
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана 
Франка

Освітня програма 11913 Театрознавство

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 026 Сценічне мистецтво
 
 
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

11913

Назва ОП Театрознавство

Галузь знань 02 Культура і мистецтво

Спеціальність 026 Сценічне мистецтво

Спеціалізація (за наявності) відсутня

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 театрознавства та акторської 
майстерності

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

Факультет культури і мистецтв, факультет 
іноземних мов, історичний факультет, 
філософський факультет, філологічний 
факультет,  кафедра фізичного виховання і 
спорту, кафедра безпеки життєдіяльності

Місце (адреса) 
провадження освітньої 
діяльності за ОП

Львів, вул. Університетська, 1; вул. Дорошенка, 
41; вул. Валова, 18; вул. М. Черемшини, 29 (31) 

Освітня програма 
передбачає присвоєння 
професійної кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, 
яка присвоюється за ОП (за 
наявності)

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 132034

ПІБ гаранта ОП Гарбузюк Майя Володимирівна
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Посада гаранта ОП Доцент
Корпоративна електронна 
адреса гаранта ОП

mayya.harbuzyuk@lnu.edu.ua

Контактний телефон 
гаранта ОП

+38(066)-829-81-50

Додатковий телефон 
гаранта ОП

відсутній

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Історія формування й розвитку національної школи театрознавства пов’язана зі Львовом, зокрема, із 
науково-критичною діяльністю її засновника, патрона Університету – Івана Франка. Тому заснування 
через понад сто років (уперше в історії міста, навчального закладу, в цілому вітчизняної театрознавчої 
педагогіки) освітньої програми з театрознавства було надзвичайно важливим кроком у розвитку 
національної театрознавчої науки. 
Починаючи від театрознавчих праць І. Франка та М. Драгоманова, кожне наступне покоління 
інтелектуалів Львова та регіону здійснювало свій внесок у розвиток української театральної критики 
та історії театру: В. Щурат, С. Чарнецький, М. Возняк, М. Вороний, М. Рудницький – ось неповний 
перелік імен постатей, чия театрознавча та театрально-критична діяльність формувала європейську 
за своїм світоглядом й мовою та водночас глибоко національну за характером театрознавчу традицію.  
Попри це театральному Львову й регіону бракувало системної підготовки театрознавчих кадрів, які б 
могли провадити не лише індивідуальну театрально-критичну діяльність, а й творити середовище, 
здатне істотно й рішуче змінювати театральну культуру міста відповідно до найсучасніших ринкових, 
ідеологічних, естетичних, соціальних, комунікативних та ін. вимог. 
Таким – якісно новим – етапом у розвитку театрознавства стало заснування у стінах ЛНУ імені Івана 
Франка 1999 року кафедри театрознавства та акторської майстерності. Саме тут, на підставі 
апробованої бакалаврської програми, що пройшла акредитацію у 2009 р., було розроблено, 
ліцензовано та впроваджено 2016 р. Освітню програму «Театрознавство» (далі – ОП). У процесі 
розробки було враховано не лише набутий власний досвід, а й переваги аналогічних програм в Україні 
та за кордоном.
В основу покладено напрацьований комплексний підхід у підготовці фахівців для театральної справи, 
які здатні вирішувати типові професійні завдання, володіють відповідними компетентностями, мають 
широкий світогляд, критично та самостійно мислять, уміють виконувати належні бакалаврському 
рівню завдання тощо.
Навчальний план ОП було укладено відповідно до вимог ЗВО та з урахуванням пропозицій проєкту 
Стандарту, який тоді (і досі) перебував на стадії розробки та обговорення. Гарант даної ОП була 
офіційним рецензентом Стандарту, що сприяло комунікації у процесі створення і ОП, і параметрів 
самого Стандарту.
У процесі укладання ОП також були враховані побажання та думки провідних вітчизняних фахівців 
галузі, зокрема, докторів мистецтвознавства, професорів Н. В. Владимирової, О. Ю. Клековкіна (Київ), 
кандидата мистецтвознавства І. В. Волицької-Зубко, котрі були залучені до викладання на кафедрі 
та/або роботи атестаційних комісій ОП.
При укладанні ОП ключовим було прагнення досягти гармонійного поєднання теоретичної та 
практичної компонент. Для цього були використані вже укладені раніше, згодом продовжені та 
переукладені угоди про співпрацю Львівського національного університету імені Івана Франка (далі – 
ЛНУ ім. І. Франка) із театральними закладами міста державної форми власності. Це забезпечило 
відповідну базу практик та комунікацію з роботодавцями.
У формуванні комплексу дисциплін професійно-практичної підготовки було взято за взірець 
відповідний навчальний план кафедри театрознавства Київського національного університету театру, 
кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого (далі – КНУ театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-
Карого) як провідної установи. При цьому його було істотно перероблено й адаптовано до потреб та 
вимог ЛНУ ім. І. Франка, зокрема, факультету культури і мистецтв, регіональних пропозицій на ринку 
праці та особливостей кадрового складу випускової кафедри. Так, у циклі вибіркових дисциплін було 
введено низку дисциплін, які викладаються для театрознавців лише в ЛНУ ім. І. Франка. Було 
вдосконалено й збагачено перелік навчальних практик. 
ОП перебуває у стадії становлення й розвитку, пошуку нових підходів до організації та реалізації 
освітнього процесу. 
 
