить лектор.  

Студенти, які не ліквідували академічну заборгованість не більше аніж з трьох 

навчальних дисциплін мають право на повторне вивчення окремих дисциплін з 

згодою відповідної кафедри. Процедура вивчення регламентується положеннями 

Порядку повторного вивчення окремих дисциплін (http://www.lnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2019/02/reg_repeated_cources.pdf). 

У випадку, коли студент не склав підсумкової (державної) атестації, повторна 

підсумкова атестація відбувається відповідно до Положення про екзаменаційну 

комісію (п.5.8, 5.9. http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_exam-

comission.pdf). 

Прикладів застосування відповідних правил немає. 

 

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та 

результатів проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування 

відповідних правил на ОП коротке поле 

 

Процедури Львівського національного університету імені Івана Франка 

урегульовують порядок оскарження процедури та результатів проведення 

контрольних заходів відповідно до проекту Положення про комісію з етики, 

Положення про організацію освітнього процесу (http://www.lnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf), Положення про Апеляційну 

комісію (http://admission.lnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2019/01/reg_app_comission.pdf), Порядок повторного вивчення 

окремих дисциплін (http://www.lnu.edu.ua/wp-

http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/02/reg_repeated_cources.pdf
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/02/reg_repeated_cources.pdf
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_exam-comission.pdf
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_exam-comission.pdf
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf
http://admission.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/reg_app_comission.pdf
http://admission.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/reg_app_comission.pdf
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/02/reg_repeated_cources.pdf
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content/uploads/2019/02/reg_repeated_cources.pdf). 

У разі, якщо студент не погоджується з оцінкою, яку отримав під час семестрової 

підсумкової атестації, він має право в день оголошення результатів підсумкового 

оцінювання звернутися в деканат факультету з відповідною апеляційною заявою. 

Процедура апеляції проводиться за вмотивованою заявою студента на ім’я декана 

факультету, який скликає апеляційну комісію. 

Апеляція має бути розглянута на засіданні апеляційної комісії не пізніше 

наступного дня після її подання. Студент, який подав апеляцію, має право бути 

присутнім при розгляді своєї заяви. 

По завершенні розгляду апеляційної справи комісія на закритому засіданні 

проводить обговорення його результатів та приймає відповідне рішення. 

Суперечливі питання щодо оцінок, які одержані на державних екзаменах або 

захисті дипломної  роботи (проекту), розглядаються Державною екзаменаційною 

комісією. 

Прикладів застосування відповідних правил на ОПП немає. 

 

 

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання 

академічної доброчесності? коротке поле 

 

Політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності містить  

Положення про забезпечення академічної доброчесності у Львівському 

національному університеті імені Івана Франка (http://www.lnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf). Базові засади інституційної 

культури академічного середовища Університету прописані в установчих 

документах Університету: Статуті (http://profkom.lnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2015/10/statut_LNU.pdf) та Колективному договорі 

(http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/10/kol-dogovir-2017.pdf) та 

регулюються Правилами внутрішнього розпорядку 

(http://studviddil.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/office_regulations.pdf). 

 

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії 

порушенням академічної доброчесності? коротке поле: 

 

Як інструменти протидії порушенням академічної доброчесності на ОПП 

«Менеджмент соціокультурної діяльності» використовується система перевірки 

на антиплагіат (програмне забезпечення Unicheck (https://unicheck.com/), доступ 

до якої є у Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені 

Івана Франка). Сервіс може працювати з текстами на 22 мовах у різних форматах 

http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/02/reg_repeated_cources.pdf
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf
http://profkom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/statut_LNU.pdf
http://profkom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/statut_LNU.pdf
http://studviddil.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/office_regulations.pdf
https://unicheck.com/
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(PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX, ODT, ODS, ODP, RTF, PAGES, TXT, 

HTM, HTML, Google Docs via Google Drive). Він працює як у мережі Інтернет, 

так і в інтеграції з навчальними системами (Moodle, Canvas, Blackboard, 

Schoology, Google Classroom та ін.). Завдяки зручному функціоналу сервіс 

дозволяє порівнювати наукові роботи не тільки з інтернет-джерелами, а й 

академічною базою закладу освіти, а також з усіма документами в певному 

обліковому записі. 

Для перевірки однієї сторінки тексту Unicheck необхідно до 20 секунд, а 

працювати в ньому можна паралельно всім користувачам закладу. Окрім того, він 

не потребує надскладної технічної підтримки або ж новітнього обладнання. Для 

перевірки тексту на плагіат завдяки Unicheck необхідно: найпростіший 

комп’ютер, браузер і доступ до мережі Інтернет. 

Документи в Unicheck можна завантажувати з комп’ютера, Google Drive, 

OneDrive або Dropbox, а параметри пошуку текстових збігів налаштовувати 

індивідуально (http://kultart.lnu.edu.ua/news/l-vivs-ky-universytet-pochynaie-

vykorystovuvaty-suchasny-servis-poshuku-plahiatu). 

 

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої 

освіти ОП? коротке поле 

 

Перед початком навчання студенти отримують інформацію від викладачів щодо 

дотримання норм та правил академічно доброчесності. Для студентів 

проводяться, відповідно до Положення про забезпечення академічної 

доброчесності (http://www.lnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf) дні академічної доброчесності, 

до ОПП, відповідно до названого Положення, включені освітні компоненти, під 

час викладання яких здобувачів вищої освіти інформують щодо неприпустимості 

академічного плагіату (нормативна дисципліна «Магістерський семінар» та 

вибіркова дисципліна «Основи наукового тексту»).  

Структурні підрозділи університету, які забезпечують освітній процес, 

розробляють методичні матеріали з визначенням вимог щодо належного 

оформлення письмових робіт (кваліфікаційної (магістерської) роботи, курсових 

робіт та звітів з проходження практик тощо). 

Документи щодо академічної доброчесності доступні у відкритому доступі на 

офіційному сайті Львівського національного університету імені Івана Франка та 

факультету культури і мистецтв. На факультеті культури і мистецтв призначена 

відповідальна особа, яка забезпечує перевірку студентських робіт на антиплагіат.  

 

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть 

http://kultart.lnu.edu.ua/news/l-vivs-ky-universytet-pochynaie-vykorystovuvaty-suchasny-servis-poshuku-plahiatu
http://kultart.lnu.edu.ua/news/l-vivs-ky-universytet-pochynaie-vykorystovuvaty-suchasny-servis-poshuku-plahiatu
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf
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приклади відповідних ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП 

коротке поле 

 

У разі порушення академічної доброчесності, відповідно до нормативних 

документів Львівського національного університету імені Івана Франка 

(http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf) 

здобувачі вищої освіти несуть академічну відповідальність, зокрема: повторене 

проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо); призначення 

додаткових контрольних заходів (додаткові індивідуальні завдання, додаткові 

контрольні роботи, тести тощо); повторне проходження освітнього компонента 

ОПП; недопуск до захисту кваліфікаційної роботи; позбавлення академічної 

стипендії; відрахування із закладу вищої освіти;  

Випадків порушення академічної доброчесності не зафіксовано. Прикладів 

немає. 

 

 

 

6. Людські ресурси 

 

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується 

необхідний рівень їх професіоналізму? коротке поле 

 

Необхідний рівень професіоналізму викладачів ОПП «Менеджмент 

соціокультурної діяльності» забезпечується порядком конкурсного відбору на 

основі доказів професійних переваг претендентів, який відбувається шляхом 

таємного голосування, читання пробних та відкритих лекцій в присутності інших 

викладачів кафедри, а також представників студентського самоврядування. Крім 

того враховується попередній доробок та рейтингування викладацької діяльності, 

відповідно до Положення про оцінювання роботи та визначення рейтингів 

наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників 

(http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/05/reg_rating.pdf), та згідно з 

Рекомендаціями Вченої ради Університету щодо подання документів на посади 

професора, доцента та асистента (http://council.lnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2015/04/rank_recomendations.doc), що віддзеркалено у показниках 

якісного складу кадрового забезпечення ОПП (таблиця 2), у якому неведено 

професійні досягнення та результати діяльності викладачів за 18-ма критеріями, 

затвердженими Вченою радою Львівського національного університету імені 

Івана Франка. Рівень професіоналізму викладачів визначається також через 

опитування здобувачів вищої освіти. 

http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/05/reg_rating.pdf
http://council.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/04/rank_recomendations.doc
http://council.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/04/rank_recomendations.doc
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Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає 

роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу коротке поле 

 

В Університеті функціонує Відділ розвитку кар'єри та співпраці з бізнесом, який 

залучає роботодавців до реалізації освітнього процесу, проводить підготовку та  

укладання угод з підприємствами, організаціями, установами щодо цільової 

підготовки фахівців та подальшого їх працевлаштування; організовує зустрічі 

роботодавців зі студентами з питань можливості їх працевлаштування; проводить 

заходи щодо сприяння працевлаштуванню (форум кар’єри, круглі столи, 

семінари, науково-практичні конференції, ярмарки вакансій тощо). 

Залучення роботодавців до організації та реалізації навчального процесу 

відбувається також під час проходження студентами виробничої 

(переддипломної) практики. Кафедра філософії мистецтв співпрацює з 

категоріями роботодавців, що відповідають за розвиток культури в органах 

державного управління та місцевого самоврядування, що знаходять своє 

відображення у навчальному процесі. Крім того, проводяться спільні заходи на 

яких розглядаються науково-методичні методичні аспекти робочих навчальних 

програм (силабусів). 

Відділом сприяння працевлаштування студентів та випускників 

(http://work.lnu.edu.ua/about/), згідно розроблених форм, регулярно проводяться 

дослідження роботодавців. Основними питаннями в опитуваннях є інформація 

щодо зайнятості випускників Університету. Як показують результати 

досліджень, більшість роботодавців вважає, що Університет має здійснити 

переорієнтацію навчання з теоретичного до практичного напряму. 

 

 

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до 

аудиторних занять на ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, 

представників роботодавців коротке поле 

 

Кафедру філософії мистецтв, на базі якої проводиться навчання за ОПП 

«Менеджмент соціокультурної діяльності» очолює і проводить викладацьку 

діяльність відомий український композитор, піаніст, музикознавець, Заслужений 

діяч мистецтв України Олександр Козаренко 

(http://kultart.lnu.edu.ua/employee/kozarenko-oleksandr-volodymyrovych). На 

факультеті культури і мистецтв працюють і регулярно проводять заняття та 

майстер-класи інші відомі діячі української культури і мистецтва, до проведення 

http://work.lnu.edu.ua/about/
http://kultart.lnu.edu.ua/employee/kozarenko-oleksandr-volodymyrovych


28 
 

таких заходів Факультет регулярно залучає також відомих випускників 

(http://kultart.lnu.edu.ua/about/alumni). Крім того, Львівський національний 

університет імені Івана Франка запрошує до проведення аудиторних занять 

(відкриті лекції та лекції диспути) та науково-дослідних заходів (конференцій, 

семінарів, круглих столів), представників роботодавців та державних органів 

управління, професіоналів практиків та експертів зі сфери культури і мистецтв.  

 

 

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? 

Наведіть конкретні приклади такого сприяння коротке поле 

 

У Львівському національному університеті імені Іван Франка сформована 

система сприяння професійному розвиткові викладачів, до якої залучені члени 

групи забезпечення ОПП «Менеджмент соціокультурної діяльності». Так, 

зокрема, викладачам надається різностороння методична допомога під час 

проведення засідань кафедри, роботи вченої ради факультету культури і 

мистецтв. Крім того в Університеті на базі Інституту післядипломної освіти та 

доуніверситетської підготовки (http://ipodp.lnu.edu.ua/) відбуваються постійно 

діючі сертифікаційні курси компютерної підготовки (Інформаційні технології в 

освіті http://ipodp.lnu.edu.ua/it-v-osviti), а також мовної підготовки (англійська, 

німецька, польська, іспанська, французька, арабська, китайська, перська, 

турецька, японська, корейська мови http://ipodp.lnu.edu.ua/about/centres/tsentr-

neperervnoji-osvity/language-cources) із застосуванням елементів комутативних 

методів викладання. 

Організаційно-методичний центр електронного навчання організовує курси для 

підвищення рівня підготовки співробітників та викладачів у сфері використання 

технічних засобів підтримки електронного навчання і методики викладання 

електронних курсів (Положення про Організаційно-методичний центр 

електронного навчання http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/07/reg_e-

learning.pdf). 

 

 

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності 

коротке поле 

 

Стимулювання розвитку викладацької майстерності у Львівському 

національному університеті імені Івана Франка відбувається на основі 

використання інструментів матеріального та професійного заохочення, 

використання яких відбувається на основі системи Положень про нагороди, 

http://kultart.lnu.edu.ua/about/alumni
http://ipodp.lnu.edu.ua/
http://ipodp.lnu.edu.ua/it-v-osviti
http://ipodp.lnu.edu.ua/about/centres/tsentr-neperervnoji-osvity/language-cources
http://ipodp.lnu.edu.ua/about/centres/tsentr-neperervnoji-osvity/language-cources
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/07/reg_e-learning.pdf
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/07/reg_e-learning.pdf
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звання і преміювання http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-

tomorrow/documents/awards/). Систему стимулювання викладацької майстерності 

забезпечують: Положення про преміювання працівників, докторантів, аспірантів і 

студентів університету за наукові здобутки; Положення про мотиваційний фонд 

Львівського національного університету імені Івана Франка; Положення про 

звання «Почесний доктор (Doctor Honoris Causa)» Львівського національного 

університету імені Івана Франка; Положення про почесне звання «Заслужений 

професор Львівського національного університету імені Івана Франка»; 

Положення про Відзнаку Львівського національного університету імені Івана 

Франка «Медаль Івана Франка». Додаткові грошові виплати здійснюються згідно 

з Положенням про порядок встановлення та надання працівникам надбавок, 

доплат, матеріальних допомог, премій та інших грошових винагород (Додаток №: 

до Колективного договору http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/10/kol-

dogovir-2017.pdf). Також розроблено окреме Положення про мотиваційний Фонд 

Університету (http://www.lnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2019/04/reg_motivation.pdf), яке регулює матеріальне 

стимулювання працівників факультету (п.3.1.1). 

 

 

 

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси 

 

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси 

(бібліотека, інша інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-

методичне забезпечення ОП забезпечують досягнення визначених ОП цілей та 

програмних результатів навчання? коротке поле 

 

Львівський національний університет імені Івана Франка для провадження 

освітньої діяльності володіє відповідною матеріально-технічною базою. Площа 

всіх використовуваних приміщень складає 100 176,2  м2, з яких аудиторний фонд 

становить – 64243,2 м2 У своєму розпорядженні ЛНУ імені Івана Франка має 

спортивні зали, бібліотеку і читальні зали, гуртожитки та бази відпочинку. Кожен 

навчальний корпус має їдальні та буфети. У розпорядженні Університету є 

студентський клуб з глядацьким залом та танцювальним залом.  

Освітній процес згідно положення про організацію освітнього процесу 

забезпечують структурні підрозділи Університету: факультети, центри, 

відділення, кафедри, бібліотеки. Діяльність структурних підрозділів 

регламентують Положення, затверджені у встановленому порядку. 

Кафедра філософії мистецтв є підрозділом Факультету культури і мистецтв, 

http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/awards/
http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/awards/
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/10/kol-dogovir-2017.pdf
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/10/kol-dogovir-2017.pdf
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/reg_motivation.pdf
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/reg_motivation.pdf
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фінансове забезпечення кафедри відбувається з коштів загального та 

спеціального фондів Університету. Кафедра має окреме приміщення та 

спеціалізовані аудиторії, обладнані мультимедійними засобами (аудиторія 39, 40 

м2, аудиторія імені Л.Курбаса, 30 м2, комп’ютерний клас 29,8 м2, комп’ютерна 

лабораторія ресурсного центру TEMPUS-TACIS 42,9 м2). 

Базовими для навчання студентів є бібліотека Львівського національного 

університету імені Івана Франка, Наукової бібліотеки імені Василя Стефаника 

НАН України, Обласна наукова бібліотека. Кафедра збирає власну бібліотеку, 

головним чином підручники, монографії, навчальні посібники. 

 

 

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє 

задовольнити потреби та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи 

вживаються ЗВО задля виявлення і врахування цих потреб та інтересів? коротке 

поле 

 

У Львівському національному університеті імені франка, зокрема на факультеті 

культури і мистецтв, історично сформувалося освітнє середовище, яке 

максимально сприяє ефективності та результативності процесу здобуття фахової 

освіти, забезпечує можливості саморозвитку та стимулює активність. 

