
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана 
Франка

Освітня програма 17096 іспанська мова та література

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 035 Філологія
 
 
Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства 
із забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. 
Відповідальність за підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на 
акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного 
агентства – https://naqa.gov.ua/
 
Використані скорочення:

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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Загальні відомості

 
1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у 
ЄДЕБО

282

Повна назва ЗВО Львівський національний університет імені Івана 
Франка

Ідентифікаційний код ЗВО 02070987

ПІБ керівника ЗВО Мельник Володимир Петрович

Посилання на офіційний 
веб-сайт ЗВО

www.lnu.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності 
ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/282

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в 
ЄДЕБО

17096

Назва ОП іспанська мова та література

Галузь знань 03 Гуманітарні науки

Спеціальність 035 Філологія

Спеціалізація (за наявності) 035.05 романські мови та літератури (переклад 
включно)

Рівень вищої освіти Бакалавр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі 
ступеня (рівня)

Повна загальна середня освіта
 

Термін навчання на освітній 
програмі

4 р. 0 міс.

Форми здобуття освіти на 
ОП

очна денна

Структурний підрозділ 
(кафедра або інший 
підрозділ), відповідальний 
за реалізацію ОП

кафедра французької філології

Інші навчальні структурні 
підрозділи (кафедра або 
інші підрозділи), залучені 
до реалізації ОП

кафедра англійської філології, кафедра світової 
літератури, кафедра класичної філології, 
кафедра історичного краєзнавства, кафедра 
загального мовознавства, кафедра безпеки 
життєдіяльності, кафедра політології, кафедра 
загальної педагогіки та педагогіки вищої школи, 
кафедра теорії та історії культури, кафедра 
філософії, кафедра українського прикладного 
мовознавства, кафедра фізичного виховання і 
спорту

Місце (адреса) 
провадження освітньої 
діяльності за ОП

79000 м.Львів, вул. Університетська, 1, факультет 
іноземних мов, кафедра французької філології

Освітня програма 
передбачає присвоєння 
професійної кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, 
яка присвоюється за ОП (за 
наявності)
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Мова (мови) викладання Українська, Іспанська
ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 96151

ПІБ гаранта ОП Помірко Роман Семенович

Посада гаранта ОП Завідувач кафедри

Корпоративна електронна 
адреса гаранта ОП

roman.pomirko@lnu.edu.ua

Контактний телефон 
гаранта ОП

+38(032)-239-47-37

Додатковий телефон 
гаранта ОП

відсутній

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Школа романістики має давню традицію і одним із провідних її центрів в Україні є кафедра 
французької філології із має 120-літньою історією. Кафедру французької філології, на якій викладають 
французьку та іспанську мови для студентів факультету іноземних мов, а також для студентів інших 
факультетів, засновано 1897 р. завдяки старанням проф. Е. Порембовича, на той час відомого 
дослідника у галузі історично-порівняльної романістики. У першій третині XX ст. тут працювали: 
засновник експериментальної фонетики, професор Зигмунд Черни, відомий літературознавець, 
дослідник народної латини та французької літератури професор Казимир Ярецький, перекладач 
Тадеуш Бой-Желенський, який напередодні Другої світової війни переїхав до Львова, а також Єжи 
Курилович – всесвітньовідомий фахівець з індоєвропейського мовознавства. До кінця 1970-х років на 
кафедрі викладав відомий дослідник творчості Данте в Україні, спеціаліст з історії французької мови, 
доцент О. А. Домбровський. У післявоєнний період на кафедрі сформувався колектив молодих 
викладачів, які збагатили її наукові й навчальні традиції новими дослідженнями. Серед них І. І. 
Обухівська, С. В. Палятинська, О. В. Тимофеєва, М. А. Войтюк, С. А. Волощак, С. І. Гузь, І. І. Бабінчук, А. 
М. Рочняк та інші. У різні роки кафедру очолювали доценти О. А. Домбровський, М. А. Войтюк та С. А. 
Волощак. З 1983 р. завідував кафедрою професор, доктор філологічних наук, заслужений професор 
Львівського національного університету імені Івана Франка, академік АН ВШ України Р.С. Помірко, 
відомий дослідник порівняльного романського та типологічного мовознавства. 
1996 року кафедра ініціювала розробку міжнародного проекту «Tempus-Tacis» – прикладні іноземні 
мови № JEP 10320 - 97. Партнерами цього проекту виступили університети міст Анже, Касерес та 
Ліверпуль. Після участі в конкурсі проект отримав схвалення, результатом якого стала діяльність 
інформаційного центру з викладання мов за допомогою сучасних технологій. Завдяки проекту 
«Tempus-Tacis» понад 50 викладачів факультету іноземних мов проходили наукові стажування в 
Англії, Франції та Іспанії, а студенти мали можливість вдосконалювати знання мов. 
За останні 30 років під керівництвом проф. Помірка Р.С. на кафедрі сформувалася визнана в Україні 
школа когнітивної лексикології романських мов. Про науковий авторитет підрозділу свідчить участь її 
провідних науковців у спеціалізованій Раді з захисту кандидатських дисертацій з германістики, 
порівняльно-історичного та типологічного мовознавства. Більше 50 років видається на факультеті 
іноземних мов всеукраїнський науковий збірник «Іноземна філологія», який об’єднав навколо себе 
лінгвістів України, членом редакції є проф. Р.С. Помірко, а також «Вісник Львівського національного 
університету імені Івана Франка: Серія «Іноземні мови», головний редактор - проф. Р.С. Помірко. 
Кафедра має високі показники якості науково-педагогічних кадрів, які з кожним роком зростають. 
Щороку відбуваються захисти дисертацій викладачів (з останніх: А. Кабов, Н. Ярошко, Х. Лесько, О. 
Сайфутдінова,         О. Маєвська). Всі викладачі кафедри проходять підвищення кваліфікації у внз 
України, а також за кордоном, зокрема у Франції, Швейцарії, Польщі, Іспанії. У 1998 році  розпочалася 
плідна співпраця з Агенцією з Міжнародного Співробітництва і Розвитку Іспанії від Міністерства 
Закордонних Справ Іспанії, в рамках якої на факультеті іноземних мов працюють лектори, носії 
іспанської мови. Також, налагоджені контакти з Асоціацією іспаністів України та Посольством 
Королівства Іспанії в Україні. Одним із результатів співпраці стало проведення IV Міжнародного 
конгресу іспаністів, участь у якому взяли понад 120 учасників з України, Європи та Латинської 
Америки. Більшість викладачів іспанської філології, будучи активними членами Асоціації іспаністів 
(серед них: Цимбалістий І.Ю., Маєвська О.Т., Жох І.П., Кушнір О.П. (перший віцепрезидент 2015-
2017рр.) сприяють розвитку іспаністики на теренах України. Кафедра є єдиним у Західній Україні 
офіційним центром з проведення іспитів з іспанської мови на отримання сертифікату міжнародного 
зразка (DELE).
Кафедра французької філології співпрацює з навчальними закладами відповідного профілю, 
налагоджує тісні зв’язки з науковими, освітніми, мистецькими, творчими центрами та установами  в 
Україні і за її межами. Зокрема, укладено угоди із загальноосвітніми школами, ліцеями міста Львова та 
області, міжнародними компаніями, посольствами та консульствами, підтримуються тісні зв’язки з 
університетами, дослідницькими центрами та фундаціями, окремими університетськими кафедрами 
та інститутами Іспанії, Канади, Німеччини, Польщі, Словаччини, Франції, Чеської Республіки, Сербії та 
Швейцарії. 
Кафедра проводить заходи для підвищення науково-методичної майстерності викладачів іспанської 
мови. Серед інших, Всеукраїнський науково-методичний семінар та дидактична майстерка за участю 
координатора іспитів DELE Інституту Сервантеса м. Варшава ( Польща).
 Освітньо-професійну програму «Іспанська мова та література» першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти за спеціальністю 035 Філологія галузі знань 03 Гуманітарні науки було створено робочою 
групою на кафедрі французької філології факультету іноземних мов Львівського національного 
університету імені Івана Франка відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та стандартів вищої 
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освіти України, розроблених Міністерством освіти і науки України та впроваджено у 2016 році. ОП 
погоджена та схвалена Вченою Радою факультету іноземних мов (протокол № 10 від 27 червня 2016 
року). Із часів заснування кафедра виконує підготовку здобувачів вищої освіти спеціальності 035 
Філологія (попередній Сертифікат про акредитацію від 13.10.2010 р., серія НД-II, № 1420271). 
Програмний термін навчання на основі повної загальної середньої освіти –  4 роки (240 кредитів ЄКТС), 
форма навчання – денна. 
 Розробці та започаткуванню програми передував етап аналізу ринку праці, зокрема, у сфері освітніх 
послуг, бізнесу та економіки регіону. Були проаналізовані заявки щодо підготовки фахівців від 
загальноосвітніх навчальних закладів, курсів іноземних мов, державних установ, міжнародних 
організацій, перекладацьких бюро тощо. За результатами аналізу ринку праці, основу якого склали 
опитування центрів зайнятості, підприємств, установ та організацій, були виявлені тенденції до 
зростання попиту на фахівців спеціальності «Іспанська мова та література». Такий попит пов’язаний із 
реформами у галузі середньої освіти, пожвавленням міжнародних контактів та стрімким розвитком 
міжкультурної комунікації. Актуальність розробки освітньої програми обумовлена зростанням вимог 
до якості сучасної освіти і рівня професійно-педагогічної компетентності сучасних вчителів іноземної 
мови та літератури, що вимагає спеціалізованої комплексної філологічної та педагогічної підготовки. 
Потреба закладів освіти у педагогах, здатних здійснювати освітню діяльність з використанням 
сучасних наукових досягнень у галузі філології та інноваційних методів навчання; висока 
затребуваність викладачів іспанської та англійської мов та літератур на вітчизняному й регіональному 
ринках праці; відсутність аналогічних освітніх програм підготовки бакалаврів у регіональних закладах 
вищої освіти – ці та інші чинники стали передумовами створення освітньої програми «Іспанська мова 
та література». Реалізація програми передбачає вивчення філологічних, педагогічних, мовознавчих, 
літературознавчих дисциплін, акцент при викладанні яких робиться на соціальні та мовні 
комунікативні стратегії спілкування, а також на методичні аспекти навчання профільних дисциплін із 
метою забезпечення практичних потреб вітчизняної освітньої галузі. Випускники програми 
підготовлені до розв’язання складних спеціалізованих завдань та проблем у галузі лінгвістики та 
перекладу в процесі професійної діяльності. Якість викладання дисциплін освітньої програми 
забезпечується високим професійним та науковим рівнем викладачів, що підтверджується 
відповідними показниками якості та успішності студентів. 
 Випускники ОП «Іспанська мова та література» спеціальності 035 Філологія галузі знань 03 
Гуманітарні науки отримують фах «Бакалавр філології. Фахівець двох іноземних мов та літератури». 
ОП розроблена таким чином, що навчання дозволяє майбутнім фахівцям-філологам, вчителям, 
перекладачам успішно працевлаштовуватися до навчальних закладів, підприємств, державних та 
приватних установ Львова й області.
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року та набір на ОП

 
Рік 

навчання
Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг набору 
на ОП у 

відповідному 
навчальному 

році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня 
поточного навчального року

У тому числі іноземців

ОД ОД

1 курс 2019 - 2020 24 24 0

2 курс 2018 - 2019 39 39 0

3 курс 2017 - 2018 16 16 0

4 курс 2016 - 2017 4 4 0
 

Умовні позначення:  ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – 
дуальна.

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої 

освіти
Інформація про освітні програми

початковий рівень 
(короткий цикл)

програми відсутні

перший 
(бакалаврський) 
рівень

9021 латинська-старогрецька, грецька мова і 
література
9024 англійська мова і література
9126 хорватська мова та література
9344 Переклад (німецька мова)
10422 китайська мова і література
10963 французька мова та література
11739 японська мова і література
12162 чеська мова і література
12165 українська мова та література
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14285 німецька мова і література
14286 арабська мова та література
16579 Переклад (англійська мова)
16974 польська мова та література
17096 іспанська мова та література
17525 Англійська мова та література
17527 Англійська мова та література
17530 Німецька і англійська мови та літератури
17531 Іспанська мова та література (на базі іспанської 
мови)
17532 Іспанська мова та література (на базі англійської 
мови)
18018 словацька мова та література
18019 сербська мова та література
18020 турецька мова та література
18021 перська мова та література
22904 Французька та англійська мови і літератури
22905 Іспанська та англійська мови і літератури
22906 Англійська та друга іноземні мови і літератури
22907 Переклад (англійська та друга іноземні мови)
22908 Німецька та англійська мови і літератури
22909 Переклад (німецька та друга іноземні мови)
22910 Латинська-старогрецька, грецька мови і 
літератури
22915 Болгарська мова та література
22916 Польська мова та література
22917 Хорватська мова та література
22918 Чеська мова та література
22919 Арабська мова та література
22920 Китайська мова та література
22921 Перська мова та література
22922 Японська мова та література
22924 Прикладна лінгвістика
28064 Слов’янські мови та літератури (переклад 
включно), перша - словенська
29263 Класична філологія і англійська мова
29566 Літературна творчість
22725 035.041 Германські мови та літератури 
(переклад включно), перша - англійська
29711 Переклад двох іноземних мов та міжкультурна 
комунікація
30220 Німецька та англійська мови і літератури 
(переклад включно)
30225 Турецька мова та література
30226 Словацька мова та література
30227 Сербська мова та література
30263 Словенська мова та література
30478 Германські мови та літератури (переклад 
включно), перша - англійська: англійська та друга 
іноземні мови і літератури
37165 Романські мови та літератури (переклад 
включно)
22923 Фольклористика

другий 
(магістерський) 
рівень

9345 японська мова і література
9346 прикладна лінгвістика
9732 латинська-старогрецька, грецька мова і 
література
10114 сербська мова та література
10117 арабська мова та література
10505 польська мова та література
10631 мова і література (англійська)
10756 фольклористика
10961 російська мова та література
11195 мова і література (французька)
11738 Переклад (німецька мова)
11828 мова і література (німецька)
11859 перська мова та література
11916 Переклад (англійська мова)
11917 чеська мова і література
16581 українська мова та література
17047 іспанська мова та література
17682 хорватська мова та література
17695 словацька мова та література
17714 Англійська мова та література
17718 Французька мова та література
17723 Німецька і англійська мова та література
22898 Французька та друга іноземні мови і літератури
22899 Іспанська та друга іноземні мови і літератури
22900 Англійська та друга іноземні мови і літератури
22901 Німецька та друга іноземні мови і літератури
22902 Переклад ( англійська та друга іноземні мови)
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22903 Переклад (німецька та друга іноземні мови)
22911 Латинська-старогрецька, грецька мови і 
літератури
22925 Польська мова та література
22926 Сербська мова та література
22927 Чеська мова та література
22928 Арабська мова та література
22929 Турецька мова та література
22930 Перська мова та література
22931 Японська мова та література
28065 Слов’янські мови та літератури (переклад 
включно), перша - словенська
29629 Латинська-старогрецька та друга іноземна мови 
і літератури
29712 Переклад двох іноземних мов та міжкультурні 
німецькі студії
30264 Німецька та англійська мови і літератури 
(переклад включно)
31005 Китайська мова та література
31011 Словацька мова та література
31014 Болгарська мова та література
31072 Російська мова та література
39554 Хорватська мова та література
17660 літературна творчість

третій (освітньо-
науковий/освітньо-
творчий) рівень

36786 Філологія

 
7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
самооцінювання, кв. м.
 
 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 163345 64243

Власні приміщення ЗВО 
(на праві власності, 
господарського відання 
або оперативного 
управління)

162647 64243

Приміщення, які 
використовуються на 
іншому праві, аніж право 
власності, господарського 
відання або оперативного 
управління (оренда, 
безоплатне користування 
тощо)

698 0

Приміщення, здані в 
оренду 

1071 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма 17096 Osvitnia 
programa.pdf

s0aEV6LaSsCF1yZMswmhkJEFRvm4fmrn+ZLfLfTiPlI=

Навчальний план за 
ОП

17096 Navchalnyy 
plan bacalavra 

filologii.pdf

yGr2QaZJcHbZzJeqIXK5681IPdZKug8HNqyu1ij/gXY=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

рецензія ІСП Руна.pdf Pc7jL+4LYZKrBNvGondk3havD4TZVXtez4o6qeGYhhI=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

рецензія ІСп 
Вишинський.pdf

jcux9utUJg3uu2Ay0dXvd2fBBc4WbFbElMC36frMJfg=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія ІСП Київ 
лінгвістичний.pdf

KovOXfNRuew0e+/wAOx95ppHwhzJv7cWWCFNSFOe+1k=
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Рецензії та відгуки 
роботодавців

рецензія Ісп Київ 
Шевченка.pdf

Wx+BxGu115Inq/VljkBjNSmsPHW7CuLGm3mDATyv4HQ=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

рецензія Ісп 
Миколаїв.pdf

bMYVkakiPCiSQ54OyeOTQojmlvjjeA7L91Pt4QSrGDA=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 
Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?
Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра філології має на меті забезпечити комплексну 
підготовку фахівців у галузі романської філології, опанування іспанською та другою іноземною 
мовами на рівні С1 і В2 відповідно, оволодіння базовими навичками філологічних досліджень, аналізу 
теоретичних та практичних аспектів мовного та літературного матеріалу, усного та письмового 
перекладу, навчання іноземних мов. ОПП формує фахівців, здатних до виконання професійних 
завдань інноваційного характеру, що забезпечує широкі можливості у працевлаштуванні.
Програма передбачає академічну мобільність студентів за кордоном, зокрема у рамках програми 
Еразмус + КА1.
Особливостями ОП у порівнянні з іншими вітчизняними є ґрунтовна базова теоретична підготовка 
студента, отримана завдяки нормативним обов’язковим дисциплінам, та більша свобода вибору для 
студента. Окрім права на вибір другої іноземної мови, студентові пропонуються 20 блоків дисциплін 
професійно-практичної та соціально-економічної підготовки, що доповнюють знання з нормативних 
дисциплін. 
Менша кількість годин, відведених на практику, компенсується більшою кількістю кредитів для 
практики першої та другої іноземних мов (60 і 30); переклад виділяється в окрему нормативну 
дисципліну, доповнену  вибірковим блоком.
Завдяки низці обов’язкових компонентів приділяється більше уваги вихованню національно свідомого 
громадянина та охороні фізичного здоров’я молодої людини.
Державна атестація відбувається у формі екзаменів з першої і другої іноземних мов та національної 
літератури.
 
Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії 
та стратегії ЗВО
Цілі ОП першого (бакалаврського) рівня вищої освіти відповідають пункту 1.8.  Статуту Львівського 
національного університету ім. Івана Франка. https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf
ОП реалізує концепцію освітньої діяльності Університету, яка ґрунтується на особистісній орієнтації 
освіти, формуванні національних та загальнолюдських цінностей, створенні рівних можливостей для 
молоді у здобутті якісної освіти, створенні та розвиткові цінностей громадянського суспільства. ОП 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти орієнтована на формування сучасного світогляду 
студента як члена громадянського суспільства, на можливість вільного вибору ним дисциплін (у 
межах навчального плану), на участь у міжнародній академічній мобільності, на системне опанування 
та поєднання теоретичних знань та практичних навиків (підрозділ 3.1 Статуту).
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf
Цілями ОП є здобуття поглиблених знань та професійної підготовки у сфері філології, викладання 
іноземних мов, формування фахівців, що відповідає Стратегії 2016 ЛНУ ім. Івана Франка як 
університету інноваційного, інтеграційного, відкритого, демократичного (Посилення ролі 
університету в суспільстві, c. 15) http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/2016-strategy.pdf та 
головним засадам «Положення про організацію освітнього процесу у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка від 21.06.2018 р.».
 
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
Під час формування цілей та програмних результатів навчання ОП першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти були враховані інтереси та пропозиції зацікавлених сторін (стейкхолдерів).
Здобувачі вищої освіти впливають на формування ОП через органи студентського самоврядування та 
своїх представників у Вченій раді факультету та університету, де відбувається обговорення ОП 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, її мети, завдань, переліку навчальних дисциплін, 
програмних результатів навчання і навчального плану та їхнє затвердження.
Загально-університетські структури, такі як студентський уряд (http://students.lnu.edu.ua/self-
government/), профком студентів (http://ppos.lnu.edu.ua/) у своїй діяльності долучаються до 
обговорення проблем імплементації побажань до якості ОП, розуміння майбутніх компетентностей. 
Опитування та аналіз зацікавлених сторін здійснюється центром моніторингу 
(http://www.lnu.edu.ua/research/research-centres-and-laboratories/monitoring-centre/).
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- роботодавці
Роботодавці  через систему укладених угод з іншими навчальними закладами безпосередньо залучені 
у навчальний процес, а це уможливлює вплив на якість формування майбутніх фахівців відповідно до 
найактуальніших вимог та запитів ринку праці; випускники володіють компетенціями, необхідними 
для роботи у професійних сферах діяльності, загальноосвітніх закладах, у громадських організаціях; 
особливу увагу у процесі навчання приділено формуванню навиків командної роботи та лідерських 
якостей випускників. На факультеті іноземних мов проводяться зустрічі викладачів університету, 
вчителів загальноосвітніх шкіл, інших зацікавлених осіб, де розглядаються основні положення освітніх 
програм, які реалізуються на факультеті. 
Зовнішні стейкхолдери (НВК «Школа-садок «Софія»», Ліцей №18 Львівської міської ради та ін.) 
залучаються до обговорення як ОП в цілому, так і до наповненості освітніх компонентів. Зокрема, 
було враховане побажання щодо включення в ОП ширшого діапазону методичних дисциплін. Кафедра 
веде постійний діалог із роботодавцями та місцевою владою щодо врахування сучасних тенденцій 
галузі в навчальному процесі. 

- академічна спільнота
Тісна співпраця  та обмін досвідом з академічною  спільнотою вітчизняних ЗВО (Чорноморський 
національний університет імені Петра Могили, Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка) сприяє якісним позитивним змінам в ОП першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, яка 
розглядалася на засіданнях кафедри відповідних установ, а також на кафедрі французької філології і 
Вченій раді факультету іноземних мов. Робочі навчальні програми складали науково-педагогічні 
працівники кафедри, які забезпечують викладання відповідних дисциплін, та розглядали на засіданні 
кафедри та Вченої ради факультету. На всіх цих етапах науково-педагогічні працівники мають змогу 
впливати на формування цілей і програмних результатів навчання, вносити побажання щодо 
вдосконалення програм курсів.
У процесі навчання під керівництвом викладача студент закріплює та вдосконалює навики науково-
пошукової діяльності, розвивається як самостійний дослідник, чому сприяють участь у науковій роботі 
кафедри та факультету іноземних мов, у всеукраїнських та міжнародних студентських конференціях; 
в ході яких студенти обмінюються думками та налагоджують наукові контакти з студентами інших 
українських та закордонних ЗВО. 

- інші стейкхолдери
випускник ОП першого (бакалаврського) рівня вищої освіти має широкий вибір можливого 
працевлаштування, оскільки одними з головних його умінь є здатність критичного мислення, аналізу, 
публічного висловлювання в усній та письмовій формі, організаторській, педагогічній та науковій 
роботі, що забезпечує зацікавлення ним як потенційним працівником надзвичайно широкого кола 
роботодавців: освітні заклади, туристичні, мовні агенції та агенції перекладу, сфери обслуговування,  
IT-компанії, приватний бізнес, державні установи, PR-служби, Сall-центри,  індивідуальна творча та 
інтелектуальна діяльність. Так, постійна співпраця з ФОП Вишинський В.І. (мовний центр “Portuñol”), 
ТОВ «Нестле Україна», Школою іноземних мов “Language Step”, ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет» 
знайшла своє відображення у збільшенні дисциплін з перекладу.
Університет уклав угоду з управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської 
ради від 16 вересня 2016 р. Згідно з цією угодою студенти ОП першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти проходять педагогічну практику у загальноосвітніх школах, коледжах і ліцеях Львова, а 
Львівської області – згідно листів-погодження.

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають 
тенденції розвитку спеціальності та ринку праці
Серед основних тенденцій сучасного розвитку спеціальності «Філологія» є зв’язок лінгвістики з 
суміжними науками, контрастивна лінгвістика, а також  прикладна лінгвістика, націлена на вирішення 
конкретних практичних завдань, таких як викладання іноземної мови, лексикографії, 
термінознавства, практичної стилістики.
 Вимоги сучасного ринку, медійного середовища, входження України в європейський освітній простір 
зумовлюють потребу у працівникові, який володіє навиками письмової й усної комунікації рідною та 
іноземною мовами, є кваліфікованим фахівцем у галузі викладання іспанської мови, перекладу, 
здатного до  самостійної роботи, пошуку та аналізу інформації, застосування знань у практичних 
ситуаціях, використання інформаційних технологій, системного мислення, креативності, 
толерантності, усвідомлення гендерних проблем, до безперервного навчання, опановування нових 
для себе навиків й умінь.
Ці тенденції розвитку спеціальності та ринку праці знаходять своє відображення у цілях та 
програмних результатах навчання ОП «Іспанська мова та література», де значна увага приділяється 
формуванню у здобувачів вищої освіти навиків до розв’язання професійних проблем в галузі філології 
та лінгвістики, публічних виступів іспанською мовою, усного та письмового перекладу. Це дозволяє 
випускникові бути конкурентним на ринку праці, швидко адаптуватися до нових умов та запитів. 
Цілі та програмні результати переглядаються у міру потреби, щоб забезпечити актуальні 
компетентності випускника.
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Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів 
навчання ОП було враховано галузевий та регіональний контекст
Програма націлена на широкий галузевий контекст гуманітарних наук. Дисципліни, що входять до 
програми, формують не лише розуміння місця філології серед інших гуманітарних наук, але й бачення 
численних перетинів, використання філологічних методів в різних науках тощо. Галузевий контекст 
характеризується реформаційними процесами у сфері освіти. Володіння іноземною мовою стає 
нагальною потребою для фахівця будь-якого напрямку. Оволодіти іншомовними комунікативними 
компетентностями значно допоможе вивчення іноземної мови через інші навчальні предмети та 
курси. 
Встановлення нових суспільних відносин в державі зумовило необхідність впровадження нових 
принципів навчання: глибока і водночас доступна науковість навчального матеріалу, максимальна 
спрямованість теоретичного матеріалу на вирішення практичних завдань, прищеплення студентам 
інтересу до самостійного поглиблення знань. Фахівці здатні виконувати  переклад (усний/письмовий) 
на професійному рівні, викладати у навчальних закладах, використовуючи при цьому сучасні 
універсальні та спеціалізовані інформаційні технології (комунікаційні, пошукові, аналітичні). Це має 
важливе значення, оскільки у регіоні, де знаходиться ЗВО, є велика кількість міжнародних компаній, 
шкіл, перекладацьких і туристичних агенцій, які мають щоразу більшу потребу у випускниках ОП.
Цілі ОП першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, підходи до викладання і навчання, внесення 
змін до компетентностей і програмних результатів навчання уточнюються кафедрою і обговорюються 
на засіданнях кафедри та факультету. 

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів 
навчання ОП було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм
ОП першого (бакалаврського) рівня вищої освіти розроблена співробітниками кафедри під 
керівництвом завідувача та гаранта. У процесі розробки програми вивчався досвід філологічних шкіл, 
сучасних українських та іноземних програм; переглядалися програми європейських університетів, 
доступні на інтернет-сторінках університетів; провадилися консультаційні розмови з викладачами і 
науковими працівниками. 
Для розробки комплексу дисциплін професійної і практичної підготовки, спеціалізації та дисциплін 
вільного вибору студента було вивчено і проаналізовано навчально-освітній комплекс Вроцлавського 
університету (Польща),  університету м. Краків (Польща), університету м. Кадіс, університету Деусто, 
м. Більбао, університету Валенсії, (Іспанія); проведено консультації із науковцями Київського 
національного університету ім. Т.Г. Шевченка, Київського лінгвістичного університету, 
Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, Дрогобицького 
педагогічного університету ім. І. Франка, Чернівецького національного університету, Варшавського 
університету, університету м. Жешув, університету прикладних наук у  м. Ниса, що слугували певним 
орієнтиром при розробці ОП. 
Використано чимало спільних принципів, наприклад, запровадження більш фокусного, проблемного 
підходу до формування курсів. Цей досвід також утвердив думку про доцільність переваги дискусій 
та конверсаторій над лекціями у навчальному процесі.  

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених 
стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти
Станом на 2016 рік відсутній затверджений Стандарт вищої освіти за спеціальністю 035 Філологія. 
Розробники ОП керувались вимогами Національної рамки кваліфікацій першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти та проектом Стандарту вищої освіти за спеціальністю 035 Філологія для першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти, затвердженого у 2019р. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-
2011-%D0%BF

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?
Програмні результати навчання ОП відповідають вимогам першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Національної рамки кваліфікацій і передбачають здобуття випускником спеціалізованих 
концептуальних знань, пов’язаних із сучасними здобутками у сфері філології, лінгвістики та 
перекладу, уміння  здійснювати науково-дослідну та викладацьку діяльності шляхом проведення 
досліджень та запроваджень інноваційних методів, а також розвиток критичного галузевого 
мислення. 
Зміст навчання враховує новітні вимоги щодо зв'язку вивчення теоретичних дисциплін та їх 
застосуванням у практичній діяльності через проходження педагогічної практики; формує фахівців, 
здатних до виконання професійних завдань та обов'язків інноваційного характеру; поєднує 
студентоцентроване навчання, різні форми проблемно-орієнтованого навчання, викладання у формі 
лекцій, семінарів, практичних занять та самостійної роботи.
У ході окремих курсів студент опановує основні поняття та концепції, гіпотези мови, її внутрішню 
структуру, найважливіші категорії, загальні закономірності романських мов, порівняльний аналіз 
мовних явищ в різних контекстних умовах; лексико-семантичну систему мови, особливості світового 
літературного процесу та своєрідність окремих історичних періодів розвитку літератури та 
літературознавчого дискурсу, взаємозв'язки з іншими гуманітарними науками.
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У процесі навчання студент формує, розвиває та закріплює аналітично-дослідницькі здатності та 
інструменти для розв’язання проблем, інноваційних впроваджень нових знань та ін. Завдяки набутим 
знанням випускник володіє практичними навичками інтерпретації та лінгвостилістичного аналізу 
оригінальних іспанських та іспаномовних різножанрових текстів; вільно і правильно спілкується 
іноземною мовою (з дотриманням усіх фонетичних, лексико-синтаксичних, граматичних норм) у різних 
комунікативних ситуаціях відповідно до загальноєвропейського рівня С1 (іспанська  мова) та В2 
(друга іноземна мова), навичками педагогічної діяльності з викладання іноземних мов у середніх 
навчальних закладах.
Під час навчання, здобуваючи глибокі філологічні знання, студенти мають змогу підкріплювати їх 
уміннями і навичками через практичні вибіркові курси. Додаткові компетентності, що здобуваються як 
через окремі курси, так і в межах кожного курсу програми, дають можливість випускникам програми 
успішно працювати самостійно чи у складі групи. Студент здатен формувати здатності лідера та/або 
учасника команди, брати на себе відповідальність за роботу певної групи, планувати роботу, 
перебувати на відповідних керівних посадах, здійснювати адміністрування, ставити цілі та досягати їх 
у командній або індивідуальній роботі, займатися професійною самоосвітою та самовихованням, вміти 
аналізувати педагогічний та власний досвід роботи, здійснювати самоконтроль, самооцінку, 
самоорганізацію та орієнтуватися на подальше розширення власних компетенцій. 

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?
240

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)?
207

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої 
освіти?
60

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї 
спеціальності (спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?
Зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності. Зі 180 кредитів, відведених 
на нормативні дисципліни, 159 кредитів відповідають предметній області (з них 6 кредитів – це 
педагогічна практика);  а з 60 вибіркових, 48 кредитів – це фахові дисципліни і 12 кредитів – загальні. 
Вивчаються базові мовознавчі та літературознавчі дисципліни, зорієнтовані на засвоєння 
фундаментальних знань з літературознавства, мовознавства; на формування філологічного мислення 
і глибини розуміння міжкультурних процесів; на різноплановий аналіз тексту. Фахово орієнтовані 
дисципліни «Перша іноземна мова (іспанська)» та «Друга іноземна мова (англійська)» забезпечують 
вільне володіння іспанською та англійською мовами з дотриманням усіх фонетичних, лексико-
синтаксичних і граматичних норм у різних комунікативних ситуаціях відповідно до 
загальноєвропейського рівня С1 (іспанська мова) та В2 (англійська мова); розуміння широкого спектру 
складних та об’ємних текстів; вміння працювати з діловими паперами і проводити ділові переговори. 
Завдяки курсу «Теорія і практика перекладу» студенти набувають вміння перекладати різноманітні 
тематичні тексти, науково-технічну документацію, публіцистичні статті, фрагменти художньої 
літератури; виконувати усний переклад фонограм, текстів загального та суспільно-політичного плану; 
виконувати порівняльний аналіз перекладів у зіставленні з оригіналами
Фахово орієнтовані дисципліни безпосередньо пов’язані також з теоретичним змістом предметної 
сфери. Такі дисципліни, як «Вступ до спеціальності», «Історія мови», «Лексикологія», «Стилістика», 
«Теоретична граматика» забезпечують розкриття сучасних особливостей системи мови шляхом 
вказування на їх історичні причини та тенденції; вміння оперувати основними поняттями лексикології, 
вміння комунікативно виправдано використовувати стилістичні ресурси мови залежно від ситуації 
мовлення та характеризувати  письменницький стиль запропонованого автора; вміння 
характеризувати граматичну будову іспанської мови та застосовувати теоретичні знання у 
практичному викладанні іспанської мови.
«Педагогіка» та «Методика навчання іноземної мови» забезпечують якісну підготовку фахівця, який 
вміє застосовувати на практиці основні дидактичні методи навчання іноземних мов, володіє 
технологією навчання іншомовного спілкування. Надзвичайно важливою у цій підготовці є 
«Педагогічна практика», що здійснюється у загальноосвітніх закладах м. Львова відповідно до 
укладених угод, яка допомагає студентові сформувати необхідні навики саме у сегменті викладання 
фахових дисциплін.
Завдяки дисциплінам вільного вибору є можливість поглибити знання, отримані у процесі викладання 
нормативних мовознавчих та літературознавчих дисциплін, методики викладання іноземної мови, а 
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також практично готуватися до перекладацької та наукової діяльностей.
Самостійна робота студента, згідно запропонованих викладачем тем, також сприяє досягненню 
програмних результатів навчання, які корелюють із загальними компетенціями фахівця.

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної 
освітньої траєкторії?
Індивідуальна освітня траєкторія відповідно до чинного Закону України «Про освіту». Студент має 
право формувати свою освітню траєкторію через реалізацію індивідуального плану навчання, що 
базується на врахуванні його потреб, запитів та можливостей. Згідно плану, студент отримує належні 
знання та набуває компетенцій згідно з програмними результатами навчання у бажаний або 
доступний для нього спосіб. Для отримання індивідуального плану студент повинен подати заяву та 
документи на ім’я декана, які аргументують причини переходу на індивідуальний план навчання. Крім 
того, формуванню індивідуальної освітньої траєкторії сприяє задіяння студентом принципу 
академічної мобільності, який передбачає перезарахування кредитів у випадку навчання студента у 
вітчизняному чи закордонному навчальних закладах. Складові індивідуальної траєкторії наявні у 
самому процесі навчання –через вибірковість дисциплін за допомогою системи «Деканат» 
http://dekanat.lnu.edu.ua/ 

«Положення про організацію освітнього процесу»(http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf),
«Тимчасове положення 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_mobility.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

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних 
дисциплін?
У структурі навчального плану ОП є цикл вибіркових дисциплін загальною кількістю 60 кредитів ЄКТС. 
Його складають більше сорока  навчальних дисциплін, з яких студент може обрати двадцять: дві у 
другому семестрі, три – у третьому, четвертому, п’ятому, шостому, сьомому та восьмому семестрах. 
Перелік пропонованих вибіркових дисциплін передбачає широкий спектр зацікавлень студента: від 
предметів загальної підготовки або суміжних дисциплін, з яких слід вибрати чотири, – до 
вузькофахових, з яких слід вибрати шістнадцять. Таким чином, слухач може розширювати свої знання 
у двох сегментах навчальної програми. Право здобувача вищої освіти на вибір реалізується повною 
мірою. До вибіркових дисциплін загальної підготовки належать «Бізнес у соціальних мережах», 
«Лідерство та професійна успішність у бізнесі», «Юридичний самозахист», «Історичні пам’ятки 
Галичини», тощо. До суміжних дисциплін входять «Сюрреалізм у літературі, мистецтві та кіно», 
«Культура спілкування», «Риторика сучасного ділового спілкування», «Людина як предмет філософії і 
літератури  екзистенціалізму» та інші. Слід зауважити, що кожна з цих дисциплін сприяє не лише 
набуттю загальних знань, а й розширює професійну компетентність випускника. До циклу вибіркових 
дисциплін професійної і практичної підготовки, що поглиблюють знання з іспанської філології, 
належать: «Орфографія сучасної іспанської мови», «Основи філології», «Комунікативно-письмова 
компетенція у лінгвістичній практиці», «Іспанський комунікативний етикет», «Лексикографія», 
«Емотивна фразеологія», «Ділова іноземна мова», «Іспаномовний масмедійний дискурс», «Риторика», 
«Видатні постаті та їх роль у розвитку іспанської мови», «Вплив філософських концепцій на розвиток 
іспанської літератури XVII-XVIII ст.», «Основи наукових досліджень», «Усний переклад», «Феміністичні 
тенденції іспанської літератури», «Сучасні методи навчання», «Граматика в комунікації» та інші. 
Більшість курсів побудовані як конверсаторії як практичні заняття, яким відводиться половина від 
загальної кількості годин на курс. Ці дисципліни забезпечують світоглядну та фахову підготовку 
студентів як у практичній, так і в дослідницькій сферах діяльності. 
Перелік курсів з описом формується навесні попереднього року, тоді ж студенти обирають курси на 
наступний рік, в яких зацікавлені. У ситуації, коли курс загального характеру не набирає необхідної 
кількості студентів (25 осіб для загальних курсів), студенти обирають повторно з курсів, які точно 
відбудуться. 
Також мають можливість змінити курс (за наявності місць) у перший тиждень, коли курси вже 
відбуваються, якщо курс не відповідає зацікавленням. Фахово-орієнтовані курси вибираються 51% 
групи.
Положення про організацію освітнього процесу (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf); 
Положення, яке регламентує порядок вибору дисциплін – (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/2015-12-31-polozhennia.pdf).

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів 
вищої освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної 
діяльності
Головним періодом закріплення та реалізації практичних навиків випускників є педагогічна практика, 
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що відбувається у восьмому навчальному семестрі у загальноосвітніх закладах м. Львова відповідно 
до укладених угод із залученням загальноуніверситетських кафедр педагогіки та психології. Вона  
покликана закріпити завдяки у викладацькій діяльності набуті протягом  трьох курсів знання: 
«Педагогіка», «Методика навчання іноземної мови», «Сучасні методи навчання», тощо. Практиканти 
вчаться організовувати конструктивне спілкування з учнями, застосувати методи виховного впливу на 
них, розв’язувати конфліктні ситуації, розвивати інтерес учнів до змісту навчального матеріалу, 
визначати, планувати структуру, зміст навчального заняття відповідно до дидактичної мети.
У межах практики студенти проводять відкриті заняття, готують повний комплект документації, 
висвітлений у Положенні про практику. 
У процесі аудиторного навчання також передбачено розвиток і закріплення практичних навичок 
(вільного спілкування іноземними мовами, виконання різного роду перекладів, аналізу художніх 
творів), які формуються під час семінарських і практичних занять, а також впродовж самостійної 
роботи студента.

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти 
соціальних навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та 
результатам навчання ОП результатам навчання ОП
ОП містить низку освітніх компонентів, які сприяють не лише набуттю суто професійних навичок, а й 
соціальних, які є особливо важливими, оскільки випускник повинен володіти такими навичками, як 
толерантність, комунікативність, емпатія, уміння налагоджувати контакт із учнями, критичне 
мислення та креативність. Навчання за ОП дозволяє здобути соціальні навички як через освітні 
компоненти загального характеру («Історія України», «Історія української культури», «Філософія» та 
ін.), так і через фахово-орієнтовані («Риторика», «Іспанський комунікативний етикет», «Ділова 
іноземна мова», «Лінгвокраїнознавство країн першої іноземної мови», «Методика навчання іноземної 
мови», «Перша іноземна мова» і «Друга іноземна мова»). Використання інтерактивних методів 
навчання дає можливість студентові навчитися дискутувати, обговорювати, аргументувати, 
відстоювати свою думку, вести ділові перемовини, вирішувати конфлікти, набуваючи важливих 
універсальних навичок у комунікативній царині. А це, своєю чергою, розвиває навики як командної, 
так самостійної роботи, оцінювання проблемних ситуацій та їхнього розв’язку, культури проявів 
емоційних станів. Студент розвиває лідерські і комунікаційні здібності, потрібні йому у подальшій 
кар‘єрі.
Результати досліджень часто подаються у формі презентацій, дискусій, у формі захисту курсової 
роботи чи захисту досліджуваної теми на семінарському занятті, а це дає змогу вдосконалювати 
комунікативні якості студентів, набувати лідерських якостей, брати на себе відповідальність, а також 
працювати в команді.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?
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)?
Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин, що включають у себе як аудиторну, так і самостійну 
роботу. Для регулювання обсягу окремих освітніх компонентів та фактичного навантаження 
здобувачів вищої освіти навчальний заклад проводить моніторинги, анкетування студентів. Норми 
студентського навантаження визначаються Положенням про освітню діяльність Львівського 
національного університету імені Івана Франка та є обов’язковими для планування й виконання в 
рамках ОП.
Згідно з ОП аудиторне навантаження студентів складає 3236 год., на самостійну роботу студентів – 
3964 год. за весь період навчання. З них тижневе навантаження аудиторної роботи становить 28 год. 
на першому курсі навчання та 26 год. на другому, третьому та четвертому курсах. Загалом, 
навантаження по навчальних дисциплінах розподілено рівномірно. 
6 кредитів ЄКТС (180 год.) становить педагогічна практика, але на неї передбачено виділення 
непов’язаного із аудиторними заняттями часу.
Самостійна робота враховується в процесі підготовки до семінарських занять при детальному 
висвітленні питань освітнього компонента.
Положення про організацію освітнього процесу (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf).