Найважливішим у структурі потенціалу є кадрове забезпечення. Професорсько-

викладацький склад, науково-дослідницький персонал, персонал 

адміністративно-господарських служб. Висока педагогічна майстерність 

викладачів забезпечується знаннями дидактики вищої школи, педагогічної 

психології, організаторськими здібностями, володінням сучасними технологіями 

трансляції наукового змісту дисциплін студентській аудиторії. Якісний склад 

викладачів, що забезпечують викладання  на даній ОП подано у таблиці 2 

додатків. 

Велике значення має інформаційне забезпечення, як система друкованих та 

електронних джерел інформації, а також технічних та організаційних засобів , що 

сприяють отриманню інформації.  

Забезпечення соціальних потреб здобувачів освіти в межах ОПП відбувається на 

базі соціальної інфраструктури Університету. Студенти, що мешкають в радіусі 

50 і більше км під м. Львова забезпечуються гуртожитком. Для студентів 

організовано харчування у їдальнях та буфетах Університету. Зокрема, на 

факультеті культури і мистецтв функціонує буфет №8. Студенти мають змогу 

користуватися Спортивним клубом та Спортивно-оздоровчим табором 

«Карпати», Центром культури та дозвілля. 
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Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для 

життя та здоров’я здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я) 

коротке поле 

 

Безпечність освітнього середовища забезпечується дотриманням норм техніки 

безпеки та регулюється документами Університету з пожежної безпеки та 

цивільного захисту. Університетський відділ «Охорони праці» 

(http://www.lnu.edu.ua/about/subdivisions/general-university-units) спільно з іншими 

підрозділами здійснює комплексні заходи для досягнення встановлених 

нормативів охорони праці працівників та студентів, розробляє програми щодо їх 

покращення, запобігає виробничому травматизму, професійним захворюванням, 

надає організаційно-методичну допомогу у виконанні запланованих заходів. 

Здоровий психологічний клімат освітнього середовища підтримується 

насамперед  через створення загальної доброзичливої атмосфери співробітництва 

та взіємопідтримки. В Університеті організовано роботу Психологічної служби,  

 Основним видом діяльності якої є психологічний супровід університетської 

спільноти і спрямована на підвищення психологічної обізнаності, рівня 

психологічної культури академічної спільноти і рівня гуманізації навчально-

виховного процесу. (https://www.facebook.com/psysluzhba.lnu/) 

В Університеті діє студентська поліклініка (вул. Бой-Желенського), медичний 

пункт у головному корпусі (вул. Університетська), у кожному підрозділі 

(кафедрі) є аптечка з медикаментами першої необхідності. Студенти регулярно 

проходять медичні огляди. 

 

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та 

соціальної підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності 

здобувачів вищої освіти цією підтримкою відповідно до результатів опитувань? 

довге поле 

 

Механізми підтримки здобувачів вищої освіти відповідно до Положення про 

Університет та Статут Університету забезпечується дотриманням принципів 

автономії та самоврядування, поєднання колегіальних та єдиноначальних засад, 

раціонального поєднання централізації та децентралізації, об’єктивності та 

повноти інформації, інформаційної достатності, демократизації та гуманізації 

управління, системності в управлінні. 

«Відділ по роботі з ЄДЕБО», підрозділ, який координує роботу та надає 

інформаційну підтримку Університету з ЄДЕБО шляхом внесення інформації про 

заклад та рух контингенту студентів до ЄДЕБО.  

Зручність та ефективність системи інформування здобувачів вищої освіти з 

http://www.lnu.edu.ua/about/subdivisions/general-university-units
https://www.facebook.com/psysluzhba.lnu/


32 
 

освітніх та позаосвітніх питань та наявність відповідної інформації у вільному 

доступі забезпечує «Відділ інформаційного забезпечення Львівського 

національного університету імені Івана Франка » (http://dis.lnu.edu.ua/). 

Діяльність відділу коригує «Положення про в відділ інформаційного 

забезпечення Львівського національного університету імені Івана Франка» 

(http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_inf_dep.pdf). Досягнення 

результатів інформаційної взаємодії між Університетом, студентами та іншими 

учасниками освітнього процесу забезпечує робота відповідних секторів відділу: 

сектор фандрайзингу (http://dis.lnu.edu.ua/struktura/sektor-fandrajzynhu/); 

 сектор промоцій (http://dis.lnu.edu.ua/struktura/sektor-promotsij/); сектор по роботі 

з рейтингами (http://dis.lnu.edu.ua/struktura/sektor-po-roboti-z-rejtynhamy/); Сектор 

розробки, підтримки та моніторингу веб-ресурсів Університету  

(http://dis.lnu.edu.ua/struktura/sektor-rozrobky-pidtrymky-ta-monitorynhu-veb-

resursiv-universytetu/); Сектор розробки візуальної ідентифікації та 

корпоративного стилю (http://dis.lnu.edu.ua/struktura/sektor-rozrobky-vizualnoji-

identyfikatsiji-ta-korporatyvnoho-stylyu/); Сектор професійно-кар’єрної орієнтації 

(http://dis.lnu.edu.ua/struktura/sektor-profesijno-karjernoji-orijentatsiji/). 

«Лабораторія методичної підтримки системи електронного навчання» створена з 

метою  вивчення, узагальнення та впровадження сучасних інформаційних та 

телекомунікаційних технологій навчання в навчальний процес Університету; 

координації та консультативної підтримки процесу створення фонду методичних 

матеріалів, пов’язаних із впровадження елементів електронного навчання; участі 

у міжнародному співробітництві у сфері електронного навчання; розроблення 

дидактичного та методичного забезпечення електронних курсів; навчально-

методична діяльність, що включає підвищення кваліфікації працівників 

Університету, проведення практичних заходів щодо організації навчання 

працівників Університету. BlendedLearning_large6.(http://itcentres.lnu.edu.ua/e-

learning/laboratory/).  

Консультування з приводу працевлаштування  надає «Відділ розвитку кар’єри та  

співпраці з бізнесом», що функціонує відповідно до «Положення про відділ 

сприяння працевлаштуванню студентів та випускників Львівського 

національного університету імені Івана Франка».  

 

 

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами 

з особливими освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади 

створення таких умов на ОП (якщо такі були) коротке поле 

 

Ресурсний центр з інклюзивної освіти у Львівському національному університеті 

http://dis.lnu.edu.ua/
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_inf_dep.pdf
http://dis.lnu.edu.ua/struktura/sektor-fandrajzynhu/
http://dis.lnu.edu.ua/struktura/sektor-promotsij/
http://dis.lnu.edu.ua/struktura/sektor-po-roboti-z-rejtynhamy/
http://dis.lnu.edu.ua/struktura/sektor-rozrobky-pidtrymky-ta-monitorynhu-veb-resursiv-universytetu/
http://dis.lnu.edu.ua/struktura/sektor-rozrobky-pidtrymky-ta-monitorynhu-veb-resursiv-universytetu/
http://dis.lnu.edu.ua/struktura/sektor-rozrobky-vizualnoji-identyfikatsiji-ta-korporatyvnoho-stylyu/
http://dis.lnu.edu.ua/struktura/sektor-rozrobky-vizualnoji-identyfikatsiji-ta-korporatyvnoho-stylyu/
http://dis.lnu.edu.ua/struktura/sektor-profesijno-karjernoji-orijentatsiji/
http://itcentres.lnu.edu.ua/e-learning/laboratory/
http://itcentres.lnu.edu.ua/e-learning/laboratory/
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ім. І.Франка  (http://centres.lnu.edu.ua/inclusive-education/documents/) створений на 

підставі рішення Ректорату з метою поширення принципів інклюзивної освіти в 

академічному середовищі, формування інклюзивної компетентності у майбутніх 

викладачів в ході їхньої професійно-педагогічної підготовки, координації зусиль 

адміністрації Університету, факультетів, структурних підрозділів, органів 

студентського самоврядування щодо створення належних умов для задоволення 

освітніх потреб студентів з особливими освітніми потребами. 

Ресурсний центр є освітньо-консультативною, інформаційнокоординаційною 

установою Університету і здійснює свою діяльність у тісній співпраці з 

факультетами і коледжами, самоврядними студентськими організаціями 

Університету, загальноосвітніми та спеціальними навчальними закладами міста 

Львова і області, органами управління освіти. Діяльність Центру визначається 

«Положенням про ресурсний центр з інклюзивної освіти у Львівському 

національному університеті імені Івана Франка» 

(http://centres.lnu.edu.ua/inclusive-education/wp-

content/uploads/sites/4/2015/04/polozennia.pdf).  

Для осіб з особливими потребами в Університеті закуплений сходовий підйомник 

PTR-130, який знаходиться у головному корпусі. Інформація для осіб з 

особливими потребами надається при прийомі до Університету. 

 

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних 

ситуацій (включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією 

та корупцією)? Яким чином забезпечується їх доступність політики та процедур 

врегулювання для учасників освітнього процесу? Якою є практика їх 

застосування під час реалізації ОП? довге поле 

 

Процедури врегулювання конфліктних ситуацій між учасниками освітньої 

діяльності у Львівському національному університеті імені Івана Франка 

прописані в установчих документах Університету та положеннях, що регулюють 

окремі види діяльності.  

«Статут Львівського національного університету імені Івана Франка» 

(http://profkom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/statut_LNU.pdf). Статут є 

локальним нормативно-правовим актом, який регулює діяльність Львівського 

національного університету імені Івана Франка. 

«Колективний договір Львівського національного університету імені Івана 

Франка на 2017-2020 р.р.» (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/10/kol-

dogovir-2017.pdf). Згідно з чинним законодавством КД регулює трудові й 

соціальноекономічні відносини між Університетом і трудовим колективом, 

гарантує захист прав та інтересів усіх працівників незалежно від їхнього членства 

http://centres.lnu.edu.ua/inclusive-education/documents/
http://centres.lnu.edu.ua/inclusive-education/wp-content/uploads/sites/4/2015/04/polozennia.pdf
http://centres.lnu.edu.ua/inclusive-education/wp-content/uploads/sites/4/2015/04/polozennia.pdf
http://profkom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/statut_LNU.pdf
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/10/kol-dogovir-2017.pdf
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/10/kol-dogovir-2017.pdf
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у профспілці. Правовою основою КД є чинне законодавство, насамперед Кодекс 

законів про працю України, Закони України: “Про колективні договори і угоди”, 

“Про соціальний діалог”, “Про порядок вирішення колективних трудових спорів 

(конфліктів)”, “Про освіту”, “Про вищу освіту” “Про оплату праці”, Про охорону 

праці”, “Про відпустки”, “Про професійні спілки, їхні права та гарантії 

діяльності”, “Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх 

діяльності”, житлове законодавство України, Генеральна угода, Галузева угода, 

інші закони та нормативно-правові акти України, Статут Університету.  

1.3. Університет зобов’язується дотримуватися передбачених КД нормативних 

положень, здійснювати контроль за їхнім своєчасним виконанням. 

Конфліктні ситуації , що виникають між суб’єктами освітньої діяльності пас-час  

навчання регулюються низкою документів про організацію та забезпечення 

якості навчального процесу (http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-

tomorrow/documents/education-process/). 

Ще одним нормативним документом Університету що регулює  норми та правила 

етичної поведінки, професійного спілкування між науково-педагогічними, 

педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти є «Положення про 

забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному 

університеті імені Івана Франка» (http://www.lnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf) 

В Університеті діє гаряча лінія для боротьби із корупцією, а також запроваджено 

інститут Уповноваженої особи з питань запобігання та протидії корупції. 

Практика розв’язання конфліктних ситуацій реалізується на рівні порадників 

академічних груп, завідувачів кафедр та заступників деканів з виховної роботи. 

Під час реалізації ОП випадків конфліктних ситуацій не було.  

 

 

 

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми 

 

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, 

моніторингу та періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей 

документ, оприлюднений у відкритому доступі в мережі Інтернет 

 

Дана освітня програма розроблена згідно чинного законодавства України, 

зокрема, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», відповідно до 

рекомендацій МОН України викладених у Листах МОН № 1/9-239 від 28.04.2017 

р. (Зразок освітньо-професійної програми), № 1/9- 377 від 5.06.2018 (Щодо 

надання роз’яснень стосовно освітніх програм). А також нормативних  

документів Університету та положень, що регулюють освітню діяльність: 

http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/education-process/
http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/education-process/
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf
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«Положення про організацію освітнього процесу у Львівському національному 

університеті імені Івана Франка».  

В Університеті  процедури періодичного перегляду ОП регулюються 

«Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості у Львівському 

національному університеті імені Івана Франка» (http://www.lnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2018/03/Proekt-Polozhennya-pro-zabezpechennya-yakosti.pdf). 

Щорічно на підставі наказу ректора проводиться моніторинг якості освіти. 

тестування студентів проводять на платформі MOODLE. Тестування студентів 

проводять на платформі MOODLE. Оцінка результатів проведеного моніторингу 

є у доступі на веб-сторінці Університету, рубрика Моніторинг якості освіти 

(http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/education-

process/).  

 

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які 

зміни були внесені до ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були 

обґрунтовані? довге поле 

 

Перегляд ОПП проводиться раз на рік, під час підготовки робочих планів на  

наступний навчальний рік, та оновлення навчальних і робочих програм з 

дисциплін, що забезпечують набуття відповідних компетентностей.  

У 2019 р. програма переглядалася і вдосконалювалася з позицій необхідності 

покращення фахової практичної підготовки здобувачів вищої освіти. У тому ж 

році ОПП переглядалася з метою вдосконалення переліку вибіркових компонент. 

Також у 2019 р. було змінено назву ОК (Дисципліни «Інституційна підтримка 

культурних кластерів» на «Інституційна підтримка соціокульутрних кластерів») з 

метою розширення її змістовного змісту. 

Дані зміни відбулися внаслідок обговорення з фахівцями у галузі культури і 

мистецтв та здобувачами вищої освіти, що навчаються на ОПП. 

 

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої 

освіти залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур 

забезпечення її якості, а їх позиція береться до уваги під час перегляду ОП 

коротке поле 

 

Залучення здобувачів вищої освіти до процесу перегляду ОП та забезпечення її 

якості відбувалось у формі  

- усного опитування щодо змісту та наповнення конкретних дисциплін; 

- проведення семінарів-диспутів з метою вдосконалення та збагачення  ОП 

http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/03/Proekt-Polozhennya-pro-zabezpechennya-yakosti.pdf
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/03/Proekt-Polozhennya-pro-zabezpechennya-yakosti.pdf
http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/education-process/
http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/education-process/
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компонентами професійного спрямування, для покращення можливостей 

працевлаштування майбутніх випускників;  

- проведення опитувань учасників освітнього процесу щодо вибіркових 

компонентів ОПП ( наповнення, можливість збільшення їх переліку з 

метою забезпечення індивідуальної траєкторії ); 

Оскільки, навчання на даній ОПП в межах Університету  відбувається  перший 

раз, то глибокого перегляду програми наразі не відбувалося, зміни були 

точковими.   

 

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього 

забезпечення якості ОП коротке поле 

 

Відповідно до положення «Про студентське самоврядування Львівського 

національного університету імені Івана франка» (http://students.lnu.edu.ua/self-

government/regulation/), органи студентського самоврядування Університету 

мають право: брати участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення 

освітнього процесу та проведення науково-дослідної роботи; брати участь у 

заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти; делегувати своїх 

представників до робочих, дорадчих органів Університету, його структурних 

підрозділів; вносити пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм та 

організації навчального процесу; вносити пропозиції щодо порядку організації 

академічної мобільності студентів. 

Представники студентського самоврядування беруть участь у роботі вченої ради 

факультету і забезпечують якість ОПП шляхом обговорення та погодження, а 

також беруть участь у роботі Вченої ради університету і впливають там на 

процес підвищення якості ОПП шляхом обговорення та затвердження. 

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці  

безпосередньо або через свої об’єднання залучені до процесу періодичного 

перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості коротке поле 

 

До процесу періодичного перегляду ОПП «Менеджмент соціокультурної 

діяльності» залучені роботодавці та фахівці у галузі культури і мистецтв, 

зокрема: 

Центр творчості дітей та юнацтва Галичини; Міський палац культури ім. 