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
Підготовка за дуальною формою освіти не здійснюється.
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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://admission2016.lnu.edu.ua/guide/guidelines-for-admission-2016/

Правила прийому на навчання за освітньою програмою є чіткими та зрозумілими, не містять 
дискримінаційних положень та оприлюднені на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти. Прийом на 
навчання за освітньою програмою здійснюється на основі конкурсного відбору. Мінімальне значення 
кількості балів з вступних випробувань, з якими вступник допускається до участі у конкурсі 
встановлюються Міністерством освіти і науки (див. Таблиця 5, ст. 40 «Перелік конкурсних предметів у 
сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів) 
Львівський національний університет імені Івана Франка» Правил прийому до закладу вищої освіти у 
2016 році). За «Правилами прийому» до участі у конкурсі на програму «Філологія» «Іспанська мова та 
література» допускаються абітурієнти, що склали ЗНО з такими мінімальними балами:
Українська мова та література -100; коефіцієнт – 0,25
Іноземна мова (іспанська)-100; коефіцієнт – 0,4
Історія України -100; коефіцієнт – 0,2
Географія-100; коефіцієнт – 0,2
Обрані предмети ЗНО та їх коефіцієнти при вступі, зумовлені пріоритетністю цих дисциплін для 
програми, є ефективним способом для формування контингенту студентів. Встановлений рівень 
слугує відповідною основою для успішного навчання та подальшого розвитку в обраній сфері. 

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості 
ОП?
Форма та зміст вступних випробовувань відповідають рівневі вхідних компетентностей ОП, потрібних 
для того, аби розпочати навчання на програмі. 
Додаток до Правил прийому, у якому визначені мінімальні бали ЗНО (для бакалавських програм) 
http://admission.lnu.edu.ua/guide/guidelines-for-admission-2019/. 
Додаток 4 до «Правил прийому»
http://admission.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/02/rules-add-04.pdf

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в 
інших ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?
Питання переведення, поновлення студентів з інших ЗВО (чи внутрішнього переведення між 
програмами, спеціальностями, факультетами) і визнання результатів регулюється «Положенням про 
організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка» 
http://studviddil.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/07/Polozhennia-pro-orhanizatsiiu-osvitn-oho-protsesu-u-
L-vivs-komu-natsional-nomu-universyteti-im.-I.Franka-.pdf
Студентам, переведеним або поновленим на навчання з інших ЗВО, визначається академічна різниця 
(розділ 11 Положення). Можливе проведення співбесіди зі студентом для уточнення змісту вивченої в 
іншому ЗВО дисципліни.
Визначено чіткі правила визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, зокрема під час 
академічної мобільності. Вони відповідають Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в 
Європейському регіоні (Лісабон, 1997 р.) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_308 і є основою для 
створення та реалізації освітньої програми.
Визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, регламентується такими документами: 
положення про академічну мобільність (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf); 
положення про визнання іноземного диплому (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2017/05/reg_others_docs.pdf);
положення про порядок поновлення на навчання http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf
порядок поновлення 2019 р. http://admission.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/05/renewal-and-transfer-
process.pdf. 

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП 
(якщо такі були)?
До однієї студентки, що навчаються на ОП «Іспанська мова та література» було застосовано 
положення про порядок поновлення на навчання (інформація в положенні про організацію освітнього 
процесу http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf та порядок 
поновлення 2019 р. http://admission.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/05/renewal-and-transfer-
process.pdf. До одного із цих студентів було застосовано положення про академічну мобільність 
(http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf).
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Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?
Відсутність нормативного регулювання цих питань на загальнодержавному рівні не є перешкодою 
для запровадження відповідних процедур, адже згідно з Законом України «Про освіту» (ч.3, ст.2) 
суб’єкт освітньої діяльності має право самостійно приймати рішення з будь яких питань у межах своєї 
автономії, визначеної цим Законом, спеціальними законами (до яких належить Закон України «Про 
вищу освіту») та/або установчими документами, зокрема з питань, не врегульованих законодавством.
У процесі роботи студенти освітнього рівня «бакалавр» звертаються з питаннями про зарахування їм 
міжнародних дипломів про рівень володіння іноземною мовою як оцінки з дисциплін перша чи друга 
іноземні мови. У такому випадку за особистою заявою студента застосовується процедура, визначена 
для ліквідації академічної різниці, в обговоренні якої беруть участь керівник програми, завідувач 
кафедри, декан факультету.
Студенти мають можливість проходити навчання за програмами у неформальній освіті. Студенти 
заохочуються до волонтерської діяльності у рамках професійної сфери: вчитель, викладач, 
перекладач (у вільний від аудиторних занять час), що істотно розширює навики та уміння. Підсумки 
самостійного волонтерства впливають на рішення стипендіальних комісій при наданні різних 
стипендій і грантів студентам. Це знайшло відображення у «Порядку визнання у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка результатів навчання, здобутих у неформальній та 
інформальній освіті» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/reg_inf-educations-results.pdf)

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП 
(якщо такі були)
Участь студентів у заходах неформальної освіти відбувається завдяки співпраці між кафедрою 
французької філології та такими установами, освітніми та культурними закладами, як Посольство 
Іспанії в Україні, Асоціація іспаністів України, Інститут Сервантеса у Варшаві. Завдяки цій співпраці 
студенти можуть виконувати функції лекторів та волонтерів на міжнародних форумах, конгресах, 
конференціях, семінарах, літературних, музичних, театральних та інших фестивалях: «Міжнародний 
Конгрес Іспанітів», «Форум видавців», «Місяць авторських читань», «Форум безпеки» тощо. Вони 
беруть участь у проведенні літніх таборів із вивченням іспанської мови, Читаннях Сервантеса,  
конкурсах художнього перекладу у співпраці з видавництво «Макондо», розмовних клубах і 
культурно-мистецьких заходах у Львові.

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
Форми та методи навчання ОП першого (бакалаврського) рівня вищої освіти відповідають 
«Положенню про організацію освітнього процесу в ЛНУ імені Івана Франка» від 02.08.2018 р. і 
спрямовані на досягнення програмних результатів, задекларованих ОП, базуючись на 
студентоцентрованій парадигмі. У межах ОП навчальний процес здійснюється у формі лекцій, 
практичних занять, доповідей, проходження педагогічної практики, самостійної роботи, контрольних 
оцінювань. Лекції в межах ОП характеризуються пізнавальною діяльністю студента який 
перетворюється в активного учасника процесу навчання. Викладач, як тренер стимулює активну, 
пізнавальну діяльність студента. Практичні заняття спрямовані на те, щоб студент, як суб’єкт 
освітнього процесу, що володіє власним досвідом, потребами та інтересами зміг застосувати набуті 
теоретичні знання для вирішення конкретних завдань (перекладів, редагування планів-конспектів, 
написання аргументативних есе, синтезів і т.п.). Під час педагогічної практики студент розвиває та 
вдосконалює набуті знання й уміння. Реалізація ОП передбачає, окрім традиційних, також 
інтерактивні методи навчання: дидактичні ігри, кейс-метод, глобальна симуляція, демонстративні та 
діалогічні методи, індивідуальні завдання.
Все це сприяє досягненню таких очікуваних результатів навчання як педагогічна та методична 
компетентність вчителя, усного та письмового перекладача, дослідника у галузі філології.
Посилання на відповідні документи https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-
6e18062115060-1.pdf

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?
ОП відповідає вимогам студентоцентрованого підходу до навчання. Цьому сприяє низка передумов. 
По-перше, студент має можливість формувати свою індивідуальну траєкторію, обираючи дисципліни, 
запропоновані в межах вільного вибору. По-друге, процес викладання враховує когнітивні особливості 
кожного студента (аудіал, кінестетик, візуал). По-третє, кількісно нечисельні групи створюють 
сприятливі умови для досягнення поставлених освітніх цілей, оскільки кожен студент отримує увагу 
педагога та має змогу розвиватися індивідуально за сприяння викладачів у вигляді консультацій в 
процесі написання курсових робіт. Проводились опитування студентів щодо організації навчання в 
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університеті, методів та форм навчання. Результати цього опитування  опрацьовані, а також 
враховуються  інтереси та побажання студентів при  перегляді чи складанні ОП. Результати 
проведеного опитування засвідчили достатньо високий рівень підтримки студентами методів 
навчання та викладання, окреслили напрямки, які потребують удосконалення, а також демонструють, 
що ОП сприяє академічній свободі та мобільності.

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання 
на ОП принципам академічної свободи
ОП заснована на принципах академічної свободи, тобто кожному учаснику освітнього процесу 
забезпечено відкритий доступ до інформації, свободу слова, творчості, педагогічної, наукової, 
науково-педагогічної діяльності, заохочуються громадські ініціативи та волонтерство. У процесі 
формування майбутнього вчителя іноземної мови та літератури, перекладача, створюється 
середовище  орієнтоване на максимальний вияв самостійності, незалежності студента, вміння 
знаходити оптимальні та нестандартні рішення. Використання діалогічних і групових обговорень під 
час лекцій та практичних занять, виконання самостійних завдань відповідно до зацікавлень студента 
сприяють формуванню вміння висловлювати особисту позицію та розвивають критичне мислення. 
Завдяки цьому студент набуває необхідних навиків для наукових досліджень, що проявляється у 
захисті курсових робіт та участі у щорічних наукових конференціях. У перспективі це може 
забезпечити його поступ як науковця та дослідника у галузі іноземної філології.

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 *
Інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання 
висвітлена у робочих програмах. Вже на першому занятті навчального семестру викладачі кафедри 
інформують студентів про цілі, зміст та програмні результати своєї дисципліни. Окрім цього 
обговорюється чітко окреслена програма курсу, критерії оцінювання і часові рамки виконання 
практичних та індивідуальних робіт.
Уся інформація доступна на сайті кафедри у формі силабусів та робочих програм навчальної 
дисципліни, що вкотре підкреслює взаємну відповідальність викладача і студента. У силабусі 
прописані процедури, принципи оцінювання, політика (включно з політикою академічної 
доброчесності), зміст курсу, календар його виконання, очікувані результати, надаються списки 
обов’язкової та допоміжної літератур. Додатково студент отримує методичні вказівки щодо 
самостійної роботи, матеріали для виконання індивідуальних семестрових завдань. Доступ до всіх цих 
інформаційних джерел вільний.
 https://lingua.lnu.edu.ua/department/frantsuzkoji-filolohiji

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП
Університет є закладом вищої освіти, пріоритетом якого є поєднання навчання і досліджень, теорії та 
практики під час реалізації освітньої програми.
Для ОП першого (бакалаврського) рівня вищої освіти головним дослідницьким проектом є курсові 
роботи з лінгвістики та методики викладання іноземної мови у середній школі. Підготовка до його 
реалізації полягає у формулюванні теми дослідження з врахуванням зацікавлень та наукових 
інтересів студента, її обговоренні та затвердженні на засіданні кафедри, проведенні регулярних 
консультацій з науковим керівником. Завершальним етапом є реалізація публічного захисту курсових 
робіт перед комісією викладачів та студентською аудиторією у формі візуальної комп’ютерної 
презентації. Захист проводиться іноземною мовою, що підсилює вміння студента вести наукову 
комунікацію.
Щорічні виступи на студентській науковій конференції факультету іноземних мов дозволяють 
студентам здійснювати суттєвий поступ у їхньому становленні як майбутніх науковців та дослідників. 
Доповіді на конференції є результатом плідної співпраці студента та викладача-наставника, а 
найкращі роботи рекомендуються до участі у Всеукраїнському конкурсі наукових студентських 
досліджень.  
Важливу дослідницьку складову містять лекційні курси: «Вступ до спеціальності», «Теорія і практика 
перекладу», «Лексикологія», «Стилістика», «Історія мови», «Теоретична граматика», 
«Лінгвокраїнознавство країн першої іноземної мови», «Теоретичні основи другої іноземної мови», 
«Методика навчання іноземної мови», «Зіставна фразеологія», «Словотвір», «Основи наукових 
досліджень», «Теоретична фонетика», «Філологічний / Лінгвопоетичний аналіз художнього тексту», 
«Історія перекладознавства» та інші.
У кожній з цих дисциплін викладач пропонує студентам дослідницькі теми, які можуть бути пов’язані 
(або ні) із темою курсової роботи. У викладанні фахових та вибіркових предметів використовуються 
наукові здобутки працівників кафедри: підручники, монографії (наприклад, Román Pomirko, Oksana 
Kushnir, Ivanna Jomytska. Gramática española en ejercicios; Кушнір Оксана, Ольга Маєвська, Світлана 
Осєчко. Читання різного рівня складності (А2 / В1 / В2) = Lecturas graduadas (niveles А2 / В1 / В2); 
Цимбалістий І.Ю., Кушнір О. П. Методичні рекомендації для засвоєння лексичного матеріалу з 
іспанської мови на тему: Одяг (Vestimenta); Жох І. П., Кушнір О. П. Методичні рекомендації для 
засвоєння лексичного матеріалу з іспанської мови на тему: Сім’я. Опис людини (Familia. Descripción de 

Сторінка 15



personas; Лесько Х.С., Хомицька І.І. Методичні вказівки з граматики іспанськї мови (El Modo Subjuntivo) 
та інші), статті, опубліковані у наукових виданнях різного рівня. 
У галузі наукових досліджень з методики викладання іноземної мови, завдяки участі викладачів 
кафедри у різноманітних міжнародних дидактичних колоквіумах, впроваджуються сучасні підходи. 
Таким чином, наукова робота студентів у цій галузі відповідає передовим європейським тенденціям.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють 
зміст навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній 
галузі
Науково-педагогічні працівники, які забезпечують реалізацію цієї ОП першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти оновлюють наповнення навчальних дисциплін актуальними теоретичними та 
практичними знаннями, намагаючись бути в курсі останніх наук досягненні сучасних практик завдяки 
постійним контактами з вітчизняними і зарубіжними академічними спільнотами та з представниками 
провідних міжнародних видавництв.
Крім того, усі викладачі кафедри беруть активну участь у всеукраїнських, міжнародних та 
закордонних конференціях, є авторами публікацій у наукових виданнях різного рівня (у тому числі й 
тих, що входять до міжнародних наукометричних баз). Відтак, науково-педагогічні працівники 
кафедри володіють необхідними знаннями щодо новітніх спрямувань філологічної науки. Всі ці 
здобутки, неухильно інтегруються в оновлення змісту навчальних дисциплін та підходів до їх 
викладання та знаходять своє відображення у оновлених підручниках, посібниках та методичних 
розробках.
Важливим джерелом оновлення змісту навчальних дисциплін є наукові дисертаційні дослідження 
самих викладачів. Їхня актуальність та новизна відповідають вимогам ВАК України до дисертаційних 
робіт. На основі здійснених досліджень викладачі розробили та забезпечують викладання 
нормативних та вибіркових навчальних дисциплін (наприклад, «Перша /друга іноземна мова», 
«Стилістика», «Лексикологія», «Історія мови», «Теорія і практика перекладу», «Теоретична 
граматика», «Методика навчання іноземної мови»; «Сучасні тенденції у фонетиці іспанської мови», 
«Основи філології», «Зіставна / Емотивна фразеологія», «Ділова іноземна мова», «Риторика», 
«Комунікативні стратегії ведення дискусії», «Основи наукових досліджень», «Функціональна 
граматика» та інші).
Вагомим джерелом оновлення практики викладання іспанської мови є тісна співпраця кафедри з 
Інститутом Сервантеса (м. Варшава). https://lingua.lnu.edu.ua/news/naukovo-metodychna-maysterka-z-
vykladannia-ispans-koi-movy. Кафедра є також членом Асоціації іспаністів України, її викладачі беруть 
активну участь у щорічному конгресі іспаністів, різних семінарах, конференціях та методичних 
майстернях із викладання іспанської мови та літератури. https://lingua.lnu.edu.ua/news/vseukrains-ka-
naukovo-metodychna-maysterka-z-ispans-koi-movy

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО
Студенти та викладачі кафедри мають змогу проходити стажування у закордонних ЗВО відповідного 
профілю згідно з угодами про співпрацю між ними та ЛНУ імені Івана Франка.
Кафедра співпрацює з Університетами міст Валенсії, Більбао та Кадіса (Іспанія) в рамках програми 
Erasmus+. 
Завдяки Посольству Королівства Іспанії в Україні та Асоціації іспаністів України викладачі та студенти 
мають змогу отримувати стипендії для навчання у мовних школах Местер та Делібес міста Саламанка 
(Іспанія). 
Викладання деяких дисциплін забезпечують лектори з Іспанії.

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?
«Положення про організацію навчального процесу» та програми навчальних дисциплін містять 
відомості щодо форм контрольних заходів для перевірки досягнень програмних результатів навчання.  
Форми контрольних заходів включають поточний та семестровий контроль. Поточний здійснюється 
під час проведення практичних та семінарських занять і має на меті перевірку рівня підготовленості 
студента до  виконання  конкретної  роботи.  Поточний контроль містить усний і письмовий 
компоненти, може проводитись як індивідуально, так і  у малих групах. Для перевірки досягнень 
програмних результатів навчання використовують завдання різного рівня складності, що дозволяє 
оцінити володіння базовими поняттями та вмінням застосувати отримані знання на практиці. 
Підсумковий контроль проводиться з метою  оцінки  результатів навчання  на  певному  освітньому  
(кваліфікаційному) рівні або на окремих його завершених етапах, а саме: залік, диференційований 
залік та іспит.
Здобувача вищої освіти інформують на початку викладання навчальної дисципліни про форми 
контрольних заходів.
Для перевірки досягнень програмних результатів навчання використовується система ECTS та 
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національна шкала оцінювання.
ОП першого (бакалаврського) рівня вищої освіти використовує  кредитно-модульну систему навчання, 
що передбачає раціональний поділ навчального матеріалу дисципліни на модулі та контроль якості 
засвоєння теоретичного і практичного матеріалу кожного модуля, при якому застосовується ширша 
шкала оцінювання знань. На семестрову оцінку мають вплив як бали, набрані під час поточного 
контролю, так і бали, набрані під час підсумкового контролю. 
Зазначені форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дають змогу перевірити 
досягнення програмних результатів навчання, забезпечити навчально-виховний зв’язок між 
викладачами та студентами, мотивувати студентів до засвоєння матеріалу навчальної дисципліни та 
самостійної роботи, забезпечити оцінку результатів навчання.
Державна атестація здобувачів вищої освіти проводиться екзаменаційною комісією після виконання 
програми підготовки у межах навчальних дисциплін ОП. Основним завданням державної атестації є 
встановлення відповідності рівня якості підготовки випускників вимогам стандартів вищої освіти. 
Форма державної атестації  визначається навчальним планом згідно з вимогами ОП.
Для перевірки якості навчального процесу використовується віртуальне навчальне середовище 
Moodle.
Положення про організацію освітнього процесу: lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-
6e18062115060-1.pdf
Положення про опитування студентів працівників, викладачів, випускників та роботодавців щодо 
якості освітнього процесу: http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf
Посилання на сайт із розміщенням розкладу атестаційних тижнів (сесій): 
http://kultart.lnu.edu.ua/academics/bachelor; https://www.facebook.com/profile.php?id=100011384351668 

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?
Положення про організацію освітнього процесу, пункт 7 «Організація, планування та проведення 
контрольних заходів», пункт 8 «Повторне вивчення окремих дисциплін» та пункт 9 «Атестація 
здобувачів вищої освіти» забезпечують чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти. 
Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за системою ECTS та національною шкалою 
оцінювання.
Поточний контроль – усне та письмове опитування, оцінка роботи в малих групах, тестування, захист 
індивідуальних робіт.
Підсумковий контроль – екзамени та заліки з урахуванням накопичених балів поточного контролю.
Державна атестація – атестаційний екзамен з першої та другої іноземних мов, національної 
літератури. 
На початку вивчення навчальної дисципліни вказується кількість балів, що можна набрати за різні 
види роботи, в тому числі за тести, опитування, модулі та інші форми контрольних заходів. Прозорість 
і зрозумілість форм контрольних заходів для здобувачів вищої освіти досягається через:
Положення про організацію освітнього процесу: lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-
6e18062115060-1.pdf
Положення про організацію освітнього процесу: lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-
6e18062115060-1.pdf
Положення про опитування студентів працівників, викладачів, випускників та роботодавців щодо 
якості освітнього процесу: http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?
Форми, їх кількість та терміни контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП подано у 
робочих програмах навчальних дисциплін та завданнях для контрольних заходів й доводяться до 
відома здобувачів вищої освіти на початку вивчення навчальної дисципліни.
Терміни проведення заліково-екзаменаційної сесії визначаються у наказі Ректора і виставляються на 
сайтах університету та факультету не пізніше, ніж за місяць до початку контрольних заходів.

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої 
освіти (за наявності)?
Станом на 2016 рік відсутній затверджений «Стандарт вищої освіти за спеціальністю 035 Філологія». 
Однак, після його затвердження у 2019  освітня програма була переглянута та оновлена. 

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?
Процедура  проведення  контрольних  заходів  у  Львівському  національному  університеті 
регулюється  Положенням  про  організацію  освітнього  процесу  у  Львівському  національному 
університеті  імені  Івана  Франка  (знаходиться  у  відкритому  доступі  на  інтернет-сторінці 
університету:  http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf  ), 
Положенням про контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Львівського 
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національного університету імені Івана Франка (розміщено на сайті університету за адресою: 
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf.)  Друковані  варіанти  
містяться  у  структурних  підрозділах  (деканат, кафедри).

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування 
відповідних процедур на ОП
Форма проведення семестрового контролю (усна, письмова, комбінована, тестування тощо), зміст і 
структура екзаменаційних білетів (контрольних завдань) та критерії оцінювання визначаються 
рішенням відповідної кафедри і є обов'язковою складовою навчально-методичного комплексу 
дисципліни.
Об'єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами  (тривалість іспиту, зміст та 
кількість питань, підрахунок результатів тощо) та відкритістю інформації про них, єдиними 
критеріями оцінки. Для забезпечення рівних умов та об’єктивності оцінювання іспит приймають 
викладач та асистент. 
У випадку родинних зв’язків між викладачем та студентом чи в інших ситуаціях, котрі можуть бути 
конфліктом інтересів створюється комісія на чолі з завідувачем кафедри. 
Можливий конфлікт інтересів врегульовується Положенням 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). 
Для  врегулювання  конфліктних  ситуацій  в  Університеті  створено  «Комісію з питань етики та 
професійної діяльності»  (http://council.lnu.edu.ua/committees/ethics_commitee/), яка реалізує свої 
повноваження відповідно до Положення.
Виникнення конфлікту інтересів вирішується  послідовно на  наступних рівнях: кафедра, деканат, 
ректорат та комісія з питань етики. 

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних 
заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП
Студент, що одержав незадовільну оцінку за результатами підсумкового семестрового контролю, 
отримує академічну заборгованість із цієї дисципліни, яку можна ліквідувати, повторно склавши 
семестрову атестацію. На ліквідацію академічної заборгованості мають право студенти, які отримали 
не більше трьох незадовільних оцінок під час семестрового контролю.
Строк ліквідації академічної заборгованості встановлюється не пізніше початку наступного 
навчального семестру згідно з навчальним планом за відповідною спеціальністю. Ліквідація 
академічної заборгованості здійснюється шляхом повторного складання екзаменів і заліків не більше 
двох разів з кожної дисципліни: один раз приймає викладач, другий – комісія, яка створюється за 
розпорядженням декана факультету у складі завідувача кафедри, викладача, який проводив заняття 
з цієї дисципліни та викладача, який не проводив заняття в цій групі.
Якщо студент не ліквідував академічну заборгованість максимально із трьох навчальних дисциплін 
впродовж семестрового контролю та отримав погодження кафедри, він має право на повторне 
вивчення не більше трьох навчальних дисциплін. Студент повинен подати заяву встановленого 
зразка в деканат факультету з погодженням завідувача кафедри упродовж двох робочих днів після 
завершення терміну ліквідації академічної заборгованості. Ця процедура регламентована «Порядком 
повторного вивчення окремих дисциплін» 
https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2019/02/reg_repeated_cources.pdf
Такі випадки не зустрічалися.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на 
ОП
У випадку незгоди студента із оцінкою, яку отримав під час семестрової підсумкової атестації, він має 
право звернутися в деканат з відповідною апеляційною заявою в день оголошення результатів 
підсумкового оцінювання.
Процедура апеляції проводиться за вмотивованою заявою студента на ім’я декана факультету, який 
скликає апеляційну комісію.
До складу апеляційної комісії входять голова – декан факультету, заступник декана факультету, на 
якому навчається здобувач вищої освіти, завідувач кафедри, за якою закріплена дисципліна, викладач 
кафедри, який читає відповідну дисципліну, але не брав участь у проведенні цього семестрового 
контролю, та представник ради студентського самоврядування.
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 розглядаються Державною 
екзаменаційною комісією.
Такі випадки не зустрічалися.
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Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної 
доброчесності?
Нормативно-правове забезпечення дотримання академічної доброчесності регулюється «Положенням 
про забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана 
Франка» https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf, що є складовою 
частиною внутрішньої нормативної бази системи забезпечення якості вищої освіти та якості освітньої, 
наукової, науково-технічної, мистецької та інноваційної діяльності і розроблено з метою підвищення 
рівня освіти, наукових досліджень, дотримання вимог наукової етики та запобігання академічного 
плагіату в Університеті.
Дія Положення поширюється на всіх учасників освітнього процесу: наукових, науково-педагогічних і 
педагогічних працівників, студентів, аспірантів, докторантів та інших учасників освітнього процесу і 
наукової діяльності Університету.
Викладач та студент підписують «Декларації про дотримання академічної доброчесності учасником 
процесу реалізації державної політики у сфері якості освіти» https://naqa.gov.ua/wp-
content/uploads/2019/05/Deklar_pro_dobr.pdf і зобов’язуються дотримуватись основних моральних і 
правових норм академічної поведінки, зазначених в «Кодексі академічної доброчесності 
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти».

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?
Учасники освітнього процесу, які підписали «Декларації про дотримання академічної доброчесності», 
зобов’язуються дотримуватись її положень. Для того, щоби протидіяти порушенням академічної 
доброчесності у наукових публікаціях учасників освітнього процесу (дисертаціях, монографіях, 
підручниках, посібниках, статтях, магістерських, бакалаврських, курсових роботах, звітах з практик, 
рефератах тощо), Університет забезпечує доступ до платформ з наданням відповідних сервісів. 
Зокрема, використовується спеціалізована програма автоматичної перевірки на наявність плагіату 
Unicheck https://unicheck.com/uk-ua. З метою технічного забезпечення діяльності вищезгаданої 
платформи призначають відповідальну особу в Університеті, яка безпосередньо взаємодіє з 
надавачем вищезазначених послуг, створює відповідні профілі для відповідальних осіб на 
факультетах, проводить консультації, навчання тощо.
Вчена раду факультету відповідальна за перевірку магістерських, курсових робіт, звітів з практик, 
статей до видань Університету, монографій, підручників, навчальних посібників. Відповідальну особу 
на факультеті призначають за поданням декана. Вона забезпечує технічну перевірку робіт на 
наявність плагіату у відповідних підрозділах. Завідувач кафедри здійснює організацію перевірки робіт 
щодо наявності плагіату. Перевірка всіх видів робіт на наявність ознак академічного плагіату 
обов’язково передує всім іншим процедурам розгляду.

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?
Структурні підрозділи університету проводять комплекс профілактичних заходів для популяризації 
академічної доброчесності в організації освітнього процесу, зокрема організовують для студентів 
перших курсів дні академічної доброчесності (зустріч студентів з деканом факультету для 
обговорення положень Кодексу академічної доброчесності, передбаченого покарання у разі їх 
недотримання, а також для підписання «Декларацій про дотримання академічної доброчесності»); 
розробляють методичні матеріали з визначенням вимог щодо належного оформлення посилань на 
використані джерела у письмових роботах (курсових роботах тощо); щорічно проводять для студентів 
заходи з питань щодо впровадження академічної доброчесності в освітньо-науковій діяльності 
університету, наукової етики та недопущення академічного плагіату; ознайомлюють учасників 
освітнього процесу з Положенням Університету про забезпечення академічної доброчесності.

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади 
відповідних ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП
За дорученням ректора Комісія з питань етики та професійної діяльності Вченої ради університету 
розглядає справи щодо порушення академічної доброчесності учасником освітнього процесу. При 
розгляді студентських порушень до її складу долучають представників студентства, яких має бути не 
менше, ніж половина складу комісії. 
При недотриманні академічної доброчесності здобувачем вищої освіти, його вносять до реєстру 
порушників академічної доброчесності і можуть виключити з числа претендентів на отримання 
академічної стипендії, чи позбавити її. Викладач може понизити результати оцінювання з навчальної 
дисципліни: призначити додаткові контрольні заходи (індивідуальні завдання, контрольні роботи, 
тести), або провести повторне оцінювання, (контрольна робота, іспит, залік). Завідувач кафедри може 
призначити повторне проходження відповідного компоненту освітньої програми, керівник курсової 
роботи – вимагати повторного виконання здобувачем вищої освіти окремого розділу (розділів) роботи. 
 Відповідно до «Рекомендацій для закладів вищої освіти щодо розробки та впровадження 
університетської системи забезпечення академічної доброчесності», Університетська Комісія з питань 
етики та управлінням конфліктами може повідомити батькам чи іншим особам (фізичним або 
юридичним), які здійснюють оплату за навчання студента, про вчинене ним порушення, позбавити 
його права брати участь у конкурсах на отримання стипендій, а також рекомендувати позбавити 
наданих університетом пільг з оплати навчання чи відрахувати із закладу вищої освіти. 
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6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?
Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дозволяють забезпечити необхідний рівень 
їхнього професіоналізму для успішної реалізації програми.
Конкурсний добір викладачів на вакантні посади науково-педагогічних працівників ґрунтується на 
законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», наказі МОН України від 05.10.2015 № 1005 «Про 
затвердження Рекомендації щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад 
науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)», а також 
норм «Порядку проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних 
працівників Львівського національного університету імені Івана Франка». (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/12/reg_concurs-2018.pdf)
Процедура конкурсного добору обов’язково враховує необхідну кваліфікацію, а саме освітньо-
кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра, науковий ступінь (кандидат філологічних наук, 
доктор філологічних наук зі спеціальності 10.02.05) та вчене звання (доцент, професор кафедри 
французької філології), досвід і здобутки у навчальній, методичній, організаційній роботі та науковій 
діяльності (участь у науково-практичних конференціях, статті та тези доповідей у фахових 
вітчизняних і міжнародних наукових конференціях та виданнях; статті у виданнях, які включені до 
міжнародних біометричних баз даних Web of Science, Scopus, тощо), що в подальшому дає змогу 
забезпечити якісну реалізацію освітньої програми. 
Перевіркою документів займається Атестаційна кадрова комісія.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу
Заклад вищої освіти намагається залучати роботодавців до організації та реалізації освітнього 
процесу та використовувати їх потенціал для організації практичного навчання здобувачів вищої 
освіти. 
Роботодавці безпосередньо залучені до проходження педагогічної практики студентів, яка проходить 
на базі закладів загальної середньої освіти 
м. Львова, а саме: Ліцею Сихівський, Ліцею 18, НВК «Школа-садок «Софія». Під час таких практик 
студенти мають можливість отримати навчальний, практичний, педагогічний професійний досвід, а 
після закінчення навчання можуть працевлаштуватися у згаданих навчальних закладах.
Окрім того, проведення щорічних Всеукраїнських учнівських олімпіад з французької мови з 
залученням викладачів кафедри та вчителів середніх навчальних закладів уможливлюють співпрацю, 
обмін досвідом, який враховується у процесі підготовки учнів та студентів. Відбуваються зустрічі 
студентів із представниками мовних агенцій та бізнес-структур. Результати співпраці знаходять 
відображення при складанні ОП першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
Кафедра французької філології уклала Договори про співпрацю, які передбачають можливе 
працевлаштування випускників кафедри. 

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних 
занять на ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців
ЗВО намагається залучати до аудиторних занять професіоналів-практиків, експертів галузі, 
представників роботодавців. 
З-поміж таких професіоналів-практиків можна виокремити викладачів кафедри, які, співпрацюючи з 
агентствами та бюро перекладів, IT-компаніями, приватним бізнесом, державними установами, PR-
службами, добре орієнтуються у сучасних тенденціях і мають змогу належним чином готувати 
здобувачів вищої освіти до потреб ринку.
Налагоджені тісні зв’язки з міжнародними організаціями дозволяють залучати до аудиторних занять 
їх співробітників. Зокрема, завдяки Агенції з Міжнародного Співробітництва і Розвитку Іспанії від 
Міністерства Закордонних Справ Іспанії на кафедрі викладають лектори з Іспанії, метою перебування 
яких є проведення занять зі студентами кафедри, поширення іспанської мови та культури, обмін 
досвідом та набуття професійних навичок у галузі викладання іспанської мови. 

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть 
конкретні приклади такого сприяння
Львівський національний університет ім. І. Франка сприяє професійному розвитку науково-
педагогічних працівників шляхом організації стажувань та курсів підвищення кваліфікації. Зокрема, в 
рамках підписаних Університетом угод, викладачі мають можливість стажуватися у закордонних ЗВО.
Внутрішнє стажування в Університеті у формі тренінгів забезпечується Інститутом післядипломної 
освіти та доуніверситетської підготовки Кожен викладач зобов’язаний не менше одного разу на п’ять 
років проходити підвищення кваліфікації у формі стажування у вищих навчальних закладах (Західний 
науковий центр НАН, Національний університет «Львівська політехніка», Львівський торговельно-
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економічний університет та ін.). 
У структурному підрозділі Університету – Інституті післядипломної та доуніверситетської освіти 
забезпечується підготовка та перепідготовка фахівців з вищою освітою на сертифікованих курсах, 
курсах підвищення кваліфікації. В університеті працює  Національна онлайн-платформа з цифрової 
грамотності (https://osvita.diia.gov.ua/), яка дає можливість викладачам університету оволодіти 
комп’ютерною грамотністю, основами програмування. На онлайн-платформі є тест на загальну 
цифрову грамотність, який допоможе визначити можливі прогалини в знаннях. Кожен викладач має 
безкоштовний доступ до цифрової освіти, а пропоновані курси формують вміння роботи в системі LMS 
Moodle, Google Forms, Prezi).

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності
Львівський національний університет ім. І. Франка стимулює розвиток викладацької майстерності 
відповідно до  «Положення щодо системи матеріального і морального заохочення викладачів або 
інших форм стимулювання» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/08/office_regulations.pdf).
В якості професійної та фінансової мотивації діє мотиваційний фонд, що передбачає преміювання 
видання викладачами університету підручників та публікації статей у Scopus.
Кращих науково-педагогічних працівників Університет відзначає подякою, грамотою ректора, декана 
факультету. Працівники фінансово стимулюються згідно розроблених в Університеті положень 
(Положення про мотиваційний фонд, Положення про преміювання працівників, докторантів, аспірантів 
і студентів університету за наукові здобутки; Положення про Відзнаку Львівського національного 
університету імені Івана Франка «Медаль Івана Франка» (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/04/reg_motivation.pdf). 
Відділ міжнародних зв’язків Університету організовує для викладачів та адміністративних працівників 
Університету навчання і стажування з можливістю отримати стипендію по програмі «Erasmus +». 
Сьогодні діють угоди Університету з університетами 59 країн світу 
(http://international.lnu.edu.ua/european-programmes-and-projects/erasmus/key-action-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?
Університет має достатній аудиторний фонд: площею 64243,2 м2. Заняття зі студентами відбуваються 
в аудиторіях факультету іноземних мов, конференцзалах, у комп’ютерних класах та аудиторіях, що 
перебувають у розпорядженні інших факультетів та кафедр університету.
Навчальний процес для здобувачів вищої освіти на ОП першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
відбуваються на четвертому поверсі головного корпусу ЛНУ імені Івана Франка (вул. Університетська, 
1) на факультеті іноземних мов. Аудиторний фонд факультету: 51 аудиторія, приміщення деканату та 
функціональних підрозділів і 9 кафедр. Усі площі, що використовуються для навчання студентів на 
ОП, є власністю університету.
Інформаційне забезпечення студентів реалізується через бібліотечний фонд та використання 
сучасних комп’ютерних інформаційних технологій. Працівники та студенти мають у своєму 
розпорядженні сім фондів Наукової бібліотеки (вул. Драгоманова 5 і 17), які налічують понад 3 млн 
найменувань, також фонди наукової бібліотеки імені В. Стефаника НАН України – більше 7 млн. 
одиниць. 
Студенти ОП мають доступ до факультетської філії Наукової бібліотеки університету відповідно до 
фахового спрямування. 
Завдяки Агенції з Міжнародного Співробітництва і Розвитку Іспанії від Міністерства Закордонних 
Справ Іспанії (AECID), кафедра отримує безкоштовно дидактичні та наукові матеріали з іспанської 
мови.
Начально-методичне забезпечення:
– методичні матеріали для проведення підсумкової атестації студентів;
– навчальні плани;
– освітньо-професійні програми;
– робочі програми.

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?
Студенти та викладачі університету безкоштовно користуються інфраструктурою та інформаційними 
ресурсами, необхідними для навчання, викладацької, проектної, організаторської, творчої та наукової 
діяльностей в межах ОП першого (бакалаврського) рівня освіти.
Залежно від власних освітніх потреб та наукових інтересів студенти залучають ресурси та 
співпрацюють із такими підрозділами як Центр Іспаністики, ГО «Альянс Франсез», Центр англомовної 
академічної комунікації, Центр грецької мови і культури імені Арсенія Еласонського, Центр італійської 
мови і культури, Центр німецької мови.
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Центр Іспаністики, Німецький мовний центр, фонетична лабораторія, допоміжне приміщення при 
фонетичній лабораторії факультету іноземних мов та інші приміщення підрозділів, де відбувається 
навчальний процес, оснащено мультимедійним обладнанням; є безкоштовний бездротовий зв’язок із 
мережею Інтернет.
Для з’ясування потреб, інтересів, запитів студентів та одержання зворотного зв’язку (відгуків і 
побажань) від здобувачів вищої освіти університет вживає наступних заходів: проводить анкетування 
серед студентів на предмет їхньої задоволеності процесом навчання; влаштовує систематичні зустрічі 
з адміністрацією; залучає представників студентського самоврядування до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП першого (бакалаврського) рівня освіти, що передбачено у «Положенні про 
систему внутрішнього забезпечення якості у Львівському національному університеті імені Івана 
Франка»: https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf  

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та 
здоров’я здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?
Освітнє середовище пов’язане як із навчально-освітньою діяльністю, так і з дозвіллям студентів та 
професорсько-викладацького складу. Найголовнішим завданням університету як alma mater є 
задоволення потреб та інтересів здобувачів вищої освіти в межах освітнього середовища; саме тому 
під час організації такого середовища першочерговою є необхідність урахувати освітні потреби та 
зацікавлення студентів.
В університеті працюють:
Ботанічний сад (вул. Кирила і Мефодія, 4; вул. Черемшини, 44).
Відділ з питань надзвичайних ситуацій.
Відділ охорони праці.
Навчально-спортивний комплекс (вул. Черемшини, 31).
Психологічна служба ЛНУ імені Івана Франка (вул. Дорошенка, 41, 3 поверх, ауд. 103, тел.: 063 038 37 
38)
 (https://www.facebook.com/psysluzhba.lnu/?hc_ref=ARQpb2Na2w0Rj-YB1-
WslNT20Fhng8AYlnNwYWAZ2JKHxdiCFoSUXe8BpVdFXC_oeIA&__tn__=kC-R; 
https://filos.lnu.edu.ua/about/psyholohichna-sluzhba-universytetu).
Сектор організації дозвілля та медобслуговування (Спортивний клуб, Спорттабір «Карпати», Центр 
культури і дозвілля, Медпункт (Університетська, 1, ауд. 067), Десята міська лікарня міста Львова (вул. 
Бой-Желенського, 14).
Служба пожежної безпеки.
Стаціонари (Шацький біолого-географічний, Високогірний (с. Кваси), Розтоцький ландшафтно-
геофізичний (Брюховичі), Чорногірський географічний  (Ворохта), Лабораторія еколого-геологічних 
досліджень у смт Верхнє-Синєвидне, Дністровський географічний стаціонар у смт Єзупіль).
Студентський відділ.
Центр культури і дозвілля «Лис Микита».

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?
Координаторами надання освітньої, організаційної, консультативної та соціальної підтримки та 
інформації виступають деканати факультетів, які забезпечують централізоване надання довідок (у 
тому числі з інших служб університету), що реалізовують методисти деканату. 
Інформація до студентів доноситься також через старостати, з використанням інформаційної дошки, 
сайту факультету, соціальних мереж.
Кожна академічна група факультету має старосту, для тісної взаємодії з кафедрою та деканатом. 
Таким чином за допомогою періодичних старостатів відбувається вертикальна комунікація та 
регулюються всі процеси організації навчання. Академічною групою опікується наставник (порадник), 
який є викладачем кафедри французької філології та здійснює інформаційну, організаторську та 
виховну функції. Також на кафедрі складається розклад консультацій, що передбачає години 
індивідуальної інтеракції між викладачами та студентами з метою освітньої, інформаційної, 
організаційної та соціальної підтримки останніх.
Соціальна підтримка здобувачам вищої освіти надається також студентським відділом університету, 
який координує процедури призначення та позбавлення академічних і соціальних стипендій. 
Проводить інформаційно-роз’яснювальну діяльність щодо стипендіального забезпечення студентів 
(https://studviddil.lnu.edu.ua/pro-nas/) та здійснює інші повноваження передбачені положенням про 
студентський відділ ЛНУ імені Івана Франка (https://studviddil.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/04/reg_studviddil.pdf)
Інформація для здобувачів вищої освіти на ОП першого (бакалаврського) рівня освіти доступна на 
сайті Університету http://www.lnu.edu.ua/, факультету http://lingua.lnu.edu.ua/, кафедри 
https://lingua.lnu.edu.ua/en/department/french-philology, а також у соціальних мережах:
https://t.me/inmovinfolnu 
https://www.facebook.com/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82-
%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85-
%D0%BC%D0%BE%D0%B2-%D0%9B%D0%9D%D0%A3-%D1%96%D0%BC-%D0%86-
%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-1025775484200602/  
https://instagram.com/faculty_of_foreign_languages?igshid=1c0m2xg354rbc 
Здобувачі вищої освіти мають можливість комунікувати із студентським самоврядуванням 
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(https://students.lnu.edu.ua/self-government/), яке діє відповідно до положення 
(https://students.lnu.edu.ua/self-government/regulation/), приймати участь у їх засіданнях, тим самим 
висувати свої пропозиції та ідеї на розгляд.
Велику підтримку для здобувачів надає Первинна профспілкова організація студентів, метою 
діяльності якої є захист прав та інтересів здобувачів (http://ppos.lnu.edu.ua/).
Особливу соціальну підтримку отримують здобувачі вищої освіти діти-сироти і діти,позбавлені 
батьківського піклування, особи з їх числа, а також студенти, які в період навчання у віці від 18 до 23 
років залишилися без батьків, здобувачі з інвалідністю І, ІІ групи. Університет звільняє від оплати за 
проживання в гуртожитках здобувачів, які належать до цієї категорії.
http://studviddil.lnu.edu.ua/

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)
Особи, які навчаються в університеті, мають право на: 10.19.20 академічну відпустку (за станом 
здоров’я, призовом на військову строкову службу в разі втрати права на відстрочку від неї, сімейними 
обставинами тощо) або перерву в навчанні зі збереженням окремих прав здобувача вищої освіти; 
10.19.27 спеціальний навчально-реабілітаційний супровід та вільний доступ до інфраструктури 
університету відповідно до медико-соціальних показань за наявності обмежень життєдіяльності, 
зумовлених станом здоров’я; та положенням про організацію освітнього процесу. Таким особам 
надається академічна відпустка в установленому порядку.
З метою забезпечення доступності будівель (навчальних корпусів) ЛНУ імені Івана Франка для осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення приміщення обладнані відповідно до державних 
будівельних норм, правил і стандартів – ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і 
споруд для маломобільних груп населення». Доступність будинків і споруд для маломобільних груп 
населення». На офіційному веб-сайті університету, розміщена інформація про умови доступності осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень (https://www.lnu.edu.ua/informatsiia-
pro-umovy-dostupnosti-osib-z-invalidnistiu-ta-inshykh-malomobil-nykh-hrup-naselennia-do-prymishchen/).
Питання забезпечення освіти осіб з особливими потребами координує «Ресурсний центр з інклюзивної 
освіти» (http://centres.lnu.edu.ua/inclusive-education/).

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?
Політика та процедури вирішення конфліктних ситуацій в університеті є чіткими і доступними для 
всіх учасників освітнього процесу. У Положенні про Комісію з питань етики та професійної діяльності, 
яку створено  Вченою радою,  визначено порядок врегулювання конфліктів інтересів (на рівні 
кафедри, на рівні факультету і на університетському рівні).
Боротьба з корупцією: http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/fighting-
corruption/
Центр забезпечення якості освіти (уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції) 
Іваночко І. Б., тел.: 239 42 61.
З метою запобігання корупції в університеті працюють телефони довіри: (032) 239 41 00 та поштова 
скринька dovira_lnu@ukr.net
На кафедрі французької філології вироблена гнучка студентоцентрична система врегулювання 
конфліктних ситуацій. З огляду на специфіку реалізації ОП першого (бакалаврського) рівня освіти 
(невеликі академічні групи; необхідність постійної комунікації між її членами; неформалізовані 
відносини між викладачем і здобувачем вищої освіти) завжди вдається знайти можливість вирішити 
конфліктну ситуацію на рівні кафедри/факультету. За бажанням студента  використовувався метод 
переведення дискримінованої особи в іншу (паралельну) академічну групу.  При конфлікті між 
викладачем та  здобувачем вищої освіти студент має право на зміну наукового керівника/порадника.
Куратори академічних груп, які  є викладачами першої іноземної мови, проводять бесіди та виховні 
заходи, спрямовані на запобігання виникнення конфліктних ситуацій, налагодження сприятливої для 
комунікації атмосфери та успішної реалізації цілей та завдань ОП першого (бакалаврського) рівня 
освіти. Цьому також сприяє спільна позааудиторна діяльність: відвідування музеїв, театрів, участь в 
університетських заходах та акціях та у розмовному клубі організованим лектором, носієм іспанської 
мови. 

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
Розроблення, затвердження, моніторинг та періодичний перегляд ОП відбувається згідно з 
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визначеною загальноінституційною політикою Львівського національного університету імені Івана 
Франка та процедурами внутрішнього забезпечення якості вищої освіти. Документ – «Положення про 
систему внутрішнього забезпечення якості у Львівському національному університеті імені Івана 
Франка» – розміщений у відкритому доступі в мережі Інтернет:
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/03/Proekt-Polozhennya-pro-zabezpechennya-yakosti.pdf.

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були 
внесені до ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?
Моніторинг ОП проводиться щорічно.
Про потребу внесення змін до ОП сповіщає система внутрішнього забезпечення якості освіти, що 
функціонує на факультетському та університетському рівнях. До цього залучаються відповідальні за 
цей напрям роботи підрозділи. На рівні університету - це ректор, проректори, Вчена рада 
університету. На рівні факультету – це Вчена рада факультету, декан, його заступники та завідувачі 
кафедр. Зокрема, завідувач кафедри безпосередньо виконує функцію контролю за якістю розробки 
ОП, її актуальністю, дотриманням і виконанням викладачами усіх процесів, передбачених в ОП, рівнем 
їхньої науково-педагогічної кваліфікації.
Після переглядів ОП у 2018 та 2019 роках були внесені певні зміни, в яких акценти було розставлено 
на конкретно-практичній проблематиці окремих спеціальностей, відповідно до вимог часу та потреб 
ринку праці. Стосувалися вони, головно, практичного, комунікативного спрямування навчального 
процесу. Так, у 2018 році у зв’язку із зменшенням кількості шкіл, де вивчають іспанську мову, 
абітурієнти із результатами ЗНО з англійської мови отримали можливість вступати на спеціалізацію 
035.05 Романські мови та літератури (переклад включно), що знайшло своє віддзеркалення у 
наповненні та назві ОП, а саме: «Французька та англійська мови та літератури». При перегляді у 2019 
році, йдучи назустріч побажанням студентів, нормативна дисципліна «Політологія» перейшла у 
перелік вибіркових дисциплін, а дисципліни «Охорона праці» і «Безпека життєдіяльності» були 
об’єднані в одну нормативну дисципліну. Натомість, було збільшено кількість годин із практики 
першої іноземної мови (іспанської) і посилено форму звітності (іспит у 4 семестрі). У відповідь на 
виклики часу та з метою подолання труднощів на шляху послідовного впровадження інноваційних 
процедур, Львівський національний університет імені Івана Франка працює на випередження – 
завдяки регулярним моніторингам щодо якості освітнього процесу.
Кафедра французької філології проводить перегляд ОП щороку. Програма розглядається на засіданні 
кафедри в присутності роботодавців. Рекомендації кафедри подаються для розгляду на науково-
методичну раду факультету. У випадку позитивного рішення науково-методичної ради питання зміни 
ОП розглядається на Вченій раді факультету іноземних мов, а тоді на Вченій раді університету. 
Протягом останнього року зміни в ОП не вносились.

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
Участь здобувачів вищої освіти у процесах періодичного перегляду ОП та інших процедур 
забезпечення її якості реалізується на кількох рівнях:
- шляхом проведення опитувань студентів щодо задоволеності/незадоволеності студента якістю 
навчального процесу (їхня позиція береться до уваги під час перегляду ОП). Результати цих 
опитувань враховуються при змінах, що вносяться до ОП;
- завдяки регулярним та систематичним зустрічам студентів та адміністрації;
- шляхом формування банку пропозицій студентів щодо перспектив розвитку ЗВО, загалом, та щодо 
забезпечення якості ОП, зокрема;
- шляхом безпосередньої участі представників студентського самоврядування у процедурах 
внутрішнього забезпечення якості ОП, яка передбачена «Положенням про систему внутрішнього 
забезпечення якості у Львівському національному університеті імені Івана Франка». Очевидно, що 
позиція ОСС стосовно освітнього процесу є надвагомою у прийнятті рішень щодо ОП.

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього 
забезпечення якості ОП
Згідно з «Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості освіти у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка», Студентський відділ та Студентські представницькі 
органи (Студентський уряд, Студентський профком) беруть участь у розробці політики внутрішньої 
системи забезпечення якості освіти та нормативно-правової бази, в обговоренні та вирішенні питань 
удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій; участь у 
заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти; делегування своїх представників до 
робочих, консультативно-дорадчих органів; розробка пропозицій щодо змісту навчальних планів і 
програм; забезпечення підвищення рівня зацікавленості студентів в регламентації процедур та 
забезпечення якості освітнього процесу.

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
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Завдяки системі укладених угод ЛНУ ім. Івана Франка із різноманітними закладами та бізнес-
структурами Львова роботодавці безпосередньо залучені у навчальний процес. Систематично 
проводяться засідання кафедри та зустрічі із здобувачами вищої освіти для обговорення та обміну 
думками щодо особливостей функціонування ОП. Так, в ході зустрічей з представниками 
загальноосвітніх шкіл – баз проведення педагогічної практики (Ліцей № 37,15,18, «Інтелект» та ін.) 
було висловлене побажання урізноманітнити перелік методичних дисциплін для ознайомлення з 
нетрадиційними формами ведення уроків. А проведення круглих столів з представниками 
перекладацьких агенцій та бізнес - структур сприяло наданню більшої уваги усному перекладу. 
Факультет іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка підтримує тісні 
контакти з державними структурами (загальноосвітні школи, Львівська обласна державна 
адміністрацію та Львівська міська рада), з посольствами та консульствами іноземних держав, 
громадськими організаціями та приватними компаніями.
Інформація про запити роботодавців щодо компетенцій майбутніх викладачів та перекладачів 
отримується через проведення відповідних моніторингів, а також шляхом безпосередніх запитів на 
адресу інституцій, де вже працюють випускники кафедри. Ця багаторічна співпраця дає добрі 
результати.

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП
ЛНУ імені Івана Франка вдається до таких заходів для збору інформації щодо працевлаштування своїх 
колишніх студентів:
- організація зустрічей студентів із випускниками – в межах профорієнтаційної роботи;
- опитування випускників;
- співпраця із Асоціацією випускників ЛНУ імені Івана Франка;
- запити на адресу інституцій, де працюють випускники.
Зокрема, безпосередню відповідальність за роботу з випускниками покладено на Відділ сприяння 
працевлаштуванню студентів та випускників та на Асоціацію випускників ЛНУ ім. Івана Франка. 
Зібрана ними інформація засвідчує, що типові траєкторії працевлаштування випускників ОП 
охоплюють не лише науково-освітні установи (загальноосвітні школи, мовні школи, курси з іноземних 
мов), а й перекладацькі агенції, ЗМІ, праця в меріях, консульствах і посольствах, при медичних 
установах, IT – компаніях, у сфері бізнесу і торгівлі, від PR-служб до індивідуальної творчої та 
інтелектуальної діяльності. В Центрі маркетингу та розвитку університету діє відділ «Розвитку 
кар’єри та співпраці з бізнесом». 
За відгуками керівників підприємств, організацій та установ, куди працевлаштувалися випускники 
спеціальностей кафедри, вони виявляють належний рівень знань та практичної підготовки до 
здійснюваної діяльності.
Переважна більшість випускників (70-80%) працевлаштовуються на посади згідно кваліфікаційних 
вимог. Причому через три роки після закінчення навчального закладу частка випускників, котрі 
займають первинні посади, зазначені в ОП, залишається стабільно високою – на рівні 65-70%.

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?
Внаслідок студентського моніторингу були виявлені деякі зауваження щодо наповнення ОП, зокрема 
побажання збільшити практичний характер навчальних дисциплін у сфері перекладу та методики 
викладання іноземної мови; залучати відповідних галузевих спеціалістів для проведення практичних 
занять із метою поглиблення умінь та навичок студента при веденні освітньої документації; 
спеціалістів із ІРЦ (інклюзивно-ресурсний центр) для надання необхідної базової інформації щодо 
роботи із дітьми з обмеженими можливостями; проведення занять з методики викладання з метою 
поглиблення практичних умінь та навичок студента та для ознайомлення із специфікою проведення 
нестандартних уроків (музейні уроки, уроки-квест та уроки прогулянки)
Система забезпечення якості Університету намагається вчасно реагувати на виявлені недоліки в 
освітній програмі та/або освітній діяльності з реалізації освітньої програми. 
Щодо реалізації ОП, то під час звітних заходів проявилася потреба в поповненні і оновленні 
навчально-методичних посібників та наукової літератури, виданих працівниками кафедри для діючої 
ОП. Поглиблення роботи в цьому напрямку привело до видання наступних монографій: Помірко Р., 
Косович О. «Нові слова французької мови: процеси зародження та функціонування», Кость Г. 
«Стилістика французької мови», Стецько Я. «Французька та  українська поезія першої половини  ХХ-го 
століття», Міщенко В. Г. «Cours de Lexicologie du français moderne» (електронний навчальний 
посібник). Також зросла кількість захистів наукових дисертаційних досліджень. 
Проводиться постійне корегування і оновлення методичних матеріалів для роботи зі студентами. 
Беруться до уваги всі найновіші вимоги часу і розвитку спеціальностей.

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?
Пропонована освітня програма  підлягає первинній акредитації, оскільки в попередні роки 
акредитовувалися спеціальності, а не освітні програми. 
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Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур 
внутрішнього забезпечення якості ОП?
В академічній спільноті Львівського національного університету імені Івана Франка віддавна 
культивується культура якості, що сприяє постійному розвиткові освітньої та науково-дослідної 
діяльності. Ключовим у цьому процесі є розуміння кожним учасником освітнього процесу своєї ролі та 
відповідальності як члена цієї академічної спільноти.
Відтак висока якість освіти як інституційна ціль потребує активної участі всіх членів академічної 
спільноти до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП. Окрім загального виховання культури 
якості, це корегується «Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка», яке покликане підтримувати у викладачів та 
студентів цінність власної залученості до процесів забезпечення якості. Крім того, кожен член 
академічної спільноти, підтримуючи засади справедливості, зобов’язується дотримуватися правил 
академічної доброчесності, визначених чинним законодавством України та нормативними 
документами Університету шляхом підписання Декларації про дотримання академічної доброчесності. 
Принцип тотальної нетерпимості до проявів академічного плагіату, хабарництва, необ’єктивного 
оцінювання, списування,  самоплагіату і т.п. є визначальним в ході реалізації освітньої програми.

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти
Система внутрішнього забезпечення якості освіти передбачає факультетський (Вчена рада 
факультету, декан, його заступники та завідувачі кафедр) та університетський рівень (ректор, 
проректори, Вчена рада Університету). Забезпечення якості освіти на університетському рівні 
реалізується шляхом: здійснення ефективного управління освітнім процесом, інформаційного та 
навчально-методичного забезпечення навчального процесу та ін.
Забезпечення якості на факультетському рівні реалізується шляхом формування освітніх програм, 
структурно-логічних схем, навчальних та робочих навчальних планів за спеціальностями; контроль за 
успішністю студентів та наявністю необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, а також 
залучення відповідальних за цей напрям роботи підрозділів:
- Центр забезпечення якості освіти;
- Навчально-методичний відділ;
- Центр моніторингу;
- Відділ сприяння працевлаштуванню;
- Науково-дослідна частина;
- Приймальна комісія;
- Центр мережних технологій та ІТ підтримки;
- Лабораторія контролю якості організаційно-методичного центру електронного навчання;
- Відділ АСУ ВНЗ «Сигма»;
- Відділ міжнародних зв’язків;
- Наукова бібліотека;
– Відділ інформаційного забезпечення;
– Студентський відділ / Студентські представницькі органи (Студентський уряд, Студентський 
профком).

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?
1. Кожен учасник освітнього процесу ознайомлений зі своїми правами та обов’язками. Правила і 
процедури, що регулюють їх дотримання та виконання, зазначені у наступних нормативних 
документах: 
1. Закон Украıн̈и «Про вищу освіту» 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. 
2. Статут Університету https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf
3. Тимчасове положення про організацію освітнього процесу у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка http://ppos.lnu.edu.ua/assets/law/tymchasove-polozhennia-pro-
organizaciiu-osvitnoho-procesu-u-LNU.pdf
4. Тимчасове положення про порядок організації академічної мобільності здобувачів вищої освіти у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf
5. Тимчасове положення «Про порядок забезпечення вільного вибору студентами навчальних 
дисциплін у Львівському національному університеті імені Івана Франка» https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/2015-12-31-polozhennia.pdf
6. Проект-положення про забезпечення якості освіти у Львівському національному університеті імені 
Івана Франка https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/03/Proekt-Polozhennya-pro-zabezpechennya-
yakosti.pdf
7. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти ЛНУ https://www.lnu.edu.ua/wp-
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content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf
8. Положення про забезпечення академічноїдоброчесності https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf

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
https://lingua.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/05/1.pdf

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)
Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра «Іспанська мова та література» знаходиться на 
сайті факультету іноземних мов ЛНУ ім. І. Франка за адресою https://lingua.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/03/17096-Osvitnia-programa.pdf

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?
До  сильних  сторін ОП програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (Іспанська мова та 
література) належать:
- її  спрямованість на багатогранність освоєння кваліфікації «Бакалавр філології. Фахівець іспанської 
мови та літератури, другої іноземної мови та літератури». Велика кількість спецкурсів, які є 
вибірковими навчальними дисциплінами, дозволяють студенту охопити широкий спектр філологічних 
та лінгвокраїнознавчих знань
- її здатність задовольнити різнобічні інтереси студентів, враховуючи сучасний стан розвитку 
філологічної науки
- викладання профілюючих дисциплін іспанською мовою
- освітня програма дозволяє підготувати кваліфікованих фахівців з філології, які мають базові фахові 
знання,необхідні у науково-дослідній, професійній та соціальній діяльності та демонструють сучасне 
наукове мислення, 
- врахування новітніх вимог щодо зв’язку теоретичних положень та їхнім застосуванням через 
проходження педагогічної практики в середніх школах, яка дає можливість студентам 
використовувати вже здобуті знання та розкривати власний творчий педагогічний потенціал 
- підготовка студентів до складання іспиту на отримання сертифікату DELE про рівень знання 
іспанської мови В2/С1 та можливість скласти його безпосередньо на базі своєї кафедри
- здобувачі вищої освіти освітньої програми мають змогу брати активну участь у міжнародній 
академічній мобільності в рамках програми Еразмус +
- високий інтерес, затребуваність випускників ОП програми першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти (Іспанська мова та література) з боку роботодавців та їх позитивні відгуки щодо рівня 
підготовки бакалаврів філології.
Слабкими сторонами ОП програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (Іспанська мова та 
література) є:
- недостатня кількість курсів перекладознавчого напрямку, які б давали студентам можливість 
полегшення майбутнього працевлаштування, і відповідали б сучасним реаліям ринку праці
- відсутність курсів прикладного характеру, які б допомагали студентам опановувати сучасні 
комп’ютерні технології та застосовувати здобуті теоретичні знання
- недостатня кількість викладачів з науковим ступенем
- недостатня кількість навчальних дисциплін, які б забезпечували отримання студентами практичних 
знань та навичок, які вимагає від них сучасний прагматичний ринок праці
- подекуди присутня надмірна теоретизація навчальних дисциплін, що, в свою чергу, послаблює 
студентську зацікавленість у їх вивченні.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО 
планує здійснити задля реалізації цих перспектив?
Упродовж найближчих 3 років плануємо рухатися у вибраному напрямі, проте будемо переглядати 
окремі ділянки з орієнтацією на потреби та можливості, що з’являтимуться.

Перспективи розвитку ОП першого (бакалаврського) рівня вищої освіти вбачаємо у проведенні 
заходів, які були б спрямовані на посилення наукового потенціалу викладацького складу, оновлення 
змістового та методологічного

наповнення курсів, покращення навчально-методичного забезпечення, поглиблення та розширення 
компетенцій випускників, активізацію взаємодії з потенційними працедавцями.

З метою реалізації перспектив розвитку ОП першого (бакалаврського) рівня вищої освіти плануємо:
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- здійснення регулярних опитувань студентів, щодо якості навчання;

- удосконалення варіативної частини ОП першого (бакалаврського) рівня вищої освіти шляхом 
організації актуальних та нагальних для здобувачів освіти курсів;

- збільшення практичного компонента ОП першого (бакалаврського) рівня вищої освіти;

- підсилення проблемно-орієнтованого підходу до викладання і навчання, який сприяв би активізації 
застосування здобутих теоретичних знань у професійній діяльності;

- залучення стейкхолдерів до процесу модернізації ОП першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 
що є основою визначення запитів ринку праці та відповідного коригування структури та змісту ОП 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, а відповідно і запорукою кращої 
конкурентоспроможності випускників програми у професійній галузі. Інтереси стейкхолдерів будуть 
враховані в орієнтації ОП першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на формування професійних 
компетентностей фахівців;

- реалізація можливостей академічної мобільності в рамках програми Еразмус + (Університет м. Кадіс 
(Іспанія), Університет Деусто, м. Більбао (Іспанія).

 
 
          
  

Запевнення
 
Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.
Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову 
інформацію, яка стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою 
програмою.
Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих 
до них матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.
 
Додатки:
Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП
Таблиця 3.  Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів 
навчання та оцінювання
 

***
Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення 
такої дії від імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці 
повноваження.
 
Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.
 
Інформація про КЕП
ПІБ: Мельник Володимир Петрович
Дата: 13.03.2020 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид компонента Силабус або інші навчально-методичні матеріали Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

матеріально-технічного та/або 
інформаційного забезпечення, 
наведіть відомості щодо нього*

Назва файла Хеш файла

Словотвір навчальна 
дисципліна

17096 Slovotvir.pdf 6EJrcYfXwtwPhL3ujj1YmBUBZ6ml/3Oq5CDO5xqetf0= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Сучасні тенденції у 
фонетиці іспанської мови

навчальна 
дисципліна

17096 Suchasni tendentsii u 
fonetytsi ispanskoi 

movy.pdf

5SpJlrCpWANRX892QRjc6tLs8D8BMRDAW7OSD/QgId8= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

навчальна 
дисципліна

17096 Ukrainska mova (za 
profesiinym 

spriamuvanniam).pdf

TWCdX8VBzsCvF7eignCINhCd7Qwoibm5MKPx66u1+yE= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Вступ до мовознавства навчальна 
дисципліна

17096 Vstup do 
movoznavstva.pdf

I68ywbaCehetEuPTc3Awhtjx67RRszp836nvMrhiEyo= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Вступ до спеціальності навчальна 
дисципліна

17096 Vstup do 
spetsialnosti.pdf

LJchMICRsp4QK65SfQc7pKOTb34OTBEmFbE3I6XnR64= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Іспаномовний  
масмедійний дискурс

навчальна 
дисципліна

17096 Ispanomovnyy mas-
mediynyy dyskurs.pdf

9pac1kb0d26rRnDDT2F8uLiykV+wWYnG9ow7axfJQ5s= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Латинська мова навчальна 
дисципліна

17096 Latynska mova.pdf bvJRZVOpB2cUBCuL8CnXLc97zw5AQeuc2vIlu5qYFdQ= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Лексикографія навчальна 
дисципліна

17096 Lexicografia.pdf X3Rp1Q6ioAX2mSBcDYBuYmjKf1o/GHRgYmRLdQZw3MM= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Референційні особливості 
синтагм

навчальна 
дисципліна

17096 Referentsiini 
osoblyvosti syntagm.pdf

Jtd1uNMwYhhg7WYabURBLr2QKUYCC/LwmwgR44hTDhM= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Теорфонетика навчальна 
дисципліна

17096 Teorfonetyka.pdf LlYmdvIKXHF+AwN+ZrsROKsOzpPDTviiK5tcp9LxWXg= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Функціональна 
граматика

навчальна 
дисципліна

17096 Funktionalna 
gramatyka.pdf

l3pz5dVnTuHz5ZDSAp8LY8u6D1DorllqMQ5jJ5swagg= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Граматика в комунікації навчальна 
дисципліна

17096 Gramatyka v 
komunikarsii.pdf

feY5V1VyTmrYm74UEZZ9Vqc16kD3gwuPsD75e0g1Uk0= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Основи філології навчальна 
дисципліна

17096 Osnovy filologii.pdf QpZop+bwmHGM9Yfnv+dvh/ETLwpyJC/eCjZTdCljGp8= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Інтеркультурний аспект у 
вивченні іспанської мови

навчальна 
дисципліна

17096 Interkulturnyy aspekt 
u vyvchenni ispanskoi 

movy.pdf

LClx4lC2IPUuMkY3ZCK1bRJaVfc0yKjYZlL0RzuNKic= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Перша іноземна мова 
(іспанська мова)

навчальна 
дисципліна

17096 Persha inozemna 
mova (ispanska).pdf

CUzVEDWObOwT7IrS5o3oRAwVeaJLM+D2sJLykLxGkp8= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Політологія навчальна 
дисципліна

17096 Politologia.pdf 1zkASA1wv5YKcXWPmo8SaWHcBhWSD1hAVtmxs4xyy7M= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Сучасні методи навчання 
іноземної мови

навчальна 
дисципліна

17096 Suchasni metody 
navchannia inozemnoi 

movy.pdf

hzZDX8IF1Wqrq6fP57VJ/nnfwm8O3dIrmKYPEBUzi+8= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Педагогіка навчальна 
дисципліна

17096_Pedagogika.pdf ZEjwT6VYQs0Q+z9dqY4PUfLcrhlzFvFpH2rm8sGURtU= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Фізвиховання навчальна 
дисципліна

17096 Fizychne 
vyjovannia.pdf

s80LoRolAjtF9N/Ji40tfVFl0KYJrjGtSWNZH4VHt64= спортивна споруда, спортивні 
майданчики, фізкультурно-
оздоровчі зони, спортивне 
обладнання та інвентар

Вступ до 
літературознавства

навчальна 
дисципліна

17096 Vstup do 
literaturoznavstva.pdf

gUkR7c66wCy4G/3O8bpx5yAdNj5Whp73P+OErUDQjpE= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Охорона праці (основи 
охорони праці та охорона 
праці в галузі)

навчальна 
дисципліна

17096 Ojorona pratsi.pdf Hm9mTuPhRDK7etixBrcFiAs/Uq+D2L9W54tQBJj/dy4= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Історія світової 
літератури

навчальна 
дисципліна

17096 Istoria svitovoi 
literatury.pdf

Emzmtb56PiKjL4iIPnRxJoAN2RqGcRKTVoEhI2iopug= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Теоретичні основи другої  
іноземної мови 
(лексикологія, 
лінгвокраїнознавство)

навчальна 
дисципліна

17096 Teoretychni osnovy 
drugoi inozemnoi movy.pdf

2Bh9emWh6KCHLWFVzOWUu0QYwdZe0vg8N8C6vs+X3aU= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Феміністичні тенденції 
іспанської літератури

навчальна 
дисципліна

17096 Feministychni 
tendentsii ispanskoi 

literatury.pdf

X1gkCRWrjNLzGtarA5eoUExXq8zCrk+9eiPZg8ZAIJE= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Література Іспанії 
Срібного віку

навчальна 
дисципліна

17096 Literatura Ispanii 
Sribnogo Viku.pdf

nvMtFAhz12CPP/8YyTfrRm+1Rq7n0iQSDIjmhwFm1Vw= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Основи наукових 
досліджень

навчальна 
дисципліна

17096 Osnovy naukovyj 
doslidzhen.pdf

5Qy2yEQ7aJFAXrzv6w6asybReJ44DmQVoLcE7Jybhks= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Педагогічна практика практика 17096 Pedagogichna 
praktyka.pdf

LBYq4aEmGkUZLR9amnr34dYg96hMRc5nhV9cdhm25TM= клас, проектор, ноутбук, екран, 
доступ до інтернету

Друга іноземна мова навчальна 
дисципліна

17096 Druga inozemna 
mova (angliiska).pdf

ox85/4oTJfdRdGbpA9/aWg/ZADEGqwfxSD434Fc53pQ= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Основні фонетико-
морфемні тенденції у 
структурі слова

навчальна 
дисципліна

17096 Osnovni fonetyko-
morfemni tendentsii u 

strukturi slova.pdf

ARlAYIEuEndNISCXFvtMqyn2GCg3t+/5uP74VBrXSDM= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365



Лінгвокраїнознавство 
країн першої  іноземної 
мови

навчальна 
дисципліна

17096 
Lingvokrainoznavstvo krain 

pershoi inozemnoi movy 
(ispanskoi).pdf

7lxG0iNuijUgLJpdC0GIuA8CcR/wrTd/N/bzFkWdu24= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Аналіз і критика 
перекладу

навчальна 
дисципліна

17096 Analiz i krytyka 
perekladu.pdf

8W5tghpq63s/bmaEZqYOySkboI4APiLacriCj7pqe8s= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Іспанський реалістичний 
роман

навчальна 
дисципліна

17096 Ispanskyy 
realistychnyy roman.pdf

lgjgR/yT1d1xlfTQz7tWSA4mGJzbx3tc+59WstZzQ8M= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Методика навчання 
іноземної мови

навчальна 
дисципліна

17096 Metodyka 
navchannia inozemnoi 

movy.pdf

aZlm7SW+WNSv1a2wM9mu7PF6LR/V+RwFynKSwcOMSNM= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Українські перекладачі 
іспаномовної літератури

навчальна 
дисципліна

17096 Ukrainski 
perekladachi ispanomovnoi 

literatury.pdf

LzScU5U85Fqhz0K4qyO3QoXeGq5lEyEA/iunMVETQ8g= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Усний переклад навчальна 
дисципліна

17096 Usnyy pereklad.pdf LY83Evily8la1/geE4Y59BRX8tqKVH9c34w9FX0R0SM= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Теоретична граматика 
(іспанської мови)

навчальна 
дисципліна

17096Teoretychna 
gramatyka(ispanskoi 

movy).pdf

8dkyrFZtlvYZyzbvk/aERpgukOwPp+IMWM/n6m3m12U= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Ділова іноземна мова навчальна 
дисципліна

17096 Dilova inozemna 
mova.pdf

aiK5P6PhWOtjTxJHdxvmHVoGXMB0D6KkIlSHgbVC6nU= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Історія 
перекладознавства

навчальна 
дисципліна

17096 Istoria 
perekladoznavstva.pdf

eEhlLBv5cIRf/0OEmoWOIF4xjOhSgofS6HiFmDckTBk= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Лінгвопоетичний аналіз 
художнього тексту

навчальна 
дисципліна

17096 Lingvopoetychnyy 
analiz judozhniogo textu.pdf

f/OXNAYooOxPSeh2eS/zgN9zQ0cC/FSwCuOXZLRTVn8= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Прагматика лексичних 
запозичень в іспанській 
мові

навчальна 
дисципліна

17096 Pragmatyka lexychyj 
zapozychen v ispanskiy 

movi.pdf

hGGYw7RD2iiUQKDTqoO74oiVcd9IzJAznLwqliFgX5Q= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Вплив філософських 
концепцій на розвиток 
іспанської літератури ХVІІ 
– ХVІІІ ст.

навчальна 
дисципліна

17096 Vplyv filosofskyj 
kontseptsiy na rozvytok 

ispanskoi literatury XVII-XVII 
st..pdf

x7ihBMfLBu1Rkk53COFAVSyoUQY10ubwhyqocRU+LAg= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Інтерпретація іспанських 
текстів доби 
Середньовіччя

навчальна 
дисципліна

17096 Interpretatsia 
ispanskyj textiv doby 

Seredniovichia.pdf

vcQOZWCB28V6rYkdWDqtVQ5Co6JE4dHGP7oiLMOrSXk= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Орфографія сучасної 
іспанської  мови

навчальна 
дисципліна

17096 Orfografia suchasnoi 
ispanskoi movy.pdf

08n9/Kwsgz8TI8gsB9DUmOSe1AWCecJzd3mP5Md3JTE= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Історія мови (іспанської 
мови)

навчальна 
дисципліна

17096 Istoria movy 
(ispanskoi).pdf

ixgsIr8e8zXiF1cRbUh2pUBl6rkjBemKw+u49PgY86Q= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Стилістика (іспанської 
мови)

навчальна 
дисципліна

17096 Stylistyka (ispanskoi 
movy).pdf

GLzadeQGRutIrVKoO0GY4fFK1iKW7/XBeERHeYY7Dsk= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Теорія і практика 
перекладу (іспанської 
мови)

навчальна 
дисципліна

17096 Teoria i praktyka 
perekladu.pdf

8BKft5hEys2p+MBz/W/hvXJntLC3A5nNBmwC5Q3XIj0= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Видатні постаті та їх роль 
у розвитку іспанської 
мови

навчальна 
дисципліна

17096 Vydatni postati ta ij 
rol u rozvytku ispanskoi 

movy.pdf

/2NBDrxQUZ2tntEyv7OoYrzyWZpVb3CiPBW8qmWTk+c= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Аналіз сучасної короткої 
прози

навчальна 
дисципліна

17096 Analiz suchasnoi 
korotkoi prozy.pdf

rD4/5EbSIDrYg5OM4Jk+a5uugK5zNMQVpzx91xedrs4= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Безпека життєдіяльності 
(безпека життєдіяльності 
та охорона праці в галузі)

навчальна 
дисципліна

17096 Bezpeka 
zhyttiedialnosti.pdf

/H1n8Bb74cRf+NWRqMi9q/Zq2Off6wnbE3XDKNag+Rw= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Емотивна  фразеологія навчальна 
дисципліна

17096 Emotyvna 
frazeologia.pdf

DJ3QSb00FALZBtxYJCEGoKW9vhRGlI+3gFsXl+neekE= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Філософія навчальна 
дисципліна

17096 Filosofia.pdf a+ZtP2N3YrhzIc/eg21Z7NBdbYuSqyQ8L9PC20CxD2U= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Іспанський 
комунікативний етикет

навчальна 
дисципліна

17096 Ispanskyy 
komunikatyvnyy etyket.pdf

Ik4gQ3CIBTZjm+DE4cRESrGYATLIHlE7tbfdU9dzpf0= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Історія української 
культури

навчальна 
дисципліна

17096 Istoria ukrainskoi 
kultury.pdf

EKebE1f8Cl0sr35T+N7jyBueT1s2Fvm113W9Ww5mVKY= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Історія України навчальна 
дисципліна

17096 Istoria Ukrainy.pdf e1v3sQOWGrXsRRVArWsFXUk3XAuqdCKqGSu62QVe5/I= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Комунікативно-письмова 
компетенція у 
лінгвістичній практиці

навчальна 
дисципліна

17096 Komunikatyvno-
pysmova kompetentsia u 

lingvistychniy praktytsi.pdf

51c55yXhzmv3dxyCHliAXjnI5bSv+7ZL3PsPk+44mFQ= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Лексикологія (іспанської 
мови)

навчальна 
дисципліна

17096 Lexycologia 
(ispanskoi movy).pdf

m+DnCope3WuDre9ppAm/sW9DxKhi0YBLsyZV+3letRs= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Риторика навчальна 
дисципліна

17096 Rytoryka.pdf d77WYFjbqZWSJ/BxpKzqZUob0gLC2OjiK6irTH8Ri7A= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

Національна література навчальна 
дисципліна

17096 Nationalna 
literatura.pdf

qn1CzRZct8F4g2zJbE7lX31ezBFshzPzpLnJ+KCH4/8= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, Office 
365

 
* наводяться 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 ОП

 
ID 

викладача
ПІБ Посада Структурний 

підрозділ
Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, що їх 

Обґрунтування



викладає викладач 
на ОП 

80002 Муць Ігор 
Романович

Доцент 0 Охорона праці 
(основи охорони 
праці та охорона 
праці в галузі)

кафедра безпеки життєдіяльності
Львівського національного університету імені Івана Франка 

1. Львівський державний університет імені Івана Франка,
рік закінчення – 1997,
спеціальність – «Хімія», кваліфікація – «Хімік. Викладач.».
Диплом ВЕ 004026 від 27.06.1997 р.
2. Кандидат хімічних наук
3. доцент кафедри безпеки життєдіяльності, 
(Диплом кандидата хімічних наук ДК № 055443 від 18.11.2009 р. ВАК
України). 
Доцент кафедри безпеки життєдіяльності.
(Атестат доцента 12ДЦ № 030839 від 17.05.2012 р., рішення МОН  України
від 17.05.2012 р.). 

Стаж науково-педагогічної роботи
17 років

наукова спеціальність 02.00.01 – неорганічна хімія,
Тема дисертації: Взаємодія компонентів в системах Sr-{Ni,Cu}-In та
споріднених (ізотермічні перерізи діаграм стану, кристалічні структури та
деякі фізичні властивості сполук)

Публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричної бази
SCOPUS:
Muts I. Ternary aurides La4In3Au10 and Yb4In3Au10 and platinide U4In3Pt10
with ordered Zr7Ni10 type structure / I. Muts, A. Kharkhalis, V. Hlukhyy, D.
Kaczorowski, U. Ch. Rodewald, R. Pöttgen, V. I. Zaremba // J. Solid State Chem. –
V.253. –2017. –P. 161-166. DOI: 10.1016/j.jssc.2017.05.036
Zaremba N. Equiatomic indides REIrIn (RE = La, Pr, Nd, Er–Yb) – Crystal and
electronic structure / N. Zaremba, I. Muts, V. Hlukhyy, S. Stein, U.-Ch. 
Rodewald, V. Pavlyuk, R. Pöttgen, V. Zaremba // Z. Naturforsch. – V. 72(9)b. –
2017. – P. 631-638. DOI: https://doi.org/10.1515/znb-2017-0086
Muts I. SrPt3In2 – an orthorhombically distorted coloring variant of SrIn5 / I.
Muts, V. Hlukhyy, Ya. Galadzhun, P. Solokha, S. Seidel, R.-D. Hoffmann, R.
Pöttgen, V. Zaremba // Dalton Trans., –V.48. –2019. –P. 11411-11420. DOI:
10.1039/C9DT01808E

Наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових
фахових видань України:
Муць І.Р.  Усвідомлення небезпек сучасного урбанізованого середовища /
І.Р. Муць, Я.В. Галаджун, А.В. Зелінський, З.М. Яремко // Комунальне
господарство міст. Серія «Технічні науки та архітектура» – 2015. – Вип. 120
(1). – С. 95 – 98.
Kravets O. Crystal structure of the new ternary indide Pr11Ge5.21In4.79 / O.
Kravets, G. Nychyporuk, I. Muts, Z. Shpyrka, V. Hlukhyy, V. Zaremba // Chem.
Met. Alloys. – 2016. – 9. – P. 54 – 60.
Яремко З.М. Статистичне оцінювання рівня усвідомлення небезпек
сучасного урбанізованого середовища / З.М. Яремко, Я. В. Галаджун, І.Р.
Муць, Р.С. Петришин, А.В. Зелінський // Вісник Львів. ун-ту. Серія 
соціологічна. – 2016. – Вип. 10. – С. 145-155.
Хархаліс А. Cистема Yb1-xPrxNi4In / А. Хархаліс, І. Гмерницька, Г. 
Ничипорук, І. Муць, Р. Пьоттген, В. Заремба // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім.
– 2017. – Вип. 58., Ч. 1. – С. 86–92.
Заремба Н.В. Системи CeNiIn1-xMx (M = Al, Ga) при 873 K / Н.В. Заремба,
Г.П. Ничипорук, Ю.В. Щепілов, О.І. Панахид, І.Р. Муць, В.В. Глухий, В.В.
Павлюк // Укр. хім. журн. – 2018. – Т.84, №. 12. – С. 76-84.
Яремко З.М. Економіко-інтегральні засади безпечної життєдіяльності / З.М.
Яремко, В.В. Ващук, І.Р. Муць // Економіка та держава. – 2019. – № 4. – С.
42-47.

Участь у міжнародних проектах:
Міжнародний науковий проект спільно з Інститутом неорганічної та
аналітичної хімії Вестфальського університету (м. Мюнстер, Німеччина) на
тему «Синтез, кристалічна структура і деякі фізичні властивості нових
індидів» (наказ ректора ЛНУ №2134 від 30.06.2015, сертифікат про
фінансову підтримку міжнародного наукового проекту стипендією 
Німецької академічної служби обміну DAAD).
Міжнародний науковий проект спільно з Інститутом низьких температур
та структурних досліджень Польської академії наук (м. Вроцлав, Польща)
на тему «Синтез і властивості нових інтерметалідів на основі 
рідкісноземельних металів» (наказ ректора ЛНУ №49 від 10.01.2017р.,
запрошення від Інституту низьких температур та структурних досліджень
Польської академії наук).
Міжнародний науковий проект спільно з Інститутом низьких температур
та структурних досліджень Польської академії наук (м. Вроцлав, Польща)
на тему «Синтез і властивості нових інтерметалідів на основі 
рідкісноземельних металів» (наказ ректора ЛНУ №39 від 04.01.2019р.,
запрошення від Інституту низьких температур та структурних досліджень
Польської академії наук).
Міжнародний науковий проект спільно з Інститутом неорганічної та
аналітичної хімії Вестфальського університету (м. Мюнстер, Німеччина) на
тему «Синтез, кристалічна структура і деякі фізичні властивості нових
індидів лужноземельних та рідкісноземельних металів» (наказ ректора
ЛНУ №2355 від 24.06.2019, сертифікат про фінансову підтримку 
міжнародного наукового проекту стипендією Німецької академічної
служби обміну DAAD).

Навчально-методичні посібники/посібники для самостійної роботи 
студентів:

Петришин Р.С. Методичні рекомендації щодо самостійного вивчення
дисципліни Безпека життєдіяльності» студентами хімічного факультету
денної форми навчання зі спеціальності 102 – Хімія / Р.С. Петришин, Я.В.
Галаджун, І.Р. Муць, А.В. Зелінський, З.М. Яремко // Львів.: Видавництво
ЛНУ, 2019. – 52 с.
Галаджун Я.В. Методичні рекомендації щодо самостійного вивчення
дисципліни «Безпека життєдіяльності» студентами денної форми 
навчання із галузі знань 08 Право / Я.В. Галаджун, І.Р. Муць, Р.С. 
Петришин, А.В. Зелінський, З.М. Яремко // Л.: Видавництво ЛНУ, 2019. – 55
с.
Муць І.Р. Методичні рекомендації щодо самостійного вивчення дисципліни
«Безпека життєдіяльності» студентами економічного факультету денної
форми навчання зі спеціальностей 051 Економіка та 073 Менеджмент / І.Р.
Муць, Я.В. Галаджун, Р.С. Петришин, А.В. Зелінський, З.М. Яремко // Л.:
Видавництво ЛНУ, 2019. – 48 с.