Г.Хоткевича; Комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський 

обласний центр народної творчості і культурно-освітньої роботи»; Громадська 

організація «Музей ідей». Роботодавці формулюють свої пропозиції щодо 

покращення якості ОПП під час особистих зустрічей з професорсько-

http://students.lnu.edu.ua/self-government/regulation/
http://students.lnu.edu.ua/self-government/regulation/
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викладацьким складом кафедри філософії мистецтв та студентами, надсилають 

свої пропозиції у вигляді рецензій та відгуків на програму, висловлюють свої 

пропозиції як учасники науково-практичних заходів (конференцій та семінарів) 

які організовує факультет культури і мистецтв. 

 

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та 

траєкторій працевлаштування випускників ОП коротке поле 

 

Навчання ОПП «Менеджмент соціокультурної діяльності» в межах Львівського 

національного університету імені Івана Франка відбувається вперше. Випуск 

здобувачів вищої освіти за цією програмою планується у грудні 2019 року. 

Для збору інформації про випускників буде залучено «Відділ розвитку кар’єри та 

співпраці з бізнесом Центру маркетингу та розвитку ЛНУ ім. І.Франка». 

Важливі події та заходи, які організовує відділ на яких зустрічаються працедавці, 

студенти та викладачі це – «Дні кар’єри ЄС», Форуми кар’єри, Кар’єрні 

марафони та інші заходи та тренінги до яких долучаються працедавці, 

«Майстерня кар’єри». 

Додаткова інформація щодо працевлаштування випускників буде збиратися 

працівниками кафедри шляхом інтерв’ю за базою контактів випускників, 

сформованою на кафедрі. 

Що одним напрямом співпраці з випускниками є створена «Асоціація 

випускників ЛНУ», яка дозволяє посилити взаємодію випускників з 

університетом. 

 

 

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході 

здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким 

чином система забезпечення якості ЗВО відреагувала на ці недоліки? довге поле 

 

Внутрішнє забезпечення якості ОПП у Львівському національному університеті 

імені Івана Франка забезпечується «Положенням про систему внутрішнього 

забезпечення якості освіти у Львівському національному університеті імені Івана 

Франка» (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/03/Proekt-Polozhennya-

pro-zabezpechennya-yakosti.pdf). 

Система забезпечення якості закладу освіти уможливлює ефективне реагування 

на виявлені недоліки в освітній діяльності. Значна роль у реагуванні на недоліки 

в освітніх магістерських програмах належить вченим радам факультету та 

університету. 

У ході здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості за час освітньої 

http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/03/Proekt-Polozhennya-pro-zabezpechennya-yakosti.pdf
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/03/Proekt-Polozhennya-pro-zabezpechennya-yakosti.pdf
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діяльності з реалізації ОПП суттєвих недоліків виявлено не було. Проте, існує 

потреба у підготовці документів про моніторинг та періодичність перегляду 

освітньої програми. Крім того необхідно підсилити науково-методичну базу 

ОПП. Також бажаним є відкриття аспірантури з даної спеціальності, що дало б 

можливість магістрантам продовжити свою наукову діяльність.  

Щодо удосконалення ОПП і освітньої діяльності з реалізації програми важливим 

є покращення ефективності функціонування науково-методичної ради на 

факультеті, розширення її повноважень та оперативності діяльності.  

 

 

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти 

беруться до уваги під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та 

пропозиції з останньої акредитації та акредитацій інших ОП були ураховані під 

час удосконалення цієї ОП? довге поле 

 

Оскільки акредитація є первинною, результатів зовнішнього забезпечення якості 

вищої освіти, які беруться до уваги під час удосконалення ОПП «Менеджмент 

соціокультурної діяльності», немає.  

 

 

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до 

процедур внутрішнього забезпечення якості ОП? коротке поле 

 

Залучення учасників академічної спільноти до процедур внутрішнього 

забезпечення якості ОПП визначається відповідно до положень про діяльність 

структурних підрозділів Львівського національного університету імені Івана 

Франка (http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-

tomorrow/documents/subdivisions-documents/). В Університеті історично 

сформована висока культура освітньої діяльності з залученням передових 

досвідів, інноваційних технологій та методик навчання учасників академічної 

спільноти.  

Учасники академічної спільноти залучені до перегляду ОПП на таких етапах: 

- Обговорення та затвердження ОПП кафедрою. Кафедра повинна перевірити, чи 

розроблена програм є збалансованою, чи кредити присвоєні раціонально, чи 

студенти здатні завершити окремі дисципліни та всю освітню програму. Крім 

того, кафедра повинна перевірити відповідність даної ОПП стандартам вищої 

освіти. Позитивне рішення кафедри є підставою для передачі матеріалів 

методичній комісії факультету. 

- Обговорення та затвердження ОПП науково-методичною комісією. До складу 

науково-методичної комісії входить професорсько-викладацький склад 

http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/subdivisions-documents/
http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/subdivisions-documents/
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факультету. Висновок науково-методичної комісії є рекомендаційним для Вченої 

ради факультету. 

- Обговорення та затвердження ОПП Вченою радою факультету. До складу 

Вченої ради факультету входить професорсько-викладацький склад факультету, 

представники студентського самоврядування. Вчена рада факультету здійснює 

перевірку відповідності ОПП усім вимогам факультету. 

 

 

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО 

у контексті здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості 

освіти коротке поле 

 

У Львівському національному університеті імені Івана Франка функціонує 

«Центр забезпечення якості освіти», що координує дії з організації забезпечення 

якості  освіти в Університеті на базі якого функціонує ОПП «Менеджмент 

соціокультурної діяльності». Центр створює передумови для вивчення, 

узагальнення досвіду  та впровадження найкращих практик щодо забезпечення 

якості освіти, освітнього процесу, механізмів управління освітнім процесом, 

академічної доброчесності (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/reg-

education-quality.pdf). 

На виконання рішення Вченої ради Університету від 27.06.2018 р. на 

факультетах створено міжкафедральні комісії для рецензування тестових завдань 

для проведення оцінки якості знань студентів. які покликані їх перевірити, 

проаналізувати та сприяти подальшому упорядкуванню, систематизації та доповненню 

бази тестів. Здійснення процесів і процедур з метою визначення якості освітнього 

процесу Університету відбувається відповідно до «Положення про організацію 

опитувань студентів, викладачів, випускників та роботодавців щодо якості 

освітнього процесу» (http://www.lnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf). Всі заходи спрямовані на 

забезпечення якості освіти відбуваються за активної участі органів студентського 

самоврядування та академічної спільноти. 

 

 

9. Прозорість і публічність 

 

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників 

освітнього процесу? Яким чином забезпечується їх доступність для учасників 

освітнього процесу? коротке поле 

 

http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/reg-education-quality.pdf
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/reg-education-quality.pdf
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf
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Права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу ОПП регулюються 

Статутом університету (http://www.lnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf), Колективним договором на 2017-2020 роки 

(http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/10/kol-dogovir-2017.pdf), 

Положеннями про керівні, робочі та інші органи Університету 

(http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/authority-

documents/), Положеннями про структурні підрозділи університету 

(http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/subdivisions-

documents/), зокрема, Положенням про факультет культури і мистецтв 

(http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/07/regfac_kultart.pdf), Положенням 

про кафедру (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_department.pdf) 

та Положення про Центр забезпечення якості освіти (http://www.lnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2016/01/reg_education-quality.pdf), також Документами про 

організацію та забезпечення якості навчального процесу 

(http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/education-

process/); іншими нормативно-правовими актами, доступними на офіційному 

сайті Львівського національного університету імені Івана Франка. Адреса веб-

сторінки: http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/, а 

також через консультатційно-дорадчу роботу відповідних структурних 

підрозділів і служб університету, що забезпечують освітній процес, до яких 

можуть звертатися учасники ОПП в разі потреби. 

 

 

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення 

на офіційному веб-сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень 

та пропозиції заінтересованих сторін (стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки 

 

ОПП «Менеджмент соціокультурної діяльності» була оприлюднена у відкритому 

доступі в мережі Інтернет на офіційному сайті Львівського національного 

університету імені Івана Франка, факультет культури і мистецтв. Адреса веб-

сторінки: http://kultart.lnu.edu.ua/academics/contests . У подальшому після 

оновлення проект ОПП буде оприлюднений для обговорення та пропозиції. 

 

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет 

інформацію про освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати  

навчання та компоненти) 

 

ОПП «Менеджмент соціокультурної діяльності» оприлюднена у відкритому 

доступі в мережі Інтернет на офіційному сайті Факультету культури і мистецтв 

http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/10/kol-dogovir-2017.pdf
http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/authority-documents/
http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/authority-documents/
http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/subdivisions-documents/
http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/subdivisions-documents/
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/07/regfac_kultart.pdf
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_department.pdf
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_education-quality.pdf
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_education-quality.pdf
http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/education-process/
http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/education-process/
http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/
http://kultart.lnu.edu.ua/academics/contests
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Львівського національного університету імені Івана Франка у розділі «Навчання» 

за посиланням: http://kultart.lnu.edu.ua/academics/contests 

 

 

11. Перспективи подальшого розвитку ОП 

 

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП? довге поле 

 

Сильними сторонами ОПП «Менеджмент соціокультурної діяльності» є те, що 

вона дає можливість студентам отримати сучасну фахову освіту у поєднанні з 

унікальними можливостями соціокультурних навичок (участь у неформальному 

студентському самоврядуванні, залученні до культурних подій, що відбуваються 

у Львові та області, отриманні здобувачами освіти інформаційної підтримки з 

боку закладів соціокультурної сфери тощо). Також, сильною стороною ОПП є 

високий рівень комунікативної компетентності, яку набувають здобувачі в 

процесі вивчення у необхідному обсязі української та іноземних мов.  

Сильною стороною ОПП також є її конкурентоздатність, в порівнянні з іншими 

вітчизняними та іноземними аналогами, зокрема: збалансованість, реалістичність 

та інноваційність, студентоцентроване навчання, компетентнісний підхід до 

побудови та реалізації навчальних програм (силабусів), зорієнтованість на 

результати. 

Чітко виражених слабких сторін програма не має, проте є окремі недоліки, які 

будуть усуватися в процесі подальшого застосування програми, зокрема: 

програма потребує залучення ширшого кола стейкхолдерів до процесу її 

реалізації, недостатнє забезпечення бібліотечних фондів новими надходженнями 

у галузі, відсутність заочної форми навчання. 

 

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні 

заходи ЗВО планує здійснити задля реалізації цих перспектив? довге поле 

 

Перспективи подальшого розвитку ОПП «Менеджмент соціокультурної 

діяльності» протягом найближчих трьох років тісно пов’язані із затвердженням 

відповідного проекту стандарту вищої освіти, і полягатимуть у пропозиціях із 

запровадження заочної та дуальної форми навчання, розширенні бази 

електронного навчання студентів, пошуку можливостей проходження практик 

студентами за кордоном. Такий підхід, на наш погляд, забезпечить покращення 

системи підготовки менеджерів соціокультурної діяльності, як на рівні 

вітчизняних вимог, так і з урахуванням міжнародного досвіду та міжнародних 

стандартів, в тому числі можливого запровадження дуальної форми освіти. 

http://kultart.lnu.edu.ua/academics/contests
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В світлі цих перспектив Львівський національний університет імені Івана Франка 

планує забезпечувати розширення бази електронного навчання студентів 

(Положення про Організаційно-методичний центр електронного навчання 

Львівського національного університету імені Івана Франка, с.3: 

http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/07/reg_e-learning.pdf), зокрема 

розробити інтерактивну онлайн-платформу для вивчення думки студентів і 

викладачів про найважливіші питання навчального процесу (Стратегічний план 

розвитку Львівського університету на період 2019-2026 років, с.3: 

http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/strategy.pdf), сприяти 

можливостям проходження науково-дослідних практик студентів за кордоном, 

відповідно до реалізації конституційних положень щодо набуття повноправного 

членства України в ЄС (Положення про Західноукраїнський центр з 

європейських студій, с. 3: http://www.lnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2019/04/reg_eu-studies.pdf). 

Передбачається також розширення бібліотечного фонду та бази практики. 

 

http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/07/reg_e-learning.pdf
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/strategy.pdf
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/reg_eu-studies.pdf
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/reg_eu-studies.pdf


Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП 

 

Назва освітнього 

компонента 

Вид компонента 

(дисципліна/курсова 

робота/практика/дипломна 

робота/інше) 

Поле для 

завантаження 

силабуса або інших 

навчально-

методичних 

матеріалів 

Якщо викладання навчальної 

дисципліни потребує 

спеціального матеріально-

технічного та/або 

інформаційного забезпечення, 

наведіть відомості щодо нього* 

Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) 

дисципліна  Аудиторія, проектор, ноутбук, 

екран, доступ до Інтернету, 

Office 365 

Педагогіка вищої школи дисципліна  Аудиторія, проектор, ноутбук, 

екран, доступ до Інтернету, 

Office 365 

Інституційна підтримка  

культурних кластерів 

дисципліна  Аудиторія, проектор, ноутбук, 

екран, доступ до Інтернету, 

Office 365 

Менеджмент міжнародних 

виставкових проектів 

дисципліна  Аудиторія, проектор, ноутбук, 

екран, доступ до Інтернету, 

Office 365 

Тренди сучасного мистецтва  

дисципліна  Аудиторія, проектор, ноутбук, 

екран, доступ до Інтернету, 

Office 365 

Менеджмент об’єктів 

історико-культурної спадщини 

дисципліна  Аудиторія, проектор, ноутбук, 

екран, доступ до Інтернету, 

Office 365 

Корпоративна культура в дисципліна  Аудиторія, проектор, ноутбук, 



соціокультурній діяльності екран, доступ до Інтернету, 

Office 365 

Магістерський семінар 

дисципліна  Аудиторія, проектор, ноутбук, 

екран, доступ до Інтернету, 

Office 365 

Методика викладання фахових 

дисциплін у вищій школі 

дисципліна  Аудиторія, проектор, ноутбук, 

екран, доступ до Інтернету, 

Office 365 

Педагогічна (асистентська) 

практика 

практика  Аудиторія, проектор, ноутбук, 

екран, доступ до Інтернету, 

Office 365 

Виробнича (переддипломна) 

практика 

практика  Аудиторія, проектор, ноутбук, 

екран, доступ до Інтернету, 

Office 365 

Кваліфікаційна робота 

магістерська робота  Аудиторія, проектор, ноутбук, 

екран, доступ до Інтернету, 

Office 365 

Практикум з культурного 

проектування 

дисципліна  Аудиторія, проектор, ноутбук, 

екран, доступ до Інтернету, 

Office 365 

Дослідження культури 

української діаспори 

дисципліна  Аудиторія, проектор, ноутбук, 

екран, доступ до Інтернету, 

Office 365 

Креативні індустрії дисципліна  Аудиторія, проектор, ноутбук, 

екран, доступ до Інтернету, 

Office 365 

Урбаністичні студії дисципліна  Аудиторія, проектор, ноутбук, 



екран, доступ до Інтернету, 

Office 365 

Філософія музики дисципліна  Аудиторія, проектор, ноутбук, 

екран, доступ до Інтернету, 

Office 365 

Організація конгресового і 

ділового туризму 

дисципліна  Аудиторія, проектор, ноутбук, 

екран, доступ до Інтернету, 

Office 365 

Основи наукового тексту дисципліна  Аудиторія, проектор, ноутбук, 

екран, доступ до Інтернету, 

Office 365 

Міжнародні гуманітарні 

стратегії 

дисципліна  Аудиторія, проектор, ноутбук, 

екран, доступ до Інтернету, 

Office 365 

Наукові розвідки культури 

українського зарубіжжя 

дисципліна  Аудиторія, проектор, ноутбук, 

екран, доступ до Інтернету, 

Office 365 

Івент-менеджмент дисципліна  Аудиторія, проектор, ноутбук, 

екран, доступ до Інтернету, 

Office 365 

Соціокультурний феномен 

Львова 

дисципліна  Аудиторія, проектор, ноутбук, 

екран, доступ до Інтернету, 

Office 365 

Історія музичних культур 

слов’янських країн 

дисципліна  Аудиторія, проектор, ноутбук, 

екран, доступ до Інтернету, 

Office 365 

Видавничі і медіа-арт проекти дисципліна  Аудиторія, проектор, ноутбук, 



екран, доступ до Інтернету, 

Office 365 

Експертно-оціночна діяльність дисципліна  Аудиторія, проектор, ноутбук, 

екран, доступ до Інтернету, 

Office 365 

* наводять відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності 

для реалізації ОП; для обладнання/ устаткування – також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; 

для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення 

  



Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів 

 

ПІБ 

викладача 

Посада Чи входить у 

групу 

забезпечення 

відповідної 

спеціальності? 