139876 Кравець Ярема 
Іванович

Доцент 0 Історія світової 
літератури

кафедра світової літератури факультету іноземних мов
Львівського національного університету імені Івана Франка 

Диплом спеціаліста з відзнакою 
С №316237 
Рішенням Державної екзаменаційної комісії Львівського ордена Леніна
державного  університету імені Івана Франка від 23 червня 1966 року
присвоєно кваліфікацію – філолог, вчитель французької мови.
спеціальність: французька мова та література
кваліфікація: філолог, викладач французької мови та літератури
Науковий ступінь:
кандидат філологічних наук 

Стаж науково-педагогічної роботи
35 років

Тема дисертації: “Творчість Еміля Верхарна в українській критиці і 
перекладах (порівняльно-літературознавчий аналіз)”.
10.01.05 – Література країн Західної Європи, Америки та Австралії; 
10.01.03. – Українська література



Кирило Королевський і його монографія “Митрополит Андрей
Шептицький. 1865-1944” (погляд перекладача) / Дзвін. – № 1. – 2018. – С.
226-232.
1.Кравець Я.Французьке письменство у літературній критиці Івана 
Франка(окремі персоналії) // Вісн. Львів. ун-ту. Серія філологічна: 
Франкознавство – Львів, 2015. –  Вип. 62. – С. 203-216.

2.Кравець Я. “Він був самодержцем у театральній імперії” //Вісн. Львів. ун-
ту. Серія: Іноземні мови – Львів,2016. – Вип. 23. – С. 109-124.
3.Кравець Я. Чотири вергарнівські добірки поета Миколи Терещенка
(1922,1927,1946,1966)//Слово і час. – № 2. – Національна академія 
наукУкраїни, Інститут літератури імені Тараса Шевченка,2017. – С. 32-44.
4.Кравець Я. Сорабістична студія французької славістки Марі де Во Фаліпо
“Зелена Венеція. Лужицькі Блота” (1927)//Проблеми слов’янознавства.
Львів, ЛНУ, 2018. – Вип. 67. – С. 138-145.

5.Кravets Y. Laréalité, lerêveetlefantastiquedans 
“LanuitdePolastri”d’AlbertAyguesparse// Султанівські читання. Зб. статей.
Вип. VІІІ, Івано-Франківськ, “Симфонія форте”, – 2019. – С. 102-116.

“Сорабістичні студії: Україна, Франція, Бельгія”.Навчальний 
посібник.Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як 
навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Лист
№1/11-2409 від 25.03.2010 р.
1. Кравець Я. Українсько-бельгійські літературні зв’язки 1870-2008.
Бібліографічний покажчик. / Я. Кравець //  Монографія (у співавторстві). –
Київ-Львів: Національна академія наук України, Національна бібліотека
України імені В. І. Вернадського, ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – 244 с.
2. Кравець Я. “Quae scripsi, scripsi”: романські літератури у рецепції Івана
Франка.  / Я. Кравець // Монографія. – ЛНУ імені І. Франка, 2014. – 230 с.
3. Кравець Я. IvánFrankó. La pluma ucraniana de los clásicos hispanos.
AndriyYakubovetal. / Я. Кравець //  Монографія (у співавторстві). – Valensia,
2015. – 90 p.
4. Кравець. Я.  Український Еміль Вергарн (критика, перегуки, переклади).
/ Я. Кравець //  Монографія. – Львів: Тріада плюс, 2016. – 344 с.
5. Кравець Я. Олексій Чичерін. “Треба бачити і розуміти серцем…”. 
Літературознавчі студії. / Я. Кравець //  Монографія. – ЛНУ імені І. Франка,
2018. – 400 с.

Член редколегії Українського наукового збірника “Іноземна філологія”.
Львів, ЛНУ імені Івана Франка (до 2015 р.); 
Заступник головного редактора Вісника Львівського університету. Серія:
Іноземні мови. Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка.

101710 Лібович 
Христина 
Володимирівна

Викладач 0 Фізвиховання кафедра фізичного виховання і спорту
Львівського національного університету імені Івана Франка 

ДипломВК№37380549, Львівський державний університет фізичної
культури, 2009 р.
Спеціальність: фізичне виховання різних груп населення.
Кваліфікація: магістрфізичного виховання та спорту, виклдача вищого
навчального закладу 

Стаж науково-педагогічної роботи
6 років

Майстер спорту

328360 Федина-
Дармохвал 
Володимира 
Степанівна

Доцент 0 Педагогіка кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи факультету
педагогічної освіти
Львівського національного університету імені Івана Франка 

1. Львівський національний університет імені Івана Франка, 2004 р.,
«Перська мова та література,українська мова та література», «Філолог.
Викладач перської та української мови та літератури»
2. Кандидат педагогічних наук 
3. доцент кафедри загальної  педагогіки та педагогіки вищої школи 

Стаж науково-педагогічної роботи
12 років

13.00.04 – теорія та методика професійної освіти, «Формування 
професійної компетентності у майбутніх фахівців-сходознавців»

Наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових
фахових видань України:
Федина-Дармохвал В. С. Історико-філософські реформи в освіті в період до
мусульманської та османської імперій. НАУКОВІ ПРАЦІ ВИЩОГО 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ» , Покровськ – 2017, С.150-153.
Федина-Дармохвал В .С. Дидактичні особливості організації процесу
навчання в мусульманських країнах (історичний аспект). Вісник 
Львівського університету. Серія філологічна. 2017. Вип. 65. С. 272–278.
Федина-Дармохвал В .С. Аналіз особливостей становлення вищої освіти в
Туреччині. Зб.наук.пр.Уманського держ.пед.у-ту ім.П.Тичини, Вип.2.-2017 –
С.295-303.
Федина-Дармохвал В .С. Реформування в університетській системі 
управління ТуреччиниⅩⅩ ст..Вища освіта України в контексті інтеграції до
Європейського освітнього простору. – К., 2017. – С.83-91.
Федина-Дармохвал В. С. Концептуальні ідеї вищої освіти Туреччини в
світовому освітньому просторі. Вища освіта України в контексті інтеграції
до Європейського освітнього простору. – К., 2018. – С.77-85.
Федина-Дармохвал В .С. Світові тенденції розвитку системи вищої освіти
(порівняльний аналіз). Проблеми підготовки сучасного вчителя: Зб.
наук.пр. Уманського державного педагогічного у-ту ім. П. Тичини. – Умань,
2018.–  Вип. 17. - С. 311 – 318.
Федина-Дармохвал В .С., Лещак Т.О.Філософсько-педагогічні погляди на
освітні проблеми Туреччини к. ⅩIⅩ –п. ⅩⅩ ст. Вища освіта України в 
контексті інтеграції до Європейського освітнього простору. – К., 2019. –
С.69-75.
Монографія:
Заячук Ю.Д., Федина-Дармохвал В.С., Ковальчук Л.О, П’ятакова Г.П.
Динаміка освітніх процесів та місце підготовки майбутніх фахівців як
відповідь на сучасні суспільні виклики і запити. 200 с. – подана до друку 
Виступала експертом в рамках проекту «GLOBAL INTERNATIONAL SCIENTIFIC
ANALYTICAL PROJECT» в галузі педагогічних наук

109458 Осєчко 
Світлана 
Миколаївна

Асистент 0 Перша іноземна мова 
(іспанська мова)

кафедра французької філології факультету іноземних мов
Львівського національного університету імені Івана Франка 

Львівський державний університет імені Івана Франка; 1998 рік; Іспанська
мова та література; Філолог. Викладач іспанської мови та літератури 

Стаж науково-педагогічної роботи
19 років

Автор 10 наукових та навчально-методичних праць, серед них:
Кушнір Оксана. Читання різного рівня складності (А2 / В1 / В2) = Lecturas
graduadas (niveles А2 / В1 / В2) : навч. посібник / Оксана Кушнір, Ольга
Маєвська, Світлана Осєчко. – 2-ге вид., випр. і допов. – Львів : ЛНУ імені
Івана Франка, 2019. – 172 с.
Osyechko S. Lecturas graduadas (Niveles A2 / B1 / B2) = Читання різного рівня
складності (A2 / B1 / B2). / O. Kushnir, O. Mayevska, S. Osyechko. – Львів : ЛНУ
ім. Івана Франка, 2015. – 166 c. –ISBN 978-617-10-0233-3.
Осєчко С. М. Методичні вказівки для самостійної   роботи з  домашнього
читання      (початковий рівень).  /  О. П. Кушнір, О. Т. Маєвська, С. М.



Осєчко. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, Малий видавничий центр 
факультету іноземних мов, 2013. – 76 c.
Осєчко С. М. Методичні вказівки для самостійної роботи з домашнього
читання (середній рівень). / О. П. Кушнір, О. Т. Маєвська, С. М. Осєчко. –
Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, Малий видавничий центр факультету 
іноземних мов, 2013. – 76 c.
Осєчко С. М. Методичні рекомендації для вступних випробувань з 
іспанської мови (як другої іноземної) для навчання на освітньо-
кваліфікаційному рівні «Магістр» студентів напряму підготовки: 6.020303.
«Мова та література (англійська, німецька та французька)». «Переклад
(англо-український)»./ О. П. Кушнір, С. М. Осєчко, І. Ю. Цимбалістий. – Львів
: ЛНУ ім. Івана Франка, Малий видавничий центр факультету іноземних
мов, 2014. – 88 c.
Осєчко С. М. Методичні вказівки для засвоєння лексичного матеріалу з
іспанської мови на тему: Житло (Vivienda) для навчання студентів напряму
підготовки: 6.020303. «Мова та література (англійська, німецька та
французька)». «Переклад (англо-український)». / О. П. Кушнір, С. М.
Осєчко. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – 52 c.

111977 Кушнір Оксана 
Павлівна

Старший 
викладач

0 Перша іноземна мова 
(іспанська мова)

кафедра французької філології факультету іноземних мов
Львівського національного університету імені Івана Франка

Львівський національний університет імені Івана Франка; 2003 рік; 
Іспанська мова та література; Магістр філології. Викладач іспанської та
англійської мов і світової літератури

Стаж науково-педагогічної роботи : 16 років 

Автор 33 наукових та навчально-методичних  праць, серед них:
Помірко Роман. Gramática española en ejercicios = Граматика іспанської
мови у вправах : навч. посібник / Роман Помірко, Оксана Кушнір, Іванна
Хомицька. – 3-тє вид., випр. і допов. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019.
– 374 с.
Кушнір Оксана. Читання різного рівня складності (А2 / В1 / В2) = Lecturas
graduadas (niveles А2 / В1 / В2) : навч. посібник / Оксана Кушнір, Ольга
Маєвська, Світлана Осєчко. – 2-ге вид., випр. і допов. – Львів : ЛНУ імені
Івана Франка, 2019. – 172 с.
Помірко Роман. Граматика іспанської мови у вправах = Gramática española
en ejercicios : навч. посібник / Роман Помірко, Оксана Кушнір, Іванна
Хомицька. – 2-ге вид., випр. і допов. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015.
– 358 с.
2) Кушнір Оксана. Читання різного рівня складності (А2 / В1 / В2) = Lecturas
graduadas (niveles А2 / В1 / В2) : навч. посібник / Оксана Кушнір, Ольга
Маєвська, Світлана Осєчко. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 170 с.
Pronkevich O., Martín-Loeches Morales F., Kushnir O. (eds). Actas del VII
Congreso de Hispanistas de Ucrania, Kamianets-Podilskyi, 7 y 8 de octubre de
2016. – Lviv, Astolabio Editorial, 2016. – 304 p.
Kushnir O. La Enseñanza de español en Ucrania en el siglo XXI: historia,
problemas y perspectivas // Actas del VII Congreso de Hispanistas de Ucrania,
Kamianets-Podilskyi, 7 y 8 de octubre de 2016. – Lviv, Astrolabio Editorial, 2016.
– Р. 296–303.
Кушнір О. П. Методичні рекомендації для засвоєння лексичного матеріалу
з іспанської мови на тему: Сім’я. Опис людини (Familia. Descripción de
personas) / О. П. Кушнір, І. П. Жох. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 38 c.
10) Кушнір О.П. Методичні рекомендації для вступних випробувань з
іспанської мови (як другої іноземної). / О.П. Кушнір, С.М. Осєчко, І.Ю.
Цимбалістий. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, Малий видавничий центр 
факультету іноземних мов, 2014. – 88 c.
Кушнір О. П. Методичні рекомендації для засвоєння лексичного матеріалу
з іспанської мови на тему: Житло (Vivienda) / О.П. Кушнір, С.М. Осєчко. –
Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 52 c.
8) Кушнір О. П. Методичні рекомендації для засвоєння лексичного 
матеріалу з іспанської мови на тему: Одяг (Vestimenta). / О.П. Кушнір, І.Ю.
Цимбалістий. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 50 c.

71264 Литвин Віталій 
Сергійович

Доцент 0 Політологія кафедра політології філософського факультету
Львівського національного університету імені Івана Франка 

1. Львівський національний університет імені Івана Франка, 2007 р.,
політологія, магістр політології
2. Кандидат політичних наук
3. Доктор політичних наук
4. Доцент кафедри політології
*Сертифікат відповідності Загальноєвропейським рекомендаціям з мовної
освіти: PearsonEdexcelLevel 1 CertificateinESOLIntranational (CEFB2)

Стаж науково-педагогічної роботи
8 років

23.00.02 – політичні інститути і процеси, "Порівняльний аналіз стабільності
урядів країн Центральної Європи та України"

23.00.02 – політичні інститути і процеси, "Інституційно-процесуальні та
політично-поведінкові атрибути і різновиди напівпрезидентської системи
правління: порівняльний аналіз на прикладі країн Європи"

Наукові публікації:
Łytwyn W. Ewolucja instytucji prezydentury w politycznej historii Ukrainy:
ustanowienie prezydentury, kompetencje, rola i miejsce prezydenta w systemie
rządow. Politeja: Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 2015. Nr. 2 (34/1): Studia Ukraińskie.
S. 25–62.
Lytvyn V. Republicanism with the position of superpresident: differentiation of
presidential and semi-presidential systems of government with superpresidents.
Studia Politica: Romanian Political Science Review. 2015. Vol. XV. No. 2. P. 289–
318.
Lytvyn V. Theory and Typology, Challenges and Consequences of Semi-
Presidentialism Within Republican Form of Government and Prospects for its
Reformation in Ukraine. The Annals of the University of Bucharest: Political
Science Series. 2016. Vol. 18. No. 1. P. 35–65.
Lytvyn V., Osadchuk I. The Atypicality of Semi-Presidentialism in the Post-Soviet
Countries: The Context of the Votes of No Confidence in Governments. Studia
Politica: Romanian Political Science Review. 2019. Vol. 19. No. 1. P. 57–82.
Romaniuk A., Lytvyn V. Historical and current geopolitical positioning of
Ukraine: is it Central or Eastern Europe? Politeja: Pismo Wydziału Studiów
Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
2018. No. 6 (57). P. 149–167.

Наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових
фахових видань України:
Литвин В. Гетерогенність і фактори та індикатори типологізації 
напівпрезидентської системи державного правління: теоретико-
методологічний зріз. Наукові записки Інституту політичних і 
етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. 2017. № 2 (88).
С. 318–345.
Литвин В. До оцінювання класичних і посткласичних та формулювання
оновленого і синтетичного визначень напівпрезиденталізму. Вісник
Дніпропетровського університету: Філософія, соціологія, політологія. 2016.
№ 3. С. 30–46.
Литвин В. До структуризації та оновлення типології напівпрезиденталізму
на підставі особливостей дуалізму, партійної приналежності і 
відповідальності виконавчої влади та композиції легіслатур. Історико-
політичні проблеми сучасного світу: Збірник наукових статей. 2019. Вип.
40. С. 26–33.
Литвин В. Інституційно-процесуальні та політично-поведінкові варіанти
розвитку та реформування напівпрезидентської системи правління в
Україні. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних 
досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. 2018. Вип. 2 (94). С. 201–221.
Литвин В. Конструкції більшості та меншості у сучасних системах 



всенародних президентських виборів: порівняльний аналіз. Освіта регіону:
політологія, психологія, комунікації. 2015. № 2 (39). С. 19–35.
Литвин В. Напівпрезиденталізм у країнах Центрально-Східної Європи:
регіонально детерміновані особливості теоретизації та вибору. Вісник
Дніпропетровського університету: Філософія, соціологія, політологія. 2017.
№ 3. С. 92–107.
Литвин В. Особливості, логіка та параметри операціоналізації 
президентсько-парламентського напівпрезиденталізму в країнах Європи.
Humanitarian Vision (Гуманітарні візії). 2017. № 3 (1). С. 37–44.
Литвин В. Напівпрезиденталізм у Польщі й Україні: концептуалізація,
становлення, атрибути та різновиди. Вісник Дніпропетровського 
університету: Філософія, соціологія, політологія. 2017. № 5. С. 85–98.
Литвин В. Особливості та наслідки поділу і дуалізму виконавчої влади в
рамках різних видів напівпрезиденталізму. Український часопис 
конституційного права. 2018. № 4. С. 94–112.
Литвин В. Природа, спосіб обрання і легітимність інституту президента як
атрибути напівпрезиденталізму: порівняння та узагальнення на прикладі
країн Європи. Вісник Дніпропетровського університету: Філософія, 
соціологія, політологія. 2017. № 2 (36). С. 30–46.
Литвин В. Теоретичні особливості, інституційні ризики та позитиви
збалансованого напівпрезиденталізму й перспективи його реформування
в Україні. Studia Politologica Ucraino-Polona (Українсько-польські 
політологічні студії). 2015. № 5. С. 45–54.
Литвин В., Осадчук І. Атиповість напівпрезидентських систем державного
правління у пострадянських країнах: контекст вотумів недовіри урядам.
Politicus. 2018. Вип. 3. С. 49–57.
Литвин В., Романюк А. Інституційні атрибути кількості, розміру та членства
в постійних парламентських комітетах у європейських представницьких
демократіях: порівняльний аналіз (станом на грудень 2015 року). 
Політичне життя (Political life). 2016. № 3. С. 115–141.
Литвин В., Романюк А. Конструкції більшості та меншості у сучасних
системах всенародних президентських виборів: порівняльний аналіз.
Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна: Серія
"Питання політології". 2015. Вип. 28. С. 5–21.
Литвин В., Романюк А. Концептуалізація і теоретична дистинкція понять
"форма державного правління" та "система державного правління" у
політичній науці. Науковий часопис Національного педагогічного 
університету імені М. П. Драгоманова: Серія 22. Політичні науки та 
методика викладання соціально-політичних дисциплін. 2016. Випуск 20. С.
3–12.
Литвин В., Романюк А. Техніка "санітарного кордону" до радикальних
партій в електоральному та парламент-урядовому зрізі країн Західної
Європи. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних 
досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. 2015. № 3 (77). С. 274–302.
Романюк А., Литвин В. Техніка "санітарного кордону" до радикальних
партій у країнах Центрально-Східної Європи. Studia Politologica Ucraino-
Polona (Українсько-польські політологічні студії). 2014. № 4. С. 130–144.

Видані підручники чи навчальні посібники або монографії:
Литвин В. Атрибути та різновиди напівпрезидентської системи правління в
Європі: інституційно-процесуальний і політично-поведінковий аспекти:
монографія. Львів: Львівський національний університет імені Івана
Франка, 2018. 636 с.
Литвин В., Романюк А. Порівняльний аналіз політичних інститутів країн
Вишеградської групи та інших країн Центрально-Східної Європи: 
монографія. Львів: Львівський національний університет імені Івана
Франка, 2016. 548 с.

Участь у міжнародних наукових проектах:
Координування й участь у виконанні проекту № 21910020 у рамках
"Вишеградського гранту+" (Visegrad+ Grant) на тему "Удосконалення
методів та інструментів політології в Україні: вплив університетів країн
Вишеградської четвірки". Проект фінансується через Вишеградські гранти
Міжнародного Вишеградського Фонду та впроваджується на кафедрі
політології Львівського національного університету імені Івана Франка
(Договір про надання фінансових ресурсів "Вишеградського гранту+"
Міжнародного Вишеградського Фонду № 21910020 від 16 травня 2019
року) (термін виконання проекту – 2019–2020 рр.).
Участь у виконанні проекту в рамках Вишеградського гранту 
університетського навчання (Visegrad University Studies Grant) та Програми
"Східне партнерство" (Visegrad 4 EasternPartnershipProgram), спрямованому
на імплементацію навчального курсу "Порівняльний аналіз політичних
інститутів країн Вишеградської групи й інших країн ЦСЄ" (Договір про
надання фінансових ресурсів Вишеградського гранту університетського
навчання Міжнародного Вишеградського Фонду № 61450033) (термін
виконання проекту – 2015–2018 рр.).

Член редакційної колегії наукових видань, включених до переліку 
наукових фахових видань України, або іноземних рецензованих наукових
видань:
Наукове фахове видання "Історико-політичні проблеми сучасного світу:
Збірник наукових статей" (Чернівці);
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.
Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання 
соціально-політичних дисциплін (Київ);
Науковий журнал (піврічник) "Studium Europy Srodkowej i Wschodniej"
(Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Gospodarki Krajowej w Kutnie, Республіка
Польща).

Участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента:
Чебаник Віталій Ігорович. "Вплив політичних партій на формування та
розвиток регіональної політики (на прикладі Закарпатської та Чернівецької
областей)". 30 березня 2018 р. Чернівці (на здобуття наукового ступеня
кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути
та процеси). 

Керівництво студентом:
Участь у підготовці студента (Рішко С.І., спеціальність "політологія") до
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (ІІІ місце, 2019 р.,
Чернівці)
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Стаж науково-педагогічної роботи
24 роки

10.02.05 – романські мови; «Структура та процеси лексикалізації 
скорочень у сучасній іспанській мові»

Автор 20 наукових та навчально-методичних праць, серед них:
1) «Іспанська мова (4-й рік навчання)» підручник для 8 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Редько В.Г., Цимбалістий І.Ю.).
‒ К.: Генеза, 2016. ‒ 255 с.
2) Українсько-англійсько-французько-іспанський фізичний словник / уклад.
: І.Р. Зачек, І.Є. Лопатинський, Н.В. Мукан, М.М. Волошин, І.Є. Мороз, М.І.
Бабкіна, І.Ю. Цимбалістий. ‒ Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. ‒
72 с.
3) Цимбалістий І.Ю. 
El acortamiento de las palabras: aspectos formales y funcionales // Actas del VI
Congreso de hispanistas de Ucrania, Mykolayiv, 25 y 26 de septiembre de 2015
[Pronkevich O. Kushnir O. (eds)]. – Lviv: Astolabio Editorial, 2015. P. 120-126.
4)  Цимбалістий І.Ю. 
Тексти для читання у шкільних підручниках з іспанської мови "Bienvenidos
al Español" як засоби формування міжкультурної іншомовної 
комунікативної компетентності [Текст] / В. Г. Редько, І. Ю. Цимбалістий, І.



С. Шмігельський // Іноземні мови в школах України. – 2015. – N 6. – С. 2-6.
5) Цимбалістий І. Ю. Словотвірна активність скорочень як один із чинників
їхньої лексикалізації (на матеріалі іспанської мови) // Проблеми семантики
слова, речення та тексту : [зб. наук. праць / відп. ред. Н.М. Корбозерова]. –
К. : Логос, 2014. – Вип. 32. – С. 300-307. 
6) Цимбалістий І. Ю. Омонімія як засіб динамізації семантичних 
перетворень в іспанських скороченнях // Наук. вісник Херсон. держ. ун-ту :
Серія: Лінгвістика. – 2014. – Вип. 20. – С. 77-81. 
7) Відгук на автореферат дисертації Сутуліної Лариси Григорівни 
"Метафорична модель реальне – ірреальне у наративній структурі 
іспанських романів-спогадів ХХ–ХХІ століття", поданої на здобуття 
наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.05
– романські мови. – Київ – 2016 р.
8) Відгук на автореферат дисертації Кульбіди Діани Петрівни "Англіцизми
в іспанському мас-медійному дискурсі: структура, семантика, функції",
поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за
спеціальністю 10.02.05 – романські мови. Київ – 2017 р.
9) Експертний висновок на електронну версію оригінал-макета підручника
для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів «Іспанська мова (7-й рік
навчання)»  (автори Редько В.Г., Береславська В.І.). 2015 р.
10) Стандартизація правопису іспанських абревіатур як чинник їх 
лексикалізації на графічному рівні // Contemporary issues in philological
sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine:
International research and practice conference. – Lublin, Republic of Poland,
April 28-29, 2017.
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10.02.05 – романські мови; «Лінгвопрагматика суфіксальних похідних
демінутивності та аугментативності в сучасному іспанському мас-
медійному дискурсі» (ДК № 030167)

Х. С. Лесько Суфіксальні похідні у процесах дедемінутивації та 
деаугментації / Х. С. Лесько //  Наукові записки Національного 
університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наук.
праць. – Острог, 2015. – Вип. 58. – С. 42–44.
Лесько Х. Категорії демінутивності та аугментативності уґендерному
континуумі фемінності/ Христина Лесько // «Науковий вісник 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки».
Серія «Філологічні науки. Мовознавство». – 2016. − № 5. – C. 47−51.
Лесько Х. С. Демінутивні та аугментативні суфіксальні деривати в 
ґендерній площині маскулінності (на матеріалі іспанської мови) / Х. С.
Лесько //  Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету.
Серія : Філологія. – Одеса, 2016. – Вип.25. – С. 68–72. 
Лесько Х. С. Семантичне поле аугментативності (на матеріалі іспанської
мови) / Х. С. Лесько //  Дослідження різних напрямків розвитку 
філологічних наук : Міжнарод. наук.-практична конференція. – Одеса :
Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2016. −
C. 128. (Конференція)
Лесько Х. С. Категорії оцінки, емотивності й експресивності в словотвірних
процесах демінутивності та аугментативності / Х. С. Лесько // International
research and practice conference Contemporaryissuesin philologicals ciences :
experience of scholar sandeducationalists of Polandand Ukraine. – Lublin, April
28−29, 2017. – P. 95−98. (Конференція)
Лесько Х. С. Демінутивні та аугментативні суфіксальні деривати в 
іспанському масмедійному дискурсі / Х. С. Лесько // 
ScienceandEducationaNewDimension : Philology, V (39). – Budapest, 2017. – P.
41–45.
Лесько Х. С. Методичні вказівки з граматики іспанської мови          (El Modo
Subjuntivo) / Х. С. Лесько, І. І. Хомицька. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, Малий
видавничий центр факультету іноземних мов, 2017. – 56 с.
Лесько Х. С. Інтерфікс: роль і місце у морфемній структурі суфіксальної
похідної (на матеріалі іспанського мас медійного дискурсу) /    Х. С. Лесько
// Наукові записки Національного університету «Острозька академія»:
Серія «Філологія»: науковий журнал. – Острог: Вид-во НаУОА, 2018. – Вип.
2(70). – С. 120–122. 
Лесько Х. С. Суфікси демінутивності й аугментативності в іспанських
лінгвістичних традиціях дослідження / Х. С. Лесько // Науковий вісник
Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія» : збірник
наук. праць. – Вип. 39. – Одеса, 2019. – С 47–50. 
Lesko Kh. Diminutivos y aumentativos como marcadores de 
evaluaciónexpresivaen el discurso periodístico español/Kh. 
Lesko//RomanicaCracoviensia, UniwersytetJagielloński. – Kraków, 2019 (На
рецензуванні, Scopus).
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Викладач іспанської і англійської мов та світової літератури
 (диплом від 30.06.2009
ВК № 37416434)
Кандидат філологічних наук;
Доцент кафедри французької філології

Стаж науково-педагогічної роботи
9 років

10.02.05 – романські мови; «Лінгвопрагматика суфіксальних похідних
демінутивності та аугментативності в сучасному іспанському мас-
медійному дискурсі» (ДК № 030167)

Х. С. Лесько Суфіксальні похідні у процесах дедемінутивації та 
деаугментації / Х. С. Лесько //  Наукові записки Національного 
університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наук.
праць. – Острог, 2015. – Вип. 58. – С. 42–44.
Лесько Х. Категорії демінутивності та аугментативності уґендерному
континуумі фемінності/ Христина Лесько // «Науковий вісник 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки».
Серія «Філологічні науки. Мовознавство». – 2016. − № 5. – C. 47−51.
Лесько Х. С. Демінутивні та аугментативні суфіксальні деривати в 
ґендерній площині маскулінності (на матеріалі іспанської мови) / Х. С.
Лесько //  Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету.
Серія : Філологія. – Одеса, 2016. – Вип.25. – С. 68–72. 
Лесько Х. С. Семантичне поле аугментативності (на матеріалі іспанської
мови) / Х. С. Лесько //  Дослідження різних напрямків розвитку 
філологічних наук : Міжнарод. наук.-практична конференція. – Одеса :
Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2016. −
C. 128. (Конференція)
Лесько Х. С. Категорії оцінки, емотивності й експресивності в словотвірних
процесах демінутивності та аугментативності / Х. С. Лесько // International
research and practice conference Contemporaryissuesin philologicals ciences :
experience of scholar sandeducationalists of Polandand Ukraine. – Lublin, April
28−29, 2017. – P. 95−98. (Конференція)
Лесько Х. С. Демінутивні та аугментативні суфіксальні деривати в 
іспанському масмедійному дискурсі / Х. С. Лесько // 
ScienceandEducationaNewDimension : Philology, V (39). – Budapest, 2017. – P.



41–45.
Лесько Х. С. Методичні вказівки з граматики іспанської мови          (El Modo
Subjuntivo) / Х. С. Лесько, І. І. Хомицька. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, Малий
видавничий центр факультету іноземних мов, 2017. – 56 с.
Лесько Х. С. Інтерфікс: роль і місце у морфемній структурі суфіксальної
похідної (на матеріалі іспанського мас медійного дискурсу) /    Х. С. Лесько
// Наукові записки Національного університету «Острозька академія»:
Серія «Філологія»: науковий журнал. – Острог: Вид-во НаУОА, 2018. – Вип.
2(70). – С. 120–122. 
Лесько Х. С. Суфікси демінутивності й аугментативності в іспанських
лінгвістичних традиціях дослідження / Х. С. Лесько // Науковий вісник
Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія» : збірник
наук. праць. – Вип. 39. – Одеса, 2019. – С 47–50. 
Lesko Kh. Diminutivos y aumentativos como marcadores de 
evaluaciónexpresivaen el discurso periodístico español/Kh. 
Lesko//RomanicaCracoviensia, UniwersytetJagielloński. – Kraków, 2019 (На
рецензуванні, Scopus).

203995 Сайфутдінова 
Олена Юріївна

Асистент 0 Теорфонетика кафедра французької філології факультету іноземних мов
Львівського національного університету імені Івана Франка

Львівський національний університет імені Івана Франка;
2006 рік; Мова та література (іспанська);Магістр філології. Викладач
іспанської і англійської мов та світової літератури
кандидат філологічних наук

Стаж науково-педагогічної роботи
10 років

10.02.05 – романські мови; «Генетичні і стратегічні типи мовної гри (на
матеріалі іспаномовного художнього та мас-медійного дискурсів)»

Автор 17 наукових публікацій, серед них:
Фіктивний імпліцитний смисл комунікації як засіб стратегічної мовної гри //
Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного
романського мовознавства: Збірник матеріалів конференції. – Одеса, 2015.
– C. 96.

Роль письмового тестування для ефективного навчання // Вісник 
Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія 
"Іноземні мови". – Львів, 2014. – Вип. 22. – C. 254-258.

Ayudando a los estudiantes ucranianos a evitar ucrainismos en su expresión en
español // Actas del Seminario Científico Internacional de Hispanistas – Lviv,
2014. – P. 336-338.

Дефекти мовлення в іспаномовних персонажів // Матеріали Четвертої
Всеукраїнської наукової конференції романістів. – Дніпропетровськ:
Інновація, 2014. – С. 100-102.
Мовна гра і комунікативні девіації іноземців: експериментальне 
дослідження (за матеріалами іспанської мови) // Вісник Львівської 
державної фінансової академії. Серія "Гуманітарні науки". – Львів, 2014. –
Вип. 13. – С. 88-94.

203995 Сайфутдінова 
Олена Юріївна

Асистент 0 Референційні 
особливості синтагм

кафедра французької філології факультету іноземних мов
Львівського національного університету імені Івана Франка

Львівський національний університет імені Івана Франка;
2006 рік; Мова та література (іспанська);Магістр філології. Викладач
іспанської і англійської мов та світової літератури
кандидат філологічних наук; 

Стаж науково-педагогічної роботи
10 років

10.02.05 – романські мови; «Генетичні і стратегічні типи мовної гри (на
матеріалі іспаномовного художнього та мас-медійного дискурсів)»

Автор 17 наукових публікацій, серед них:
Фіктивний імпліцитний смисл комунікації як засіб стратегічної мовної гри //
Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного
романського мовознавства: Збірник матеріалів конференції. – Одеса, 2015.
– C. 96.

Роль письмового тестування для ефективного навчання // Вісник 
Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія 
"Іноземні мови". – Львів, 2014. – Вип. 22. – C. 254-258.

Ayudando a los estudiantes ucranianos a evitar ucrainismos en su expresión en
español // Actas del Seminario Científico Internacional de Hispanistas – Lviv,
2014. – P. 336-338.

Дефекти мовлення в іспаномовних персонажів // Матеріали Четвертої
Всеукраїнської наукової конференції романістів. – Дніпропетровськ:
Інновація, 2014. – С. 100-102.
Мовна гра і комунікативні девіації іноземців: експериментальне 
дослідження (за матеріалами іспанської мови) // Вісник Львівської 
державної фінансової академії. Серія "Гуманітарні науки". – Львів, 2014. –
Вип. 13. – С. 88-94.

182138 Сподарик 
Оксана 
Володимирівна

Асистент 0 Теоретичні основи 
другої  іноземної 
мови (лексикологія, 
лінгвокраїнознавство)

кафедра англійської філології факультету іноземних мов
Львівського національного університету імені Івана Франка 

Львівський  державний університет імені Івана Франка. 1997 р. Факультет
іноземних мов. Філолог, викладач англійської мови та літератури
Кандидат філологічних наук 

Стаж науково-педагогічної роботи
22 роки

10.02.04 – германські мови.
«Британський полікодовий художній текст початку XXI століття: 
семантико-структурний та функційний виміри”

Сподарик О. В. Вплив теорії деконструкції на постмодерний художній
текст / О. В. Сподарик // Наукові записки. Сер. “Філологічна”. – Острог :
Вид-во НУ “Острозька академія”. – 2013. – Вип. 36. – С. 225–228.
Сподарик О. В. Особливості вербальної організації полікодового 
художнього тексту / О. В. Сподарик // Нова філологія : зб. наук. пр. –
Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – № 55. – С. 188–191.
Сподарик О. В. Функціоналізм – провідний принцип текстологічних
досліджень / О. В. Сподарик // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. –
Луганськ, 2013. – № 14 (273). – С. 262–266.
Сподарик О. В. Структурно-семантическое ранжирование невербального
компонента поликодового художественного текста / О.В. Сподарик //
Новый университет : науч. журнал. Сер. “Актуальные проблемы 
гуманитарных и общественных наук”. – Йошкар-Ола : Коллоквиум, 2013. –
№ 1. – С. 31–38. 
Сподарик О. В. Засоби реалізації текстової категорії інтертекстуальності у
британському полікодовому художньому тексті початку ХХІ століття / О. В.
Сподарик // Наукові записки. Сер. “Філологічна”. – Острог : Вид-во НУ
“Острозька академія”, 2015. – Вип. 58. – С. 119–122.
Сподарик О. В. Хронотоп у британському полікодовому художньому тексті
/ О. В. Сподарик // Наукові записки. Сер. “Філологічна”. – Острог : Вид-во НУ
“Острозька академія”, 2016. – Вип. 61. – С. 130–133.
Бехта І. А., Сподарик О. В. Заголовок у смисловому просторі британського
постмодерністського художнього тексту / І. А. Бехта, О. В. Сподарик //
Наукові записки. Сер. “Філологічна”. – Острог : Вид-во НУ “Острозька
академія”, 2016. – Вип. 62. – С. 38–40.
Сподарик О. В. Функційний аналіз параграфемного коду полікодового



художнього прозового тексту / О. В. Сподарик // Науковий вісник 
Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. – Сер.
“Філологічні науки”. – Луцьк, 2017. – № 3 (352). – С. 281–287.
Сподарик О. В. Функційний аналіз вербального знака полікодового
художнього прозового тексту / О. В. Сподарик // Наукові записки 
Національного університету «Острозька академія». Серія “Філологічна”. –
Острог : Вид-во НаУОА, 2017. – Вип. 67. – С. 245–249.

339592 Мацевко-
Бекерська 
Лідія 
Василівна

Доктор 
філологічних 
наук, 
професор

0 Вступ до 
літературознавства

кафедра світової літератури факультету іноземних мов
Львівського національного університету імені Івана Франка 

Львівський державний університет імені Івана Франка; 1992 рік; Філолог,
викладач російської мови та літератури;
Інститут післядипломної освіти Львівського  державного
університету імені Івана Франка; 1993 рік;  Філолог, викладач української
мови та літератури
Доктор філологічних наук; 10.01.01 – українська література; професор
кафедри світової літератури 

Стаж науково-педагогічної роботи
30 років

10.01.06 – теорія літератури; «Наративні стратегії української малої прози
кінця ХІХ – початку ХХ ст»

Наукові публікації:
1. Matsevko-Bekerska, L. (2019). The text – the reader – the literary writing: a
cognitive and narratological paradigm. // Scientific Journal of Polonia University,
34(3), 36-46. https://doi.org/10.23856/3404

Наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових
фахових видань України:
Мацевко-Бекерська Л.В. Пригода як наративний центр у творах Марка Леві
/ Лідія Мацевко-Бекерська Л.В. // Наукові записки Тернопільського 
національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.
Серія : Літературознавство / За ред. д-ра ф.н., проф. Ткачука М.П. –
Тернопіль : ТНПУ, 2015. – Вип. 45. – С. 238-254.
Мацевко-Бекерська Л. В. Діалогінтенцій як формат репрезентації 
художнього світу / Лідія Мацевко-Бекерська // МОВА І КУЛЬТУРА (Науковий
журнал). – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – Вип. 21. – Т.ІІ (191). –
С.294–302.
Мацевко-Бекерська Л.В. Наратив спокутування у прозі Юстейна Ґордера /
Лідія Мацевко-Бекерська Л.В. // Вісник Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Філологія. – Випуск 76. – Харків,
2017. – С.235-240.
Мацевко-Бекерська Л.В. Поетологічні аспекти художнього дискурсу в
наратологічній перспективі / Лідія Мацевко-Бекерська // МОВА І КУЛЬТУРА
(Науковий журнал). – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – Вип. 20. –
Т.І (186). – С.54–60.
Мацевко-Бекерська Л.В. Точка зору як засіб моделювання наративу / Лідія
Мацевко-Бекерська // Актуальні питання іноземної філології : наук. журнал
/ [редкол. : І.П.Біскуб (гол. ред.) та ін.]. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім.
Лесі Українки, 2018. – № 8. – С. 209–213.
Мацевко-Бекерська Л.В. Екзистенційні максими як домінанта художнього
стилю Андрія Содомори  / Лідія Мацевко-Бекерська // Сучасні проблеми
мовознавства та літературознавства. – Ужгород: Видавництво 
Ужгородського університету, 2018. – С. 203–207.

Монографія:
Мацевко-Бекерська Л.В. Українська мала проза кінця ХІХ – початку ХХ
століть у дзеркалі наратології. – Львів: Сплайн, 2008. – 408 с.

185586 Маєвська 
Ольга 
Тадеушівна

Асистент 0 Література Іспанії 
Срібного віку

кафедра світової літератури факультету іноземних мов
Львівського національного університету імені Івана Франка

кафедра французької філології факультету іноземних мов
Львівського національного університету імені Івана Франка

Львівський національний університет імені Івана Франка; 2002 рік; Мова та
література (іспанська); Філолог. Викладач іспанської мови та літератури;
Кандидат філологічних наук. Рішення від 15 жовтня 2019 року, диплом ДК
№054352, 
спеціальність література зарубіжних країн

Стаж науково-педагогічної роботи : 17 років

10.01.04 – література зарубіжних країн «Концепція особистісної 
ідентичності в романній прозі Міґеля де Унамуно»

Автор 24 наукових та начально-методичних праць, серед них:
Кушнір Оксана. Читання різного рівня складності (А2 / В1 / В2) = Lecturas
graduadas (niveles А2 / В1 / В2) : навч. посібник / Оксана Кушнір, Ольга
Маєвська, Світлана Осєчко. – 2-ге вид., випр. і допов. – Львів : ЛНУ імені
Івана Франка, 2019. – 172 с.
Маєвська О.Т. Поетика мовчання у романах Міґеля де Унамуно / Ольга
Маєвська // Spheres of Culture. Vol.12. / Ed. By Іhor Nabytovych. – Lublin, 2015.
– Р. 155–164
Маєвська О.Т. Топос дому у романах Міґеля де Унамуно : ідентичнісне
прочитання // Вісник Львівського університету. Львів : Львівський 
університет імені Івана Франка, 2016 р. – С. 173–178
Маєвська О.Т. Релігійна ідентичність : конфлікт віри і сумніву у романах М.
де Унамуно / Ольга Маєвська // Літературознавчі обрії. Праці молодих
учених. Вип. 23. – К. : Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. Вип.
23. – К. : Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України, 2015. – С. 115–
119
Маєвська О.Т. Ідентичність автора і його персонажів крізь призму іншого:
досвід Міґеля де Унамуно / Ольга Маєвська // Ольга Маєвська // Пережиття.
Науковий збірник на пошану пам’яті Галини Рубанової. Львів : Українська
академія друкарства, 2016. – С. 143 – 150
Mayevska O. El diálogo entre lo individual y lo colectivo : el caso de los 
personajes unamunianos / Olga Mayevska // Actas del VII Congreso de 
Hispanistas de Ucrania. – Lviv : Astrolabio, 2017. – P. 44–55
Mayevska O. El diálogo entre lo individual y lo colectivo : el caso de los 
personajes unamunianos / Olga Mayevska // Actas del VII Congreso de 
Hispanistas de Ucrania. – Lviv : Astrolabio, 2016. – P. 44–55
Mayevska O. La identificación del autor Unamuno y sus personajes nivolescos
con Cervantes y su Ingenioso Hidalgo / Olga Mayevska // Actas del VI Congreso
de hispanistas de Ucrania. – Lviv : Astrolabio, 2015. – P. 34–44

109458 Осєчко 
Світлана 
Миколаївна

Асистент 0 Лексикографія кафедра французької філології факультету іноземних мов
Львівського національного університету імені Івана Франка 

Львівський державний університет імені Івана Франка; 1998 рік; Іспанська
мова та література; Філолог. Викладач іспанської мови та літератури 

Стаж науково-педагогічної роботи
19 років

Автор 10 наукових та навчально-методичних праць, серед них:
Кушнір Оксана. Читання різного рівня складності (А2 / В1 / В2) = Lecturas
graduadas (niveles А2 / В1 / В2) : навч. посібник / Оксана Кушнір, Ольга
Маєвська, Світлана Осєчко. – 2-ге вид., випр. і допов. – Львів : ЛНУ імені
Івана Франка, 2019. – 172 с.
Osyechko S. Lecturas graduadas (Niveles A2 / B1 / B2) = Читання різного рівня
складності (A2 / B1 / B2). / O. Kushnir, O. Mayevska, S. Osyechko. – Львів : ЛНУ
ім. Івана Франка, 2015. – 166 c. –ISBN 978-617-10-0233-3.
Осєчко С. М. Методичні вказівки для самостійної   роботи з  домашнього



читання      (початковий рівень).  /  О. П. Кушнір, О. Т. Маєвська, С. М.
Осєчко. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, Малий видавничий центр 
факультету іноземних мов, 2013. – 76 c.
Осєчко С. М. Методичні вказівки для самостійної роботи з домашнього
читання (середній рівень). / О. П. Кушнір, О. Т. Маєвська, С. М. Осєчко. –
Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, Малий видавничий центр факультету 
іноземних мов, 2013. – 76 c.
Осєчко С. М. Методичні рекомендації для вступних випробувань з 
іспанської мови (як другої іноземної) для навчання на освітньо-
кваліфікаційному рівні «Магістр» студентів напряму підготовки: 6.020303.
«Мова та література (англійська, німецька та французька)». «Переклад
(англо-український)»./ О. П. Кушнір, С. М. Осєчко, І. Ю. Цимбалістий. – Львів
: ЛНУ ім. Івана Франка, Малий видавничий центр факультету іноземних
мов, 2014. – 88 c.
Осєчко С. М. Методичні вказівки для засвоєння лексичного матеріалу з
іспанської мови на тему: Житло (Vivienda) для навчання студентів напряму
підготовки: 6.020303. «Мова та література (англійська, німецька та
французька)». «Переклад (англо-український)». / О. П. Кушнір, С. М.
Осєчко. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – 52 c.

74728 Цимбалістий 
Ігор Юліанович

Доцент 0 Основи наукових 
досліджень

кафедра французької філології факультету іноземних мов
Львівського національного університету імені Івана Франка

Київський державний педагогічний університет іноземних мов; 1984 рік;
Іноземні мови (дві мови); Вчитель іноземних мов (іспанської та англійської)
Кандидат філологічних наук; доцент кафедра французької філології

Стаж науково-педагогічної роботи: 24 роки

10.02.05 – романські мови; «Структура та процеси лексикалізації 
скорочень у сучасній іспанській мові»

Автор 20 наукових та навчально-методичних праць, серед них:
1) «Іспанська мова (4-й рік навчання)» підручник для 8 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Редько В.Г., Цимбалістий І.Ю.).
‒ К.: Генеза, 2016. ‒ 255 с.
2) Українсько-англійсько-французько-іспанський фізичний словник / уклад.
: І.Р. Зачек, І.Є. Лопатинський, Н.В. Мукан, М.М. Волошин, І.Є. Мороз, М.І.
Бабкіна, І.Ю. Цимбалістий. ‒ Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. ‒
72 с.
3) Цимбалістий І.Ю. 
El acortamiento de las palabras: aspectos formales y funcionales // Actas del VI
Congreso de hispanistas de Ucrania, Mykolayiv, 25 y 26 de septiembre de 2015
[Pronkevich O. Kushnir O. (eds)]. – Lviv: Astolabio Editorial, 2015. P. 120-126.
4)  Цимбалістий І.Ю. 
Тексти для читання у шкільних підручниках з іспанської мови "Bienvenidos
al Español" як засоби формування міжкультурної іншомовної 
комунікативної компетентності [Текст] / В. Г. Редько, І. Ю. Цимбалістий, І.
С. Шмігельський // Іноземні мови в школах України. – 2015. – N 6. – С. 2-6.
5) Цимбалістий І. Ю. Словотвірна активність скорочень як один із чинників
їхньої лексикалізації (на матеріалі іспанської мови) // Проблеми семантики
слова, речення та тексту : [зб. наук. праць / відп. ред. Н.М. Корбозерова]. –
К. : Логос, 2014. – Вип. 32. – С. 300-307. 
6) Цимбалістий І. Ю. Омонімія як засіб динамізації семантичних 
перетворень в іспанських скороченнях // Наук. вісник Херсон. держ. ун-ту :
Серія: Лінгвістика. – 2014. – Вип. 20. – С. 77-81. 
7) Відгук на автореферат дисертації Сутуліної Лариси Григорівни 
"Метафорична модель реальне – ірреальне у наративній структурі 
іспанських романів-спогадів ХХ–ХХІ століття", поданої на здобуття 
наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.05
– романські мови. – Київ – 2016 р.
8) Відгук на автореферат дисертації Кульбіди Діани Петрівни "Англіцизми
в іспанському мас-медійному дискурсі: структура, семантика, функції",
поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за
спеціальністю 10.02.05 – романські мови. Київ – 2017 р.
9) Експертний висновок на електронну версію оригінал-макета підручника
для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів «Іспанська мова (7-й рік
навчання)»  (автори Редько В.Г., Береславська В.І.). 2015 р.
10) Стандартизація правопису іспанських абревіатур як чинник їх 
лексикалізації на графічному рівні // Contemporary issues in philological
sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine:
International research and practice conference. – Lublin, Republic of Poland,
April 28-29, 2017.

18518 Самотея 
Антоніна 
Валеріївна

Асистент 0 Друга іноземна мова кафедра англійської філології факультету іноземних мов
Львівського національного університету імені Івана Франка

ЛНУ ім.І.Франка (2007, спеціальність «Англійська мова та література».
Кваліфікація : Магістр філології. Викладач англійської і німецької мов та
світової літератури

Стаж науково-педагогічної роботи : 12 років

Підвищення кваліфікації: Львівський торговельно-економічний університет
з 10 квітня по 10 травня 2018 р  довідка № 54/16 від 11.05.2018 р.

195818 Гавронська-
Суслова Іванна 
Богданівна

Асистент 0 Друга іноземна мова кафедра англійської філології факультету іноземних мов
Львівського національного університету імені Івана 

2001 рік – Львівський  державний університет імені Івана Франка. Філолог.
Викладач англійської мови  і літератури.

Стаж науково-педагогічної роботи : 18 років

Участь у науково-дослідній тематиці кафедри англійської філології
«Художні дискурси: форми, жанри, норми» (наук. керівник: доктор
філологічних наук, доц. Бехта І.А., шифр теми 0114U004542).  
Основні публікації:
 Гавронська І. Б. Проблеми лексикографії в комунікативному аспекті / І. Б.
Гавронська // Сборник научных докладов: Наука и образование XXI века:
Теория, практика, инновации, 29.11.2013 – 30.11.2013. – Ополе, 2013. – С.
51 – 55.
Гавронська – Суслова І. Б. Прагматико-стилістичні особливості роману
Cathy Kelly ‘Always and Forever’ / І. Б. Гавронська – Суслова // Сборник
научных докладов: Филология и культурология 2014. Достижения,
проекты, гипотезы, 29.11.2013 – 30.11.2013. – Краков, 2014. – С. 42 – 46.

201609 Град Андріана 
Іванівна

Асистент 0 Друга іноземна мова кафедра англійської філології факультету іноземних мов
Львівського національного університету імені Івана Франка

2013 рік ЛНУ імені Івана Франка отримала повну вищу освіту за 
спеціальністю " Переклад" та здобула кваліфікацію магістр філології.
Перекладач з англійської мови. Викладач перекладу і англійської мови
Стаж науково-педагогічної роботи: 6 років

345971 Рядська 
Розанна 
Іванівна

Асистент 
кафедри 
Англійської 
філології

0 Друга іноземна мова кафедра англійської філології факультету іноземних мов
Львівського національного університету імені Івана Франка

1993 рік, Львівський державний університет ім.І.Франка, романо-
германські мови та література.  Філолог. Викладач англійської, 
французької мови та літератури

Стаж науково-педагогічної роботи : 23 роки

1.Рядська Р.І. Функціонально-семантична параметризація перформативних
предикатів в англійській мові / Р.І.Рядська // Людина. Комп'ютер. 
Комунікація: збірник наукових праць за ред. О.П.Левченко. – Львів:



Видавництво Львівської політехніки, 2015. – С. 120-125
2.Рядська Р.І. Семантико-функціональні особливості асертивних дієслів в
англійській мові / Р.І.Рядська // Наукові записки національного 
університету "Острозька академія": Видавництво НаУОА. - Серія 
"Філологічна", Вип.55, 2015. - C. 228-230
3.Рядська Р.І. Перформативні дієслова на позначення спонуки як засіб
модалізації висловлення в англійській мові / Р.І.Рядська  // Науковий вісник
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
Серія: «Філологічні науки» (мовознавство): Збірник наукових праць. –
Дрогобич, 2017. - №8. – Том 2. – С.78-82
4.Участь у ІІІ міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні
проблеми іноземної філології та освітній соціокультурний процесс»
8-9 грудня 2017 р. ТНПУ імені В.Гнатюка, м.Тернопіль, Україна

145541 Арабська Ірина 
Богданівна

Старший 
викладач

0 Друга іноземна мова кафедра англійської філології факультету іноземних мов
Львівського національного університету імені Івана Франка

Львівський державний університет імені Івана Франка, 1990 р., за 
спеціальністю романо-германські мови і література, присвоєно 
кваліфікацію – філолог, викладач англійської мови

Стаж науково-педагогічної роботи
24 роки

Граматична релевантність семантичної тотожності кваліфікативних
слівсучасної німецької та англійської мов/ Максимчук Б., Арабська 
І.//Наукові записки Кіровоградського університету імені Володимира
Винниченка. Серія: філологічні науки (мовознавство).- Кіровоград,2013.-
Вип.118.-С.387-392
 Die Wortart als potenzielle Spracheinheit im Deutschen und im Englischen (am
Beispiel der qualifikativen Wörter) / Bohdan Maxymtschuk, Iryna Arabska //
Studie Niemcoznawcze. – Warszawa, 2014. – Tom LIV. – S. 519 – 530.
МаксимчукБ. В. Über die kategoriale Prägung der qualifikativen Wörter im
modernen Deutschen und im Englischen/ B. Maxymtschuk , I. Maxymtschuk//
НауковізапискиКіровоградськогоуніверситетуіменіВолодимираВинниченка.
Серія: філологічнінауки (мовознавство).- Кіровоград,2014.-Вип.127.-С.387-
392.
 До проблеми частин мови та лінгвального статусу прикметника у сучасній
німецькій та англійській мовах / Богдан Максимчук, Ірина Арабська //
Наукові записки Кіровоградського університету імені Володимира 
Винниченка. Серія: філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград, 2015. –
Вип.136. – С. 238 – 243.
 Про роль пресупозиції в організації мовленнєвого мислення в англійській і
німецькій мові // Наукові записки Кіровоградського державного 
педагогічного університету імені Володимира Винниченка.- Випуск 154.-
Серія: філологічні науки (мовознавство) – Кропивницький: Видавець
Лисенко В.Ф. – Кіровоград, 2017. – 830с., ст.46-51. (у співавторстві)
Про дифузність, відносність і імплікації в німецькому та англійському
мовному мисленні. – Наукові записки Центральноукраїнського державного
педагогічного університету ім. В. Винниченка, Серія: філологічні науки,
випуск 165, стор.662-669. (у співавторстві)

185586 Маєвська 
Ольга 
Тадеушівна

Асистент 0 Національна 
література

кафедра світової літератури факультету іноземних мов
Львівського національного університету імені Івана Франка

кафедра французької філології факультету іноземних мов
Львівського національного університету імені Івана Франка Львівський
національний університет імені Івана Франка; 2002 рік; Мова та література
(іспанська); Філолог. Викладач іспанської мови та літератури;
Кандидат філологічних наук. Рішення від 15 жовтня 2019 року, диплом ДК
№054352, 
спеціальність література зарубіжних країн 

Стаж науково-педагогічної роботи
17 років

10.01.04 – література зарубіжних країн «Концепція особистісної 
ідентичності в романній прозі Міґеля де Унамуно»

Автор 24 наукових та начально-методичних праць, серед них:
Кушнір Оксана. Читання різного рівня складності (А2 / В1 / В2) = Lecturas
graduadas (niveles А2 / В1 / В2) : навч. посібник / Оксана Кушнір, Ольга
Маєвська, Світлана Осєчко. – 2-ге вид., випр. і допов. – Львів : ЛНУ імені
Івана Франка, 2019. – 172 с.
Маєвська О.Т. Поетика мовчання у романах Міґеля де Унамуно / Ольга
Маєвська // Spheres of Culture. Vol.12. / Ed. By Іhor Nabytovych. – Lublin, 2015.
– Р. 155–164
Маєвська О.Т. Топос дому у романах Міґеля де Унамуно : ідентичнісне
прочитання // Вісник Львівського університету. Львів : Львівський 
університет імені Івана Франка, 2016 р. – С. 173–178
Маєвська О.Т. Релігійна ідентичність : конфлікт віри і сумніву у романах М.
де Унамуно / Ольга Маєвська // Літературознавчі обрії. Праці молодих
учених. Вип. 23. – К. : Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. Вип.
23. – К. : Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України, 2015. – С. 115–
119
Маєвська О.Т. Ідентичність автора і його персонажів крізь призму іншого:
досвід Міґеля де Унамуно / Ольга Маєвська // Ольга Маєвська // Пережиття.
Науковий збірник на пошану пам’яті Галини Рубанової. Львів : Українська
академія друкарства, 2016. – С. 143 – 150
Mayevska O. El diálogo entre lo individual y lo colectivo : el caso de los 
personajes unamunianos / Olga Mayevska // Actas del VII Congreso de 
Hispanistas de Ucrania. – Lviv : Astrolabio, 2017. – P. 44–55
Mayevska O. El diálogo entre lo individual y lo colectivo : el caso de los 
personajes unamunianos / Olga Mayevska // Actas del VII Congreso de 
Hispanistas de Ucrania. – Lviv : Astrolabio, 2016. – P. 44–55
Mayevska O. La identificación del autor Unamuno y sus personajes nivolescos
con Cervantes y su Ingenioso Hidalgo / Olga Mayevska // Actas del VI Congreso
de hispanistas de Ucrania. – Lviv : Astrolabio, 2015. – P. 34–44

74728 Цимбалістий 
Ігор Юліанович

Доцент 0 Ділова іноземна мова кафедра французької філології факультету іноземних мов
Львівського національного університету імені Івана Франка 

Київський державний педагогічний університет іноземних мов; 1984 рік;
Іноземні мови (дві мови); Вчитель іноземних мов (іспанської та англійської)
Кандидат філологічних наук; доцент кафедра французької філології 

Стаж науково-педагогічної роботи
24 роки

10.02.05 – романські мови; «Структура та процеси лексикалізації 
скорочень у сучасній іспанській мові»

Автор 20 наукових та навчально-методичних праць, серед них:
1) «Іспанська мова (4-й рік навчання)» підручник для 8 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Редько В.Г., Цимбалістий І.Ю.).
‒ К.: Генеза, 2016. ‒ 255 с.
2) Українсько-англійсько-французько-іспанський фізичний словник / уклад.
: І.Р. Зачек, І.Є. Лопатинський, Н.В. Мукан, М.М. Волошин, І.Є. Мороз, М.І.
Бабкіна, І.Ю. Цимбалістий. ‒ Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. ‒
72 с.
3) Цимбалістий І.Ю. 
El acortamiento de las palabras: aspectos formales y funcionales // Actas del VI
Congreso de hispanistas de Ucrania, Mykolayiv, 25 y 26 de septiembre de 2015
[Pronkevich O. Kushnir O. (eds)]. – Lviv: Astolabio Editorial, 2015. P. 120-126.
4)  Цимбалістий І.Ю. 
Тексти для читання у шкільних підручниках з іспанської мови "Bienvenidos



al Español" як засоби формування міжкультурної іншомовної 
комунікативної компетентності [Текст] / В. Г. Редько, І. Ю. Цимбалістий, І.
С. Шмігельський // Іноземні мови в школах України. – 2015. – N 6. – С. 2-6.
5) Цимбалістий І. Ю. Словотвірна активність скорочень як один із чинників
їхньої лексикалізації (на матеріалі іспанської мови) // Проблеми семантики
слова, речення та тексту : [зб. наук. праць / відп. ред. Н.М. Корбозерова]. –
К. : Логос, 2014. – Вип. 32. – С. 300-307. 
6) Цимбалістий І. Ю. Омонімія як засіб динамізації семантичних 
перетворень в іспанських скороченнях // Наук. вісник Херсон. держ. ун-ту :
Серія: Лінгвістика. – 2014. – Вип. 20. – С. 77-81. 
7) Відгук на автореферат дисертації Сутуліної Лариси Григорівни 
"Метафорична модель реальне – ірреальне у наративній структурі 
іспанських романів-спогадів ХХ–ХХІ століття", поданої на здобуття 
наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.05
– романські мови. – Київ – 2016 р.
8) Відгук на автореферат дисертації Кульбіди Діани Петрівни "Англіцизми
в іспанському мас-медійному дискурсі: структура, семантика, функції",
поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за
спеціальністю 10.02.05 – романські мови. Київ – 2017 р.
9) Експертний висновок на електронну версію оригінал-макета підручника
для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів «Іспанська мова (7-й рік
навчання)»  (автори Редько В.Г., Береславська В.І.). 2015 р.
10) Стандартизація правопису іспанських абревіатур як чинник їх 
лексикалізації на графічному рівні // Contemporary issues in philological
sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine:
International research and practice conference. – Lublin, Republic of Poland,
April 28-29, 2017.

203995 Сайфутдінова 
Олена Юріївна

Асистент 0 Стилістика 
(іспанської мови)

кафедра французької філології факультету іноземних мов
Львівського національного університету імені Івана Франка Львівський
національний університет імені Івана Франка;
2006 рік; Мова та література (іспанська);Магістр філології. Викладач
іспанської і англійської мов та світової літератури
кандидат філологічних наук;  

Стаж науково-педагогічної роботи
10 років

10.02.05 – романські мови; «Генетичні і стратегічні типи мовної гри (на
матеріалі іспаномовного художнього та мас-медійного дискурсів)»

Автор 17 наукових публікацій, серед них:
Фіктивний імпліцитний смисл комунікації як засіб стратегічної мовної гри //
Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного
романського мовознавства: Збірник матеріалів конференції. – Одеса, 2015.
– C. 96.

Роль письмового тестування для ефективного навчання // Вісник 
Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія 
"Іноземні мови". – Львів, 2014. – Вип. 22. – C. 254-258.

Ayudando a los estudiantes ucranianos a evitar ucrainismos en su expresión en
español // Actas del Seminario Científico Internacional de Hispanistas – Lviv,
2014. – P. 336-338.

Дефекти мовлення в іспаномовних персонажів // Матеріали Четвертої
Всеукраїнської наукової конференції романістів. – Дніпропетровськ:
Інновація, 2014. – С. 100-102.
Мовна гра і комунікативні девіації іноземців: експериментальне 
дослідження (за матеріалами іспанської мови) // Вісник Львівської 
державної фінансової академії. Серія "Гуманітарні науки". – Львів, 2014. –
Вип. 13. – С. 88-94.

111977 Кушнір Оксана 
Павлівна

Старший 
викладач

0 Лінгвокраїнознавство 
країн першої  
іноземної мови

кафедра французької філології факультету іноземних мов
Львівського національного університету імені Івана Франка 

Львівський національний університет імені Івана Франка; 2003 рік; 
Іспанська мова та література; Магістр філології. Викладач іспанської та
англійської мов і світової літератури 

Стаж науково-педагогічної роботи
16 років

Автор 33 наукових та навчально-методичних  праць, серед них:
Помірко Роман. Gramática española en ejercicios = Граматика іспанської
мови у вправах : навч. посібник / Роман Помірко, Оксана Кушнір, Іванна
Хомицька. – 3-тє вид., випр. і допов. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019.
– 374 с.
Кушнір Оксана. Читання різного рівня складності (А2 / В1 / В2) = Lecturas
graduadas (niveles А2 / В1 / В2) : навч. посібник / Оксана Кушнір, Ольга
Маєвська, Світлана Осєчко. – 2-ге вид., випр. і допов. – Львів : ЛНУ імені
Івана Франка, 2019. – 172 с.
Помірко Роман. Граматика іспанської мови у вправах = Gramática española
en ejercicios : навч. посібник / Роман Помірко, Оксана Кушнір, Іванна
Хомицька. – 2-ге вид., випр. і допов. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015.
– 358 с.
2) Кушнір Оксана. Читання різного рівня складності (А2 / В1 / В2) = Lecturas
graduadas (niveles А2 / В1 / В2) : навч. посібник / Оксана Кушнір, Ольга
Маєвська, Світлана Осєчко. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 170 с.
Pronkevich O., Martín-Loeches Morales F., Kushnir O. (eds). Actas del VII
Congreso de Hispanistas de Ucrania, Kamianets-Podilskyi, 7 y 8 de octubre de
2016. – Lviv, Astolabio Editorial, 2016. – 304 p.
Kushnir O. La Enseñanza de español en Ucrania en el siglo XXI: historia,
problemas y perspectivas // Actas del VII Congreso de Hispanistas de Ucrania,
Kamianets-Podilskyi, 7 y 8 de octubre de 2016. – Lviv, Astrolabio Editorial, 2016.
– Р. 296–303.
Кушнір О. П. Методичні рекомендації для засвоєння лексичного матеріалу
з іспанської мови на тему: Сім’я. Опис людини (Familia. Descripción de
personas) / О. П. Кушнір, І. П. Жох. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 38 c.
10) Кушнір О.П. Методичні рекомендації для вступних випробувань з
іспанської мови (як другої іноземної). / О.П. Кушнір, С.М. Осєчко, І.Ю.
Цимбалістий. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, Малий видавничий центр 
факультету іноземних мов, 2014. – 88 c.
Кушнір О. П. Методичні рекомендації для засвоєння лексичного матеріалу
з іспанської мови на тему: Житло (Vivienda) / О.П. Кушнір, С.М. Осєчко. –
Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 52 c.
8) Кушнір О. П. Методичні рекомендації для засвоєння лексичного 
матеріалу з іспанської мови на тему: Одяг (Vestimenta). / О.П. Кушнір, І.Ю.
Цимбалістий. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 50 c.

346155 Кабов Аркадій 
Вікторович

Доцент 
кафедри 
Французької 
філології

0 Орфографія сучасної 
іспанської  мови

кафедра французької філології факультету іноземних мов
Львівського національного університету імені Івана Франка 

Львівський національний університет імені Івана Франка; 2007 рік; Мова та
література (французька); Магістр філології. Викладач французької і
англійської мов та світової літератури
кандидат філологічних наук; доцент кафедри французької філології 

Стаж науково-педагогічної роботи
8 років

10.02.05 – романські мови; «Лінгвопрагматика категорії гіпотетичності у
французькій та іспанській мовах»

Автор 16 наукових праць, серед них:
Кабов А.В. Лінгвопрагматика та поліфонія форм суб’єктивного способу
іспанської мови в підрядних реченнях способу дії та порівняння (на
матеріалі художньої літератури XX століття) / А. Кабов // Закарпатські



філологічні студії.
– Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2019. – Вип. 12. – С. 151–155.
Кабов А. Лінгвопрагматика та поліфонія суб’єктивного способу іспанської
мови в сучасній пресі Латинської Америки (на матеріалі видань El Clarín,
Últimas Noticias, El Tiempo) / А. Кабов  // Типологія мовних значень у
діахронічному та зіставному аспектах : зб. наук. праць / ДонНУ імені
Василя Стуса ; [М. Сенів (голов. ред.)]. — Вінниця, 2017. — Вип. 33-34. — С.
78-86. — ISSN 2075-2970.
Кабов А. Лінгвопрагматика та поліфонія суб’єктивного способу 
французької мови в сучасній пресі (на матеріалі видань Le Figaro, Le
Monde, La Libération) / А. Кабов // Наукові записки Вінницького державного
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія
(мовознавство) : зб. наук. праць / ТОВ «фірма «Планер» ; [Н. Іваницька
(голов.ред.)]. – Вінниця, 2014. –– Вип. 20. –– С. 103 – 108. –– ISBN 978-966-
2337-89-1
Кабов А. Лінгвопрагматика та поліфонія суб’єктивного способу іспанської
мови в сучасній пресі (на матеріалі видань El País, ABC, El Mundo) / А. Кабов
// Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. —
Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2014. — Вип. № 5 (77). — C. 194 — 198. — ISSN
2076-6173.

111977 Кушнір Оксана 
Павлівна

Старший 
викладач

0 Інтеркультурний 
аспект у вивченні 
іспанської мови

кафедра французької філології факультету іноземних мов
Львівського національного університету імені Івана Франка 

Львівський національний університет імені Івана Франка; 2003 рік; 
Іспанська мова та література; Магістр філології. Викладач іспанської та
англійської мов і світової літератури 

Стаж науково-педагогічної роботи
16 років

Автор 33 наукових та навчально-методичних  праць, серед них:
Помірко Роман. Gramática española en ejercicios = Граматика іспанської
мови у вправах : навч. посібник / Роман Помірко, Оксана Кушнір, Іванна
Хомицька. – 3-тє вид., випр. і допов. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019.
– 374 с.
Кушнір Оксана. Читання різного рівня складності (А2 / В1 / В2) = Lecturas
graduadas (niveles А2 / В1 / В2) : навч. посібник / Оксана Кушнір, Ольга
Маєвська, Світлана Осєчко. – 2-ге вид., випр. і допов. – Львів : ЛНУ імені
Івана Франка, 2019. – 172 с.
Помірко Роман. Граматика іспанської мови у вправах = Gramática española
en ejercicios : навч. посібник / Роман Помірко, Оксана Кушнір, Іванна
Хомицька. – 2-ге вид., випр. і допов. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015.
– 358 с.
2) Кушнір Оксана. Читання різного рівня складності (А2 / В1 / В2) = Lecturas
graduadas (niveles А2 / В1 / В2) : навч. посібник / Оксана Кушнір, Ольга
Маєвська, Світлана Осєчко. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 170 с.
Pronkevich O., Martín-Loeches Morales F., Kushnir O. (eds). Actas del VII
Congreso de Hispanistas de Ucrania, Kamianets-Podilskyi, 7 y 8 de octubre de
2016. – Lviv, Astolabio Editorial, 2016. – 304 p.
Kushnir O. La Enseñanza de español en Ucrania en el siglo XXI: historia,
problemas y perspectivas // Actas del VII Congreso de Hispanistas de Ucrania,
Kamianets-Podilskyi, 7 y 8 de octubre de 2016. – Lviv, Astrolabio Editorial, 2016.
– Р. 296–303.
Кушнір О. П. Методичні рекомендації для засвоєння лексичного матеріалу
з іспанської мови на тему: Сім’я. Опис людини (Familia. Descripción de
personas) / О. П. Кушнір, І. П. Жох. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 38 c.
10) Кушнір О.П. Методичні рекомендації для вступних випробувань з
іспанської мови (як другої іноземної). / О.П. Кушнір, С.М. Осєчко, І.Ю.
Цимбалістий. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, Малий видавничий центр 
факультету іноземних мов, 2014. – 88 c.
Кушнір О. П. Методичні рекомендації для засвоєння лексичного матеріалу
з іспанської мови на тему: Житло (Vivienda) / О.П. Кушнір, С.М. Осєчко. –
Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 52 c.
8) Кушнір О. П. Методичні рекомендації для засвоєння лексичного 
матеріалу з іспанської мови на тему: Одяг (Vestimenta). / О.П. Кушнір, І.Ю.
Цимбалістий. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 50 c.

111977 Кушнір Оксана 
Павлівна

Старший 
викладач

0 Сучасні методи 
навчання іноземної 
мови

кафедра французької філології факультету іноземних мов
Львівського національного університету імені Івана Франка 

Львівський національний університет імені Івана Франка; 2003 рік; 
Іспанська мова та література; Магістр філології. Викладач іспанської та
англійської мов і світової літератури 

Стаж науково-педагогічної роботи
16 років

Автор 33 наукових та навчально-методичних  праць, серед них:
Помірко Роман. Gramática española en ejercicios = Граматика іспанської
мови у вправах : навч. посібник / Роман Помірко, Оксана Кушнір, Іванна
Хомицька. – 3-тє вид., випр. і допов. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019.
– 374 с.
Кушнір Оксана. Читання різного рівня складності (А2 / В1 / В2) = Lecturas
graduadas (niveles А2 / В1 / В2) : навч. посібник / Оксана Кушнір, Ольга
Маєвська, Світлана Осєчко. – 2-ге вид., випр. і допов. – Львів : ЛНУ імені
Івана Франка, 2019. – 172 с.
Помірко Роман. Граматика іспанської мови у вправах = Gramática española
en ejercicios : навч. посібник / Роман Помірко, Оксана Кушнір, Іванна
Хомицька. – 2-ге вид., випр. і допов. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015.
– 358 с.
2) Кушнір Оксана. Читання різного рівня складності (А2 / В1 / В2) = Lecturas
graduadas (niveles А2 / В1 / В2) : навч. посібник / Оксана Кушнір, Ольга
Маєвська, Світлана Осєчко. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 170 с.
Pronkevich O., Martín-Loeches Morales F., Kushnir O. (eds). Actas del VII
Congreso de Hispanistas de Ucrania, Kamianets-Podilskyi, 7 y 8 de octubre de
2016. – Lviv, Astolabio Editorial, 2016. – 304 p.
Kushnir O. La Enseñanza de español en Ucrania en el siglo XXI: historia,
problemas y perspectivas // Actas del VII Congreso de Hispanistas de Ucrania,
Kamianets-Podilskyi, 7 y 8 de octubre de 2016. – Lviv, Astrolabio Editorial, 2016.
– Р. 296–303.
Кушнір О. П. Методичні рекомендації для засвоєння лексичного матеріалу
з іспанської мови на тему: Сім’я. Опис людини (Familia. Descripción de
personas) / О. П. Кушнір, І. П. Жох. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 38 c.
10) Кушнір О.П. Методичні рекомендації для вступних випробувань з
іспанської мови (як другої іноземної). / О.П. Кушнір, С.М. Осєчко, І.Ю.
Цимбалістий. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, Малий видавничий центр 
факультету іноземних мов, 2014. – 88 c.
Кушнір О. П. Методичні рекомендації для засвоєння лексичного матеріалу
з іспанської мови на тему: Житло (Vivienda) / О.П. Кушнір, С.М. Осєчко. –
Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 52 c.
8) Кушнір О. П. Методичні рекомендації для засвоєння лексичного 
матеріалу з іспанської мови на тему: Одяг (Vestimenta). / О.П. Кушнір, І.Ю.
Цимбалістий. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 50 c.

185586 Маєвська 
Ольга 
Тадеушівна

Асистент 0 Феміністичні 
тенденції іспанської 
літератури

кафедра світової літератури факультету іноземних мов
Львівського національного університету імені Івана Франка

кафедра французької філології факультету іноземних мов
Львівського національного університету імені Івана Франка

Львівський національний університет імені Івана Франка; 2002 рік; Мова та
література (іспанська); Філолог. Викладач іспанської мови та літератури;
Кандидат філологічних наук. Рішення від 15 жовтня 2019 року, диплом ДК
№054352, 
спеціальність література зарубіжних країн

Стаж науково-педагогічної роботи : 17 років

10.01.04 – література зарубіжних країн «Концепція особистісної 



ідентичності в романній прозі Міґеля де Унамуно»

Автор 24 наукових та начально-методичних праць, серед них:
Кушнір Оксана. Читання різного рівня складності (А2 / В1 / В2) = Lecturas
graduadas (niveles А2 / В1 / В2) : навч. посібник / Оксана Кушнір, Ольга
Маєвська, Світлана Осєчко. – 2-ге вид., випр. і допов. – Львів : ЛНУ імені
Івана Франка, 2019. – 172 с.
Маєвська О.Т. Поетика мовчання у романах Міґеля де Унамуно / Ольга
Маєвська // Spheres of Culture. Vol.12. / Ed. By Іhor Nabytovych. – Lublin, 2015.
– Р. 155–164
Маєвська О.Т. Топос дому у романах Міґеля де Унамуно : ідентичнісне
прочитання // Вісник Львівського університету. Львів : Львівський 
університет імені Івана Франка, 2016 р. – С. 173–178
Маєвська О.Т. Релігійна ідентичність : конфлікт віри і сумніву у романах М.
де Унамуно / Ольга Маєвська // Літературознавчі обрії. Праці молодих
учених. Вип. 23. – К. : Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. Вип.
23. – К. : Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України, 2015. – С. 115–
119
Маєвська О.Т. Ідентичність автора і його персонажів крізь призму іншого:
досвід Міґеля де Унамуно / Ольга Маєвська // Ольга Маєвська // Пережиття.
Науковий збірник на пошану пам’яті Галини Рубанової. Львів : Українська
академія друкарства, 2016. – С. 143 – 150
Mayevska O. El diálogo entre lo individual y lo colectivo : el caso de los 
personajes unamunianos / Olga Mayevska // Actas del VII Congreso de 
Hispanistas de Ucrania. – Lviv : Astrolabio, 2017. – P. 44–55
Mayevska O. El diálogo entre lo individual y lo colectivo : el caso de los 
personajes unamunianos / Olga Mayevska // Actas del VII Congreso de 
Hispanistas de Ucrania. – Lviv : Astrolabio, 2016. – P. 44–55
Mayevska O. La identificación del autor Unamuno y sus personajes nivolescos
con Cervantes y su Ingenioso Hidalgo / Olga Mayevska // Actas del VI Congreso
de hispanistas de Ucrania. – Lviv : Astrolabio, 2015. – P. 34–44

196046 Романюк Ірина 
Арсенівна

Асистент 0 Латинська мова кафедра класичної філології факультету іноземних мов
Львівського національного університету імені Івана Франка 

Диплом з відзнакою № ФВ 833761 від 24 червня 1992 р., Львівський
державний університет імені Івана Франка, 1992 р., Філолог. Викладач
класичних, німецької та російської мов 

Стаж науково-педагогічної роботи
26 років

Наукові інтереси: словотвір у класичних мовах, функції та семантика
лексичних одиниць у латинській і давньогрецькій мовах, словотвір у пізній
латині, антична культура.

Співавторка підручника: 
Глущенко Л.М. Назаренко О.Ю. Романюк І.А.Історія античної культури.
Частина І./ Л.М. Глущенко О.Ю. Назаренко І.А.Романюк/ Підручник з курсу
«Історія античної культури» для студентів гуманітарних факультетів. –
Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 144 с.

Останні публікації:
Романюк І. Валентність дієслівних префіксальних композитів з семантикою
сприйняття у пізній латині / І. Романюк // Лінгвокогнітивні та 
соціокультурні аспекти комунікації. Матеріали ІV Міжнародної науково-
практичної Інтернет- конференції. (м. Острог, 25 червня 2015). – Наукові
записки Національного університету «Острозька академія». Серія 
філологічна. – С. 256-258.
Романюк І. Дієслівні префікси pro- і prae- у пізній латині / І. Романюк //
Сучасні проблеми германського та романського мовознавства. Матеріали
Другої міжнародної науково-практичної конференції. (м. Острог, 24 лютого
2017 р.). – Наукові записки Національного університету «Острозька
академія». Серія філологічна. – Острог, 2017. – С. 106-108.
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Ольга 
Тадеушівна

Асистент 0 Перша іноземна мова 
(іспанська мова)

кафедра світової літератури факультету іноземних мов
Львівського національного університету імені Івана Франка

кафедра французької філології факультету іноземних мов
Львівського національного університету імені Івана Франка

Львівський національний університет імені Івана Франка; 2002 рік; Мова та
література (іспанська); Філолог. Викладач іспанської мови та літератури;
Кандидат філологічних наук. Рішення від 15 жовтня 2019 року, диплом ДК
№054352, 
спеціальність література зарубіжних країн

Стаж науково-педагогічної роботи : 17 років

10.01.04 – література зарубіжних країн «Концепція особистісної 
ідентичності в романній прозі Міґеля де Унамуно»

Автор 24 наукових та начально-методичних праць, серед них:
Кушнір Оксана. Читання різного рівня складності (А2 / В1 / В2) = Lecturas
graduadas (niveles А2 / В1 / В2) : навч. посібник / Оксана Кушнір, Ольга
Маєвська, Світлана Осєчко. – 2-ге вид., випр. і допов. – Львів : ЛНУ імені
Івана Франка, 2019. – 172 с.
Маєвська О.Т. Поетика мовчання у романах Міґеля де Унамуно / Ольга
Маєвська // Spheres of Culture. Vol.12. / Ed. By Іhor Nabytovych. – Lublin, 2015.
– Р. 155–164
Маєвська О.Т. Топос дому у романах Міґеля де Унамуно : ідентичнісне
прочитання // Вісник Львівського університету. Львів : Львівський 
університет імені Івана Франка, 2016 р. – С. 173–178
Маєвська О.Т. Релігійна ідентичність : конфлікт віри і сумніву у романах М.
де Унамуно / Ольга Маєвська // Літературознавчі обрії. Праці молодих
учених. Вип. 23. – К. : Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. Вип.
23. – К. : Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України, 2015. – С. 115–
119
Маєвська О.Т. Ідентичність автора і його персонажів крізь призму іншого:
досвід Міґеля де Унамуно / Ольга Маєвська // Ольга Маєвська // Пережиття.
Науковий збірник на пошану пам’яті Галини Рубанової. Львів : Українська
академія друкарства, 2016. – С. 143 – 150
Mayevska O. El diálogo entre lo individual y lo colectivo : el caso de los 
personajes unamunianos / Olga Mayevska // Actas del VII Congreso de 
Hispanistas de Ucrania. – Lviv : Astrolabio, 2017. – P. 44–55
Mayevska O. El diálogo entre lo individual y lo colectivo : el caso de los 
personajes unamunianos / Olga Mayevska // Actas del VII Congreso de 
Hispanistas de Ucrania. – Lviv : Astrolabio, 2016. – P. 44–55
Mayevska O. La identificación del autor Unamuno y sus personajes nivolescos
con Cervantes y su Ingenioso Hidalgo / Olga Mayevska // Actas del VI Congreso
de hispanistas de Ucrania. – Lviv : Astrolabio, 2015. – P. 34–44

109458 Осєчко 
Світлана 
Миколаївна

Асистент 0 Іспаномовний  
масмедійний дискурс

кафедра французької філології факультету іноземних мов
Львівського національного університету імені Івана Франка 

Львівський державний університет імені Івана Франка; 1998 рік; Іспанська
мова та література; Філолог. Викладач іспанської мови та літератури 

Стаж науково-педагогічної роботи
19 років

Автор 10 наукових та навчально-методичних праць, серед них:
Кушнір Оксана. Читання різного рівня складності (А2 / В1 / В2) = Lecturas
graduadas (niveles А2 / В1 / В2) : навч. посібник / Оксана Кушнір, Ольга
Маєвська, Світлана Осєчко. – 2-ге вид., випр. і допов. – Львів : ЛНУ імені
Івана Франка, 2019. – 172 с.
Osyechko S. Lecturas graduadas (Niveles A2 / B1 / B2) = Читання різного рівня



складності (A2 / B1 / B2). / O. Kushnir, O. Mayevska, S. Osyechko. – Львів : ЛНУ
ім. Івана Франка, 2015. – 166 c. –ISBN 978-617-10-0233-3.
Осєчко С. М. Методичні вказівки для самостійної   роботи з  домашнього
читання      (початковий рівень).  /  О. П. Кушнір, О. Т. Маєвська, С. М.
Осєчко. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, Малий видавничий центр 
факультету іноземних мов, 2013. – 76 c.
Осєчко С. М. Методичні вказівки для самостійної роботи з домашнього
читання (середній рівень). / О. П. Кушнір, О. Т. Маєвська, С. М. Осєчко. –
Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, Малий видавничий центр факультету 
іноземних мов, 2013. – 76 c.
Осєчко С. М. Методичні рекомендації для вступних випробувань з 
іспанської мови (як другої іноземної) для навчання на освітньо-
кваліфікаційному рівні «Магістр» студентів напряму підготовки: 6.020303.
«Мова та література (англійська, німецька та французька)». «Переклад
(англо-український)»./ О. П. Кушнір, С. М. Осєчко, І. Ю. Цимбалістий. – Львів
: ЛНУ ім. Івана Франка, Малий видавничий центр факультету іноземних
мов, 2014. – 88 c.
Осєчко С. М. Методичні вказівки для засвоєння лексичного матеріалу з
іспанської мови на тему: Житло (Vivienda) для навчання студентів напряму
підготовки: 6.020303. «Мова та література (англійська, німецька та
французька)». «Переклад (англо-український)». / О. П. Кушнір, С. М.
Осєчко. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – 52 c.
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кафедра світової літератури факультету іноземних мов
Львівського національного університету імені Івана Франка

кафедра французької філології факультету іноземних мов
Львівського національного університету імені Івана Франка

Львівський національний університет імені Івана Франка; 2002 рік; Мова та
література (іспанська); Філолог. Викладач іспанської мови та літератури;
Кандидат філологічних наук. Рішення від 15 жовтня 2019 року, диплом ДК
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спеціальність література зарубіжних країн

Стаж науково-педагогічної роботи : 17 років

10.01.04 – література зарубіжних країн «Концепція особистісної 
ідентичності в романній прозі Міґеля де Унамуно»

Автор 24 наукових та начально-методичних праць, серед них:
Кушнір Оксана. Читання різного рівня складності (А2 / В1 / В2) = Lecturas
graduadas (niveles А2 / В1 / В2) : навч. посібник / Оксана Кушнір, Ольга
Маєвська, Світлана Осєчко. – 2-ге вид., випр. і допов. – Львів : ЛНУ імені
Івана Франка, 2019. – 172 с.
Маєвська О.Т. Поетика мовчання у романах Міґеля де Унамуно / Ольга
Маєвська // Spheres of Culture. Vol.12. / Ed. By Іhor Nabytovych. – Lublin, 2015.
– Р. 155–164
Маєвська О.Т. Топос дому у романах Міґеля де Унамуно : ідентичнісне
прочитання // Вісник Львівського університету. Львів : Львівський 
університет імені Івана Франка, 2016 р. – С. 173–178
Маєвська О.Т. Релігійна ідентичність : конфлікт віри і сумніву у романах М.
де Унамуно / Ольга Маєвська // Літературознавчі обрії. Праці молодих
учених. Вип. 23. – К. : Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. Вип.
23. – К. : Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України, 2015. – С. 115–
119
Маєвська О.Т. Ідентичність автора і його персонажів крізь призму іншого:
досвід Міґеля де Унамуно / Ольга Маєвська // Ольга Маєвська // Пережиття.
Науковий збірник на пошану пам’яті Галини Рубанової. Львів : Українська
академія друкарства, 2016. – С. 143 – 150
Mayevska O. El diálogo entre lo individual y lo colectivo : el caso de los 
personajes unamunianos / Olga Mayevska // Actas del VII Congreso de 
Hispanistas de Ucrania. – Lviv : Astrolabio, 2017. – P. 44–55
Mayevska O. El diálogo entre lo individual y lo colectivo : el caso de los 
personajes unamunianos / Olga Mayevska // Actas del VII Congreso de 
Hispanistas de Ucrania. – Lviv : Astrolabio, 2016. – P. 44–55
Mayevska O. La identificación del autor Unamuno y sus personajes nivolescos
con Cervantes y su Ingenioso Hidalgo / Olga Mayevska // Actas del VI Congreso
de hispanistas de Ucrania. – Lviv : Astrolabio, 2015. – P. 34–44

111977 Кушнір Оксана 
Павлівна

Старший 
викладач

0 Методика навчання 
іноземної мови

кафедра французької філології факультету іноземних мов
Львівського національного університету імені Івана Франка

Львівський національний університет імені Івана Франка; 2003 рік; 
Іспанська мова та література; Магістр філології. Викладач іспанської та
англійської мов і світової літератури

Стаж науково-педагогічної роботи : 16 років 

Автор 33 наукових та навчально-методичних  праць, серед них:
Помірко Роман. Gramática española en ejercicios = Граматика іспанської
мови у вправах : навч. посібник / Роман Помірко, Оксана Кушнір, Іванна
Хомицька. – 3-тє вид., випр. і допов. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019.
– 374 с.
Кушнір Оксана. Читання різного рівня складності (А2 / В1 / В2) = Lecturas
graduadas (niveles А2 / В1 / В2) : навч. посібник / Оксана Кушнір, Ольга
Маєвська, Світлана Осєчко. – 2-ге вид., випр. і допов. – Львів : ЛНУ імені
Івана Франка, 2019. – 172 с.
Помірко Роман. Граматика іспанської мови у вправах = Gramática española
en ejercicios : навч. посібник / Роман Помірко, Оксана Кушнір, Іванна
Хомицька. – 2-ге вид., випр. і допов. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015.
– 358 с.
2) Кушнір Оксана. Читання різного рівня складності (А2 / В1 / В2) = Lecturas
graduadas (niveles А2 / В1 / В2) : навч. посібник / Оксана Кушнір, Ольга
Маєвська, Світлана Осєчко. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 170 с.
Pronkevich O., Martín-Loeches Morales F., Kushnir O. (eds). Actas del VII
Congreso de Hispanistas de Ucrania, Kamianets-Podilskyi, 7 y 8 de octubre de
2016. – Lviv, Astolabio Editorial, 2016. – 304 p.
Kushnir O. La Enseñanza de español en Ucrania en el siglo XXI: historia,
problemas y perspectivas // Actas del VII Congreso de Hispanistas de Ucrania,
Kamianets-Podilskyi, 7 y 8 de octubre de 2016. – Lviv, Astrolabio Editorial, 2016.
– Р. 296–303.
Кушнір О. П. Методичні рекомендації для засвоєння лексичного матеріалу
з іспанської мови на тему: Сім’я. Опис людини (Familia. Descripción de
personas) / О. П. Кушнір, І. П. Жох. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 38 c.
10) Кушнір О.П. Методичні рекомендації для вступних випробувань з
іспанської мови (як другої іноземної). / О.П. Кушнір, С.М. Осєчко, І.Ю.
Цимбалістий. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, Малий видавничий центр 
факультету іноземних мов, 2014. – 88 c.
Кушнір О. П. Методичні рекомендації для засвоєння лексичного матеріалу
з іспанської мови на тему: Житло (Vivienda) / О.П. Кушнір, С.М. Осєчко. –
Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 52 c.
8) Кушнір О. П. Методичні рекомендації для засвоєння лексичного 
матеріалу з іспанської мови на тему: Одяг (Vestimenta). / О.П. Кушнір, І.Ю.
Цимбалістий. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 50 c.