Навчальні 

дисципліни, 

що їх викладає 

викладач на 

ОП  

 

Обґрунтування 

Козаренко 

Олександр 

Володимирович 

завідувач кафедри 

філософії 

мистецтв 

Львівського 

національного 

університету імені 

Івана Франка 

Так Філософія 

музики 

Доктор мистецтвознавства, заслужений 

діяч мистецтв України. Педагогічний стаж 

25 років. Співпрацює з багатьма 

музичними та театральними колективами 

України, член Національної спілки 

композиторів України та Асоціації «Нова 

Музика». Секретар Правління НСКУ(з 

грудня 2010). Член НТШ. 

Основні публікації: 

1. Козаренко О. В. Музичний менеджмент в 

малому місті (до історії музичного 

фестивалю ім.. А. Кос-Анатольського // 

Менеджмент соціокультурної діяльності. – 

Львів, 2018. – С. 117-121. 

2. Козаренко О. В. С. Людкевич та 

лінгвістична свідомість модернізму // 

Вісник Львівського університету. Серія: 

Мистецтвознавство. – Львів,2018. – Вип. 

18. – С. 247-253. 

3. Козаренко О. В. Unos pocos minutes en 

presecia de la divinidad // El barko blanco. – 

Barcelona,2017. – №3. – Р.72-76 



4. Козаренко О. В. Композиторські 

прозріння У творчості Михайла 

Вербицького // Вісник Прикарпатського 

університету. Серія: Мистецтвознавство. – 

Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 32 – С. 169-

171. 

5. Козаренко О. В. Жанрово-стильові 

передбачення у творчості Михайла 

Вербицького //Вісник НТШ, 2015, – №53-

54 – С. 43-45. 

Максимчук 

Максим 

Віталійович 

професор кафедри 

філософії 

мистецтв 

Львівського 

національного 

університету імені 

Івана Франка 

так Інституційна 

підтримка 

культурних 

кластерів 

Доктор економічних наук. Науковий стаж 

21 рік. Стажування у Краківському 

економічному університеті з 17.06 по 

17.07.2019 р., програма стажування (150 

годин) та сертифікат від 17.07.2019 р., тема: 

«Сучасні наукові дослідження в економіці і 

фінансах: європейський досвід» 

Основні публікації: 

Максимчук М. В. Інституціалізація 

розвитку економіки регіонів України: 

теорія і практика : монографія ; ДУ 

«Інститут регіональних досліджень імені 

М. І. Долішнього НАН України». – Львів, 

2016. – 394 с. 

Менеджмент соціокультурної діяльності: 

Збірник тестових завдань для студентів 

спеціальності 028 «Менеджмент 

соціокультурної діяльності» / Белінська Л. 

С., Данилиха Н. Р., Максимчук М. В. та ін. 

– Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 

320 с. 



Максимчук М.В., Попадинець Н.М. 

Особливості децентралізації сфери 

культури територіальних громад // 

Розвиток соціальної сфери територіальних 

громад в умовах адміністративно-

фінансової децентралізації. – Львів: ІРД 

НАН України, 2018. – С.61-86. - 140 с. 

Максимчук М.В. Проблеми 

функціонування та розвитку мережі 

закладів культури в об’єднаних 

територіальних громадах Львівщини // 

Соціально-економічні проблеми сучасного 

періоду України. – 2017. – Вип. 4 (126). – 

С.32-37. 

Kuczabski A., Maksym Maksymchuk M., 

Solomiya Kloba S. Implementation and 

Development of the European Model of 

Neighborhood Inter-Municipal Cooperation in 

Ukraine // Journal of Geography, Politics and 

Society. – 2019. - Vol 9. – No 2. – P.20–31. 

 

Белінська 

Людмила 

Семенівна 

доцент кафедри 

філософії 

мистецтв 

Львівського 

національного 

університету імені 

Івана Франка 

Так Корпоративна 

культура в 

соціокультурній 

діяльності; 

Магістерський 

семінар; 

Методика 

викладання 

фахових 

дисциплін у 

Кандидат історичних наук. Доктор 

філософії Українського вільного 

університету в Мюнхені. Педагогічний 

стаж 21 рік. 

Основні публікації: 

1. Белінська Л. Українка у геополітичних 

випробуваннях ХХ століття: Олена 

Бурачинська з Лопатинських // Вісник 

Львівського університету. Серія 

мистецтвознавство. –  Львів, 2019.  –№ 19. 



вищій школі; 

Виробнича 

(переддипломна) 

практика; 

Дослідження 

культури 

української 

діаспори; 

Організація 

конгресового і 

ділового 

туризму 

– С.29-38. 

2. Белінська Л. Діаріуш  Лідії Бурачинської 

// Зб. на пошану проф. Степана Хороба. 

Івано-Франківськ, 2019. – С. 608-615. 

3. Белінська Л. Українці польської 

культури: Борис Лятошинський / Борис 

Лятошинський. In memoriam: колективна 

монографія // Ред. кол.: Єфіменко А., 

Козаренко О., Пришляк М., Копиця М. – 

Мюнхен : Український Вільний 

Університет, 2018. – С. 62-70. 

4. Белінська Л. Від культурного шоку до 

порозуміння: соціокультурна діяльність 

наддніпрянських політичних емігрантів у 

Львові на  початку ХХ ст. / Менеджмент 

соціокультурної діяльності: колективна 

монографія // Упоряд. Козаренко О., наук. 

ред. Пасічник В. – Львів : Растр-7, 2018. – 

С. 58-69. 

5. Белінська Л. Бурачинські: 

просопографічний портрет роду / 

Українська культура: минуле, сучасне, 

шляхи розвитку. Наук. зб. Напрям 

культурологія. За заг. ред. С. Виткалова. 

Вип. 29. Рівне, РДГУ, 2018, с. 119-124. 

Данилиха 

Наталія 

Романівна 

доцент кафедри 

філософії мистецтв 

Львівського 

національного 

університету імені 

Івана Франка 

Так Урбаністичні 

студії; 

Педагогічна 

(асистентська) 

практика 

Кандидат історичних наук. Педагогічний 

стаж 12 років. 

Наукове стажування для освітян 

«Академічна доброчесність: виклики 

сучасності». Варшава, вересень 2019 р. 

Основні публікації: 



1. Міжнародні відносини (від початку XVII ст. 

до завершення Другої світової війни) : навч. 

посіб. / Гриньох Н. В., Гулай В. В., Данилиха 

Н. Р.; М-во культури України, Київ. нац. ун-т 

культури і мистецтв. — Львів : Ельґраф, 2011. 

— 231 с. 
2. Конфліктологія та теорія переговорів: 

методичні рекомендації до курсу для студентів 

напряму 6.030204   «Міжнародна інформація» / 

Укладачі: Гулай В. В.,  Данилиха Н. Р., Лунь Ю. 

О., Родик Г. Ю. – Львів: Видавництво Львівської 

політехніки, 2014. – 44 с. 

3. Міжнародні відносини та світова політика. Ч. 

2:  методичні рекомендації до курсу для 

студентів напряму 6.030204   «Міжнародна 

інформація» / Укладачі: Гулай В. В.,  Данилиха 

Н. Р., Лунь Ю. О., Родик Г. Ю. - Львів:  

Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 64 

с. 

4. Основи геополітики: методичні рекомендації 

до курсу для студентів спеціальності 7.0302040  

«Міжнародна інформація» / Укладачі: Гулай В. 

В., Данилиха Н. Р., Лунь Ю. О., Родик Г. Ю. - 

Львів: Видавництво Львівської політехніки, 

2014. – 65 с. 

5. Збірник тестових завдань для студентів 

спеціальності «Менеджмент соціокультурної 

діяльності». Львів: вид-во ЛНУ і. Франка, 2019. 

6. Н.Данилиха, Традиційна весняна календарна 

обрядовість українців Вролині в контексті 

соціалізації молоді. Колективна монографія. 

Менеджменнт соціокультурної діяльність. Львів: 

Раастр -7, 2018 С.25-36. 

 



Крохмальний 

Роман 

Олексійович 

декан факультету 

культури і 

мистецтв, доцент 

бібліотекознавства 

і бібліографії 

Львівського 

національного 

університету імені 

Івана Франка 

Ні Основи 

наукового 

тексту 

Кандидат філологічних наук. Педагогічний 

стаж 24 роки. Із 2018 р. – член  

Міжгалузевої експертної ради з питань 

вищої освіти МОН України. 

Основні публікації: 

1. Krokhmalny R. Національна свідомість і 

металінгвістичний код (обсяг 12 с.) VІ 

Internationale virtuelle Konferenz der 

Ukrainistik «Dialog der Sprachen – Dialog der 

Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht» 

Reihe: Internationale virtuelle Konferenz der 

Ukrainistik. Bd. 2016.- S.563-573. 

2. Крохмальний Роман. Когерентність 

образу: до проблеми інформаційної 

природи мистецького явища / Вісник 

Львівського університету. Серія 

мистецтвознавство. Випуск 18. С.289-315. 

3. Крохмальний Роман. Веб-сайт 

Львівського національного університету 

імені Івана Франка 2.0.(перший етап: 

перспективні задуми і методологія 

інформаційного наповнення)  / Вісник 

Львівського університету. Серія  

книгознавство, бібліотекознавство та 

інформаційні технології. Випуск 11-12.. 

С.119-127. 

4. Крохмальний Р. О. Відеоблог як явище 

сучасної інтернет-комунікації (дискурсивні 

маркери і когерентність образу) [Текст] / Р. 

О. Крохмальний, Д.  Р.  Крохмальний // 

Молодий вчений. — 2018. — №8. — С.18-
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5. Крохмальний Роман. Бібліотечна освіта і 

міжнародні інтернет-комунікації / Вісник 

Львівського університету. Серія  

книгознавство, бібліотекознавство та 

інформаційні технології. Випуск 11-12. 

С.291-292. 

6. Крохмальний Роман. Інфоестетика 

когерентності у тексті Тараса Шевченка / 

Міфологія і фольклор. 2018. N 1-4. С. 61-

67. 

Герасименко 

Олена 

Вікторівна 

доцент кафедри 

економіки та 

менеджменту 

Львівського 

національного 

університету імені 

Івана Франка 

Ні Менеджмент 

об’єктів 

історико-

культурної 

спадщини; 

Практикум з 

культурного 

проектування 

Кандидат економічних наук. Педагогічний 

стаж 15 років. Вільно володіє англійською 

та польською мовами, використовуючи свої 

знання у науковій роботі та навчальному 

процесі. Лютий 2018 р. – стажування в 

Університет Париж ХІІ Валь-де-Марн (м. 

Париж / Кретей) в рамках програми 

міжнародної мобільності Еразмус+ 

Основні публікації:  

1. Герасименко О.В. Базові аспекти 

прогресивної регенерації народного 

господарства як важеля зростання 

державотворчого патріотизму нації / О.В. 

Герасименко // Збірник тез звітної наукової 

конференції Львівського національного 

університету імені Івана Франка за 2016 рік 

(електронне видання) : Секція факультету 

управління фінансами та бізнесу, (Львів, 2-

8 лютого 2017 р.). – Львів : ЛНУ ім. 

І.Франка, 2017. – С. 235-238. 



2. Gerasymenko О. Problems and prospects of 

fiscal management in the field of trade 

(Проблеми та перспективи фіскального 

управління у сфері торгівлі) / N. Sytnyk, O. 

Gerasymenko / Problems of social and 

economic development of the business: 

national and international experience 

(Проблемы социально-экономического 

развития предпринимательства: 

отечественный и зарубежный опыт) : 

Collective monograph. – Editorial Arane, S.A. 

de C.V., Mexico City, Mexico, 2016. – Р. 66-

76. 

3. Gerasymenko O. Aspects of innovations 

influence on marketing logistics efficiency / P. 

Garasym, J. Zamojski, O. Gerasymenko, M. 

Garasym // Studia i Materialy. Zarzadzanie i 

Logistyka: Miscellanea Oeconomicae. – Rok 

19. – Nr 2. – Kielce, 2015. – P. 221-229. 

4. Gerasymenko O. Concepts of firmness and 

balancing in marketing logistics / P. Garasym, 

O. Gerasymenko, M. Garasym // Economics, 

Entrepreneurship, Management. – Lviv: Lviv 

Politechnic National University. – Volume 2. 

Number 1 (3). – 2015. – P. 21-25. 

 

Дядюх-

Богатько 

Наталія 

Йосипівна 

завідувач кафедри 

графічного 

дизайну та 

мистецтва книги 

Української 

Ні Тренди 

сучасного 

мистецтва; 

Менеджмент 

міжнародних 

Кандидат мистецтвознавства. Педагогічний 

стаж 17 років. В 2005 р. проходила 

підвищення кваліфікації в Навчально-

курсовий центрі Київського Університету 

туризму, економіки і права, за 



академії 

друкарства 

виставкових 

проектів; 

Креативні 

індустрії 

спеціальністю «туризм». Стажування: 

Академія мистецтва і дизайну в Братиславі 

(Словаччина, 2018). Отримала почесну 

грамотою Львівської обласної державної 

адміністрації, (2018). 

Викладач історії образотворчого 

мистецтва, трендів сучасного мистецтва, 

креативних індустрій. 

Основні публікації: 

1. Дядюх-Богатько Н.Й. Мистецтво 

декорування зброї на Гуцульщині у XVIII-

ХІХ століттях : монографія / Наталія 

Дядюх-Богатько. – Львів : Видавництво 

Львівської Політехніки, 2018.  – 224 с. 

2. Дядюх-Богатько Н.Й. Новий погляд: 
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конф. «Інноваційні технології в науці та 

освіті. Європейський досвід» (12 ‐ 15 

листопада 2018 р., Університет Аалто, м. 

Гельсінкі Фінляндія): Упоряд. Т.С. 

Хохлова, Ю.О. Ступак. – Дніпро – 

Гельсінкі, 2018. – С. 105-107. ISBN 978-

617-7433-64-3. 

3. Дядюх-Богатько Н. Й. Дизайн вивісок в 

індустрії реклами 90-х у Львові //  Дизайн-

освіта як галузь креативних індустрій : 

матер. Всеукр. наук.-практ. конф. 18-19 

квітня 2019 р. / МК України, Київ. Н ац. ун-

т к-ри і мист.; редкол. Удріс-Бородавко Н., 

Болтенков А., Чистіков О.  – К.: КНУКіМ, 



2019. – С. 104-107. 

4. Дядюх-Богатько Н. Й. П’ять правил у 

дизайні від практика студентам // 

Етнодизайн у контексті українського 

національного відродження та європейської 

інтеграції. Кн. 2 : зб. наук. праць / редкол.: 

М.І. Степаненко, Є.А. Антонович, В.П. 

Титаренко. – Полтава : ПНПУ ім.. В.Г. 