185586 Маєвська 
Ольга 
Тадеушівна

Асистент 0 Українські 
перекладачі 
іспаномовної 
літератури

кафедра світової літератури факультету іноземних мов
Львівського національного університету імені Івана Франка

кафедра французької філології факультету іноземних мов
Львівського національного університету імені Івана Франка

Львівський національний університет імені Івана Франка; 2002 рік; Мова та
література (іспанська); Філолог. Викладач іспанської мови та літератури;
Кандидат філологічних наук. Рішення від 15 жовтня 2019 року, диплом ДК
№054352, 
спеціальність література зарубіжних країн

Стаж науково-педагогічної роботи : 17 років



10.01.04 – література зарубіжних країн «Концепція особистісної 
ідентичності в романній прозі Міґеля де Унамуно»

Автор 24 наукових та начально-методичних праць, серед них:
Кушнір Оксана. Читання різного рівня складності (А2 / В1 / В2) = Lecturas
graduadas (niveles А2 / В1 / В2) : навч. посібник / Оксана Кушнір, Ольга
Маєвська, Світлана Осєчко. – 2-ге вид., випр. і допов. – Львів : ЛНУ імені
Івана Франка, 2019. – 172 с.
Маєвська О.Т. Поетика мовчання у романах Міґеля де Унамуно / Ольга
Маєвська // Spheres of Culture. Vol.12. / Ed. By Іhor Nabytovych. – Lublin, 2015.
– Р. 155–164
Маєвська О.Т. Топос дому у романах Міґеля де Унамуно : ідентичнісне
прочитання // Вісник Львівського університету. Львів : Львівський 
університет імені Івана Франка, 2016 р. – С. 173–178
Маєвська О.Т. Релігійна ідентичність : конфлікт віри і сумніву у романах М.
де Унамуно / Ольга Маєвська // Літературознавчі обрії. Праці молодих
учених. Вип. 23. – К. : Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. Вип.
23. – К. : Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України, 2015. – С. 115–
119
Маєвська О.Т. Ідентичність автора і його персонажів крізь призму іншого:
досвід Міґеля де Унамуно / Ольга Маєвська // Ольга Маєвська // Пережиття.
Науковий збірник на пошану пам’яті Галини Рубанової. Львів : Українська
академія друкарства, 2016. – С. 143 – 150
Mayevska O. El diálogo entre lo individual y lo colectivo : el caso de los 
personajes unamunianos / Olga Mayevska // Actas del VII Congreso de 
Hispanistas de Ucrania. – Lviv : Astrolabio, 2017. – P. 44–55
Mayevska O. El diálogo entre lo individual y lo colectivo : el caso de los 
personajes unamunianos / Olga Mayevska // Actas del VII Congreso de 
Hispanistas de Ucrania. – Lviv : Astrolabio, 2016. – P. 44–55
Mayevska O. La identificación del autor Unamuno y sus personajes nivolescos
con Cervantes y su Ingenioso Hidalgo / Olga Mayevska // Actas del VI Congreso
de hispanistas de Ucrania. – Lviv : Astrolabio, 2015. – P. 34–44

70199 Жох Ірина 
Петрівна

Асистент 0 Усний переклад кафедра французької філології факультету іноземних мов
Львівського національного університету імені Івана Франка

Львівський національний університет імені Івана Франка;
2008 рік;
Мова та література (іспанська);
Викладач іспанської і англійської мов та світової літератури

Стаж науково-педагогічної роботи
8 років

Автор 15 наукових та навчально-методичних праць, серед них: 
1) Zhokh I. La expresión fraseológica del enfado en español / I. Zhokh// VII
Congreso de Hispanistas de Ucrania. – Kamianets-Podilskyi, 2016. – p.232-237. 
2) Жох І.П. Соматичний компонент cabeza у емотивних фразеологічних
одиницях в іспанській мові / І.П. Жох // Матеріали міжнародної науково-
практичної конференції «Сучасні філологія: теорія і практик». –  Одеса,
2014. – С. 83-85.
3) Жох І.П. Формування професійної компетентності перекладача та
особливості  перекладу емотивних фразеологічних одиниць ( на 
матеріалах іспанської мови) / І.П. Жох // Modern problems of management:
economics, education, health care and pharmacy”: тези. –  Ополе, 2014. – С.
97-99. 
4) Жох І.П. Емотивні фразеологічні одиниці з компонентом corazón в
іспанській мові / І.П. Жох // «Одеський лінгвістичний вісник». – Одеса, 2014.
– С. 81-84. 
5) Жох І.П. Вербалізація емоції гніву у фразеологічних одиницях іспанської
мови. / І.П. Жох // Науковий вісник Східноєвропейського національного
університету імені Лесі Українки №5 (282). – Луцьк, 2014. – С. 22-26.
6) Жох І.П. Світлі і темні кольори в емотивній фразеології в іспанській
мові./ І.П. Жох // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
«Чинники розвитку філологічних наук у ххі столітті» 25-26 жовтня 2013р. –
Львів, 2013. – С. 88-90. 
7) Жох І.П. Методичні рекомендації для засвоєння лексичного матеріалу з
іспанської мови на тему: Сім’я. Опис людини. (Familia. Descripción de
personas) / І.П. Жох, О.П. Кушнір.  – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, Малий 
видавничий центр факультету іноземних мов, 2017. – 56 с.
8) Мультинаціональна та мультидисциплінарна комунікація в 
європейському просторі вищої освіти. – Київ, 22-24 травня 2017.

163461 Лесько 
Христина 
Степанівна

Доцент 0 Теоретична 
граматика (іспанської 
мови)

кафедра французької філології факультету іноземних мов
Львівського національного університету імені Івана Франка

Львівський національний університет імені Івана Франка;
2009 рік; Мова та література (іспанська); 
Викладач іспанської і англійської мов та світової літератури
 (диплом від 30.06.2009
ВК № 37416434)
Кандидат філологічних наук;
Доцент кафедри французької філології

Стаж науково-педагогічної роботи
9 років

10.02.05 – романські мови; «Лінгвопрагматика суфіксальних похідних
демінутивності та аугментативності в сучасному іспанському мас-
медійному дискурсі» (ДК № 030167)

Х. С. Лесько Суфіксальні похідні у процесах дедемінутивації та 
деаугментації / Х. С. Лесько //  Наукові записки Національного 
університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наук.
праць. – Острог, 2015. – Вип. 58. – С. 42–44.
Лесько Х. Категорії демінутивності та аугментативності уґендерному
континуумі фемінності/ Христина Лесько // «Науковий вісник 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки».
Серія «Філологічні науки. Мовознавство». – 2016. − № 5. – C. 47−51.
Лесько Х. С. Демінутивні та аугментативні суфіксальні деривати в 
ґендерній площині маскулінності (на матеріалі іспанської мови) / Х. С.
Лесько //  Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету.
Серія : Філологія. – Одеса, 2016. – Вип.25. – С. 68–72. 
Лесько Х. С. Семантичне поле аугментативності (на матеріалі іспанської
мови) / Х. С. Лесько //  Дослідження різних напрямків розвитку 
філологічних наук : Міжнарод. наук.-практична конференція. – Одеса :
Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2016. −
C. 128. (Конференція)
Лесько Х. С. Категорії оцінки, емотивності й експресивності в словотвірних
процесах демінутивності та аугментативності / Х. С. Лесько // International
research and practice conference Contemporaryissuesin philologicals ciences :
experience of scholar sandeducationalists of Polandand Ukraine. – Lublin, April
28−29, 2017. – P. 95−98. (Конференція)
Лесько Х. С. Демінутивні та аугментативні суфіксальні деривати в 
іспанському масмедійному дискурсі / Х. С. Лесько // 
ScienceandEducationaNewDimension : Philology, V (39). – Budapest, 2017. – P.
41–45.
Лесько Х. С. Методичні вказівки з граматики іспанської мови          (El Modo
Subjuntivo) / Х. С. Лесько, І. І. Хомицька. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, Малий
видавничий центр факультету іноземних мов, 2017. – 56 с.
Лесько Х. С. Інтерфікс: роль і місце у морфемній структурі суфіксальної
похідної (на матеріалі іспанського мас медійного дискурсу) /    Х. С. Лесько
// Наукові записки Національного університету «Острозька академія»:
Серія «Філологія»: науковий журнал. – Острог: Вид-во НаУОА, 2018. – Вип.
2(70). – С. 120–122. 
Лесько Х. С. Суфікси демінутивності й аугментативності в іспанських
лінгвістичних традиціях дослідження / Х. С. Лесько // Науковий вісник



Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія» : збірник
наук. праць. – Вип. 39. – Одеса, 2019. – С 47–50. 
Lesko Kh. Diminutivos y aumentativos como marcadores de 
evaluaciónexpresivaen el discurso periodístico español/Kh. 
Lesko//RomanicaCracoviensia, UniwersytetJagielloński. – Kraków, 2019 (На
рецензуванні, Scopus).

34066 Стецько Ярина 
Тарасівна

Доцент 0 Історія 
перекладознавства

кафедра французької філології факультету іноземних мов
Львівського національного університету імені Івана Франка

Львівський державний університет імені Івана Франка; 1999 рік; 
Французька мова та література; Філолог. Викладач французької мови та
літератури
Кандидат філологічних наук;
доцент кафедри французької філології

Стаж науково-педагогічної роботи
17 років

10.02.17 - порівняльно-історичне і типологічне мовознавство; 
«Експресивно-виражальні засоби мови французької та української поезії
п.п. ХХ століття»

Автор 20 наукових та навчально-методичних праць, серед них:
Стецько Я.Т. Українська та французька поезії першої половини ХХ-го
століття: монографія.
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 71041 від 
22.03.2017 р., Державний департамент інтелектуальної власності.
Стецько Я.Т. Музикальність української та французької прози другої
половини ХХ століття: (на матеріалі творів О. Довженка, М. 
Вінграновського та А. Боско) / Я.Т. Стецько // 
К.: Слово і час. – 2017. - № 2. - С. 20-31.
Стецько Я.Т. Музикальність української та французької поетизованої прози
другої половини ХХ століття крізь призму Франкового трактату «Із 
секретів поетичної творчості»: Матеріали Міжнародного наукового
конгресу «Іван Франко: Я єсть пролог (до 160 річчя від дня народження)» /
Я.Т. Стецько - Львів,:2016.

185586 Маєвська 
Ольга 
Тадеушівна

Асистент 0 Лінгвопоетичний 
аналіз художнього 
тексту

кафедра світової літератури факультету іноземних мов
Львівського національного університету імені Івана Франка

кафедра французької філології факультету іноземних мов
Львівського національного університету імені Івана Франка

Львівський національний університет імені Івана Франка; 2002 рік; Мова та
література (іспанська); Філолог. Викладач іспанської мови та літератури;
Кандидат філологічних наук. Рішення від 15 жовтня 2019 року, диплом ДК
№054352, 
спеціальність література зарубіжних країн

Стаж науково-педагогічної роботи : 17 років

10.01.04 – література зарубіжних країн «Концепція особистісної 
ідентичності в романній прозі Міґеля де Унамуно»

Автор 24 наукових та начально-методичних праць, серед них:
Кушнір Оксана. Читання різного рівня складності (А2 / В1 / В2) = Lecturas
graduadas (niveles А2 / В1 / В2) : навч. посібник / Оксана Кушнір, Ольга
Маєвська, Світлана Осєчко. – 2-ге вид., випр. і допов. – Львів : ЛНУ імені
Івана Франка, 2019. – 172 с.
Маєвська О.Т. Поетика мовчання у романах Міґеля де Унамуно / Ольга
Маєвська // Spheres of Culture. Vol.12. / Ed. By Іhor Nabytovych. – Lublin, 2015.
– Р. 155–164
Маєвська О.Т. Топос дому у романах Міґеля де Унамуно : ідентичнісне
прочитання // Вісник Львівського університету. Львів : Львівський 
університет імені Івана Франка, 2016 р. – С. 173–178
Маєвська О.Т. Релігійна ідентичність : конфлікт віри і сумніву у романах М.
де Унамуно / Ольга Маєвська // Літературознавчі обрії. Праці молодих
учених. Вип. 23. – К. : Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. Вип.
23. – К. : Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України, 2015. – С. 115–
119
Маєвська О.Т. Ідентичність автора і його персонажів крізь призму іншого:
досвід Міґеля де Унамуно / Ольга Маєвська // Ольга Маєвська // Пережиття.
Науковий збірник на пошану пам’яті Галини Рубанової. Львів : Українська
академія друкарства, 2016. – С. 143 – 150
Mayevska O. El diálogo entre lo individual y lo colectivo : el caso de los 
personajes unamunianos / Olga Mayevska // Actas del VII Congreso de 
Hispanistas de Ucrania. – Lviv : Astrolabio, 2017. – P. 44–55
Mayevska O. El diálogo entre lo individual y lo colectivo : el caso de los 
personajes unamunianos / Olga Mayevska // Actas del VII Congreso de 
Hispanistas de Ucrania. – Lviv : Astrolabio, 2016. – P. 44–55
Mayevska O. La identificación del autor Unamuno y sus personajes nivolescos
con Cervantes y su Ingenioso Hidalgo / Olga Mayevska // Actas del VI Congreso
de hispanistas de Ucrania. – Lviv : Astrolabio, 2015. – P. 34–44

74728 Цимбалістий 
Ігор Юліанович

Доцент 0 Прагматика 
лексичних 
запозичень в 
іспанській мові

кафедра французької філології факультету іноземних мов
Львівського національного університету імені Івана Франка

Київський державний педагогічний університет іноземних мов; 1984 рік;
Іноземні мови (дві мови); Вчитель іноземних мов (іспанської та англійської)
Кандидат філологічних наук; доцент кафедра французької філології

Стаж науково-педагогічної роботи
24 роки

10.02.05 – романські мови; «Структура та процеси лексикалізації 
скорочень у сучасній іспанській мові»

Автор 20 наукових та навчально-методичних праць, серед них:
1) «Іспанська мова (4-й рік навчання)» підручник для 8 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Редько В.Г., Цимбалістий І.Ю.).
‒ К.: Генеза, 2016. ‒ 255 с.
2) Українсько-англійсько-французько-іспанський фізичний словник / уклад.
: І.Р. Зачек, І.Є. Лопатинський, Н.В. Мукан, М.М. Волошин, І.Є. Мороз, М.І.
Бабкіна, І.Ю. Цимбалістий. ‒ Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. ‒
72 с.
3) Цимбалістий І.Ю. 
El acortamiento de las palabras: aspectos formales y funcionales // Actas del VI
Congreso de hispanistas de Ucrania, Mykolayiv, 25 y 26 de septiembre de 2015
[Pronkevich O. Kushnir O. (eds)]. – Lviv: Astolabio Editorial, 2015. P. 120-126.
4)  Цимбалістий І.Ю. 
Тексти для читання у шкільних підручниках з іспанської мови "Bienvenidos
al Español" як засоби формування міжкультурної іншомовної 
комунікативної компетентності [Текст] / В. Г. Редько, І. Ю. Цимбалістий, І.
С. Шмігельський // Іноземні мови в школах України. – 2015. – N 6. – С. 2-6.
5) Цимбалістий І. Ю. Словотвірна активність скорочень як один із чинників
їхньої лексикалізації (на матеріалі іспанської мови) // Проблеми семантики
слова, речення та тексту : [зб. наук. праць / відп. ред. Н.М. Корбозерова]. –
К. : Логос, 2014. – Вип. 32. – С. 300-307. 
6) Цимбалістий І. Ю. Омонімія як засіб динамізації семантичних 
перетворень в іспанських скороченнях // Наук. вісник Херсон. держ. ун-ту :
Серія: Лінгвістика. – 2014. – Вип. 20. – С. 77-81. 
7) Відгук на автореферат дисертації Сутуліної Лариси Григорівни 
"Метафорична модель реальне – ірреальне у наративній структурі 
іспанських романів-спогадів ХХ–ХХІ століття", поданої на здобуття 
наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.05
– романські мови. – Київ – 2016 р.
8) Відгук на автореферат дисертації Кульбіди Діани Петрівни "Англіцизми



в іспанському мас-медійному дискурсі: структура, семантика, функції",
поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за
спеціальністю 10.02.05 – романські мови. Київ – 2017 р.
9) Експертний висновок на електронну версію оригінал-макета підручника
для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів «Іспанська мова (7-й рік
навчання)»  (автори Редько В.Г., Береславська В.І.). 2015 р.
10) Стандартизація правопису іспанських абревіатур як чинник їх 
лексикалізації на графічному рівні // Contemporary issues in philological
sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine:
International research and practice conference. – Lublin, Republic of Poland,
April 28-29, 2017.

185586 Маєвська 
Ольга 
Тадеушівна

Асистент 0 Вплив філософських 
концепцій на 
розвиток іспанської 
літератури ХVІІ – ХVІІІ 
ст.

кафедра світової літератури факультету іноземних мов
Львівського національного університету імені Івана Франка

кафедра французької філології факультету іноземних мов
Львівського національного університету імені Івана Франка

Львівський національний університет імені Івана Франка; 2002 рік; Мова та
література (іспанська); Філолог. Викладач іспанської мови та літератури;
Кандидат філологічних наук. Рішення від 15 жовтня 2019 року, диплом ДК
№054352, 
спеціальність література зарубіжних країн

Стаж науково-педагогічної роботи : 17 років

10.01.04 – література зарубіжних країн «Концепція особистісної 
ідентичності в романній прозі Міґеля де Унамуно»

Автор 24 наукових та начально-методичних праць, серед них:
Кушнір Оксана. Читання різного рівня складності (А2 / В1 / В2) = Lecturas
graduadas (niveles А2 / В1 / В2) : навч. посібник / Оксана Кушнір, Ольга
Маєвська, Світлана Осєчко. – 2-ге вид., випр. і допов. – Львів : ЛНУ імені
Івана Франка, 2019. – 172 с.
Маєвська О.Т. Поетика мовчання у романах Міґеля де Унамуно / Ольга
Маєвська // Spheres of Culture. Vol.12. / Ed. By Іhor Nabytovych. – Lublin, 2015.
– Р. 155–164
Маєвська О.Т. Топос дому у романах Міґеля де Унамуно : ідентичнісне
прочитання // Вісник Львівського університету. Львів : Львівський 
університет імені Івана Франка, 2016 р. – С. 173–178
Маєвська О.Т. Релігійна ідентичність : конфлікт віри і сумніву у романах М.
де Унамуно / Ольга Маєвська // Літературознавчі обрії. Праці молодих
учених. Вип. 23. – К. : Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. Вип.
23. – К. : Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України, 2015. – С. 115–
119
Маєвська О.Т. Ідентичність автора і його персонажів крізь призму іншого:
досвід Міґеля де Унамуно / Ольга Маєвська // Ольга Маєвська // Пережиття.
Науковий збірник на пошану пам’яті Галини Рубанової. Львів : Українська
академія друкарства, 2016. – С. 143 – 150
Mayevska O. El diálogo entre lo individual y lo colectivo : el caso de los 
personajes unamunianos / Olga Mayevska // Actas del VII Congreso de 
Hispanistas de Ucrania. – Lviv : Astrolabio, 2017. – P. 44–55
Mayevska O. El diálogo entre lo individual y lo colectivo : el caso de los 
personajes unamunianos / Olga Mayevska // Actas del VII Congreso de 
Hispanistas de Ucrania. – Lviv : Astrolabio, 2016. – P. 44–55
Mayevska O. La identificación del autor Unamuno y sus personajes nivolescos
con Cervantes y su Ingenioso Hidalgo / Olga Mayevska // Actas del VI Congreso
de hispanistas de Ucrania. – Lviv : Astrolabio, 2015. – P. 34–44

346155 Кабов Аркадій 
Вікторович

Доцент 
кафедри 
Французької 
філології

0 Інтерпретація 
іспанських текстів 
доби Середньовіччя

кафедра французької філології факультету іноземних мов
Львівського національного університету імені Івана Франка

Львівський національний університет імені Івана Франка; 2007 рік; Мова та
література (французька); Магістр філології. Викладач французької і
англійської мов та світової літератури
кандидат філологічних наук; доцент кафедри французької філології

Стаж науково-педагогічної роботи
8 років

10.02.05 – романські мови; «Лінгвопрагматика категорії гіпотетичності у
французькій та іспанській мовах»

Автор 16 наукових праць, серед них:
Кабов А.В. Лінгвопрагматика та поліфонія форм суб’єктивного способу
іспанської мови в підрядних реченнях способу дії та порівняння (на
матеріалі художньої літератури XX століття) / А. Кабов // Закарпатські
філологічні студії.
– Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2019. – Вип. 12. – С. 151–155.
Кабов А. Лінгвопрагматика та поліфонія суб’єктивного способу іспанської
мови в сучасній пресі Латинської Америки (на матеріалі видань El Clarín,
Últimas Noticias, El Tiempo) / А. Кабов  // Типологія мовних значень у
діахронічному та зіставному аспектах : зб. наук. праць / ДонНУ імені
Василя Стуса ; [М. Сенів (голов. ред.)]. — Вінниця, 2017. — Вип. 33-34. — С.
78-86. — ISSN 2075-2970.
Кабов А. Лінгвопрагматика та поліфонія суб’єктивного способу 
французької мови в сучасній пресі (на матеріалі видань Le Figaro, Le
Monde, La Libération) / А. Кабов // Наукові записки Вінницького державного
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія
(мовознавство) : зб. наук. праць / ТОВ «фірма «Планер» ; [Н. Іваницька
(голов.ред.)]. – Вінниця, 2014. –– Вип. 20. –– С. 103 – 108. –– ISBN 978-966-
2337-89-1
Кабов А. Лінгвопрагматика та поліфонія суб’єктивного способу іспанської
мови в сучасній пресі (на матеріалі видань El País, ABC, El Mundo) / А. Кабов
// Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. —
Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2014. — Вип. № 5 (77). — C. 194 — 198. — ISSN
2076-6173.

96151 Помірко Роман 
Семенович

Завідувач 
кафедри

0 Історія мови 
(іспанської мови)

кафедра французької філології факультету іноземних мов
Львівського національного університету імені Івана Франка 

Львівський ордена Леніна державний університет імені Івана Франка; 1969
рік; Романо-германські мови і літератури; Філолог, викладач іспанської і
французької мов
Кандидат філологічних наук; 
Доктор філологічних наук (рішення спеціалізованої Вченої ради Київського
університету імені Тараса Шевченка від 16 квітня 1992 року, протокол №
34); Професор кафедри французької філології; Академік Академії наук
Вищої школи України (відділення «Філологія і мистецтвознавство», 23
квітня 2005 року) 

Стаж науково-педагогічної роботи
44 роки

10.02.05 – романські мови; «Порівняльно-зіставне дослідження лексичних
співвідношень в іспанській та французьких мовах»

10.02.05 – романські мови; «Іспанська мова в процесах дивергенції-
ковергенції діалектів (варіативність слова)»

Автор 198 наукових та навчально-методичних праць, серед них:
Pomirko R., Koval R., Romanchuk O., Danylevych M., Cherkhava O.  Neologisms
of physical and rehabilitation medicine terminology in French / R. Pomirko, R.
Koval, O. Romanchuk, M. Danylevych, O. Cherkhava // Xlinguae. – Nitra, 2020. –
Vol. 13 : Issue : 1. – P. 37–49.
Режим доступу:
 http://www.xlinguae.eu/files/XLinguae1_2020_3.pdf



1) Помірко Р., Косович О. Нові слова французької мови: процеси 
зародження та функціонування: монографія. / Роман Помірко, Ольга
Косович – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – 388 с.
2) Помірко Роман. Gramática española en ejercicios = Граматика іспанської
мови у вправах : навч. посібник / Роман Помірко, Оксана Кушнір, Іванна
Хомицька. – 3-тє вид., випр. і допов. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019.
– 374 с.
3) Помірко Р. С. Слова та їх смисли / Р. С. Помірко // Науково-методичний
журнал «Наукові праці». Сер. «Філологія. Мовознавство». – Миколаїв: ЧДУ
ім. Петра Могили, 2015. – Вип. 24. – С. 34–45.
4) Помірко Р. С. Романське мовознавство у Львівському університеті / Р. С.
Помірко // Вісник Львівського національного університету імені Івана
Франка. Серія історична. Ювілейне видання з нагоди 350-річчя Львівського
університету. – 2013. – Спец. вип. 49. – С. 328–339.
5) Помірко Р. С. Германські назви кольорів у романських мовах / Р. С.
Помірко // NON PROGREDI EST REGREDI : збірник на пошану Паславської
Алли Йосипівни, доктора філологічних наук, професора Львівського
національного університету імені Івана Франка. – Львів : ПАІС, 2013. – С.
229–241.
6) Помірко Р. С. Варіативність мовної гри у синтаксичних конструкціях (на
матеріалі lolspeak) / Р. С. Помірко, С. В.  Кіпень // Вісник Житомирського
державного університету, 2013. – Вип. 2 (68). – С. 29–32.
7) Помірко Р. С., Кіпень С. В. Аномальні принципи формування 
полікодового тексту / Р. С. Помірко, С. В. Кіпень // Нова філологія. Збірник
наукових праць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – № 57. – С. 70–73.
8) Помірко Р. С. Словотвірна категоризація суфіксів демінутивності та
аугментативності / Р. С. Помірко, Х. С. Лесько // Zbiór raportów naukowych.
«Nauka w świecie współczesnym». (29.05.2013 – 31.05.2013). – Łódź : 
Wydawca : Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2013. – Str. 56–62.
9) Помірко Р. С. Роль етимологічних дублетів в збагаченні синонімічних
процесів в середньовічній іспаніській мові. Динамічні процеси 
лексикалізації в категоріях роду і числа / Р. С. Помірко // Матеріали
доповідей у рамках програми наукових стажувань обміну студентів та
викладачів Erasmus + . – Кадіс (Іспанія), 2016. – С. 67–70.
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досвід Міґеля де Унамуно / Ольга Маєвська // Ольга Маєвська // Пережиття.
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університет імені Івана Франка, 2016 р. – С. 173–178
Маєвська О.Т. Релігійна ідентичність : конфлікт віри і сумніву у романах М.
де Унамуно / Ольга Маєвська // Літературознавчі обрії. Праці молодих
учених. Вип. 23. – К. : Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. Вип.
23. – К. : Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України, 2015. – С. 115–
119
Маєвська О.Т. Ідентичність автора і його персонажів крізь призму іншого:
досвід Міґеля де Унамуно / Ольга Маєвська // Ольга Маєвська // Пережиття.
Науковий збірник на пошану пам’яті Галини Рубанової. Львів : Українська
академія друкарства, 2016. – С. 143 – 150
Mayevska O. El diálogo entre lo individual y lo colectivo : el caso de los 
personajes unamunianos / Olga Mayevska // Actas del VII Congreso de 
Hispanistas de Ucrania. – Lviv : Astrolabio, 2017. – P. 44–55
Mayevska O. El diálogo entre lo individual y lo colectivo : el caso de los 
personajes unamunianos / Olga Mayevska // Actas del VII Congreso de 
Hispanistas de Ucrania. – Lviv : Astrolabio, 2016. – P. 44–55
Mayevska O. La identificación del autor Unamuno y sus personajes nivolescos
con Cervantes y su Ingenioso Hidalgo / Olga Mayevska // Actas del VI Congreso
de hispanistas de Ucrania. – Lviv : Astrolabio, 2015. – P. 34–44

80002 Муць Ігор 
Романович

Доцент 0 Безпека 
життєдіяльності 
(безпека 
життєдіяльності та 
охорона праці в 
галузі)

наукова спеціальність 02.00.01 – неорганічна хімія,
Тема дисертації: Взаємодія компонентів в системах Sr-{Ni,Cu}-In та
споріднених (ізотермічні перерізи діаграм стану, кристалічні структури та
деякі фізичні властивості сполук)

Публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричної бази
SCOPUS:
Muts I. Ternary aurides La4In3Au10 and Yb4In3Au10 and platinide U4In3Pt10
with ordered Zr7Ni10 type structure / I. Muts, A. Kharkhalis, V. Hlukhyy, D.
Kaczorowski, U. Ch. Rodewald, R. Pöttgen, V. I. Zaremba // J. Solid State Chem. –
V.253. –2017. –P. 161-166. DOI: 10.1016/j.jssc.2017.05.036
Zaremba N. Equiatomic indides REIrIn (RE = La, Pr, Nd, Er–Yb) – Crystal and
electronic structure / N. Zaremba, I. Muts, V. Hlukhyy, S. Stein, U.-Ch. 
Rodewald, V. Pavlyuk, R. Pöttgen, V. Zaremba // Z. Naturforsch. – V. 72(9)b. –
2017. – P. 631-638. DOI: https://doi.org/10.1515/znb-2017-0086
Muts I. SrPt3In2 – an orthorhombically distorted coloring variant of SrIn5 / I.
Muts, V. Hlukhyy, Ya. Galadzhun, P. Solokha, S. Seidel, R.-D. Hoffmann, R.
Pöttgen, V. Zaremba // Dalton Trans., –V.48. –2019. –P. 11411-11420. DOI:
10.1039/C9DT01808E

Наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових
фахових видань України:
Муць І.Р.  Усвідомлення небезпек сучасного урбанізованого середовища /
І.Р. Муць, Я.В. Галаджун, А.В. Зелінський, З.М. Яремко // Комунальне
господарство міст. Серія «Технічні науки та архітектура» – 2015. – Вип. 120
(1). – С. 95 – 98.
Kravets O. Crystal structure of the new ternary indide Pr11Ge5.21In4.79 / O.
Kravets, G. Nychyporuk, I. Muts, Z. Shpyrka, V. Hlukhyy, V. Zaremba // Chem.
Met. Alloys. – 2016. – 9. – P. 54 – 60.
Яремко З.М. Статистичне оцінювання рівня усвідомлення небезпек
сучасного урбанізованого середовища / З.М. Яремко, Я. В. Галаджун, І.Р.
Муць, Р.С. Петришин, А.В. Зелінський // Вісник Львів. ун-ту. Серія 
соціологічна. – 2016. – Вип. 10. – С. 145-155.
Хархаліс А. Cистема Yb1-xPrxNi4In / А. Хархаліс, І. Гмерницька, Г. 
Ничипорук, І. Муць, Р. Пьоттген, В. Заремба // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім.
– 2017. – Вип. 58., Ч. 1. – С. 86–92.
Заремба Н.В. Системи CeNiIn1-xMx (M = Al, Ga) при 873 K / Н.В. Заремба,
Г.П. Ничипорук, Ю.В. Щепілов, О.І. Панахид, І.Р. Муць, В.В. Глухий, В.В.
Павлюк // Укр. хім. журн. – 2018. – Т.84, №. 12. – С. 76-84.
Яремко З.М. Економіко-інтегральні засади безпечної життєдіяльності / З.М.
Яремко, В.В. Ващук, І.Р. Муць // Економіка та держава. – 2019. – № 4. – С.
42-47.

Участь у міжнародних проектах:
Міжнародний науковий проект спільно з Інститутом неорганічної та
аналітичної хімії Вестфальського університету (м. Мюнстер, Німеччина) на
тему «Синтез, кристалічна структура і деякі фізичні властивості нових
індидів» (наказ ректора ЛНУ №2134 від 30.06.2015, сертифікат про
фінансову підтримку міжнародного наукового проекту стипендією 
Німецької академічної служби обміну DAAD).
Міжнародний науковий проект спільно з Інститутом низьких температур
та структурних досліджень Польської академії наук (м. Вроцлав, Польща)
на тему «Синтез і властивості нових інтерметалідів на основі 
рідкісноземельних металів» (наказ ректора ЛНУ №49 від 10.01.2017р.,
запрошення від Інституту низьких температур та структурних досліджень
Польської академії наук).
Міжнародний науковий проект спільно з Інститутом низьких температур
та структурних досліджень Польської академії наук (м. Вроцлав, Польща)
на тему «Синтез і властивості нових інтерметалідів на основі 
рідкісноземельних металів» (наказ ректора ЛНУ №39 від 04.01.2019р.,
запрошення від Інституту низьких температур та структурних досліджень
Польської академії наук).
Міжнародний науковий проект спільно з Інститутом неорганічної та
аналітичної хімії Вестфальського університету (м. Мюнстер, Німеччина) на
тему «Синтез, кристалічна структура і деякі фізичні властивості нових
індидів лужноземельних та рідкісноземельних металів» (наказ ректора
ЛНУ №2355 від 24.06.2019, сертифікат про фінансову підтримку 
міжнародного наукового проекту стипендією Німецької академічної
служби обміну DAAD).

Навчально-методичні посібники/посібники для самостійної роботи 
студентів:

Петришин Р.С. Методичні рекомендації щодо самостійного вивчення
дисципліни Безпека життєдіяльності» студентами хімічного факультету
денної форми навчання зі спеціальності 102 – Хімія / Р.С. Петришин, Я.В.
Галаджун, І.Р. Муць, А.В. Зелінський, З.М. Яремко // Львів.: Видавництво
ЛНУ, 2019. – 52 с.
Галаджун Я.В. Методичні рекомендації щодо самостійного вивчення
дисципліни «Безпека життєдіяльності» студентами денної форми 
навчання із галузі знань 08 Право / Я.В. Галаджун, І.Р. Муць, Р.С. 
Петришин, А.В. Зелінський, З.М. Яремко // Л.: Видавництво ЛНУ, 2019. – 55
с.
Муць І.Р. Методичні рекомендації щодо самостійного вивчення дисципліни
«Безпека життєдіяльності» студентами економічного факультету денної
форми навчання зі спеціальностей 051 Економіка та 073 Менеджмент / І.Р.
Муць, Я.В. Галаджун, Р.С. Петришин, А.В. Зелінський, З.М. Яремко // Л.:
Видавництво ЛНУ, 2019. – 48 с.

346155 Кабов Аркадій 
Вікторович

Доцент 
кафедри 
Французької 

0 Видатні постаті та їх 
роль у розвитку 
іспанської мови

кафедра французької філології факультету іноземних мов
Львівського національного університету імені Івана Франка



філології Львівський національний університет імені Івана Франка; 2007 рік; Мова та
література (французька); Магістр філології. Викладач французької і
англійської мов та світової літератури
кандидат філологічних наук; доцент кафедри французької філології

Стаж науково-педагогічної роботи
8 років

10.02.05 – романські мови; «Лінгвопрагматика категорії гіпотетичності у
французькій та іспанській мовах»

Автор 16 наукових праць, серед них:
Кабов А.В. Лінгвопрагматика та поліфонія форм суб’єктивного способу
іспанської мови в підрядних реченнях способу дії та порівняння (на
матеріалі художньої літератури XX століття) / А. Кабов // Закарпатські
філологічні студії.
– Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2019. – Вип. 12. – С. 151–155.
Кабов А. Лінгвопрагматика та поліфонія суб’єктивного способу іспанської
мови в сучасній пресі Латинської Америки (на матеріалі видань El Clarín,
Últimas Noticias, El Tiempo) / А. Кабов  // Типологія мовних значень у
діахронічному та зіставному аспектах : зб. наук. праць / ДонНУ імені
Василя Стуса ; [М. Сенів (голов. ред.)]. — Вінниця, 2017. — Вип. 33-34. — С.
78-86. — ISSN 2075-2970.
Кабов А. Лінгвопрагматика та поліфонія суб’єктивного способу 
французької мови в сучасній пресі (на матеріалі видань Le Figaro, Le
Monde, La Libération) / А. Кабов // Наукові записки Вінницького державного
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія
(мовознавство) : зб. наук. праць / ТОВ «фірма «Планер» ; [Н. Іваницька
(голов.ред.)]. – Вінниця, 2014. –– Вип. 20. –– С. 103 – 108. –– ISBN 978-966-
2337-89-1
Кабов А. Лінгвопрагматика та поліфонія суб’єктивного способу іспанської
мови в сучасній пресі (на матеріалі видань El País, ABC, El Mundo) / А. Кабов
// Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. —
Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2014. — Вип. № 5 (77). — C. 194 — 198. — ISSN
2076-6173.

153603 Сафонік Лідія 
Миколаївна

Доцент 0 Філософія кафедра філософії філософського факультету
Львівського національного університету імені Івана Франка 

1. Київський державний університет імені Т. Г. Шевченка, (1989, 
філософський факультет, філософ, викладач філософії)
2. Доктор філософських наук
3. доцент кафедри філософії 

Стаж науково-педагогічної роботи
29 років

09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії, «Концептуалізація
сенсу життя у некласичних філософських підходах: соціально-
антропологічний контекст»

Публікації:
Сафонік Л. Відкриті системи як спроба деконструкції метафізики 
тотальності / Л. Сафонік // Схід. Аналітично-філософський журнал. –
Донецьк: Вид-во “Український культурологічний центр”, 2014. – №. 1 (127).
– С. 199–203. 
Сафонік Л. Знекоріненість як можливість витворення сенсу життя у
сучасному соціальному просторі / Л. Сафонік // Науковий журнал 
“ScienceRise”. – № .1 (1). – Харків, 2014. – С. 99–107. 

Наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових
фахових видань України:
Сафонік Л. Безпритульність як можливість витворення cенсу життя (на
прикладі філософської позиції Еміля Сьорана) / Л. Сафонік  // 
Університетська кафедра. – № 4. – К. : КНЕУ, 2015. – С. 149–156. 
Сафонік Л. Смислова мозаїчність людського буття // Гілея : [збірник
наукових праць]. – К. : “Вид-во “Гілея”, 2016. – Вип. 114 (11). – С. 232– 236
Сафонік Л. Питання щодо розрізнення деяких подібних термінів в 
українській філософській дослідницькій літературі // Альманах 
“Університетська кафедра” КНЕУ ім. Вадима Гетьмана. – 2018. – Вип. 6. – С.
75–84.
Засади формування ідентичності в Україні у контексті сучасних викликів //
Вісник Львівського університету. – ЛНУ імені Івана Франка. – Львів, 2019. –
Вип. 22. – С.
Вплив деструктивної методології  М. Гайдегера на формування процедур
смислоконституювальної діяльності // Вісник Львівського університету. –
ЛНУ імені Івана Франка. – Львів, 2019. – Вип. 22. – С. 36–45.

Монографія:
Сафонік Л. Буттєвість сенсу людського життя : монографія  / Л. Сафонік. –
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 350 с.

Член постійної спеціалізованої вченої ради:
Член постійної спеціалізованої вченої радиД 35.051.02 у Львівському
національному університеті імені Івана Франка

96151 Помірко Роман 
Семенович

Завідувач 
кафедри

0 Вступ до 
спеціальності

кафедра французької філології факультету іноземних мов
Львівського національного університету імені Івана Франка 

Львівський ордена Леніна державний університет імені Івана Франка; 1969
рік; Романо-германські мови і літератури; Філолог, викладач іспанської і
французької мов
Кандидат філологічних наук; 
Доктор філологічних наук (рішення спеціалізованої Вченої ради Київського
університету імені Тараса Шевченка від 16 квітня 1992 року, протокол №
34); Професор кафедри французької філології; Академік Академії наук
Вищої школи України (відділення «Філологія і мистецтвознавство», 23
квітня 2005 року) 

Стаж науково-педагогічної роботи
44 роки

10.02.05 – романські мови; «Порівняльно-зіставне дослідження лексичних
співвідношень в іспанській та французьких мовах»

10.02.05 – романські мови; «Іспанська мова в процесах дивергенції-
ковергенції діалектів (варіативність слова)»

Автор 198 наукових та навчально-методичних праць, серед них:
Pomirko R., Koval R., Romanchuk O., Danylevych M., Cherkhava O.  Neologisms
of physical and rehabilitation medicine terminology in French / R. Pomirko, R.
Koval, O. Romanchuk, M. Danylevych, O. Cherkhava // Xlinguae. – Nitra, 2020. –
Vol. 13 : Issue : 1. – P. 37–49.
Режим доступу:
 http://www.xlinguae.eu/files/XLinguae1_2020_3.pdf

1) Помірко Р., Косович О. Нові слова французької мови: процеси 
зародження та функціонування: монографія. / Роман Помірко, Ольга
Косович – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – 388 с.
2) Помірко Роман. Gramática española en ejercicios = Граматика іспанської
мови у вправах : навч. посібник / Роман Помірко, Оксана Кушнір, Іванна
Хомицька. – 3-тє вид., випр. і допов. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019.
– 374 с.
3) Помірко Р. С. Слова та їх смисли / Р. С. Помірко // Науково-методичний
журнал «Наукові праці». Сер. «Філологія. Мовознавство». – Миколаїв: ЧДУ
ім. Петра Могили, 2015. – Вип. 24. – С. 34–45.
4) Помірко Р. С. Романське мовознавство у Львівському університеті / Р. С.
Помірко // Вісник Львівського національного університету імені Івана
Франка. Серія історична. Ювілейне видання з нагоди 350-річчя Львівського



університету. – 2013. – Спец. вип. 49. – С. 328–339.
5) Помірко Р. С. Германські назви кольорів у романських мовах / Р. С.
Помірко // NON PROGREDI EST REGREDI : збірник на пошану Паславської
Алли Йосипівни, доктора філологічних наук, професора Львівського
національного університету імені Івана Франка. – Львів : ПАІС, 2013. – С.
229–241.
6) Помірко Р. С. Варіативність мовної гри у синтаксичних конструкціях (на
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української мови на. ц. к. держаних залізницях у Східній Галичині //
Філологічні трактати. – Т. 12. – № 3. – 2018. – С. 100– 110.
Дієслівне керування в українській мові: Навчальний посібник для 
студентів-іноземців (у співавторстві з Новицькою Л., Товкало М.). – Львів,
2008. – 751 с.
Українсько-словенський тематичний словник. – 2015. – 375 с. (у 
співавторстві з Васильєвою Л., Яня Воллмаер Лубей, Прімож Лубей).
Українсько-хорватський тематичний словник. – 2016. – 372 с. (у 
співавторстві з Васильєвою Л.).
Українсько-сербський тематичний словник. – 2016. – 378 с. (у співавторстві
з Васильєвою Л.).
Член журі щорічного Міжнародного конкурсу знавців української мови
імені Петра Яцика
Українсько-словенський тематичний словник. – 2015. – 375 с. (у 
співавторстві з Васильєвою Л., Яня Воллмаер Лубей, Прімож Лубей).

203995 Сайфутдінова 
Олена Юріївна

Асистент 0 Сучасні тенденції у 
фонетиці іспанської 
мови

кафедра французької філології факультету іноземних мов
Львівського національного університету імені Івана Франка

Львівський національний університет імені Івана Франка;
2006 рік; Мова та література (іспанська);Магістр філології. Викладач



іспанської і англійської мов та світової літератури
кандидат філологічних наук

Стаж науково-педагогічної роботи
10 років

10.02.05 – романські мови; «Генетичні і стратегічні типи мовної гри (на
матеріалі іспаномовного художнього та мас-медійного дискурсів)»

Автор 17 наукових публікацій, серед них:
Фіктивний імпліцитний смисл комунікації як засіб стратегічної мовної гри //
Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного
романського мовознавства: Збірник матеріалів конференції. – Одеса, 2015.
– C. 96.

Роль письмового тестування для ефективного навчання // Вісник 
Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія 
"Іноземні мови". – Львів, 2014. – Вип. 22. – C. 254-258.

Ayudando a los estudiantes ucranianos a evitar ucrainismos en su expresión en
español // Actas del Seminario Científico Internacional de Hispanistas – Lviv,
2014. – P. 336-338.

Дефекти мовлення в іспаномовних персонажів // Матеріали Четвертої
Всеукраїнської наукової конференції романістів. – Дніпропетровськ:
Інновація, 2014. – С. 100-102.
Мовна гра і комунікативні девіації іноземців: експериментальне 
дослідження (за матеріалами іспанської мови) // Вісник Львівської 
державної фінансової академії. Серія "Гуманітарні науки". – Львів, 2014. –
Вип. 13. – С. 88-94.

70199 Жох Ірина 
Петрівна

Асистент 0 Емотивна  
фразеологія

кафедра французької філології факультету іноземних мов
Львівського національного університету імені Івана Франка

Львівський національний університет імені Івана Франка;
2008 рік;
Мова та література (іспанська);
Викладач іспанської і англійської мов та світової літератури

Стаж науково-педагогічної роботи
8 років

Автор 15 наукових та навчально-методичних праць, серед них: 
1) Zhokh I. La expresión fraseológica del enfado en español / I. Zhokh// VII
Congreso de Hispanistas de Ucrania. – Kamianets-Podilskyi, 2016. – p.232-237. 
2) Жох І.П. Соматичний компонент cabeza у емотивних фразеологічних
одиницях в іспанській мові / І.П. Жох // Матеріали міжнародної науково-
практичної конференції «Сучасні філологія: теорія і практик». –  Одеса,
2014. – С. 83-85.
3) Жох І.П. Формування професійної компетентності перекладача та
особливості  перекладу емотивних фразеологічних одиниць ( на 
матеріалах іспанської мови) / І.П. Жох // Modern problems of management:
economics, education, health care and pharmacy”: тези. –  Ополе, 2014. – С.
97-99. 
4) Жох І.П. Емотивні фразеологічні одиниці з компонентом corazón в
іспанській мові / І.П. Жох // «Одеський лінгвістичний вісник». – Одеса, 2014.
– С. 81-84. 
5) Жох І.П. Вербалізація емоції гніву у фразеологічних одиницях іспанської
мови. / І.П. Жох // Науковий вісник Східноєвропейського національного
університету імені Лесі Українки №5 (282). – Луцьк, 2014. – С. 22-26.
6) Жох І.П. Світлі і темні кольори в емотивній фразеології в іспанській
мові./ І.П. Жох // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
«Чинники розвитку філологічних наук у ххі столітті» 25-26 жовтня 2013р. –
Львів, 2013. – С. 88-90. 
7) Жох І.П. Методичні рекомендації для засвоєння лексичного матеріалу з
іспанської мови на тему: Сім’я. Опис людини. (Familia. Descripción de
personas) / І.П. Жох, О.П. Кушнір.  – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, Малий 
видавничий центр факультету іноземних мов, 2017. – 56 с.
8) Мультинаціональна та мультидисциплінарна комунікація в 
європейському просторі вищої освіти. – Київ, 22-24 травня 2017.

346155 Кабов Аркадій 
Вікторович

Доцент 
кафедри 
Французької 
філології

0 Основи філології кафедра французької філології факультету іноземних мов
Львівського національного університету імені Івана Франка

Львівський національний університет імені Івана Франка; 2007 рік; Мова та
література (французька); Магістр філології. Викладач французької і
англійської мов та світової літератури
кандидат філологічних наук; доцент кафедри французької філології

Стаж науково-педагогічної роботи
8 років

10.02.05 – романські мови; «Лінгвопрагматика категорії гіпотетичності у
французькій та іспанській мовах»

Автор 16 наукових праць, серед них:
Кабов А.В. Лінгвопрагматика та поліфонія форм суб’єктивного способу
іспанської мови в підрядних реченнях способу дії та порівняння (на
матеріалі художньої літератури XX століття) / А. Кабов // Закарпатські
філологічні студії.
– Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2019. – Вип. 12. – С. 151–155.
Кабов А. Лінгвопрагматика та поліфонія суб’єктивного способу іспанської
мови в сучасній пресі Латинської Америки (на матеріалі видань El Clarín,
Últimas Noticias, El Tiempo) / А. Кабов  // Типологія мовних значень у
діахронічному та зіставному аспектах : зб. наук. праць / ДонНУ імені
Василя Стуса ; [М. Сенів (голов. ред.)]. — Вінниця, 2017. — Вип. 33-34. — С.
78-86. — ISSN 2075-2970.
Кабов А. Лінгвопрагматика та поліфонія суб’єктивного способу 
французької мови в сучасній пресі (на матеріалі видань Le Figaro, Le
Monde, La Libération) / А. Кабов // Наукові записки Вінницького державного
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія
(мовознавство) : зб. наук. праць / ТОВ «фірма «Планер» ; [Н. Іваницька
(голов.ред.)]. – Вінниця, 2014. –– Вип. 20. –– С. 103 – 108. –– ISBN 978-966-
2337-89-1
Кабов А. Лінгвопрагматика та поліфонія суб’єктивного способу іспанської
мови в сучасній пресі (на матеріалі видань El País, ABC, El Mundo) / А. Кабов
// Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. —
Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2014. — Вип. № 5 (77). — C. 194 — 198. — ISSN
2076-6173.

163461 Лесько 
Христина 
Степанівна

Доцент 0 Основні фонетико-
морфемні тенденції у 
структурі слова

кафедра французької філології факультету іноземних мов
Львівського національного університету імені Івана Франка

Львівський національний університет імені Івана Франка;
2009 рік; Мова та література (іспанська); 
Викладач іспанської і англійської мов та світової літератури
 (диплом від 30.06.2009
ВК № 37416434)
Кандидат філологічних наук;
Доцент кафедри французької філології

Стаж науково-педагогічної роботи
9 років

10.02.05 – романські мови; «Лінгвопрагматика суфіксальних похідних
демінутивності та аугментативності в сучасному іспанському мас-
медійному дискурсі» (ДК № 030167)

Х. С. Лесько Суфіксальні похідні у процесах дедемінутивації та 



деаугментації / Х. С. Лесько //  Наукові записки Національного 
університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наук.
праць. – Острог, 2015. – Вип. 58. – С. 42–44.
Лесько Х. Категорії демінутивності та аугментативності уґендерному
континуумі фемінності/ Христина Лесько // «Науковий вісник 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки».
Серія «Філологічні науки. Мовознавство». – 2016. − № 5. – C. 47−51.
Лесько Х. С. Демінутивні та аугментативні суфіксальні деривати в 
ґендерній площині маскулінності (на матеріалі іспанської мови) / Х. С.
Лесько //  Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету.
Серія : Філологія. – Одеса, 2016. – Вип.25. – С. 68–72. 
Лесько Х. С. Семантичне поле аугментативності (на матеріалі іспанської
мови) / Х. С. Лесько //  Дослідження різних напрямків розвитку 
філологічних наук : Міжнарод. наук.-практична конференція. – Одеса :
Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2016. −
C. 128. (Конференція)
Лесько Х. С. Категорії оцінки, емотивності й експресивності в словотвірних
процесах демінутивності та аугментативності / Х. С. Лесько // International
research and practice conference Contemporaryissuesin philologicals ciences :
experience of scholar sandeducationalists of Polandand Ukraine. – Lublin, April
28−29, 2017. – P. 95−98. (Конференція)
Лесько Х. С. Демінутивні та аугментативні суфіксальні деривати в 
іспанському масмедійному дискурсі / Х. С. Лесько // 
ScienceandEducationaNewDimension : Philology, V (39). – Budapest, 2017. – P.
41–45.
Лесько Х. С. Методичні вказівки з граматики іспанської мови          (El Modo
Subjuntivo) / Х. С. Лесько, І. І. Хомицька. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, Малий
видавничий центр факультету іноземних мов, 2017. – 56 с.
Лесько Х. С. Інтерфікс: роль і місце у морфемній структурі суфіксальної
похідної (на матеріалі іспанського мас медійного дискурсу) /    Х. С. Лесько
// Наукові записки Національного університету «Острозька академія»:
Серія «Філологія»: науковий журнал. – Острог: Вид-во НаУОА, 2018. – Вип.
2(70). – С. 120–122. 
Лесько Х. С. Суфікси демінутивності й аугментативності в іспанських
лінгвістичних традиціях дослідження / Х. С. Лесько // Науковий вісник
Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія» : збірник
наук. праць. – Вип. 39. – Одеса, 2019. – С 47–50. 
Lesko Kh. Diminutivos y aumentativos como marcadores de 
evaluaciónexpresivaen el discurso periodístico español/Kh. 
Lesko//RomanicaCracoviensia, UniwersytetJagielloński. – Kraków, 2019 (На
рецензуванні, Scopus).

74728 Цимбалістий 
Ігор Юліанович

Доцент 0 Словотвір кафедра французької філології факультету іноземних мов
Львівського національного університету імені Івана Франка

Київський державний педагогічний університет іноземних мов; 1984 рік;
Іноземні мови (дві мови); Вчитель іноземних мов (іспанської та англійської)
Кандидат філологічних наук; доцент кафедра французької філології

Стаж науково-педагогічної роботи
24 роки

10.02.05 – романські мови; «Структура та процеси лексикалізації 
скорочень у сучасній іспанській мові»

Автор 20 наукових та навчально-методичних праць, серед них:
1) «Іспанська мова (4-й рік навчання)» підручник для 8 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Редько В.Г., Цимбалістий І.Ю.).
‒ К.: Генеза, 2016. ‒ 255 с.
2) Українсько-англійсько-французько-іспанський фізичний словник / уклад.
: І.Р. Зачек, І.Є. Лопатинський, Н.В. Мукан, М.М. Волошин, І.Є. Мороз, М.І.
Бабкіна, І.Ю. Цимбалістий. ‒ Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. ‒
72 с.
3) Цимбалістий І.Ю. 
El acortamiento de las palabras: aspectos formales y funcionales // Actas del VI
Congreso de hispanistas de Ucrania, Mykolayiv, 25 y 26 de septiembre de 2015
[Pronkevich O. Kushnir O. (eds)]. – Lviv: Astolabio Editorial, 2015. P. 120-126.
4)  Цимбалістий І.Ю. 
Тексти для читання у шкільних підручниках з іспанської мови "Bienvenidos
al Español" як засоби формування міжкультурної іншомовної 
комунікативної компетентності [Текст] / В. Г. Редько, І. Ю. Цимбалістий, І.
С. Шмігельський // Іноземні мови в школах України. – 2015. – N 6. – С. 2-6.
5) Цимбалістий І. Ю. Словотвірна активність скорочень як один із чинників
їхньої лексикалізації (на матеріалі іспанської мови) // Проблеми семантики
слова, речення та тексту : [зб. наук. праць / відп. ред. Н.М. Корбозерова]. –
К. : Логос, 2014. – Вип. 32. – С. 300-307. 
6) Цимбалістий І. Ю. Омонімія як засіб динамізації семантичних 
перетворень в іспанських скороченнях // Наук. вісник Херсон. держ. ун-ту :
Серія: Лінгвістика. – 2014. – Вип. 20. – С. 77-81. 
7) Відгук на автореферат дисертації Сутуліної Лариси Григорівни 
"Метафорична модель реальне – ірреальне у наративній структурі 
іспанських романів-спогадів ХХ–ХХІ століття", поданої на здобуття 
наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.05
– романські мови. – Київ – 2016 р.
8) Відгук на автореферат дисертації Кульбіди Діани Петрівни "Англіцизми
в іспанському мас-медійному дискурсі: структура, семантика, функції",
поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за
спеціальністю 10.02.05 – романські мови. Київ – 2017 р.
9) Експертний висновок на електронну версію оригінал-макета підручника
для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів «Іспанська мова (7-й рік
навчання)»  (автори Редько В.Г., Береславська В.І.). 2015 р.
10) Стандартизація правопису іспанських абревіатур як чинник їх 
лексикалізації на графічному рівні // Contemporary issues in philological
sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine:
International research and practice conference. – Lublin, Republic of Poland,
April 28-29, 2017.

74728 Цимбалістий 
Ігор Юліанович

Доцент 0 Лексикологія 
(іспанської мови)

кафедра французької філології факультету іноземних мов
Львівського національного університету імені Івана Франка

Київський державний педагогічний університет іноземних мов; 1984 рік;
Іноземні мови (дві мови); Вчитель іноземних мов (іспанської та англійської)
Кандидат філологічних наук; доцент кафедра французької філології

Стаж науково-педагогічної роботи
24 роки

10.02.05 – романські мови; «Структура та процеси лексикалізації 
скорочень у сучасній іспанській мові»

Автор 20 наукових та навчально-методичних праць, серед них:
1) «Іспанська мова (4-й рік навчання)» підручник для 8 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Редько В.Г., Цимбалістий І.Ю.).
‒ К.: Генеза, 2016. ‒ 255 с.
2) Українсько-англійсько-французько-іспанський фізичний словник / уклад.
: І.Р. Зачек, І.Є. Лопатинський, Н.В. Мукан, М.М. Волошин, І.Є. Мороз, М.І.
Бабкіна, І.Ю. Цимбалістий. ‒ Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. ‒
72 с.
3) Цимбалістий І.Ю. 
El acortamiento de las palabras: aspectos formales y funcionales // Actas del VI
Congreso de hispanistas de Ucrania, Mykolayiv, 25 y 26 de septiembre de 2015
[Pronkevich O. Kushnir O. (eds)]. – Lviv: Astolabio Editorial, 2015. P. 120-126.
4)  Цимбалістий І.Ю. 
Тексти для читання у шкільних підручниках з іспанської мови "Bienvenidos
al Español" як засоби формування міжкультурної іншомовної 
комунікативної компетентності [Текст] / В. Г. Редько, І. Ю. Цимбалістий, І.
С. Шмігельський // Іноземні мови в школах України. – 2015. – N 6. – С. 2-6.
5) Цимбалістий І. Ю. Словотвірна активність скорочень як один із чинників
їхньої лексикалізації (на матеріалі іспанської мови) // Проблеми семантики
слова, речення та тексту : [зб. наук. праць / відп. ред. Н.М. Корбозерова]. –



К. : Логос, 2014. – Вип. 32. – С. 300-307. 
6) Цимбалістий І. Ю. Омонімія як засіб динамізації семантичних 
перетворень в іспанських скороченнях // Наук. вісник Херсон. держ. ун-ту :
Серія: Лінгвістика. – 2014. – Вип. 20. – С. 77-81. 
7) Відгук на автореферат дисертації Сутуліної Лариси Григорівни 
"Метафорична модель реальне – ірреальне у наративній структурі 
іспанських романів-спогадів ХХ–ХХІ століття", поданої на здобуття 
наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.05
– романські мови. – Київ – 2016 р.
8) Відгук на автореферат дисертації Кульбіди Діани Петрівни "Англіцизми
в іспанському мас-медійному дискурсі: структура, семантика, функції",
поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за
спеціальністю 10.02.05 – романські мови. Київ – 2017 р.
9) Експертний висновок на електронну версію оригінал-макета підручника
для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів «Іспанська мова (7-й рік
навчання)»  (автори Редько В.Г., Береславська В.І.). 2015 р.
10) Стандартизація правопису іспанських абревіатур як чинник їх 
лексикалізації на графічному рівні // Contemporary issues in philological
sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine:
International research and practice conference. – Lublin, Republic of Poland,
April 28-29, 2017.

70199 Жох Ірина 
Петрівна

Асистент 0 Комунікативно-
письмова 
компетенція у 
лінгвістичній 
практиці

кафедра французької філології факультету іноземних мов
Львівського національного університету імені Івана Франка

Львівський національний університет імені Івана Франка;
2008 рік;
Мова та література (іспанська);
Викладач іспанської і англійської мов та світової літератури

Стаж науково-педагогічної роботи
8 років

Автор 15 наукових та навчально-методичних праць, серед них: 
1) Zhokh I. La expresión fraseológica del enfado en español / I. Zhokh// VII
Congreso de Hispanistas de Ucrania. – Kamianets-Podilskyi, 2016. – p.232-237. 
2) Жох І.П. Соматичний компонент cabeza у емотивних фразеологічних
одиницях в іспанській мові / І.П. Жох // Матеріали міжнародної науково-
практичної конференції «Сучасні філологія: теорія і практик». –  Одеса,
2014. – С. 83-85.
3) Жох І.П. Формування професійної компетентності перекладача та
особливості  перекладу емотивних фразеологічних одиниць ( на 
матеріалах іспанської мови) / І.П. Жох // Modern problems of management:
economics, education, health care and pharmacy”: тези. –  Ополе, 2014. – С.
97-99. 
4) Жох І.П. Емотивні фразеологічні одиниці з компонентом corazón в
іспанській мові / І.П. Жох // «Одеський лінгвістичний вісник». – Одеса, 2014.
– С. 81-84. 
5) Жох І.П. Вербалізація емоції гніву у фразеологічних одиницях іспанської
мови. / І.П. Жох // Науковий вісник Східноєвропейського національного
університету імені Лесі Українки №5 (282). – Луцьк, 2014. – С. 22-26.
6) Жох І.П. Світлі і темні кольори в емотивній фразеології в іспанській
мові./ І.П. Жох // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
«Чинники розвитку філологічних наук у ххі столітті» 25-26 жовтня 2013р. –
Львів, 2013. – С. 88-90. 
7) Жох І.П. Методичні рекомендації для засвоєння лексичного матеріалу з
іспанської мови на тему: Сім’я. Опис людини. (Familia. Descripción de
personas) / І.П. Жох, О.П. Кушнір.  – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, Малий 
видавничий центр факультету іноземних мов, 2017. – 56 с.
8) Мультинаціональна та мультидисциплінарна комунікація в 
європейському просторі вищої освіти. – Київ, 22-24 травня 2017.

70140 Мрака Ігор 
Богданович

Доцент 0 Історія України кафедра історичного краєзнавства історичного факультету
Львівського національного університету імені Івана Франка 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 2000.
Спеціальність: Всесвітня історія
Кваліфікація: Історик. Викладач
Диплом: КН №90063

К.і.н. 2005.
Диплом ДК № 032577

Доцент, 2012
Диплом:12ДЦ № 032101 

Стаж науково-педагогічної роботи
16 років

Тема дисертації: «Проблема кордонів Польщі у зовнішній політиці 
Великобританії у роки Другої світової війни (1939-1945)»

Публікації:
1. Червона армія очима львів’ян восени 1939 р. // Український історичний
журнал. – 2015. – № 6. – С. 99–113.
2. “Свої” чи “чужі”: українці у війську міжвоєнної Польщі // Вісник 
Львівського університету. Серія історична. – 2016. – Вип. 52. – С.119–138.
3. Громадяни УРСР про пакт Молотова-Ріббентропа та «визвольний похід»
Червоної армії в Західну Україну у вересні 1939 р. (за матеріалами ГДА
СБУ) // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету.
2017. Вип. 18. С. 30–45.
4. На службі в ІІ Речіпосполитої: українці в оцінках польських офіцерів //
Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. 2018-
2019. Вип. 19–20. Ювілейний збірник на пошану Степана Качараби. С. 353–
373
Дезертирство військовослужбовців польської армії до радянської України
(1922–1939) // Вісник Львівського університету. Серія історична. 
Спеціальний випуск: На пошану професора Романа Шуста. – Львів, 2019. –
С. 604–618.

63296 Васьків Андрій 
Юліанович

Доцент 0 Історія української 
культури

кафедра теорії та історії культури філософського факультету
Львівського національного університету імені Івана Франка 

1. Львівський державний університет ім. І. Франка, 1992, історик, викладач
історії
2. Кандидат історичних наук
3. доцент кафедри теорії та історії культури 

Стаж науково-педагогічної роботи
28 років

09.00.11 –релігієзнавство, «Греко-католицька церква в духовному житті
українців Східної Галичини (1919-1939 рр.)»

Наукові публікації:
Васьків А. Митрополит Андрей Шептицький про основи політики А. Васьків
// Український Мойсей. До 150-ліття від дня народження Митрополита
Української Греко-К католицької Церкви Андрея Шептицького. Статті і
матеріали. – Львів, 2015. – С. 69-73.(0,6 д.а.)
Васьків А. Митрополит Андрей Шептицький про теоретичні засади 
політики  / А. Васьків (у співав ) // Соціогуманітарні проблеми людини. –
2015. – С.41-48. (0,5 д.а.)
Васьків А. Морально-етична парадигма сучасного освітньо-виховного
процесу. / А. Васьків (у співав.) // Матеріали Всеукраїнської конференції з
міжнародною участю Духовність. Культура. Виклики сьогодення. 21-22
квітня 2017 року. – Львів, 2017. – С. 134-135.(0,2 д.а.)

Монографія, навчальні  посібники:
Васьків А. Екуменізм як методологічне підґрунтя православно-католицьких



відносин в незалежній Україні // Quo vadis humanitas? Ksęga Jubileuszowa
dedukowana ks. prof. Jackowi Pawlikowi SVD, Z okazji 65 rocznicy urodzin. –
Wydawnictwo VERBINUM, Warszawa – Lwów – Kijów, 2017. –С.33-40. (у
співавт.)
Українська греко-католицька церква// Релігієзнавство: навч. посібник /
Наук. редактор Д.В. Брильов. – К. «Дух і літера», 2015. –С.247-265. (у
співавт.) (під грифом МОНу) (1,5 д.а)

Консультація здобувачів:
2017 р. захист здобувача Бойка І.М. (спеціальність «Історія України»; тема
«Православно-католицькі відносини в незалежній Україні»)
(здійснював наукове керівництво)

Наукове консультування
До 2017 р. – член науково-консультативної аналітичної групи при Синоді
єпископів УГКЦ. Читав лекції для ієрархів РКЦ та УГКЦ.
Працював лектором у Вищій Школі суддів Львівщини

204856 Хомицька 
Іванна Іванівна

Асистент 0 Іспанський 
комунікативний 
етикет

кафедра французької філології факультету іноземних мов
Львівського національного університету імені Івана Франка 

Львівський національний університет імені Івана Франка; 2008 рік; Мова та
література (іспанська); Магістр філології. Викладач іспанської і англійської
мов та світової літератури 

Стаж науково-педагогічної роботи
9 років

Автор 11 наукових та навчально-методичних праць, серед них:

Помірко Роман. Gramática española en ejercicios = Граматика іспанської
мови у вправах : навч. посібник / Роман Помірко, Оксана Кушнір, Іванна
Хомицька. – 3-тє вид., випр. і допов. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019.
– 374 с.
Граматика іспанської мови у вправах = Gramática española en ejercicios :
навч. посібник / Р. С. Помірко, О. П. Кушнір, І. І. Хомицька – 2-ге вид., випр. і
допов. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 358 с.  
Хомицька І. І. Роль іспаномовних ЗМІ в процесах утворення нових мовних
форм /                    І. І. Хомицька // International research and practice
conference “Contemporary issues in philological sciences: experience of
scholars and educationalists of Poland and Ukraine”. – Lublin, Republic of
Poland, 2017. – С. 132 - 135.
El Modo Subjuntivo: методичні вказівки з граматики іспанської мови /    Х. С.
Лесько,   І. І. Хомицька // ЛНУ ім. І. Франка, Малий видавничий центр
факультету іноземним мов. – Львів, 2017. – 55 с. 
Хомицька І. І. Таксономічні групи неологізмів в іспанській періодиці / І.
І.Хомицька // Звітна наукова конференція професорсько-викладацького
складу факультету іноземних мов Львівського національного університету
імена Івана Франка, 2016. – С. 112-114.
Хомицька І. І. Гендерні особливості лексики іспанської мови (на матеріалі
періодичних видань) / І. І. Хомицька // Лінгвістика – Херсон : Вид-во
Херсонського державного університету, 2013. – Вип. ХХ. – С. 72-77.
International research and practice conference “Contemporary issues in
philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and
Ukraine” :Conference Proceedings. – Lublin, Republic of Poland, April 28-29,
2017.

Дидактичний семінар для викладачів іспанської мови, організований
видавництвом EDELSA (Madrid, España) (Talleres de formaciόn para 
profesores de ELE) “¿Español? por supuesto”. Семінар проводить Óscar
Rodríguez García– Львів,  26.04.2017 р.

Тренінг у рамках виставки освіти та стажування за кордоном Global
Education 2017 «Інноваційні практики, міжнародний досвід та можливості
за кордоном». – Львів, 20.10.2017 р.

Звітна наукова конференція професорсько-викладацького складу 
факультету іноземних мов Львівського національного університету імена
Івана Франка 5 лютого 2016р.

157259 Зубченко 
Святослав 
Віталійович

Асистент 0 Латинська мова кафедра класичної філології факультету іноземних мов
Львівського національного університету імені Івана Франка 

1. Диплом магістра з відзнакою ВК № 39722917 від 20.06.2010, Львівський
національний університет ім. І. Франка, 2010 р. Спеціальність:«Мова та
література (латинська. старогрецька, грецька)», кваліфікація:магістр
філології, викладач латинської, старогрецької, грецької мов та античної
літератури. Викладач німецької мови. 

Стаж науково-педагогічної роботи
7 років

Наукові інтереси: антична історіографія (римська історіографія та 
давньогрецька, особливо – Геродот), методика викладання латинської
мови, новогрецька література, переклад.
Наукові статті присвячені засобам досягнення ефективності аргументації у
Геродота.
Друком вийшли переклади художніх та науково-популярних книг з
новогрецької, німецької та англійської мов.

203995 Сайфутдінова 
Олена Юріївна

Асистент 0 Аналіз і критика 
перекладу

кафедра французької філології факультету іноземних мов
Львівського національного університету імені Івана Франка

Львівський національний університет імені Івана Франка;
2006 рік; Мова та література (іспанська);Магістр філології. Викладач
іспанської і англійської мов та світової літератури
кандидат філологічних наук

Стаж науково-педагогічної роботи
10 років

10.02.05 – романські мови; «Генетичні і стратегічні типи мовної гри (на
матеріалі іспаномовного художнього та мас-медійного дискурсів)»

Автор 17 наукових публікацій, серед них:
Фіктивний імпліцитний смисл комунікації як засіб стратегічної мовної гри //
Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного
романського мовознавства: Збірник матеріалів конференції. – Одеса, 2015.
– C. 96.

Роль письмового тестування для ефективного навчання // Вісник 
Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія 
"Іноземні мови". – Львів, 2014. – Вип. 22. – C. 254-258.

Ayudando a los estudiantes ucranianos a evitar ucrainismos en su expresión en
español // Actas del Seminario Científico Internacional de Hispanistas – Lviv,
2014. – P. 336-338.

Дефекти мовлення в іспаномовних персонажів // Матеріали Четвертої
Всеукраїнської наукової конференції романістів. – Дніпропетровськ:
Інновація, 2014. – С. 100-102.
Мовна гра і комунікативні девіації іноземців: експериментальне 
дослідження (за матеріалами іспанської мови) // Вісник Львівської 
державної фінансової академії. Серія "Гуманітарні науки". – Львів, 2014. –
Вип. 13. – С. 88-94.

 
 

  



 
Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та оцінювання
:

Програмні результати навчання ОП Методи навчання Форми оцінювання

Словотвір

визначати типи морфем; 
виконувати морфемний та словотвірний 
аналіз слова; 
визначати спосіб словотворення; 
встановлювати фактори дериваційної 
активності твірних; 
виявляти функції словотвірних одиниць 
у тексті; 
встановлювати історичні зміни в 
морфемній будові слова

Лекція
Презентація
Пояснення, розповідь
Інструктаж 
Навчальна дискусія
Робота з підручником

Метод ілюстрування 
демонстрування 
самостійне спостереження
індивідуальні завдання в малих групах 
аналізу і діагностики ситуації 
бесіда 
дискусія 
публічного виступу

усні, письмові, залік

Сучасні тенденції у фонетиці іспанської мови

практично застосовувати теоритичні 
знання для аналізу усного тексту та 
його фрагментів, працювати із  
науковою літературою іспанської мови;
об`єкт і предмет фонетики, її 
компоненти, розділи та місце в системі 
лінгвістичного знання, методи і 
прийоми аналізу мовлення, прикладне 
значення;
розумітись у варіюванні іспанської 
вимови, основних поняттях орфоепії та 
фоностилістики

Кооперативне навчання : робота в 
групах, парах, коло ідей
Колективно-групове навчання : 
мозковий штурм, мікрофон
Ситуативне моделювання : рольова гра, 
імітаційні ігри, глобальна симуляція, 
техніка драми, дидактичні ігри та 
розваги
Дискусія, дебати
Сенкан, твори-перетворення 
Тренувальні вправи

усні, письмові, залік

Українська мова (за професійним спрямуванням)

аналізувати звуковий склад слів і 
відтворювати їх фонетичною 
транскрипцією; 
використовувати різні види наголосу і 
записувати партитуру тексту;
добирати тексти та аргументувати їх 
належність до різних функціональних 
стилів української мови;
дотримуватися правил мовленнєвого 
етикету відповідно до ситуацій та 
тональностей фахового спілкування; 
характеризувати словниковий склад 
української літературної мови, 
класифікувати фразеологічні одиниці 
та використовувати лексикографічні 
джерела української мови відповідно до 
потреб фахового спілкування;
виявляти специфіку граматичних 
категорій, значень, форм та розрізняти 
типи синтаксичних структур 
української мови за фаховим 
спрямуванням;
будувати тексти в межах різних видів і 
жанрів усного та писемного фахового 
українського мовлення.

Лекція
Презентація
Пояснення, розповідь
Інструктаж 
Навчальна дискусія
Робота з підручником

Метод ілюстрування 
демонстрування 
самостійне спостереження
індивідуальні завдання в малих групах 
аналізу і діагностики ситуації 
бесіда 
дискусія 
публічного виступу

усні, письмові, залік

Вступ до мовознавства

розрізняти одиниці різних мовних рівнів 
у різних контекстних умовах;
давати правильні визначення 
лінгвістичних термінів, передбачених 
програмою;
класифікувати мовні одиниці, 
застосовуючи різні методи лінгвістики; 
розпізнавати різні типи мовних знаків; 
аналізувати звуки мов світу в аспектах 
акустичному, артикуляційному та 
функціональному;
характеризувати лексичні одиниці 
різних мов з боку семасіології та 
ономасіології; 
визначати особливості граматичної 
будови різних мов світу; 
виявляти ізоморфізм мовних рівнів; 
застосовувати методи лінгвістичних 
досліджень для аналізу одиниць різних 
рівнів мови та мовлення; 
визначати місце мови за генеалогічною 
та типологічною класифікаціями мов 
світу

Лекція
Презентація
Пояснення, розповідь
Інструктаж 
Навчальна дискусія
Робота з підручником

Метод ілюстрування 
демонстрування 
самостійне спостереження
індивідуальні завдання в малих групах 
аналізу і діагностики ситуації 
бесіда 
дискусія 
публічного виступу

усні, письмові, екзамен

Вступ до спеціальності

вміти вирішувати фонетичні та 
морфологічні завдання;
реконструювати старороманські мовні 
форми;
грамотно виконувати лексичний і 
граматичний аналіз текстів;
формулювати самостійні висновки, які 
стосуються особливостей фонетичного, 
морфологічного, словотворчого та 
синтаксичного розвитку романських 
мов;
закріпити засвоєний матеріал 
практичними вправами усно, письмово 
(написання рефератів)

Лекція
Презентація
Пояснення, розповідь
Інструктаж 
Навчальна дискусія
Робота з підручником

Метод ілюстрування 
демонстрування 
самостійне спостереження
індивідуальні завдання в малих групах 
аналізу і діагностики ситуації 
бесіда 
дискусія 
публічного виступу

усні, письмові, екзамен

Іспаномовний  масмедійний дискурс

вміти оперувати основними поняттями 
медіа лінгвістики, знати основні 
напрями та методи вивчення 
іспаномовної медійної комунікації; 
кваліфіковано аналізувати медійні 
тексти в парадигмі сучасних 
лінгвістичних досліджень; 
провести власне лінгвістичне 
дослідження певного мовного явища і 
презентувати проект

Лекція
Презентація
Пояснення, розповідь
Інструктаж 
Навчальна дискусія
Робота з підручником

Метод ілюстрування 
демонстрування 
самостійне спостереження

усні, письмові, залік

Латинська мова

читати і писати;
робити граматичний аналіз  тексту та 
його переклад;

Кооперативне навчання: робота в 
групах, парах, коло ідей
Колективно-групове навчання: 

усні, письмові, залік/екзамен



користуватись словником;
застосувати теоретичні знання  на 
практиці;
віднайти латинські словотворчі 
елементи у словах латинського 
походження в англійській, французькій 
та іспанській мовах

мозковий штурм, мікрофон
Ситуативне моделювання: рольова гра, 
імітаційні ігри, глобальна симуляція, 
техніка драми, дидактичні ігри та 
розваги
Дискусія, дебати
Сенкан, твори-перетворення 
Тренувальні вправи

Лексикографія

вміти орієнтуватися у величезному 
фонді словників та визначати їх тип; 
аналізувати мікро- та макроструктуру 
словників різних типів; 
укладати елементарні словникові 
статті

Лекція
Презентація
Пояснення, розповідь
Інструктаж 
Навчальна дискусія
Робота з підручником

Метод ілюстрування 
демонстрування 
самостійне спостереження
індивідуальні завдання в малих групах 
аналізу і діагностики ситуації 
бесіда 
дискусія 
публічного виступу

усні, письмові, залік

Референційні особливості синтагм

застосовувати на практиці основні 
синтагматичні правила з метою 
грамотної побудови вільних 
розгорнутих висловлювань; 
проводити компаративний аналіз фрази 
на синтаксичному та синтагматичному 
рівнях; використовувати основні мовно-
структурні особливості побудови 
вільних сполучень слів, основними 
серед яких є номінальні та вербальні 
синтагми

Лекція
Презентація
Пояснення, розповідь
Інструктаж 
Навчальна дискусія
Робота з підручником

Метод ілюстрування 
демонстрування 
самостійне спостереження
індивідуальні завдання в малих групах 
аналізу і діагностики ситуації 
бесіда 
дискусія 
публічного виступу

усні, письмові, залік

Теорфонетика

вміти практично застосовувати 
теоретичні знання для аналізу усного 
тексту та його фрагментів, у тому числі 
з точки зору між культурної комунікації;   
самостійно знаходити адекватні 
способи вирішення дослідницьких 
завдань, користуватися для цього 
сучасними технічними засобами, 
працювати з науковою літературою на 
іспанській мові

Лекція
Презентація
Пояснення, розповідь
Інструктаж 
Навчальна дискусія
Робота з підручником

Метод ілюстрування 
демонстрування 
самостійне спостереження
індивідуальні завдання в малих групах 
аналізу і діагностики ситуації 
бесіда 
дискусія 
публічного виступу

усні, письмові, залік

Функціональна граматика

визначати семантичні типи 
словосполучень та речень;
аналізувати словосполучення 
термінологічного характеру;
описувати граматичні зв`язки слів у 
словосполученнях та визначати типи 
словосполучень за семантико-
синтаксичним критерієм

Лекція
презентація
пояснення
розповідь
навчальна дискусія
робота з підручником 

метод ілюстрування
демонстрування та самостійного 
спостереження

усні, письмові, залік

Граматика в комунікації

визначати типи речень та синтаксичних 
груп;
робити морфологічно-синтаксичний 
аналіз речень;
описувати особливості функціональної 
прироли підмета та присудка та 
особливості їхньої координації;
аналізувати складнопідрядні 
атрибутивні речення та безособові 
речення

Лекція
презентація
пояснення
розповідь
навчальна дискусія
робота з підручником 

метод ілюстрування
демонстрування та самостійного 
спостереження

усні, письмові, залік

Основи філології

орієнтуватися в системі мовознавчого 
знання;
характеризувати мовознавство з його 
предметом і зв’язками з іншими 
науками; 
застосовувати методи мовознавчих 
досліджень, необхідні студентові для 
його наукової роботи

Лекція
Презентація
Пояснення, розповідь
Інструктаж 
Навчальна дискусія
Робота з підручником

Метод ілюстрування 
демонстрування 
самостійне спостереження
індивідуальні завдання в малих групах 
аналізу і діагностики ситуації 
бесіда 
дискусія 
публічного виступу