Короленка, 2018. – С. 122-126. 
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Олена 
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Івана Франка 

Ні Іноземна мова за 

професійним 

спрямуванням 
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П’ятакова 
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Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та оцінювання 

 Обов’язкові компоненти ОПП 
ОК1 ОК2 ОК3 ОК4 ОК5 ОК6 ОК7 ОК8 ОК9 ОК10 ОК11 ОК12 

ПРН

1 

  МН: 

Бесіди, 

дискусії, 

публічних 

виступів, 

моделюва

ння 

ситуацій, 

бліц 

опитуван

ня МО: 

письмове, 

усне, 

іспит 

МН: 

Бесіди, 

дискусії, 

проекти, 

індивідуа

льні 

завдання 

в малих 

групах, 

навчальні 

екскурсії 

МО: 

письмове, 

усне, 

іспит 

МН: 

Бесіди, 

дискусії, 

проекти, 

індивідуа

льні 

завдання 

в малих 

групах, 

навчальні 

екскурсії 

МО: 

письмове, 

усне, 

іспит 

МН: 

Бесіди, 

дискусії, 

аналізу і 

діагности

ки, 

індивідуа

льні 

завдання 

в малих 

групах, 

публічні 

виступи, 

проекти 

МО: 

письмове, 

усне, 

іспит 

МН: 

Бесіди, 

дискусії з 

запрошенн

ям 

фахівців, 

стимулюва

ння і 

мотивація, 

проекти, 

групові 

тренінги 

МО: 

письмове, 

усне, іспит 

МН: 

Аналізу і 

діагностик

и ситуацій, 

аналіз 

помилок, 

проектів, 

інформаці

йно-

комп'ютер

ні, 

брейнстор

мінг МО: 

залік 

МН: 

Бесіди, 

аналіз та 

діагностик

а ситуацій, 

стимулюва

ння і 

мотивація, 

моделюва

ння МО: 

залік 

МН: 

Дискусії 

із 

запрошен

ням 

фахівців, 

індивідуа

льні 

завдання 

в малих 

групах, 

публічні 

виступи 

МО: 

д.залік 

МН: 

Дискусії, 

аналізу і 

діагностик

и, 

моделюва

ння, 

проекти, 

інформаці

йно-

комп'ютер

ні МО: 

д.залік 

МН: 

Публічні 

виступи, 

дискусії з 

запрошен

ням 

фахівців, 

аналіз 

помилок 

МО:  

захист 

магістерс

ької 

роботи 

ПРН

2 

  МН: 

Бесіди, 

дискусії, 

публічних 

виступів, 

моделюва

ння 

ситуацій, 

бліц 

опитуван

ня МО: 

письмове, 

усне, 

іспит 

МН: 

Бесіди, 

дискусії, 

проекти, 

індивідуа

льні 

завдання 

в малих 

групах, 

навчальні 

екскурсії 

МО: 

письмове, 

усне, 

іспит 

МН: 

Бесіди, 

дискусії, 

проекти, 

індивідуа

льні 

завдання 

в малих 

групах, 

навчальні 

екскурсії 

МО: 

письмове, 

усне, 

іспит 

МН: 

Бесіди, 

дискусії, 

аналізу і 

діагности

ки, 

індивідуа

льні 

завдання 

в малих 

групах, 

публічні 

виступи, 

проекти 

МО: 

письмове, 

усне, 

іспит 

МН: 

Бесіди, 

дискусії з 

запрошенн

ям 

фахівців, 

стимулюва

ння і 

мотивація, 

проекти, 

групові 

тренінги 

МО: 

письмове, 

усне, іспит 

МН: 

Аналізу і 

діагностик

и ситуацій, 

аналіз 

помилок, 

проектів, 

інформаці

йно-

комп'ютер

ні, 

брейнстор

мінг МО: 

залік 

МН: 

Бесіди, 

аналіз та 

діагностик

а ситуацій, 

стимулюва

ння і 

мотивація, 

моделюва

ння МО: 

залік 

МН: 

Дискусії 

із 

запрошен

ням 

фахівців, 

індивідуа

льні 

завдання 

в малих 

групах, 

публічні 

виступи 

МО: 

д.залік 

МН: 

Дискусії, 

аналізу і 

діагностик

и, 

моделюва

ння, 

проекти, 

інформаці

йно-

комп'ютер

ні МО: 

д.залік 

МН: 

Публічні 

виступи, 

дискусії з 

запрошен

ням 

фахівців, 

аналіз 

помилок 

МО:  

захист 

магістерс

ької 

роботи 



ПРН

3 

МН: 

Бесіди, 

дискусії, 

аналіз 

помилок, 

публічних 

виступів, 

індивідуа

льні 

завдання 

в малих 

групах 

МО: 

письмове, 

усне, 

залік 

МН: 

Бесіди, 

дискусії, 

стимулюва

ння і 

мотивація, 

групові 

тренінги 

МО: 

письмове, 

усне, іспит 

МН: 

Бесіди, 

дискусії, 

публічних 

виступів, 

моделюва

ння 

ситуацій, 

бліц 

опитуван

ня МО: 

письмове, 

усне, 

іспит 

МН: 

Бесіди, 

дискусії, 

проекти, 

індивідуа

льні 

завдання 

в малих 

групах, 

навчальні 

екскурсії 

МО: 

письмове, 

усне, 

іспит 

МН: 

Бесіди, 

дискусії, 

проекти, 

індивідуа

льні 

завдання 

в малих 

групах, 

навчальні 

екскурсії 

МО: 

письмове, 

усне, 

іспит 

МН: 

Бесіди, 

дискусії, 

аналізу і 

діагности

ки, 

індивідуа

льні 

завдання 

в малих 

групах, 

публічні 

виступи, 

проекти 

МО: 

письмове, 

усне, 

іспит 

МН: 

Бесіди, 

дискусії з 

запрошенн

ям 

фахівців, 

стимулюва

ння і 

мотивація, 

проекти, 

групові 

тренінги 

МО: 

письмове, 

усне, іспит 

МН: 

Аналізу і 

діагностик

и ситуацій, 

аналіз 

помилок, 

проектів, 

інформаці

йно-

комп'ютер

ні, 

брейнстор

мінг МО: 

залік 

МН: 

Бесіди, 

аналіз та 

діагностик

а ситуацій, 

стимулюва

ння і 

мотивація, 

моделюва

ння МО: 

залік 

МН: 

Дискусії 

із 

запрошен

ням 

фахівців, 

індивідуа

льні 

завдання 

в малих 

групах, 

публічні 

виступи 

МО: 

д.залік 

МН: 

Дискусії, 

аналізу і 

діагностик

и, 

моделюва

ння, 

проекти, 

інформаці

йно-

комп'ютер

ні МО: 

д.залік 

МН: 

Публічні 

виступи, 

дискусії з 

запрошен

ням 

фахівців, 

аналіз 

помилок 

МО:  

захист 

магістерс

ької 

роботи 

ПРН

4 

МН: 

Бесіди, 

дискусії, 

аналіз 

помилок, 

публічних 

виступів, 

індивідуа

льні 

завдання 

в малих 

групах 

МО: 

письмове, 

усне, 

залік 

МН: 

Бесіди, 

дискусії, 

стимулюва

ння і 

мотивація, 

групові 

тренінги 

МО: 

письмове, 

усне, іспит 

МН: 

Бесіди, 

дискусії, 

публічних 

виступів, 

моделюва

ння 

ситуацій, 

бліц 

опитуван

ня МО: 

письмове, 

усне, 

іспит 

МН: 

Бесіди, 

дискусії, 

проекти, 

індивідуа

льні 

завдання 

в малих 

групах, 

навчальні 

екскурсії 

МО: 

письмове, 

усне, 

іспит 

МН: 

Бесіди, 

дискусії, 

проекти, 

індивідуа

льні 

завдання 

в малих 

групах, 

навчальні 

екскурсії 

МО: 

письмове, 

усне, 

іспит 

МН: 

Бесіди, 

дискусії, 

аналізу і 

діагности

ки, 

індивідуа

льні 

завдання 

в малих 

групах, 

публічні 

виступи, 

проекти 

МО: 

письмове, 

усне, 

іспит 

МН: 

Бесіди, 

дискусії з 

запрошенн

ям 

фахівців, 

стимулюва

ння і 

мотивація, 

проекти, 

групові 

тренінги 

МО: 

письмове, 

усне, іспит 

МН: 

Аналізу і 

діагностик

и ситуацій, 

аналіз 

помилок, 

проектів, 

інформаці

йно-

комп'ютер

ні, 

брейнстор

мінг МО: 

залік 

МН: 

Бесіди, 

аналіз та 

діагностик

а ситуацій, 

стимулюва

ння і 

мотивація, 

моделюва

нн МО: 

залік 

МН: 

Дискусії 

із 

запрошен

ням 

фахівців, 

індивідуа

льні 

завдання 

в малих 

групах, 

публічні 

виступи 

МО: 

д.залік 

МН: 

Дискусії, 

аналізу і 

діагностик

и, 

моделюва

ння, 

проекти, 

інформаці

йно-

комп'ютер

ні МО: 

д.залік 

МН: 

Публічні 

виступи, 

дискусії з 

запрошен

ням 

фахівців, 

аналіз 

помилок 

МО:  

захист 

магістерс

ької 

роботи 

ПРН

5 

МН: 

Бесіди, 

дискусії, 

аналіз 

МН: 

Бесіди, 

дискусії, 

стимулюва

МН: 

Бесіди, 

дискусії, 

публічних 

МН: 

Бесіди, 

дискусії, 

проекти, 

МН: 

Бесіди, 

дискусії, 

проекти, 

МН: 

Бесіди, 

дискусії, 

аналізу і 

МН: 

Бесіди, 

дискусії з 

запрошенн

МН: 

Аналізу і 

діагностик

и ситуацій, 

МН: 

Бесіди, 

аналіз та 

діагностик

МН: 

Дискусії 

із 

запрошен

МН: 

Дискусії, 

аналізу і 

діагностик

МН: 

Публічні 

виступи, 

дискусії з 



помилок, 

публічних 

виступів, 

індивідуа

льні 

завдання 

в малих 

групах 

МО: 

письмове, 

усне, 

залік 

ння і 

мотивація, 

групові 

тренінги 

МО: 

письмове, 

усне, іспит 

виступів, 

моделюва

ння 

ситуацій, 

бліц 

опитуван

ня МО: 

письмове, 

усне, 

іспит 

індивідуа

льні 

завдання 

в малих 

групах, 

навчальні 

екскурсії 

МО: 

письмове, 

усне, 

іспит 

індивідуа

льні 

завдання 

в малих 

групах, 

навчальні 

екскурсії 

МО: 

письмове, 

усне, 

іспит 

діагности

ки, 

індивідуа

льні 

завдання 

в малих 

групах, 

публічні 

виступи, 

проекти 

МО: 

письмове, 

усне, 

іспит 

ям 

фахівців, 

стимулюва

ння і 

мотивація, 

проекти, 

групові 

тренінги 

МО: 

письмове, 

усне, іспит 

аналіз 

помилок, 

проектів, 

інформаці

йно-

комп'ютер

ні, 

брейнстор

мінг МО: 

залік 

а ситуацій, 

стимулюва

ння і 

мотивація, 

моделюва

ння МО: 

залік 

ням 

фахівців, 

індивідуа

льні 

завдання 

в малих 

групах, 

публічні 

виступи 

МО: 

д.залік 

и, 

моделюва

ння, 

проекти, 

інформаці

йно-

комп'ютер

ні МО: 

д.залік 

запрошен

ням 

фахівців, 

аналіз 

помилок 

МО:  

захист 

магістерс

ької 

роботи 

ПРН

6 

МН: 

Бесіди, 

дискусії, 

аналіз 

помилок, 

публічних 

виступів, 

індивідуа

льні 

завдання 

в малих 

групах 

МО: 

письмове, 

усне, 

залік 

МН: 

Бесіди, 

дискусії, 

стимулюва

ння і 

мотивація, 

групові 

тренінги 

МО: 

письмове, 

усне, іспит 

МН: 

Бесіди, 

дискусії, 

публічних 

виступів, 

моделюва

ння 

ситуацій, 

бліц 

опитуван

ня МО: 

письмове, 

усне, 

іспит 

МН: 

Бесіди, 

дискусії, 

проекти, 

індивідуа

льні 

завдання 

в малих 

групах, 

навчальні 

екскурсії 

МО: 

письмове, 

усне, 

іспит 

МН: 

Бесіди, 

дискусії, 

проекти, 

індивідуа

льні 

завдання 

в малих 

групах, 

навчальні 

екскурсії 

МО: 

письмове, 

усне, 

іспит 

МН: 

Бесіди, 

дискусії, 

аналізу і 

діагности

ки, 

індивідуа

льні 

завдання 

в малих 

групах, 

публічні 

виступи, 

проекти 

МО: 

письмове, 

усне, 

іспит 

МН: 

Бесіди, 

дискусії з 

запрошенн

ям 

фахівців, 

стимулюва

ння і 

мотивація, 

проекти, 

групові 

тренінги 

МО: 

письмове, 

усне, іспит 

МН: 

Аналізу і 

діагностик

и ситуацій, 

аналіз 

помилок, 

проектів, 

інформаці

йно-

комп'ютер

ні, 

брейнстор

мінг МО: 

залік 

МН: 

Бесіди, 

аналіз та 

діагностик

а ситуацій, 

стимулюва

ння і 

мотивація, 

моделюва

ння МО: 

залік 

МН: 

Дискусії 

із 

запрошен

ням 

фахівців, 

індивідуа

льні 

завдання 

в малих 

групах, 

публічні 

виступи 

МО: 

д.залік 

МН: 

Дискусії, 

аналізу і 

діагностик

и, 

моделюва

ння, 

проекти, 

інформаці

йно-

комп'ютер

ні МО: 

д.залік 

МН: 

Публічні 

виступи, 

дискусії з 

запрошен

ням 

фахівців, 

аналіз 

помилок 

МО:  

захист 

магістерс

ької 

роботи 

ПРН

7 

МН: 

Бесіди, 

дискусії, 

аналіз 

помилок, 

публічних 

виступів, 

індивідуа

МН: 

Бесіди, 

дискусії, 

стимулюва

ння і 

мотивація, 

групові 

тренінги 

МН: 

Бесіди, 

дискусії, 

публічних 

виступів, 

моделюва

ння 

ситуацій, 

МН: 

Бесіди, 

дискусії, 

проекти, 

індивідуа

льні 

завдання 

в малих 

МН: 

Бесіди, 

дискусії, 

проекти, 

індивідуа

льні 

завдання 

в малих 

МН: 

Бесіди, 

дискусії, 

аналізу і 

діагности

ки, 

індивідуа

льні 

МН: 

Бесіди, 

дискусії з 

запрошенн

ям 

фахівців, 

стимулюва

ння і 

МН: 

Аналізу і 

діагностик

и ситуацій, 

аналіз 

помилок, 

проектів, 

інформаці

МН: 

Бесіди, 

аналіз та 

діагностик

а ситуацій, 

стимулюва

ння і 

мотивація, 

МН: 

Дискусії 

із 

запрошен

ням 

фахівців, 

індивідуа

льні 

МН: 

Дискусії, 

аналізу і 

діагностик

и, 

моделюва

ння, 

проекти, 

МН: 

Публічні 

виступи, 

дискусії з 

запрошен

ням 

фахівців, 

аналіз 



льні 

завдання 

в малих 

групах 

МО: 

письмове, 

усне, 

залік 

МО: 

письмове, 

усне, іспит 

бліц 

опитуван

ня МО: 

письмове, 

усне, 

іспит 

групах, 

навчальні 

екскурсії 

МО: 

письмове, 

усне, 

іспит 

групах, 

навчальні 

екскурсії 

МО: 

письмове, 

усне, 

іспит 

завдання 

в малих 

групах, 

публічні 

виступи, 

проекти 

МО: 

письмове, 

усне, 

іспит 

мотивація, 

проекти, 

групові 

тренінги 

МО: 

письмове, 

усне, іспит 

йно-

комп'ютер

ні, 

брейнстор

мінг МО: 

залік 

моделюва

ння МО: 

залік 

завдання 

в малих 

групах, 

публічні 

виступи 

МО: 

д.залік 

інформаці

йно-

комп'ютер

ні МО: 

д.залік 

помилок 

МО:  

захист 

магістерс

ької 

роботи 

ПРН

8 

  МН: 

Бесіди, 

дискусії, 

публічних 

виступів, 

моделюва

ння 

ситуацій, 

бліц 

опитуван

ня МО: 

письмове, 

усне, 

іспит 

МН: 

Бесіди, 

дискусії, 

проекти, 

індивідуа

льні 

завдання 

в малих 

групах, 

навчальні 

екскурсії 

МО: 

письмове, 

усне, 

іспит 

МН: 

Бесіди, 

дискусії, 

проекти, 

індивідуа

льні 

завдання 

в малих 

групах, 

навчальні 

екскурсії 

МО: 

письмове, 

усне, 

іспит 

МН: 

Бесіди, 

дискусії, 

аналізу і 

діагности

ки, 

індивідуа

льні 

завдання 

в малих 

групах, 

публічні 

виступи, 

проекти 

МО: 

письмове, 

усне, 

іспит 

МН: 

Бесіди, 

дискусії з 

запрошенн

ям 

фахівців, 

стимулюва

ння і 

мотивація, 

проекти, 

групові 

тренінги 

МО: 

письмове, 

усне, іспит 

МН: 

Аналізу і 

діагностик

и ситуацій, 

аналіз 

помилок, 

проектів, 

інформаці

йно-

комп'ютер

ні, 

брейнстор

мінг МО: 

залік 

  МН: 

Дискусії, 

аналізу і 

діагностик

и, 

моделюва

ння, 

проекти, 

інформаці

йно-

комп'ютер

ні МО: 

д.залік 

МН: 

Публічні 

виступи, 

дискусії з 

запрошен

ням 

фахівців, 

аналіз 

помилок 

МО:  

захист 

магістерс

ької 

роботи 

ПРН

9 

МН: 

Бесіди, 

дискусії, 

аналіз 

помилок, 

публічних 

виступів, 

індивідуа

льні 

завдання 

в малих 

групах 

МН: 