усні, письмові, залік

Інтеркультурний аспект у вивченні іспанської мови

вміти вирізняти інтеркультурну 
інформацію; моделювати соціальні 
ситуації, адекватно формулювати і 
висловлювати свою думку; збагачувати 
та зберігати рівень інтеркультурних 
норм та етикету;
вирішувати практичні та науково-
методичні задачі; застосовувати на 
практиці міжкультурні уміння вчителя 
іноземної мови, як основної, другої та 
спеціалізованої; 
проектувати та планувати педагогічну 
діяльність; практично аналізувати 
педагогічний досвід

Лекція
Презентація
Пояснення, розповідь
Інструктаж 
Навчальна дискусія
Робота з підручником

Метод ілюстрування 
демонстрування 
самостійне спостереження
індивідуальні завдання в малих групах 
аналізу і діагностики ситуації 
бесіда 
дискусія 
публічного виступу
Самостійна пошукова робота, 
практичні, графічні, дослідні роботи
Семінар
Письмовий виклад
Творча робота
Дистанційна робота на комп’ютері

усні, письмові, залік



запрошення фахівців, аналізу і 
діагностики ситуації
кейс - стаді
Перша іноземна мова (іспанська мова)

практично використовувати реальну 
“живу” мову;
набути репродуктивних і продуктивних 
навиків з письма;
виконують фонетичні лабораторні 
роботи, спрямовані на розвиток і 
вдосконалення іспанської нормативної 
вимови, аудитивних умінь, читання і 
правильного письма;
набути навиків праці з різними типами 
словників;
робити морфологічно-синтаксичний 
аналіз речень у межах пройденого 
граматичного матеріалу;
додержуватись правил орфографії у 
написанні слів, що належать до 
активної лексики;
адекватно реагувати в певній 
комунікативнй ситуації, дотримуючись 
параметрів комунікативної 
відповідності та мовної правильності;
описувати події, висловлювати свою 
думку, робити повідомлення, 
отримувати інформацію у 
співрозмовника, передавати 
інформацію у непрямій мові;
вести бесіду в обсязі тематики курсу з 
опорою на фактуальні та візуальні 
орієнтири;
аналізувати іспанською мовою 
морфологічні та синтаксичні явища

Кооперативне навчання : робота в 
групах, парах, коло ідей
Колективно-групове навчання : 
мозковий штурм, мікрофон
Ситуативне моделювання : рольова гра, 
імітаційні ігри, глобальна симуляція, 
техніка драми, дидактичні ігри та 
розваги
Дискусія, дебати
Сенкан, твори-перетворення 
Тренувальні вправи

усні, письмові, екзамен/курсова робота

Політологія

визначати вплив різноманітних  
політичних інститутів, у тім числі і 
органів державної влади, на політичний 
процес; 
розкривати суть основних концепцій 
політики; здійснювати аналіз феноменів 
держава та влада; аналізувати 
політичні, партійні і виборчі системи 
сучасних країн; 
орієнтуватися в міжнародному 
політичному житті, мати уявлення про 
місце і статус України в сучасному 
політичному світі; 
тлумачити причинно-наслідкові зв’язки 
у політиці; аналізувати місце і роль 
України в політичному просторі; 
визначати типи політичної культури в 
тій чи іншій політичній системі 
суспільства

Презентації
лекції
колаборативне навчання (форми – 
групові проекти, спільні розробки, 
групові розрахункові роботи і т.д.)
проектно-орієнтоване навчання
дискусія
семінари
самостійна робота
аналіз статистичних баз даних

усні, письмові, залік

Сучасні методи навчання іноземної мови

вирішувати практичні та науково-
методичні задачі сучасної школи; 
застосовувати на практиці 
плюрилінгвальну та плюрикультурну 
компетенції вчителя іноземної мови; 
оволодіти процедурою проектування, 
планування та застосування 
диференційованих програм

Лекція
Презентація
Пояснення, розповідь
Інструктаж 
Навчальна дискусія
Робота з підручником

Метод ілюстрування 
демонстрування 
самостійне спостереження
індивідуальні завдання в малих групах 
аналізу і діагностики ситуації 
бесіда 
дискусія 
публічного виступу
Самостійна пошукова робота, 
практичні, графічні, дослідні роботи
Семінар
Письмовий виклад
Творча робота
Дистанційна робота на комп’ютері

запрошення фахівців, аналізу і 
діагностики ситуації
кейс - стаді

усні, письмові, залік

Педагогіка

приваблювати учнів до теоретичної, 
практичної і дослідницької діяльності з 
урахуванням їх інтересів і 
можливостей;
- застосовувати методи і засоби 
навчально-виховної роботи для 
досягнення учнями найкращих успіхів;
самостійно аналізувати педагогічні дії;
дотримуватись в своїй діяльності 
професійно-педагогічних етичних норм;
- підтримувати й формувати 
сприятливий для успішної педагогічної 
діяльності соціально-психологічний 
клімат в колективі;
    попереджати й знаходити ефективні 
варіанти розв’язання педагогічних 
конфліктів

Лекція
Презентація
Пояснення, розповідь
Інструктаж 
Навчальна дискусія
Робота з підручником

Метод ілюстрування 
демонстрування 
самостійне спостереження
індивідуальні завдання в малих групах 
аналізу і діагностики ситуації 
бесіда 
дискусія 
публічного виступу

усні, письмові, екзамен

Фізвиховання

гармонійно поєднувати психічні, рухові і 
вегетативні реакції;
підтримувати належний стан здоров'я 
(працездатність, тривалість життя, 
народжуваність), організувати 
здоровий спосіб життя;
використовувати набуті навички, 
формувати рухові навички та уміння;
використовувати фізичне виховання 
для розвитку і реалізації власних 
можливостей, застосовувати набуті 
вміння та навички з фізичного 
виховання у повсякденному житті

Методи використання слова:
Розповідь
Опис
Пояснення
Інструкції і вказівки
Бесіда
Словесні оцінки
Команда
Підрахунок

Методи демонстрації:
Демонстрація поз і рухів
Використання ілюстративних 
матеріалів

Практичні методи:
метод навчання вправ загалом
метод навчання вправ по частинах

залік



метод підвідних вправ
метод імітаційних вправ

Вступ до літературознавства

аналізувати історичні аспекти 
літературознавства;
досліджувати літературний твір в 
параметрах основних видів мистецтва; 
проводити цілісний літературознавчий 
аналіз художнього явища, 
досліджувати поетику літературного 
твору;
аналізувати тенденції літературного 
процесу

Лекція
Презентація
Пояснення, розповідь
Інструктаж 
Навчальна дискусія
Робота з підручником

Метод ілюстрування 
демонстрування 
самостійне спостереження
індивідуальні завдання в малих групах 
аналізу і діагностики ситуації 
бесіда 
дискусія 
публічного виступу

усні, письмові, екзамен

Охорона праці (основи охорони праці та охорона праці в галузі)

організувати діяльність трудового 
колективу з обов’язковим врахуванням 
вимог охорони праці та здоров’я 
працівників, забезпечивши 
раціональний розподіл обов’язків і 
повноважень з вирішення питань 
безпеки праці та постійний контроль за 
їхнім виконанням;
       впровадити головні організаційні і 
технічні заходи, направлені на 
підвищення рівня безпеки праці та 
охорони здоров’я на робочому місці з 
метою усунення причин нещасних 
випадків та професійних захворювань;
      організувати вивчення професійних 
(виробничих) ризиків та забезпечити 
підготовку адекватних заходів щодо 
їхнього зниження шляхом 
впровадження досягнень науково-
технічного прогресу та міжнародного 
досвіду

Лекція
Презентація
Пояснення, розповідь
Інструктаж 
Навчальна дискусія
Робота з підручником

Метод ілюстрування 
демонстрування 
самостійне спостереження
індивідуальні завдання в малих групах 
аналізу і діагностики ситуації 
бесіда 
дискусія 
публічного виступу

усні, письмові, залік

Історія світової літератури

пояснити закономірності та особливості 
літературного процесу від античності 
до XХст.; 
проаналізувати твори художньої 
літератури: своєрідність стилю, жанру, 
композиції, систему образів; 
виявляти національну своєрідність 
європейських літератур, їхні традиції та 
зв'язок з іншими літературами, зокрема 
– українською; 
назвати і визначити основні поняття, 
які характеризують літературний 
процес від античності до XХ ст.;
пояснювати вияви загальних 
особливостей і художніх рис, 
притаманних літературному напряму в 
окремому тексті; 
пояснити, в чому полягає новаторство 
автора твору

Лекція
Презентація
Пояснення, розповідь
Інструктаж 
Навчальна дискусія
Робота з підручником

Метод ілюстрування 
демонстрування 
самостійне спостереження
індивідуальні завдання в малих групах 
аналізу і діагностики ситуації 
бесіда 
дискусія 
публічного виступу

усні, письмові, залік /екзамен/курсова 
робота

Теоретичні основи другої  іноземної мови (лексикологія, лінгвокраїнознавство)

визначати географічні, кліматичні та 
природні особливості англійськомовних 
країн;
оперувати інформацією про політичний 
устрій, політичні, культурні, історичні 
та ін. події;
аналізувати мову з метою виявлення 
національно-культурної семантики

Лекція
Презентація
Пояснення, розповідь
Інструктаж 
Навчальна дискусія
Робота з підручником

Метод ілюстрування 
демонстрування 
самостійне спостереження
індивідуальні завдання в малих групах 
аналізу і діагностики ситуації 
бесіда 
дискусія 
публічного виступу

усні, письмові, залік

Феміністичні тенденції іспанської літератури

– вирізняти специфічні особливості в 
еволюції творчості письменниць;
– визначати до якого літературного 
напрямку належить худ. твір;
– визначати тему, ідею худ. творів;
– аналізувати композиційну будову, 
поетичні особливості;
аналізувати систему персонажів 
запропонованих літературних творів

Лекція
Презентація
Пояснення, розповідь
Інструктаж 
Навчальна дискусія
Робота з підручником

Метод ілюстрування 
демонстрування 
самостійне спостереження
індивідуальні завдання в малих групах 
аналізу і діагностики ситуації 
бесіда 
дискусія 
публічного виступу

усні, письмові, залік

Література Іспанії Срібного віку

вміти аналізувати систему художньої 
мови літературного твору різних 
авторів, об’єднаних періодом Срібного 
віку; 
застосовувати у самостійній науково-
пошуковій діяльності засадничі аспекти 
літературного процесу, визначати 
тему, проблему худ твору; 
визначати спільне та відмінне у творчих 
методах різних поетів

Лекція
Презентація
Пояснення, розповідь
Інструктаж 
Навчальна дискусія
Робота з підручником

Метод ілюстрування 
демонстрування 
самостійне спостереження
індивідуальні завдання в малих групах 
аналізу і діагностики ситуації 
бесіда 
дискусія 
публічного виступу

усні, письмові, залік

Основи наукових досліджень

працювати з бібліографічним 
каталогом; опрацьовувати теоретичні 
джерела;
розробляти план наукової роботи та 
поетапно втілювати його; 
проводити дослідну частину наукової 
роботи; оформлювати виконану роботу 

Лекція
Презентація
Пояснення, розповідь
Інструктаж 
Навчальна дискусія
Робота з підручником

усні, письмові, залік



згідно вимог Метод ілюстрування 
демонстрування 
самостійне спостереження
індивідуальні завдання в малих групах 
аналізу і діагностики ситуації 
бесіда 
дискусія 
публічного виступу

Педагогічна практика

розробити розгорнутий план-конспект 
практичного заняття з іспанської мови 
відповідно до робочої навчальної 
програми;
методично грамотно спланувати 
заняття, визначати цілі, конкретні 
етапи заняття та методичні прийоми 
для їх досягнення;
грамотно використовувати технічні та 
інші допоміжні засоби навчання;
написати рецензію на залікове заняття, 
підготувати та провести підсумкові 
залікові заняття, виховний захід;
створювати чіткий та логічний план 
навчального заняття, планувати модель 
комунікації та оформлювати звітну 
документацію;
володіти основними принципами та 
техніками викладання всіх видів 
мовленнєвої діяльності (усне  письмове 
розуміння, усне і письмове вираження),  
застосовуючи різноманітні методи 
організації навчального процесу, 
здобуті мовні та соціо-культурні знання 
у контексті професійного спілкування;
застосовувати інтерактивні методи та 
колективні форм навчання іноземної 
мови, науково-дослідної та психолого-
педагогічної діяльності;
володіти кваліфікаційною 
характеристикою, його професійною 
компетенцією;
систематизувати загально-педагогічні 
знання, уміння і навички педагогічного 
спостереження, виправлення помилок 
та пояснення їх у процесі навчальної 
роботи

кооперативне навчання (робота в 
групах, пара, коло ідей) 
колективно-групове навчання 
(мозковий штурм) ситуативне 
моделювання (рольова гра, імітаційні 
ігри, глобальна симуляція, дидактичні 
ігри та розваги) 
презентація 
проектно-орієнтоване навчання 
дискусія
мультимедійні графіки та таблиці 
самооцінювання
опитування

усні, письмові, залік

Друга іноземна мова

артикулювати англійські звуки;
робити правильний словесний і 
логічний наголос;
інтонаційно оформлювати різні типи 
речень;
практично володіти лексичними 
одиницями у певних сферах людської 
діяльності відповідно до програми 
курсу;
працювати з різними типами словників;
теоретично і практично володіти 
запланованими для курсу 
граматичними темами; 
аналізувати англійською мовою 
морфологічні і синтаксичні явища; 
адекватно реагувати в певній 
комунікативний ситуації, дотримуючись 
параметрів комунікативної 
відповідності та мовної правильності;
описувати події, висловлювати свою 
думку, робити повідомлення, 
отримувати інформацію у 
співрозмовника, передавати 
інформацію у непрямій мові;
вести бесіду в обсязі тематики курсу з 
опорою на фактуальні та візуальні 
орієнтири або без опор;
дотримуючись правил орфографії 
написати приватний та офіційний лист, 
листівку, привітання, запрошення, 
написати твір відповідно до тематики 
курсу

Кооперативне навчання : робота в 
групах, парах, коло ідей
Колективно-групове навчання : 
мозковий штурм, мікрофон
Ситуативне моделювання : рольова гра, 
імітаційні ігри, глобальна симуляція, 
техніка драми, дидактичні ігри та 
розваги
Дискусія, дебати
Сенкан, твори-перетворення 
Тренувальні вправи

усні, письмові, залік/екзамен

Основні фонетико-морфемні тенденції у структурі слова

визначати способи творення слів з 
урахуванням їхньої словотвірної 
структури та словотвірного значення; 
визначати продуктивність 
суфіксального, префіксального, 
суфіксально-префіксального (явище 
парасинтезу) способів словотворення;
описувати природу та функції 
інтерфіксів, лексикалізованих 
суфіксальних форм тощо

Лекція
Презентація
Пояснення, розповідь
Інструктаж 
Навчальна дискусія
Робота з підручником

Метод ілюстрування 
демонстрування 
самостійне спостереження
індивідуальні завдання в малих групах 
аналізу і діагностики ситуації 
бесіда 
дискусія 
публічного виступу

усні, письмові, залік

Лінгвокраїнознавство країн першої  іноземної мови

використовувати набуті знання для 
успішного вивчення мови даної країни; 
застосовувати засвоєний матеріал, як 
виконувач ролі культурного 
посередника між рідною культурою та 
іноземною; 
успішно долати міжкультурні 
непорозуміння та конфліктні ситуації; 
долати стереотипи у стосунках

Лекція
Презентація
Пояснення, розповідь
Інструктаж 
Навчальна дискусія
Робота з підручником

Метод ілюстрування 
демонстрування 
самостійне спостереження
індивідуальні завдання в малих групах 
аналізу і діагностики ситуації 
бесіда 
дискусія 
публічного виступу

Самостійна пошукова робота
практичні, графічні, дослідні роботи
Семінар
Письмовий виклад 
Творча робота 
Дистанційна робота на комп’ютері

усні, письмові, залік

Аналіз і критика перекладу

теоретичні засади перекладознавства Лекція усні, письмові, залік



відповідно до тематики лекцій;
обирати адекватні прийоми перекладу 
та перекладати тексти художньої 
літератури;
застосовувати методи 
перекладознавчого аналізу для власних 
досліджень; 
на основі засвоєних теоретичних знань 
оцінювати переклади та статті на тему 
предмету; 
вести дискусію про властивості 
окремих перекладів

Презентація
Пояснення, розповідь
Інструктаж 
Навчальна дискусія
Робота з підручником

Метод ілюстрування 
демонстрування 
самостійне спостереження
індивідуальні завдання в малих групах 
аналізу і діагностики ситуації 
бесіда 
дискусія 
публічного виступу
Самостійна пошукова робота, 
практичні, графічні, дослідні роботи
Семінар
Письмовий виклад
Творча робота
Дистанційна робота на комп’ютері

запрошення фахівців, аналізу і 
діагностики ситуації
кейс - стаді

Іспанський реалістичний роман

– практично застосовувати навички 
поетологічного аналізу; 
– аналізувати систему художньої мови 
літературного твору; 
– бачити подібне та відмінне у 
світоглядних системах письменників; 
– простежувати взаємовпливи авторів в 
межах реалістичного письма;
простежити зв’язок літератури 
окресленого періоду з творами інших 
видів мистецтва

Лекція
Презентація
Пояснення, розповідь
Інструктаж 
Навчальна дискусія
Робота з підручником

Метод ілюстрування 
демонстрування 
самостійне спостереження
індивідуальні завдання в малих групах 
аналізу і діагностики ситуації 
бесіда 
дискусія 
публічного виступу

усні, письмові, залік

Методика навчання іноземної мови

вміти застосовувати основні дидактичні 
методи на практиці, володіти 
технологією навчання іншомовного 
спілкування: аудіювання, діалогічне та 
монологічне мовлення, читання, 
письмо; 
вміти розробляти тренувальні вправи з 
усіх видів діяльності згідно вимог типу 
та структури уроку; вміти аналізувати 
урок; 
організовувати самостійну та 
позакласну роботу учня при вивченні 
іноземної мови; 
орієнтуватися у вимогах програми та 
опрацьовувати наукові джерела з 
метою глибокого осмислення даної 
науки;
формувати позитивне ставлення до 
вивчення мови; постійно займатися 
професійною самоосвітою та 
самовихованням; 
вміти аналізувати педагогічний та 
власний досвід роботи, здійснювати 
самоконтроль, самооцінку і вміти 
виділяти та переборювати професійні 
недоліки у професійній діяльності

Лекція
Презентація
Пояснення, розповідь
Інструктаж 
Навчальна дискусія
Робота з підручником

Метод ілюстрування 
демонстрування 
самостійне спостереження
індивідуальні завдання в малих групах 
аналізу і діагностики ситуації 
бесіда 
дискусія 
публічного виступу

Самостійна пошукова робота
практичні, графічні, дослідні роботи
Семінар 
Письмовий виклад 
Творча робота 
Дистанційна робота на комп’ютері
запрошення фахівців, аналізу і 
діагностики ситуації 
кейс - стаді

усні, письмові, екзамен/курсова робота

Українські перекладачі іспаномовної літератури

вміти аналізувати систему художньої 
мови перекладу запропонованих 
авторів; 
описати художню своєрідність 
перекладених творів; 
критично осмислювати їх набутки; 
застосовувати у самостійній науково-
пошуковій діяльності засадничі аспекти 
перекладознавчого процесу, виконати 
порівняльний аналіз перекладів у 
зіставленні з оригіналами; 
визначати спільне та відмінне у творчих 
методах різних перекладачів

Лекція
Презентація
Пояснення, розповідь
Інструктаж 
Навчальна дискусія
Робота з підручником

Метод ілюстрування 
демонстрування 
самостійне спостереження
індивідуальні завдання в малих групах 
аналізу і діагностики ситуації 
бесіда 
дискусія 
публічного виступу
Самостійна пошукова робота, 
практичні, графічні, дослідні роботи
Семінар
Письмовий виклад
Творча робота
Дистанційна робота на комп’ютері

запрошення фахівців, аналізу і 
діагностики ситуації
кейс - стаді

усні, письмові, залік

Усний переклад

послідовний абзацно-фразовий 
переклад;
двосторонній переклад;
послідовний переклад із 
використанням спеціальної системи 
записів;
навички аудіювання тексту, 
призначеного для усного перекладу;
навички сприймання на слух 
прецизійних слів (числівників, власних 
імен людей, географічних назв, 
абревіатур) і фахової термінології;
навички переформулювання речень і 
тексту;
навички компресії тексту;
навички мікрореферування;
елементарні навички синхронного 
перекладу;
навички чіткої і виразної вимови у 
необхідному для перекладача темпі

Лекція
Презентація
Пояснення, розповідь
Інструктаж 
Навчальна дискусія
Робота з підручником

Метод ілюстрування 
демонстрування 
самостійне спостереження
індивідуальні завдання в малих групах 
аналізу і діагностики ситуації 
бесіда 
дискусія 
публічного виступу
Самостійна пошукова робота, 
практичні, графічні, дослідні роботи
Семінар
Письмовий виклад
Творча робота
Дистанційна робота на комп’ютері

запрошення фахівців, аналізу і 
діагностики ситуації
кейс - стаді

усні, письмові, залік

Теоретична граматика (іспанської мови)



вміти характеризувати основи 
граматичної будови іспанської мови 
(граматичне поняття частин мови, 
класифікація частин мови), речень та 
словосполучень як синтаксичних 
одиниць (класифікація словосполучень 
та структура речень);  
застосовувати теоретичні знання у 
практичному викладанні іспанської 
мови;  
узагальнювати одержані практичні 
знання

Лекція
Презентація
Пояснення, розповідь
Інструктаж 
Навчальна дискусія
Робота з підручником

Метод ілюстрування 
демонстрування 
самостійне спостереження
індивідуальні завдання в малих групах 
аналізу і діагностики ситуації 
бесіда 
дискусія 
публічного виступу
Самостійна пошукова робота
практичні, графічні, дослідні роботи
Семінар
Письмовий виклад 
Творча робота 
Дистанційна робота на комп’ютері

усні, письмові, екзамен

Ділова іноземна мова

перекладати з іспанської та на 
іспанську мову, використовуючи 
широкий тематичний словник 
функціональної лексики та 
граматичний матеріал курсу;
складати ділові папери;
вести листування з нагоди укладення 
контракту;
складати у письмовій формі звіти 
англійською мовою;
брати участь у ділових переговорах, 
нарадах; проводити презентації

Лекція
Презентація
Пояснення, розповідь
Інструктаж 
Навчальна дискусія
Робота з підручником

Метод ілюстрування 
демонстрування 
самостійне спостереження
індивідуальні завдання в малих групах 
аналізу і діагностики ситуації 
бесіда 
дискусія 
публічного виступу

усні, письмові, залік

Історія перекладознавства

дефініціювати основні перекладознавчі 
терміни, рекомендовані програмою;
розрізняти основні етапи та 
періодизацію перекладознавства в 
світі;
класифікувати теоретичні вчення 
різних перекладознавчих шкіл та течій;
розпізнавати різні типи перекладів 
художніх текстів в їх історичному 
розвитку;
аналізувати перекладацькі позиції тих 
чи інших прекладачів;
характеризувати лексико-семантичні 
особливості окремо певного 
перекладацького періоду і окремого 
перекладача;
визначати граматичні особливості мови 
певного перекладацького періоду і 
окремого перекладача;
характеризувати різні перекладацькі 
етапи за ознаками загально 
встановлених класифікацій

Лекція
Презентація
Пояснення, розповідь
Інструктаж 
Навчальна дискусія
Робота з підручником

Метод ілюстрування 
демонстрування 
самостійне спостереження
індивідуальні завдання в малих групах 
аналізу і діагностики ситуації 
бесіда 
дискусія 
публічного виступу
Самостійна пошукова робота, 
практичні, графічні, дослідні роботи
Семінар
Письмовий виклад
Творча робота
Дистанційна робота на комп’ютері

усні, письмові, залік

Лінгвопоетичний аналіз художнього тексту

інтерпретувати художній текст за 
допомогою дослідження мовних 
одиниць;
володіти основами лінгвопоетичного та 
лінгвостилістичного аналізів художніх 
текстів; володіти основними засобами 
виразності мови, парадигматичні 
взаємозв’язки лексики (синонімія, 
антонімія, лексико-семантичні поля); 
знати шляхи збагачення іспанської 
лексики (словотворення, зміна 
лексичного значення, утворення 
фразеологічних одиниць)

Лекція
Презентація
Пояснення, розповідь
Інструктаж 
Навчальна дискусія
Робота з підручником

Метод ілюстрування 
демонстрування 
самостійне спостереження
індивідуальні завдання в малих групах 
аналізу і діагностики ситуації 
бесіда 
дискусія 
публічного виступу
Самостійна пошукова робота, 
практичні, графічні, дослідні роботи
Семінар
Письмовий виклад
Творча робота
Дистанційна робота на комп’ютері

усні, письмові, залік

Прагматика лексичних запозичень в іспанській мові

визначати об’єкт дослідження; 
володіти основними методами 
досліджень; класифікувати 
запозичення за походженням та 
формальними ознаками; 
визначати ступінь їх інтегрованості в 
іспанській мові шляхом аналізу їхньої 
адаптації на фонетичному, 
орфографічному та морфо-
синтаксичному мовних рівнях

Лекція
Презентація
Пояснення, розповідь
Інструктаж 
Навчальна дискусія
Робота з підручником

Метод ілюстрування 
демонстрування 
самостійне спостереження

усні, письмові, залік

Вплив філософських концепцій на розвиток іспанської літератури ХVІІ – ХVІІІ ст.

– визначати філософські системи, що є 
основою світогляду письменників 17-18 
ст;
– визначати етичні та естетичні 
погляди письменників; 
– аналізувати основні філософські та 
публіцистичні праці мислителів 17-18 
ст;
– аналізувати художні твори;
– простежити зв’язок літератури 
окресленого періоду з творами інших 
видів мистецтва

Лекція
Презентація
Пояснення, розповідь
Інструктаж 
Навчальна дискусія
Робота з підручником

Метод ілюстрування 
демонстрування 
самостійне спостереження
індивідуальні завдання в малих групах 
аналізу і діагностики ситуації 
бесіда 
дискусія 
публічного виступу

усні, письмові, залік

Інтерпретація іспанських текстів доби Середньовіччя

вміти аналізувати систему художньої 
мови літературного твору доби 
Середньовіччя; 
практично застосовувати навички 
поетологічного аналізу; 
простежувати вплив християнського 

Лекція
Презентація
Пояснення, розповідь
Інструктаж 
Навчальна дискусія
Робота з підручником

усні, письмові, залік



світогляду; 
визначати тему, проблему художнього 
твору

Метод ілюстрування 
демонстрування 
самостійне спостереження
індивідуальні завдання в малих групах 
аналізу і діагностики ситуації 
бесіда 
дискусія 
публічного виступу
Самостійна пошукова робота, 
практичні, графічні, дослідні роботи
Семінар
Письмовий виклад
Творча робота
Дистанційна робота на комп’ютері

Орфографія сучасної іспанської  мови

орієнтуватися в системі орфографії; 
на практиці застосовувати необхідний 
запас теоретичних знань, умінь та 
навичок з фонетики, графіки, лексики, 
морфології, словотвору  та синтаксису;
розвинути міцну орфографічну 
грамотність

Кооперативне навчання : робота в 
групах, парах, коло ідей
Колективно-групове навчання : 
мозковий штурм, мікрофон
Ситуативне моделювання : рольова гра, 
імітаційні ігри, глобальна симуляція, 
техніка драми, дидактичні ігри та 
розваги
Дискусія, дебати
Сенкан, твори-перетворення 
Тренувальні вправи

усні, письмові, залік

Історія мови (іспанської мови)

вміти пояснити походження іспанської 
мови, діалекти, тенденції, 
хронологічний поділ;
пояснити сучасні особливості  системи 
мови шляхом вказування на їх історичні 
причини та тенденції

Лекція
Презентація
Пояснення, розповідь
Інструктаж 
Навчальна дискусія
Робота з підручником

Метод ілюстрування 
демонстрування 
самостійне спостереження
індивідуальні завдання в малих групах 
аналізу і діагностики ситуації 
бесіда 
дискусія 
публічного виступу

усні, письмові, екзамен

Стилістика (іспанської мови)

вміти розрізняти стилі мовлення; 
робити стилістичний аналіз текстів; 
застосовувати вивчене на захисті 
доповідей;
знати предмет стилістики, стилістичні 
ресурси; розрізняти різні види 
зображально-виражальних засобів 
мови; 
систематизувати і описувати різні 
стилістичні ресурси іспанською мовою;
знати поняття функціональної 
стилістики

Лекція
Презентація
Пояснення, розповідь
Інструктаж 
Навчальна дискусія
Робота з підручником

Метод ілюстрування 
демонстрування 
самостійне спостереження
індивідуальні завдання в малих групах 
аналізу і діагностики ситуації 
бесіда 
дискусія 
публічного виступу

усні, письмові, екзамен

Теорія і практика перекладу (іспанської мови)

вміти перекладати вивчені протягом 
курсу граматичні категорії та 
конструкції, специфічні мовні одиниці 
та застосовувати на практиці прийоми 
їх перекладу;
знати теоретичні засади 
перекладознавства відповідно до 
тематики лекцій;
знати особливості різних стилів; 
знати критерії оцінювання якості 
перекладу;
на основі засвоєної специфічної 
лексики, прийомів та шляхів 
перекладати текстові документи з 
вивченої тематики: юридично-
економічну, медичну, науково-технічну 
документацію, публіцистичні статті, 
фрагменти художньої літератури

Лекція
Презентація
Пояснення, розповідь
Інструктаж 
Навчальна дискусія
Робота з підручником

Метод ілюстрування 
демонстрування 
самостійне спостереження
індивідуальні завдання в малих групах 
аналізу і діагностики ситуації 
бесіда 
дискусія 
публічного виступу

запрошення фахівців, аналізу і 
діагностики ситуації
кейс - стаді

усні, письмові, екзамен

Видатні постаті та їх роль у розвитку іспанської мови

перерахувати заслуги та зазначити 
роль кожної відомої постаті в історії 
Іспанії та у становленні сучасної 
літературної іспанської мови;
знати життєдіяльність найвидатніших 
політичних, літературних, мовознавчих 
постатей Іспанії та іспаномовного світу 
різних епох та їх роль та вклад у 
становлення та розвиток сучасної 
іспанської мови

Лекція
Презентація
Пояснення, розповідь
Інструктаж 
Навчальна дискусія
Робота з підручником

Метод ілюстрування 
демонстрування 
самостійне спостереження
індивідуальні завдання в малих групах 
аналізу і діагностики ситуації 
бесіда 
дискусія 
публічного виступу
Самостійна пошукова робота, 
практичні, графічні, дослідні роботи
Семінар
Письмовий виклад
Творча робота
Дистанційна робота на комп’ютері

усні, письмові, залік

Аналіз сучасної короткої прози

вміти практично застосовувати навички 
поетологічного аналізу; 
аналізувати систему художньої мови 
літературного твору; 
бачити подібне та відмінне у 
світоглядних системах письменників; 
спостерігати особливості 
функціонування літератури як окремої 
мистецької системи, зосередитися на 
гібридизації наративних жанрів, 
прогресивній еволюції канону

Лекція
Презентація
Пояснення, розповідь
Інструктаж 
Навчальна дискусія
Робота з підручником

Метод ілюстрування 
демонстрування 
самостійне спостереження
індивідуальні завдання в малих групах 
аналізу і діагностики ситуації 
бесіда 
дискусія 
публічного виступу

усні, письмові, залік



Самостійна пошукова робота, 
практичні, графічні, дослідні роботи
Семінар
Письмовий виклад
Творча робота
Дистанційна робота на комп’ютері

Безпека життєдіяльності (безпека життєдіяльності та охорона праці в галузі)

оцінити на основі ризик-орієнтованого 
підходу середовище перебування щодо 
особистої безпеки, безпеки колективу, 
суспільства;
обґрунтувати головні підходи та заходи 
збереження життя, здоров’я та захисту 
працівників в умовах загрози і 
виникнення небезпечних та 
надзвичайних ситуацій;
визначити коло своїх обов’язків з 
питань професійної діяльності з 
урахуванням ризику виникнення 
небезпек, які можуть спричинити 
надзвичайні ситуації та привести до 
несприятливих наслідків на суб’єктах 
господарювання;
забезпечити проведення навчання 
серед працівників та населення з 
питань безпеки життєдіяльності та дій 
у разі надзвичайних ситуацій;
надати необхідну домедичну допомогу 
в разі виникнення невідкладного стану 
людини.

Лекція
Презентація
Пояснення, розповідь
Інструктаж 
Навчальна дискусія
Робота з підручником

Метод ілюстрування 
демонстрування 
самостійне спостереження
індивідуальні завдання в малих групах 
аналізу і діагностики ситуації 
бесіда 
дискусія 
публічного виступу

усні, письмові, залік

Емотивна  фразеологія

вміти оперувати основними поняттями 
емотивної фразеології; 
кваліфіковано аналізувати значення 
фразеологічних одиниць, особливості 
процесів формування фразеологічних 
одиниць; 
розрізняти види лексичних значень та 
системних зв’язків між словами, 
ідентифікувати фразеологічні одиниці 
та аналізувати їх структуру

Лекція
Презентація
Пояснення, розповідь
Інструктаж 
Навчальна дискусія
Робота з підручником

Метод ілюстрування 
демонстрування 
самостійне спостереження
індивідуальні завдання в малих групах 
аналізу і діагностики ситуації 
бесіда 
дискусія 
публічного виступу

усні, письмові, залік

Філософія

працювати з літературою, зокрема 
філософською (енциклопедіями, 
словниками, монографіями, науковими 
статтями, віртуальними джерелами;
критично мислити, розвивати гнучкість 
мислення, послідовно та аргументовано 
розкривати свою позицію;
застосовувати  категоріальний апарат, 
зокрема філософський в процесі 
прийняття рішень та визначенні 
оптимальних шляхів їх ефективної 
реалізації;
формулювати на теоретичному рівні 
світоглядні проблеми та здійснювати 
пошук шляхів їх розв’язання;
аргументувати свою світоглядну 
позицію;
чітко висловлювати думки в процесі 
спілкування;
аналізувати буттєві проблеми на 
теоретичному рівні;
застосовувати філософську 
методологію до розв’язання 
екзистенційних проблем;
свідомо використовувати гносеологічні 
моделі у фаховому пізнанні;
свідомо застосовувати філософську 
методологію інтерпретації у фаховій 
діяльності;
критично мислити, переосмислювати 
особистісні вартості;
аналізувати та розуміти значення своєї 
фахової діяльності для національного 
відродження України;
бачити перспективи культуро-
цивілізаційного поступу України

Лекція
Презентація
Пояснення, розповідь
Інструктаж 
Навчальна дискусія
Робота з підручником

Метод ілюстрування 
демонстрування 
самостійне спостереження
індивідуальні завдання в малих групах 
аналізу і діагностики ситуації 
бесіда 
дискусія 
публічного виступу

усні, письмові, екзамен

Іспанський комунікативний етикет

вживати стратегії комунікативних 
ввічливості відповідно до реєстру 
спілкування; 
моделювати та комбінувати засоби 
вираження ввічливості; 
розрізняти реєстри спілкування та 
комунікативні відносини близької, 
далекої симетрії та асиметрії; 
застосовувати практично стратегії 
ввічливості відповідно до 
комунікативних ситуації

Лекція
Презентація
Пояснення, розповідь
Інструктаж 
Навчальна дискусія
Робота з підручником

Метод ілюстрування 
демонстрування 
самостійне спостереження
індивідуальні завдання в малих групах 
аналізу і діагностики ситуації 
бесіда 
дискусія 
публічного виступу
Самостійна пошукова робота, 
практичні, графічні, дослідні роботи
Семінар
Письмовий виклад
Творча робота
Дистанційна робота на комп’ютері

усні, письмові, залік

Історія української культури

пояснити суть феномену культури, її 
роль у людській життєдіяльності, 
способи набуття, збереження та 
передачі базових цінностей культури; 
аналізувати головні етапи розвитку, 
закономірності функціонування та 
становлення української культури;
характеризувати, вміти пояснити та 
наводити приклади чільних здобутків 
та пам’яток культури України;
порівняти (зіставити, знайти спільне) 
особливості різних культурних періодів;  
наводити найвизначніші культурно-
мистецькі пам’ятки та імена видатних 
представників того чи іншого періоду 

Лекція
Презентація
Пояснення, розповідь
Інструктаж 
Навчальна дискусія
Робота з підручником

Метод ілюстрування 
демонстрування 
самостійне спостереження
індивідуальні завдання в малих групах 
аналізу і діагностики ситуації 
бесіда 
дискусія 
публічного виступу

усні, письмові, екзамен



історії культури України;
визначати роль і місце української 
культури в світовій цивілізації, 
пояснити історичну специфіку 
української національної культурної 
традиції; 
аналізувати тенденції новітніх 
соціокультурних трансформацій та 
сучасних культурологічних процесів, які 
стосуються як історії української, так і 
світової культури;
обґрунтовувати власні світоглядні 
позиції на основі знань історико-
культурної спадщини України, а також 
турбуватися про збереження та 
примноження національної культурної 
спадщини.

Історія України

визначати хронологічну послідовність 
історичних подій; хронологічно 
співвідносити процеси, які відбувалися 
на землях України із 
загальноєвропейськими тенденціями 
історичного руху;
показувати на історичній карті 
території розселення українців, 
територіальні зміни, що відбувалися, і 
співставляти їх із сучасними кордонами 
України;
характеризувати політико-
адміністративний устрій України на 
різних історичних етапах, форми та 
засади функціонування української 
державності;
визначати сутність української 
національної ідеї, причини розвитку та 
особливості українського національного 
та суспільно-політичного рухів у 
контексті націєтворчих процесів у 
Центрально-Східній Європі;
пояснювати економічні та соціальні 
процеси на території України, сутність 
переходу від традиційного до 
індустріального суспільства; називати 
основні риси модерного суспільства;
описувати та порівнювати становище 
українського населення та риси 
повсякденного життя українців на 
різних етапах історичного розвитку та у 
складі різних державних утворень;
описувати явища культурного та 
духовного життя; порівнювати ідеї та 
цінності минулого з сучасними 
державотворчими ідеями та 
культурними цінностями українців;
аналізувати економічну, політичну та 
культурну активність інших 
етносів/націй на території України; 
характеризувати міжнаціональні 
відносини та наводити приклади 
взаємодії між українським та іншими 
національними рухами на території 
України;
визначати місце та роль українців у 
складі Речі Посполитої, Російської 
імперії, Австрійської (Австро-Угорської) 
монархії, Радянського Союзу та інших 
політичних утворень, наводити 
приклади українського вкладу в буття 
цих держав;
визначати суспільну значущість 
історичних подій, тенденції розвитку 
українського суспільства, які 
домінували на різних історичних 
етапах, та причинно-наслідкові зв’язки;
шукати історичну інформацію та 
користуватися різними джерелами 
інформації (науковими монографіями, 
науково-популярними працями, 
енциклопедіями, періодичними 
виданнями та ін.);
критично оцінювати історичну 
інформацію та інтерпретувати її з 
урахуванням множинності підходів; 
формувати власну точку зору та 
представляти її в усній та писемній 
формі.

Лекція
Презентація
Пояснення, розповідь
Інструктаж 
Навчальна дискусія
Робота з підручником

Метод ілюстрування 
демонстрування 
самостійне спостереження
індивідуальні завдання в малих групах 
аналізу і діагностики ситуації 
бесіда 
дискусія 
публічного виступу

усні, письмові, екзамен

Комунікативно-письмова компетенція у лінгвістичній практиці

реагувати на загальні повідомлення та 
певні деталі інформації; 
аналізувати наданий текст; 
знаходити та аналізувати специфічну 
інформацію в тексті;
відновлювати зміст наданого тексту; 
розвивати подані в тексті ідеї чи події; 
сприймати іншомовне мовлення на слух 
та аналізувати інформацію, лексичні та 
граматичні явища; 
писати оповідання, короткі біографії, 
розповіді, твори на задану тему, 
анотації

Лекція
Презентація
Пояснення, розповідь
Інструктаж 
Навчальна дискусія
Робота з підручником

Метод ілюстрування 
демонстрування 
самостійне спостереження
індивідуальні завдання в малих групах 
аналізу і діагностики ситуації 
бесіда 
дискусія 
публічного виступу

усні, письмові, залік

Лексикологія (іспанської мови)

оперувати основними поняттями 
лексикології; кваліфіковано аналізувати 
лексичне значення слова чи 
фразеологізму, особливості процесів 
формування похідних та 
фразеологічних одиниць;
розрізняти види лексичних значень та 
системних зв’язків лексики, підбирати 
синоніми, антоніми, будувати 
синонімічні ряди; 
формувати тематичні групи, лексико-
семантичні поля; 
визначати соціальну та територіальну 
приналежність лексичної одиниці; 
ідентифікувати фразеологізми та 
аналізувати їх структуру; 
користуватися різними типами 
словників

Лекція
практичне заняття, яке передбачає 
індивідуальну роботу, роботу в 
групі/парі

усні, письмові, екзамен

Риторика



вміти підготувати і виголосити 
промову, враховуючи всі аспекти 
вербальної і невербальної комунікації

Лекція
Презентація
Пояснення, розповідь
Інструктаж 
Навчальна дискусія
Робота з підручником

Метод ілюстрування 
демонстрування 
самостійне спостереження
індивідуальні завдання в малих групах 
аналізу і діагностики ситуації 
бесіда 
дискусія 
публічного виступу
Самостійна пошукова робота, 
практичні, графічні, дослідні роботи
Семінар
Письмовий виклад
Творча робота
Дистанційна робота на комп’ютері

усні, письмові, залік

Національна література

визначати поетику і проблематику 
художніх творів; охарактеризувати 
життєвий і творчий шлях авторів; 
визначати різні жанри та знати їхні 
особливості; визначати риси 
притаманні певному мистецькому 
напрямку та обґрунтовувати 
приналежність художнього твору до 
одного чи іншого літературного 
напряму

Лекція
Презентація
Пояснення, розповідь
Інструктаж 
Навчальна дискусія
Робота з підручником

Метод ілюстрування 
демонстрування 
самостійне спостереження
індивідуальні завдання в малих групах 
аналізу і діагностики ситуації 
бесіда 
дискусія 
публічного виступу

усні, письмові, екзамен

 