Бесіди, 

дискусії, 

стимулюва

ння і 

мотивація, 

групові 

тренінги 

МО: 

письмове, 

усне, іспит 

МН: 

Бесіди, 

дискусії, 

публічних 

виступів, 

моделюва

ння 

ситуацій, 

бліц 

опитуван

ня МО: 

письмове, 

МН: 

Бесіди, 

дискусії, 

проекти, 

індивідуа

льні 

завдання 

в малих 

групах, 

навчальні 

екскурсії 

МО: 

МН: 

Бесіди, 

дискусії, 

проекти, 

індивідуа

льні 

завдання 

в малих 

групах, 

навчальні 

екскурсії 

МО: 

МН: 

Бесіди, 

дискусії, 

аналізу і 

діагности

ки, 

індивідуа

льні 

завдання 

в малих 

групах, 

публічні 

МН: 

Бесіди, 

дискусії з 

запрошенн

ям 

фахівців, 

стимулюва

ння і 

мотивація, 

проекти, 

групові 

тренінги 

МН: 

Аналізу і 

діагностик

и ситуацій, 

аналіз 

помилок, 

проектів, 

інформаці

йно-

комп'ютер

ні, 

брейнстор

МН: 

Бесіди, 

аналіз та 

діагностик

а ситуацій, 

стимулюва

ння і 

мотивація, 

моделюва

ння МО: 

залік 

МН: 

Дискусії 

із 

запрошен

ням 

фахівців, 

індивідуа

льні 

завдання 

в малих 

групах, 

публічні 

МН: 

Дискусії, 

аналізу і 

діагностик

и, 

моделюва

ння, 

проекти, 

інформаці

йно-

комп'ютер

ні МО: 

МН: 

Публічні 

виступи, 

дискусії з 

запрошен

ням 

фахівців, 

аналіз 

помилок 

МО:  

захист 

магістерс



МО: 

письмове, 

усне, 

залік 

усне, 

іспит 

письмове, 

усне, 

іспит 

письмове, 

усне, 

іспит 

виступи, 

проекти 

МО: 

письмове, 

усне, 

іспит 

МО: 

письмове, 

усне, іспит 

мінг МО: 

залік 

виступи 

МО: 

д.залік 

д.залік ької 

роботи 

ПРН

10 

  МН: 

Бесіди, 

дискусії, 

публічних 

виступів, 

моделюва

ння 

ситуацій, 

бліц 

опитуван

ня МО: 

письмове, 

усне, 

іспит 

МН: 

Бесіди, 

дискусії, 

проекти, 

індивідуа

льні 

завдання 

в малих 

групах, 

навчальні 

екскурсії 

МО: 

письмове, 

усне, 

іспит 

МН: 

Бесіди, 

дискусії, 

проекти, 

індивідуа

льні 

завдання 

в малих 

групах, 

навчальні 

екскурсії 

МО: 

письмове, 

усне, 

іспит 

МН: 

Бесіди, 

дискусії, 

аналізу і 

діагности

ки, 

індивідуа

льні 

завдання 

в малих 

групах, 

публічні 

виступи, 

проекти 

МО: 

письмове, 

усне, 

іспит 

МН: 

Бесіди, 

дискусії з 

запрошенн

ям 

фахівців, 

стимулюва

ння і 

мотивація, 

проекти, 

групові 

тренінги 

МО: 

письмове, 

усне, іспит 

МН: 

Аналізу і 

діагностик

и ситуацій, 

аналіз 

помилок, 

проектів, 

інформаці

йно-

комп'ютер

ні, 

брейнстор

мінг МО: 

залік 

МН: 

Бесіди, 

аналіз та 

діагностик

а ситуацій, 

стимулюва

ння і 

мотивація, 

моделюва

ння МО: 

залік 

 МН: 

Дискусії, 

аналізу і 

діагностик

и, 

моделюва

ння, 

проекти, 

інформаці

йно-

комп'ютер

ні МО: 

д.залік 

МН: 

Публічні 

виступи, 

дискусії з 

запрошен

ням 

фахівців, 

аналіз 

помилок 

МО:  

захист 

магістерс

ької 

роботи 

ПРН

11 

МН: 

Бесіди, 

дискусії, 

аналіз 

помилок, 

публічних 

виступів, 

індивідуа

льні 

завдання 

в малих 

групах 

МО: 

письмове, 

усне, 

залік 

МН: 

Бесіди, 

дискусії, 

стимулюва

ння і 

мотивація, 

групові 

тренінги 

МО: 

письмове, 

усне, іспит 

МН: 

Бесіди, 

дискусії, 

публічних 

виступів, 

моделюва

ння 

ситуацій, 

бліц 

опитуван

ня МО: 

письмове, 

усне, 

іспит 

МН: 

Бесіди, 

дискусії, 

проекти, 

індивідуа

льні 

завдання 

в малих 

групах, 

навчальні 

екскурсії 

МО: 

письмове, 

усне, 

іспит 

МН: 

Бесіди, 

дискусії, 

проекти, 

індивідуа

льні 

завдання 

в малих 

групах, 

навчальні 

екскурсії 

МО: 

письмове, 

усне, 

іспит 

МН: 

Бесіди, 

дискусії, 

аналізу і 

діагности

ки, 

індивідуа

льні 

завдання 

в малих 

групах, 

публічні 

виступи, 

проекти 

МО: 

письмове, 

МН: 

Бесіди, 

дискусії з 

запрошенн

ям 

фахівців, 

стимулюва

ння і 

мотивація, 

проекти, 

групові 

тренінги 

МО: 

письмове, 

усне, іспит 

МН: 

Аналізу і 

діагностик

и ситуацій, 

аналіз 

помилок, 

проектів, 

інформаці

йно-

комп'ютер

ні, 

брейнстор

мінг МО: 

залік 

МН: 

Бесіди, 

аналіз та 

діагностик

а ситуацій, 

стимулюва

ння і 

мотивація, 

моделюва

ння МО: 

залік 

МН: 

Дискусії 

із 

запрошен

ням 

фахівців, 

індивідуа

льні 

завдання 

в малих 

групах, 

публічні 

виступи 

МО: 

д.залік 

МН: 

Дискусії, 

аналізу і 

діагностик

и, 

моделюва

ння, 

проекти, 

інформаці

йно-

комп'ютер

ні МО: 

д.залік 

МН: 

Публічні 

виступи, 

дискусії з 

запрошен

ням 

фахівців, 

аналіз 

помилок 

МО:  

захист 

магістерс

ької 

роботи 



усне, 

іспит 

ПРН

12 

МН: 

Бесіди, 

дискусії, 

аналіз 

помилок, 

публічних 

виступів, 

індивідуа

льні 

завдання 

в малих 

групах 

МО: 

письмове, 

усне, 

залік 

МН: 

Бесіди, 

дискусії, 

стимулюва

ння і 

мотивація, 

групові 

тренінги 

МО: 

письмове, 

усне, іспит 

МН: 

Бесіди, 

дискусії, 

публічних 

виступів, 

моделюва

ння 

ситуацій, 

бліц 

опитуван

ня МО: 

письмове, 

усне, 

іспит 

МН: 

Бесіди, 

дискусії, 

проекти, 

індивідуа

льні 

завдання 

в малих 

групах, 

навчальні 

екскурсії 

МО: 

письмове, 

усне, 

іспит 

МН: 

Бесіди, 

дискусії, 

проекти, 

індивідуа

льні 

завдання 

в малих 

групах, 

навчальні 

екскурсії 

МО: 

письмове, 

усне, 

іспит 

МН: 

Бесіди, 

дискусії, 

аналізу і 

діагности

ки, 

індивідуа

льні 

завдання 

в малих 

групах, 

публічні 

виступи, 

проекти 

МО: 

письмове, 

усне, 

іспит 

МН: 

Бесіди, 

дискусії з 

запрошенн

ям 

фахівців, 

стимулюва

ння і 

мотивація, 

проекти, 

групові 

тренінги 

МО: 

письмове, 

усне, іспит 

МН: 

Аналізу і 

діагностик

и ситуацій, 

аналіз 

помилок, 

проектів, 

інформаці

йно-

комп'ютер

ні, 

брейнстор

мінг МО: 

залік 

  МН: 

Дискусії, 

аналізу і 

діагностик

и, 

моделюва

ння, 

проекти, 

інформаці

йно-

комп'ютер

ні МО: 

д.залік 

МН: 

Публічні 

виступи, 

дискусії з 

запрошен

ням 

фахівців, 

аналіз 

помилок 

МО:  

захист 

магістерс

ької 

роботи 

ПРН

13 

  МН: 

Бесіди, 

дискусії, 

публічних 

виступів, 

моделюва

ння 

ситуацій, 

бліц 

опитуван

ня МО: 

письмове, 

усне, 

іспит 

МН: 

Бесіди, 

дискусії, 

проекти, 

індивідуа

льні 

завдання 

в малих 

групах, 

навчальні 

екскурсії 

МО: 

письмове, 

усне, 

іспит 

МН: 

Бесіди, 

дискусії, 

проекти, 

індивідуа

льні 

завдання 

в малих 

групах, 

навчальні 

екскурсії 

МО: 

письмове, 

усне, 

іспит 

МН: 

Бесіди, 

дискусії, 

аналізу і 

діагности

ки, 

індивідуа

льні 

завдання 

в малих 

групах, 

публічні 

виступи, 

проекти 

МО: 

письмове, 

усне, 

іспит 

МН: 

Бесіди, 

дискусії з 

запрошенн

ям 

фахівців, 

стимулюва

ння і 

мотивація, 

проекти, 

групові 

тренінги 

МО: 

письмове, 

усне, іспит 

МН: 

Аналізу і 

діагностик

и ситуацій, 

аналіз 

помилок, 

проектів, 

інформаці

йно-

комп'ютер

ні, 

брейнстор

мінг МО: 

залік 

  МН: 

Дискусії, 

аналізу і 

діагностик

и, 

моделюва

ння, 

проекти, 

інформаці

йно-

комп'ютер

ні МО: 

д.залік 

МН: 

Публічні 

виступи, 

дискусії з 

запрошен

ням 

фахівців, 

аналіз 

помилок 

МО:  

захист 

магістерс

ької 

роботи 

ПРН

14 

МН: 

Бесіди, 

МН: 

Бесіди, 

МН: 

Бесіди, 

МН: 

Бесіди, 

МН: 

Бесіди, 

МН: 

Бесіди, 

МН: 

Бесіди, 

МН: 

Аналізу і 

МН: 

Бесіди, 

МН: 

Дискусії 

МН: 

Дискусії, 

МН: 

Публічні 



дискусії, 

аналіз 

помилок, 

публічних 

виступів, 

індивідуа

льні 

завдання 

в малих 

групах 

МО: 

письмове, 

усне, 

залік 

дискусії, 

стимулюва

ння і 

мотивація, 

групові 

тренінги 

МО: 

письмове, 

усне, іспит 

дискусії, 

публічних 

виступів, 

моделюва

ння 

ситуацій, 

бліц 

опитуван

ня МО: 

письмове, 

усне, 

іспит 

дискусії, 

проекти, 

індивідуа

льні 

завдання 

в малих 

групах, 

навчальні 

екскурсії 

МО: 

письмове, 

усне, 

іспит 

дискусії, 

проекти, 

індивідуа

льні 

завдання 

в малих 

групах, 

навчальні 

екскурсії 

МО: 

письмове, 

усне, 

іспит 

дискусії, 

аналізу і 

діагности

ки, 

індивідуа

льні 

завдання 

в малих 

групах, 

публічні 

виступи, 

проекти 

МО: 

письмове, 

усне, 

іспит 

дискусії з 

запрошенн

ям 

фахівців, 

стимулюва

ння і 

мотивація, 

проекти, 

групові 

тренінги 

МО: 

письмове, 

усне, іспит 

діагностик

и ситуацій, 

аналіз 

помилок, 

проектів, 

інформаці

йно-

комп'ютер

ні, 

брейнстор

мінг МО: 

залік 

аналіз та 

діагностик

а ситуацій, 

стимулюва

ння і 

мотивація, 

моделюва

ння МО: 

залік 

із 

запрошен

ням 

фахівців, 

індивідуа

льні 

завдання 

в малих 

групах, 

публічні 

виступи 

МО: 

д.залік 

аналізу і 

діагностик

и, 

моделюва

ння, 

проекти, 

інформаці

йно-

комп'ютер

ні МО: 

д.залік 

виступи, 

дискусії з 

запрошен

ням 

фахівців, 

аналіз 

помилок 

МО:  

захист 

магістерс

ької 

роботи 

ПРН

15 

 МН: 

Бесіди, 

дискусії, 

стимулюва

ння і 

мотивація, 

групові 

тренінги 

МО: 

письмове, 

усне, іспит 

МН: 

Бесіди, 

дискусії, 

публічних 

виступів, 

моделюва

ння 

ситуацій, 

бліц 

опитуван

ня МО: 

письмове, 

усне, 

іспит 

МН: 

Бесіди, 

дискусії, 

проекти, 

індивідуа

льні 

завдання 

в малих 

групах, 

навчальні 

екскурсії 

МО: 

письмове, 

усне, 

іспит 

МН: 

Бесіди, 

дискусії, 

проекти, 

індивідуа

льні 

завдання 

в малих 

групах, 

навчальні 

екскурсії 

МО: 

письмове, 

усне, 

іспит 

МН: 

Бесіди, 

дискусії, 

аналізу і 

діагности

ки, 

індивідуа

льні 

завдання 

в малих 

групах, 

публічні 

виступи, 

проекти 

МО: 

письмове, 

усне, 

іспит 

МН: 

Бесіди, 

дискусії з 

запрошенн

ям 

фахівців, 

стимулюва

ння і 

мотивація, 

проекти, 

групові 

тренінги 

МО: 

письмове, 

усне, іспит 

МН: 

Аналізу і 

діагностик

и ситуацій, 

аналіз 

помилок, 

проектів, 

інформаці

йно-

комп'ютер

ні, 

брейнстор

мінг МО: 

залік 

 МН: 

Дискусії 

із 

запрошен

ням 

фахівців, 

індивідуа

льні 

завдання 

в малих 

групах, 

публічні 

виступи 

МО: 

д.залік 

МН: 

Дискусії, 

аналізу і 

діагностик

и, 

моделюва

ння, 

проекти, 

інформаці

йно-

комп'ютер

ні МО: 

д.залік 

МН: 

Публічні 

виступи, 

дискусії з 

запрошен

ням 

фахівців, 

аналіз 

помилок 

МО:  

захист 

магістерс

ької 

роботи 

ПРН

16 

МН: 

Бесіди, 

дискусії, 

аналіз 

помилок, 

публічних 

МН: 

Бесіди, 

дискусії, 

стимулюва

ння і 

мотивація, 

МН: 

Бесіди, 

дискусії, 

публічних 

виступів, 

моделюва

МН: 

Бесіди, 

дискусії, 

проекти, 

індивідуа

льні 

МН: 

Бесіди, 

дискусії, 

проекти, 

індивідуа

льні 

МН: 

Бесіди, 

дискусії, 

аналізу і 

діагности

ки, 

МН: 

Бесіди, 

дискусії з 

запрошенн

ям 

фахівців, 

МН: 

Аналізу і 

діагностик

и ситуацій, 

аналіз 

помилок, 

МН: 

Бесіди, 

аналіз та 

діагностик

а ситуацій, 

стимулюва

МН: 

Дискусії 

із 

запрошен

ням 

фахівців, 

МН: 

Дискусії, 

аналізу і 

діагностик

и, 

моделюва

МН: 

Публічні 

виступи, 

дискусії з 

запрошен

ням 



виступів, 

індивідуа

льні 

завдання 

в малих 

групах 

МО: 

письмове, 

усне, 

залік 

групові 

тренінги 

МО: 

письмове, 

усне, іспит 

ння 

ситуацій, 

бліц 

опитуван

ня МО: 

письмове, 

усне, 

іспит 

завдання 

в малих 

групах, 

навчальні 

екскурсії 

МО: 

письмове, 

усне, 

іспит 

завдання 

в малих 

групах, 

навчальні 

екскурсії 

МО: 

письмове, 

усне, 

іспит 

індивідуа

льні 

завдання 

в малих 

групах, 

публічні 

виступи, 

проекти 

МО: 

письмове, 

усне, 

іспит 

стимулюва

ння і 

мотивація, 

проекти, 

групові 

тренінги 

МО: 

письмове, 

усне, іспит 

проектів, 

інформаці

йно-

комп'ютер

ні, 

брейнстор

мінг МО: 

залік 

ння і 

мотивація, 

моделюва

ння МО: 

залік 

індивідуа

льні 

завдання 

в малих 

групах, 

публічні 

виступи 

МО: 

д.залік 

ння, 

проекти, 

інформаці

йно-

комп'ютер

ні МО: 

д.залік 

фахівців, 

аналіз 

помилок 

МО:  

захист 

магістерс

ької 

роботи 

ПРН

17 

МН: 

Бесіди, 

дискусії, 

аналіз 

помилок, 

публічних 

виступів, 

індивідуа

льні 

завдання 

в малих 

групах 

МО: 

письмове, 

усне, 

залік 

МН: 

Бесіди, 

дискусії, 

стимулюва

ння і 

мотивація, 

групові 

тренінги 

МО: 

письмове, 

усне, іспит 

МН: 

Бесіди, 

дискусії, 

публічних 

виступів, 

моделюва

ння 

ситуацій, 

бліц 

опитуван

ня МО: 

письмове, 

усне, 

іспит 

МН: 

Бесіди, 

дискусії, 

проекти, 

індивідуа

льні 

завдання 

в малих 

групах, 

навчальні 

екскурсії 

МО: 

письмове, 

усне, 

іспит 

МН: 

Бесіди, 

дискусії, 

проекти, 

індивідуа

льні 

завдання 

в малих 

групах, 

навчальні 

екскурсії 

МО: 

письмове, 

усне, 

іспит 

МН: 

Бесіди, 

дискусії, 

аналізу і 

діагности

ки, 

індивідуа

льні 

завдання 

в малих 

групах, 

публічні 

виступи, 

проекти 

МО: 

письмове, 

усне, 

іспит 

МН: 

Бесіди, 

дискусії з 

запрошенн

ям 

фахівців, 

стимулюва

ння і 

мотивація, 

проекти, 

групові 

тренінги 

МО: 

письмове, 

усне, іспит 

МН: 

Аналізу і 

діагностик

и ситуацій, 

аналіз 

помилок, 

проектів, 

інформаці

йно-

комп'ютер

ні, 

брейнстор

мінг МО: 

залік 

МН: 

Бесіди, 

аналіз та 

діагностик

а ситуацій, 

стимулюва

ння і 

мотивація, 

моделюва

ння МО: 

залік 

МН: 

Дискусії 

із 

запрошен

ням 

фахівців, 

індивідуа

льні 

завдання 

в малих 

групах, 

публічні 

виступи 

МО: 

д.залік 

МН: 

Дискусії, 

аналізу і 

діагностик

и, 

моделюва

ння, 

проекти, 

інформаці

йно-

комп'ютер

ні МО: 

д.залік 

МН: 

Публічні 

виступи, 

дискусії з 

запрошен

ням 

фахівців, 

аналіз 

помилок 

МО:  

захист 

магістерс

ької 

роботи 

ПРН

18 

МН: 

Бесіди, 

дискусії, 

аналіз 

помилок, 

публічних 

виступів, 

індивідуа

льні 

завдання 

МН: 

Бесіди, 

дискусії, 

стимулюва

ння і 

мотивація, 

групові 

тренінги 

МО: 

письмове, 

МН: 

Бесіди, 

дискусії, 

публічних 

виступів, 

моделюва

ння 

ситуацій, 

бліц 

опитуван

МН: 

Бесіди, 

дискусії, 

проекти, 

індивідуа

льні 

завдання 

в малих 

групах, 

навчальні 

МН: 

Бесіди, 

дискусії, 

проекти, 

індивідуа

льні 

завдання 

в малих 

групах, 

навчальні 

МН: 

Бесіди, 

дискусії, 

аналізу і 

діагности

ки, 

індивідуа

льні 

завдання 

в малих 

МН: 

Бесіди, 

дискусії з 

запрошенн

ям 

фахівців, 

стимулюва

ння і 

мотивація, 

проекти, 

МН: 

Аналізу і 

діагностик

и ситуацій, 

аналіз 

помилок, 

проектів, 

інформаці

йно-

комп'ютер

  МН: 

Дискусії, 

аналізу і 

діагностик

и, 

моделюва

ння, 

проекти, 

інформаці

йно-

МН: 

Публічні 

виступи, 

дискусії з 

запрошен

ням 

фахівців, 

аналіз 

помилок 

МО:  



в малих 

групах 

МО: 

письмове, 

усне, 

залік 

усне, іспит ня МО: 

письмове, 

усне, 

іспит 

екскурсії 

МО: 

письмове, 

усне, 

іспит 

екскурсії 

МО: 

письмове, 

усне, 

іспит 

групах, 

публічні 

виступи, 

проекти 

МО: 

письмове, 

усне, 

іспит 

групові 

тренінги 

МО: 

письмове, 

усне, іспит 

ні, 

брейнстор

мінг МО: 

залік 

комп'ютер

ні МО: 

д.залік 

захист 

магістерс

ької 

роботи 

ПРН

19 

  МН: 

Бесіди, 

дискусії, 

публічних 

виступів, 

моделюва

ння 

ситуацій, 

бліц 

опитуван

ня МО: 

письмове, 

усне, 

іспит 

МН: 

Бесіди, 

дискусії, 

проекти, 

індивідуа

льні 

завдання 

в малих 

групах, 

навчальні 

екскурсії 

МО: 

письмове, 

усне, 

іспит 

МН: 

Бесіди, 

дискусії, 

проекти, 

індивідуа

льні 

завдання 

в малих 

групах, 

навчальні 

екскурсії 

МО: 

письмове, 

усне, 

іспит 

МН: 

Бесіди, 

дискусії, 

аналізу і 

діагности

ки, 

індивідуа

льні 

завдання 

в малих 

групах, 

публічні 

виступи, 

проекти 

МО: 

письмове, 

усне, 

іспит 

МН: 

Бесіди, 

дискусії з 

запрошенн

ям 

фахівців, 

стимулюва

ння і 

мотивація, 

проекти, 

групові 

тренінги 

МО: 

письмове, 

усне, іспит 

МН: 

Аналізу і 

діагностик

и ситуацій, 

аналіз 

помилок, 

проектів, 

інформаці

йно-

комп'ютер

ні, 

брейнстор

мінг МО: 

залік 

  МН: 

Дискусії, 

аналізу і 

діагностик

и, 

моделюва

ння, 

проекти, 

інформаці

йно-

комп'ютер

ні МО: 

д.залік 

МН: 

Публічні 

виступи, 

дискусії з 

запрошен

ням 

фахівців, 

аналіз 

помилок 

МО:  

захист 

магістерс

ької 

роботи 

ПРН

20 

  МН: 

Бесіди, 

дискусії, 

публічних 

виступів, 

моделюва

ння 

ситуацій, 

бліц 

опитуван

ня МО: 

письмове, 

усне, 

іспит 

МН: 

Бесіди, 

дискусії, 

проекти, 

індивідуа

льні 

завдання 

в малих 

групах, 

навчальні 

екскурсії 

МО: 

письмове, 

усне, 

 МН: 

Бесіди, 

дискусії, 

аналізу і 

діагности

ки, 

індивідуа

льні 

завдання 

в малих 

групах, 

публічні 

виступи, 

проекти 

МН: 

Бесіди, 

дискусії з 

запрошенн

ям 

фахівців, 

стимулюва

ння і 

мотивація, 

проекти, 

групові 

тренінги 

МО: 

письмове, 

МН: 

Аналізу і 

діагностик

и ситуацій, 

аналіз 

помилок, 

проектів, 

інформаці

йно-

комп'ютер

ні, 

брейнстор

мінг МО: 

залік 

  МН: 

Дискусії, 

аналізу і 

діагностик

и, 

моделюва

ння, 

проекти, 

інформаці

йно-

комп'ютер

ні МО: 

д.залік 

МН: 

Публічні 

виступи, 

дискусії з 

запрошен

ням 

фахівців, 

аналіз 

помилок 

МО:  

захист 

магістерс

ької 

роботи 



іспит МО: 

письмове, 

усне, 

іспит 

усне, іспит 

 

 Вибіркові компоненти ОПП 
ВК 1 ВК 2 ВК 3 ВК 4 ВК 5 ВК 6 ВК 7 

ПРН1 МН: Дискусії, 

проекти, 

моделювання, 

ділова гра, кейс-

стаді МО: 

письмове, усне, 

залік 

МН: Бесіди, 

дискусії, аналіз і 

діагностика, 

проекти МО: 

письмове, усне, 

залік 

МН: Ділова гра, 

дискусії, 

індивідуальні 

завдання в малих 

групах, групові 

тренінги, 

інформаційно-

комп'ютерні 

проекти МО: 

письмове, усне, 

залік 

МН: Бліц-

опитування, 

моделювання, 

проекти, публічні 

виступи, дискусії 

МО: письмове, 

усне, залік 

МН: Бесіди, 

дискусії, публічні 

виступи, аудіо-

прослуховування, 

індивідуальні 

завдання в малих 

групах МО: 

письмове, усне, 

залік 

МН: 

Стимулювання і 

мотивація, 

інформаційно-

комп'ютерні 

проекти, аналіз 

помилок, бесіди 

МО: письмове, 

усне, залік 

МН: Навчальні 

екскурсії, групові 

тренінги, 

моделювання, 

дискусії із 

запрошенням 

фахівців МО: 

письмове, усне, 

залік 

ПРН2 МН: Дискусії, 

проекти, 

моделювання, 

ділова гра, кейс-

стаді МО: 

письмове, усне, 

залік 

МН: Бесіди, 

дискусії, аналіз і 

діагностика, 

проекти МО: 

письмове, усне, 

залік 

МН: Ділова гра, 

дискусії, 

індивідуальні 

завдання в малих 

групах, групові 

тренінги, 

інформаційно-

комп'ютерні 

проекти МО: 

письмове, усне, 

залік 

МН: Бліц-

опитування, 

моделювання, 

проекти, публічні 

виступи, дискусії 

МО: письмове, 

усне, залік 

МН: Бесіди, 

дискусії, публічні 

виступи, аудіо-

прослуховування, 

індивідуальні 

завдання в малих 

групах МО: 

письмове, усне, 

залік 

МН: 

Стимулювання і 

мотивація, 

інформаційно-

комп'ютерні 

проекти, аналіз 

помилок, бесіди 

МО: письмове, 

усне, залік 

МН: Навчальні 

екскурсії, групові 

тренінги, 

моделювання, 

дискусії із 

запрошенням 

фахівців МО: 

письмове, усне, 

залік 

ПРН3 МН: Дискусії, 

проекти, 

моделювання, 

ділова гра, кейс-

стаді МО: 

письмове, усне, 

залік 

МН: Бесіди, 

дискусії, аналіз і 

діагностика, 

проекти МО: 

письмове, усне, 

залік 

МН: Ділова гра, 

дискусії, 

індивідуальні 

завдання в малих 

групах, групові 

тренінги, 

інформаційно-

комп'ютерні 

проекти МО: 

МН: Бліц-

опитування, 

моделювання, 

проекти, публічні 

виступи, дискусії 

МО: письмове, 

усне, залік 

МН: Бесіди, 

дискусії, публічні 

виступи, аудіо-

прослуховування, 

індивідуальні 

завдання в малих 

групах МО: 

письмове, усне, 

залік 

МН: 

Стимулювання і 

мотивація, 

інформаційно-

комп'ютерні 

проекти, аналіз 

помилок, бесіди 

МО: письмове, 

усне, залік 

МН: Навчальні 

екскурсії, групові 

тренінги, 

моделювання, 

дискусії із 

запрошенням 

фахівців МО: 

письмове, усне, 

залік 



письмове, усне, 

залік 
ПРН4 МН: Дискусії, 

проекти, 

моделювання, 

ділова гра, кейс-

стаді МО: 

письмове, усне, 

залік 

МН: Бесіди, 

дискусії, аналіз і 

діагностика, 

проекти МО: 

письмове, усне, 

залік 

МН: Ділова гра, 

дискусії, 

індивідуальні 

завдання в малих 

групах, групові 

тренінги, 

інформаційно-

комп'ютерні 

проекти МО: 

письмове, усне, 

залік 

МН: Бліц-

опитування, 

моделювання, 

проекти, публічні 

виступи, дискусії 

МО: письмове, 

усне, залік 

МН: Бесіди, 

дискусії, публічні 

виступи, аудіо-

прослуховування, 

індивідуальні 

завдання в малих 

групах МО: 

письмове, усне, 

залік 

МН: 

Стимулювання і 

мотивація, 

інформаційно-

комп'ютерні 

проекти, аналіз 

помилок, бесіди 

МО: письмове, 

усне, залік 

МН: Навчальні 

екскурсії, групові 

тренінги, 

моделювання, 

дискусії із 

запрошенням 

фахівців МО: 

письмове, усне, 

залік 

ПРН5 МН: Дискусії, 

проекти, 

моделювання, 

ділова гра, кейс-

стаді МО: 

письмове, усне, 

залік 

МН: Бесіди, 

дискусії, аналіз і 

діагностика, 

проекти МО: 

письмове, усне, 

залік 

МН: Ділова гра, 

дискусії, 

індивідуальні 

завдання в малих 

групах, групові 

тренінги, 

інформаційно-

комп'ютерні 

проекти МО: 

письмове, усне, 

залік 

МН: Бліц-

опитування, 

моделювання, 

проекти, публічні 

виступи, дискусії 

МО: письмове, 

усне, залік 

МН: Бесіди, 

дискусії, публічні 

виступи, аудіо-

прослуховування, 

індивідуальні 

завдання в малих 

групах МО: 

письмове, усне, 

залік 

МН: 

Стимулювання і 

мотивація, 

інформаційно-

комп'ютерні 

проекти, аналіз 

помилок, бесіди 

МО: письмове, 

усне, залік 

МН: Навчальні 

екскурсії, групові 

тренінги, 

моделювання, 

дискусії із 

запрошенням 

фахівців МО: 

письмове, усне, 

залік 

ПРН6 МН: Дискусії, 

проекти, 

моделювання, 

ділова гра, кейс-

стаді МО: 

письмове, усне, 

залік 

МН: Бесіди, 

дискусії, аналіз і 

діагностика, 

проекти МО: 

письмове, усне, 

залік 

МН: Ділова гра, 

дискусії, 

індивідуальні 

завдання в малих 

групах, групові 

тренінги, 

інформаційно-

комп'ютерні 

проекти МО: 

письмове, усне, 

залік 

МН: Бліц-

опитування, 

моделювання, 

проекти, публічні 

виступи, дискусії 

МО: письмове, 

усне, залік 

МН: Бесіди, 

дискусії, публічні 

виступи, аудіо-

прослуховування, 

індивідуальні 

завдання в малих 

групах МО: 

письмове, усне, 

залік 

МН: 

Стимулювання і 

мотивація, 

інформаційно-

комп'ютерні 

проекти, аналіз 

помилок, бесіди 

МО: письмове, 

усне, залік 

МН: Навчальні 

екскурсії, групові 

тренінги, 

моделювання, 

дискусії із 

запрошенням 

фахівців МО: 

письмове, усне, 

залік 

ПРН7 МН: Дискусії, 

проекти, 

моделювання, 

ділова гра, кейс-

стаді МО: 

МН: Бесіди, 

дискусії, аналіз і 

діагностика, 

проекти МО: 

письмове, усне, 

МН: Ділова гра, 

дискусії, 

індивідуальні 

завдання в малих 

групах, групові 

МН: Бліц-

опитування, 

моделювання, 

проекти, публічні 

виступи, дискусії 

МН: Бесіди, 

дискусії, публічні 

виступи, аудіо-

прослуховування, 

індивідуальні 

МН: 

Стимулювання і 

мотивація, 

інформаційно-

комп'ютерні 

МН: Навчальні 

екскурсії, групові 

тренінги, 

моделювання, 

дискусії із 



письмове, усне, 

залік 
залік тренінги, 

інформаційно-

комп'ютерні 

проекти МО: 

письмове, усне, 

залік 

МО: письмове, 

усне, залік 
завдання в малих 

групах МО: 

письмове, усне, 

залік 

проекти, аналіз 

помилок, бесіди 

МО: письмове, 

усне, залік 

запрошенням 

фахівців МО: 

письмове, усне, 

залік 

ПРН8 МН: Дискусії, 

проекти, 

моделювання, 

ділова гра, кейс-

стаді МО: 

письмове, усне, 

залік 

МН: Бесіди, 

дискусії, аналіз і 

діагностика, 

проекти МО: 

письмове, усне, 

залік 

МН: Ділова гра, 

дискусії, 

індивідуальні 

завдання в малих 

групах, групові 

тренінги, 

інформаційно-

комп'ютерні 

проекти МО: 

письмове, усне, 

залік 

МН: Бліц-

опитування, 

моделювання, 

проекти, публічні 

виступи, дискусії 

МО: письмове, 

усне, залік 

МН: Бесіди, 

дискусії, публічні 

виступи, аудіо-

прослуховування, 

індивідуальні 

завдання в малих 

групах МО: 

письмове, усне, 

залік 

МН: 

Стимулювання і 

мотивація, 

інформаційно-

комп'ютерні 

проекти, аналіз 

помилок, бесіди 

МО: письмове, 

усне, залік 

МН: Навчальні 

екскурсії, групові 

тренінги, 

моделювання, 

дискусії із 

запрошенням 

фахівців МО: 

письмове, усне, 

залік 

ПРН9 МН: Дискусії, 

проекти, 

моделювання, 

ділова гра, кейс-

стаді МО: 

письмове, усне, 

залік 

МН: Бесіди, 

дискусії, аналіз і 

діагностика, 

проекти МО: 

письмове, усне, 

залік 

МН: Ділова гра, 

дискусії, 

індивідуальні 

завдання в малих 

групах, групові 

тренінги, 

інформаційно-

комп'ютерні 

проекти МО: 

письмове, усне, 

залік 

МН: Бліц-

опитування, 

моделювання, 

проекти, публічні 

виступи, дискусії 

МО: письмове, 

усне, залік 

МН: Бесіди, 

дискусії, публічні 

виступи, аудіо-

прослуховування, 

індивідуальні 

завдання в малих 

групах МО: 

письмове, усне, 

залік 

МН: 

Стимулювання і 

мотивація, 

інформаційно-

комп'ютерні 

проекти, аналіз 

помилок, бесіди 

МО: письмове, 

усне, залік 

МН: Навчальні 

екскурсії, групові 

тренінги, 

моделювання, 

дискусії із 

запрошенням 

фахівців МО: 

письмове, усне, 

залік 

ПРН10 МН: Дискусії, 

проекти, 

моделювання, 

ділова гра, кейс-

стаді МО: 

письмове, усне, 

залік 

МН: Бесіди, 

дискусії, аналіз і 

діагностика, 

проекти МО: 

письмове, усне, 

залік 

МН: Ділова гра, 

дискусії, 

індивідуальні 

завдання в малих 

групах, групові 

тренінги, 

інформаційно-

комп'ютерні 

проекти МО: 

письмове, усне, 

залік 

МН: Бліц-

опитування, 

моделювання, 

проекти, публічні 

виступи, дискусії 

МО: письмове, 

усне, залік 

МН: Бесіди, 

дискусії, публічні 

виступи, аудіо-

прослуховування, 

індивідуальні 

завдання в малих 

групах МО: 

письмове, усне, 

залік 

МН: 

Стимулювання і 

мотивація, 

інформаційно-

комп'ютерні 

проекти, аналіз 

помилок, бесіди 

МО: письмове, 

усне, залік 

МН: Навчальні 

екскурсії, групові 

тренінги, 

моделювання, 

дискусії із 

запрошенням 

фахівців МО: 

письмове, усне, 

залік 

ПРН11 МН: Дискусії, МН: Бесіди, МН: Ділова гра, МН: Бліц- МН: Бесіди, МН: МН: Навчальні 



проекти, 

моделювання, 

ділова гра, кейс-

стаді МО: 

письмове, усне, 

залік 

дискусії, аналіз і 

діагностика, 

проекти МО: 

письмове, усне, 

залік 

дискусії, 

індивідуальні 

завдання в малих 

групах, групові 

тренінги, 

інформаційно-

комп'ютерні 

проекти МО: 

письмове, усне, 

залік 

опитування, 

моделювання, 

проекти, публічні 

виступи, дискусії 

МО: письмове, 

усне, залік 

дискусії, публічні 

виступи, аудіо-

прослуховування, 

індивідуальні 

завдання в малих 

групах МО: 

письмове, усне, 

залік 

Стимулювання і 

мотивація, 

інформаційно-

комп'ютерні 

проекти, аналіз 

помилок, бесіди 

МО: письмове, 

усне, залік 

екскурсії, групові 

тренінги, 

моделювання, 

дискусії із 

запрошенням 

фахівців МО: 

письмове, усне, 

залік 

ПРН12 МН: Дискусії, 

проекти, 

моделювання, 

ділова гра, кейс-

стаді МО: 

письмове, усне, 

залік 

МН: Бесіди, 

дискусії, аналіз і 

діагностика, 

проекти МО: 

письмове, усне, 

залік 

МН: Ділова гра, 

дискусії, 

індивідуальні 

завдання в малих 

групах, групові 

тренінги, 

інформаційно-

комп'ютерні 

проекти МО: 

письмове, усне, 

залік 

МН: Бліц-

опитування, 

моделювання, 

проекти, публічні 

виступи, дискусії 

МО: письмове, 

усне, залік 

МН: Бесіди, 

дискусії, публічні 

виступи, аудіо-

прослуховування, 

індивідуальні 

завдання в малих 

групах МО: 

письмове, усне, 

залік 

МН: 

Стимулювання і 

мотивація, 

інформаційно-

комп'ютерні 

проекти, аналіз 

помилок, бесіди 

МО: письмове, 

усне, залік 

МН: Навчальні 

екскурсії, групові 

тренінги, 

моделювання, 

дискусії із 

запрошенням 

фахівців МО: 

письмове, усне, 

залік 

ПРН13 МН: Дискусії, 

проекти, 

моделювання, 

ділова гра, кейс-

стаді МО: 

письмове, усне, 

залік 

МН: Бесіди, 

дискусії, аналіз і 

діагностика, 

проекти МО: 

письмове, усне, 

залік 

МН: Ділова гра, 

дискусії, 

індивідуальні 

завдання в малих 

групах, групові 

тренінги, 

інформаційно-

комп'ютерні 

проекти МО: 

письмове, усне, 

залік 

МН: Бліц-

опитування, 

моделювання, 

проекти, публічні 

виступи, дискусії 

МО: письмове, 

усне, залік 

МН: Бесіди, 

дискусії, публічні 

виступи, аудіо-

прослуховування, 

індивідуальні 

завдання в малих 

групах МО: 

письмове, усне, 

залік 

МН: 

Стимулювання і 

мотивація, 

інформаційно-

комп'ютерні 

проекти, аналіз 

помилок, бесіди 

МО: письмове, 

усне, залік 

МН: Навчальні 

екскурсії, групові 

тренінги, 

моделювання, 

дискусії із 

запрошенням 

фахівців МО: 

письмове, усне, 

залік 

ПРН14 МН: Дискусії, 

проекти, 

моделювання, 

ділова гра, кейс-

стаді МО: 

письмове, усне, 

залік 

МН: Бесіди, 

дискусії, аналіз і 

діагностика, 

проекти МО: 

письмове, усне, 

залік 

МН: Ділова гра, 

дискусії, 

індивідуальні 

завдання в малих 

групах, групові 

тренінги, 

інформаційно-

комп'ютерні 

МН: Бліц-

опитування, 

моделювання, 

проекти, публічні 

виступи, дискусії 

МО: письмове, 

усне, залік 

МН: Бесіди, 

дискусії, публічні 

виступи, аудіо-

прослуховування, 

індивідуальні 

завдання в малих 

групах МО: 

письмове, усне, 

МН: 

Стимулювання і 

мотивація, 

інформаційно-

комп'ютерні 

проекти, аналіз 

помилок, бесіди 

МО: письмове, 

МН: Навчальні 

екскурсії, групові 

тренінги, 

моделювання, 

дискусії із 

запрошенням 

фахівців МО: 

письмове, усне, 



проекти МО: 

письмове, усне, 

залік 

залік усне, залік залік 

ПРН15 МН: Дискусії, 

проекти, 

моделювання, 

ділова гра, кейс-

стаді МО: 

письмове, усне, 

залік 

МН: Бесіди, 

дискусії, аналіз і 

діагностика, 

проекти МО: 

письмове, усне, 

залік 

МН: Ділова гра, 

дискусії, 

індивідуальні 

завдання в малих 

групах, групові 

тренінги, 

інформаційно-

комп'ютерні 

проекти МО: 

письмове, усне, 

залік 

МН: Бліц-

опитування, 

моделювання, 

проекти, публічні 

виступи, дискусії 

МО: письмове, 

усне, залік 

МН: Бесіди, 

дискусії, публічні 

виступи, аудіо-

прослуховування, 

індивідуальні 

завдання в малих 

групах МО: 

письмове, усне, 

залік 

МН: 

Стимулювання і 

мотивація, 

інформаційно-

комп'ютерні 

проекти, аналіз 

помилок, бесіди 

МО: письмове, 

усне, залік 

МН: Навчальні 

екскурсії, групові 

тренінги, 

моделювання, 

дискусії із 

запрошенням 

фахівців МО: 

письмове, усне, 

залік 

ПРН16 МН: Дискусії, 

проекти, 

моделювання, 

ділова гра, кейс-

стаді МО: 

письмове, усне, 

залік 

МН: Бесіди, 

дискусії, аналіз і 

діагностика, 

проекти МО: 

письмове, усне, 

залік 

МН: Ділова гра, 

дискусії, 

індивідуальні 

завдання в малих 

групах, групові 

тренінги, 

інформаційно-

комп'ютерні 

проекти МО: 

письмове, усне, 

залік 

МН: Бліц-

опитування, 

моделювання, 

проекти, публічні 

виступи, дискусії 

МО: письмове, 

усне, залік 

МН: Бесіди, 

дискусії, публічні 

виступи, аудіо-

прослуховування, 

індивідуальні 

завдання в малих 

групах МО: 

письмове, усне, 

залік 

МН: 

Стимулювання і 

мотивація, 

інформаційно-

комп'ютерні 

проекти, аналіз 

помилок, бесіди 

МО: письмове, 

усне, залік 

МН: Навчальні 

екскурсії, групові 

тренінги, 

моделювання, 

дискусії із 

запрошенням 

фахівців МО: 

письмове, усне, 

залік 

ПРН17 МН: Дискусії, 

проекти, 

моделювання, 

ділова гра, кейс-

стаді МО: 

письмове, усне, 

залік 

МН: Бесіди, 

дискусії, аналіз і 

діагностика, 

проекти МО: 

письмове, усне, 

залік 

МН: Ділова гра, 

дискусії, 

індивідуальні 

завдання в малих 

групах, групові 

тренінги, 

інформаційно-

комп'ютерні 

проекти МО: 

письмове, усне, 

залік 

МН: Бліц-

опитування, 

моделювання, 

проекти, публічні 

виступи, дискусії 

МО: письмове, 

усне, залік 

МН: Бесіди, 

дискусії, публічні 

виступи, аудіо-

прослуховування, 

індивідуальні 

завдання в малих 

групах МО: 

письмове, усне, 

залік 

МН: 

Стимулювання і 

мотивація, 

інформаційно-

комп'ютерні 

проекти, аналіз 

помилок, бесіди 

МО: письмове, 

усне, залік 

МН: Навчальні 

екскурсії, групові 

тренінги, 

моделювання, 

дискусії із 

запрошенням 

фахівців МО: 

письмове, усне, 

залік 

ПРН18 МН: Дискусії, 

проекти, 

моделювання, 

ділова гра, кейс-

МН: Бесіди, 

дискусії, аналіз і 

діагностика, 

проекти МО: 

МН: Ділова гра, 

дискусії, 

індивідуальні 

завдання в малих 

МН: Бліц-

опитування, 

моделювання, 

проекти, публічні 

МН: Бесіди, 

дискусії, публічні 

виступи, аудіо-

прослуховування, 

МН: 

Стимулювання і 

мотивація, 

інформаційно-

МН: Навчальні 

екскурсії, групові 

тренінги, 

моделювання, 



стаді МО: 

письмове, усне, 

залік 

письмове, усне, 

залік 
групах, групові 

тренінги, 

інформаційно-

комп'ютерні 

проекти МО: 

письмове, усне, 

залік 

виступи, дискусії 

МО: письмове, 

усне, залік 

індивідуальні 

завдання в малих 

групах МО: 

письмове, усне, 

залік 

комп'ютерні 

проекти, аналіз 

помилок, бесіди 

МО: письмове, 

усне, залік 

дискусії із 

запрошенням 

фахівців МО: 

письмове, усне, 

залік 

ПРН19 МН: Дискусії, 

проекти, 

моделювання, 

ділова гра, кейс-

стаді МО: 

письмове, усне, 

залік 

МН: Бесіди, 

дискусії, аналіз і 

діагностика, 

проекти МО: 

письмове, усне, 

залік 

МН: Ділова гра, 

дискусії, 

індивідуальні 

завдання в малих 

групах, групові 

тренінги, 

інформаційно-

комп'ютерні 

проекти МО: 

письмове, усне, 

залік 

МН: Бліц-

опитування, 

моделювання, 

проекти, публічні 

виступи, дискусії 

МО: письмове, 

усне, залік 

МН: Бесіди, 

дискусії, публічні 

виступи, аудіо-

прослуховування, 

індивідуальні 

завдання в малих 

групах МО: 

письмове, усне, 

залік 

МН: 

Стимулювання і 

мотивація, 

інформаційно-

комп'ютерні 

проекти, аналіз 

помилок, бесіди 

МО: письмове, 

усне, залік 

МН: Навчальні 

екскурсії, групові 

тренінги, 

моделювання, 

дискусії із 

запрошенням 

фахівців МО: 

письмове, усне, 

залік 

ПРН20 МН: Дискусії, 

проекти, 

моделювання, 

ділова гра, кейс-

стаді МО: 

письмове, усне, 

залік 

МН: Бесіди, 

дискусії, аналіз і 

діагностика, 

проекти МО: 

письмове, усне, 

залік 

МН: Ділова гра, 

дискусії, 

індивідуальні 

завдання в малих 

групах, групові 

тренінги, 

інформаційно-

комп'ютерні 

проекти МО: 

письмове, усне, 

залік 

МН: Бліц-

опитування, 

моделювання, 

проекти, публічні 

виступи, дискусії 

МО: письмове, 

усне, залік 

МН: Бесіди, 

дискусії, публічні 

виступи, аудіо-

прослуховування, 

індивідуальні 

завдання в малих 

групах МО: 

письмове, усне, 

залік 

МН: 

Стимулювання і 

мотивація, 

інформаційно-

комп'ютерні 

проекти, аналіз 

помилок, бесіди 

МО: письмове, 

усне, залік 

МН: Навчальні 

екскурсії, групові 

тренінги, 

моделювання, 

дискусії із 

запрошенням 

фахівців МО: 

письмове, усне, 

залік 

 

  



Таблиця 4. Загальна інформація про МТЗ 

 

Загальна інформація про вищий навчальний заклад: 

1 Кількість ліцензованих спеціальностей  161 

за 1 (бакалаврським) рівнем  61 

за 2 (магістерським) рівнем  64 

за 3 (освітньо-науковим/ освітньо-творчим) рівнем 36 

2 Кількість акредитованих освітніх програм  8 

за 1 (бакалаврським) рівнем  0 

за 2 (магістерським) рівнем  8 

за 3 (освітньо-науковим/ освітньо-творчим) рівнем 0 

3 Контингент студентів на всіх курсах навчання  20440 

на денній формі навчання  17230 

на інших формах навчання (заочна, дистанційна) 3210 

4 Кількість факультетів  19 

5 Кількість кафедр  141 

 

6 Кількість співробітників (всього) - в т.ч. педагогічних  4250 свівробітників із 

яких 2198 науково-

педагогічні 

працівники 

Серед них:   

- докторів наук, професорів докторів наук 267, 

професорів 225 

- кандидатів наук, доцентів кандидатів наук 1285, 

доцентів 895 

7 Загальна / навчальна площа будівель, кв. м  Загальна 100 176,7 м2 

Навчальна 64243,2 м2 

Серед них:   

- власні приміщення (кв. м)  98318,9 м2 загальна 

63457 м2 навчальна 

- орендовані (кв. м)  786,2 м2 

- здані в оренду (кв. м) 1281,55 м2 

8 Наявність бібліотеки ( в т.ч. кількість місць у 

читальному залі) 

Наукова бібліотека 

Львівського 

національного 

університету імені 

Івана Франка. 

Кількість місць – 315 

 

9 Кількість гуртожитків  7 

кількість місць для проживання студентів 3960 

 