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 5 5 0

2 курс 2018 - 2019 6 4 0
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3 курс 2017 - 2018 4 2 0

4 курс 2016 - 2017 5 5 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

9128 Акторське мистецтво драматичного театру та кіно
11913 Театрознавство

другий 
(магістерський) 
рівень

17729 Акторське мистецтво драматичного театру та 
кіно
17730 Театрознавство

третій (освітньо-
науковий/освітньо-
творчий) рівень

програми відсутні

 
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 ОПП - Театрознавство..pdf j+wvmtY8/NceYoWm95LBfPhYTu9ZDV5UMX5UH48ZNtw=

Навчальний план за 
ОП

11913navczalnyjplan.pdf 5IDTaVlR/TlREMEnGG71V531G9RhQ4gXbQpg+fmFbEs=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

11913vidhukstakeholder_1.pdf 3I1yuKBZ80uVyhpSOlqxyj4yR0KbdJiY1shOVgqmEiY=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Відгук_роботод_3.pdf xiSdPOppwZVBHV4c4kai1sg8FIHLobFXL9ZEghZfZno=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Відгук_роботод_4.pdf mAgNXrc9AybV9gWpgGMnepzrsnGnc3Y3alirrkISqf4=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Відгук_роботод_2.pdf +frJckQ+qUnwAGtU5eVWUdDd6v4LYQotyK8jf7rBp2c=
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1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 
Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?
Цілі ОП полягають у підготовці фахівців для практичної діяльності у сфері театрального мистецтва 
шляхом популяризації, критичної, дослідницької, організаторської, педагогічної діяльності, а також 
безпосередньої участі у виробничому процесі підготовки вистав та іншої театральної продукції.
Дана ОП є єдиною і унікальною в Україні бакалаврською програмою з театрознавства, що реалізується 
у стінах класичного (немистецького) університету, що дозволяє розширити спектр предметів 
міждисциплінарного характеру, виховувати майбутнього фахівця у наукоцентричному середовищі. 
Унікальністю програми також є її орієнтація на формування практичних навичок, що забезпечується 
укладеними поміж ЛНУ ім. І. Франка та театральними закладами культури міста угодами про 
співпрацю. Це забезпечує можливість проведення практик та інших форм навчання безпосередньо у 
стінах професійних театральних колективів.
Третім чинником унікальності є близькість Львова до країн Європи та активна міжнародна діяльність 
Університету, яка забезпечує студентам систематичні стажування у відповідних ВЗО країн Євросоюзу 
та міжнародну студентську наукову діяльність.   
 
Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії 
та стратегії ЗВО
Цілі ОП відповідають пункту 1.8. Статуту ЛНУ ім. І. Франка, зокрема, завданням «...підготовки 
висококваліфікованих фахівців згідно з державними замовленнями й договірними зобов’язаннями для 
органів державної влади та місцевого самоврядування, державних установ, підприємств та 
організацій України різних форм власності і проведення фундаментальних, прикладних наукових 
досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок» (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf). 
ОП реалізує Концепцію освітньої діяльності ЛНУ ім. І. Франка, 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 орієнтована на  формування сучасного світогляду студента як члена громадянського 
суспільства, на можливість вільного вибору ним дисциплін (у рамках навчального плану), на участь у 
міжнародній академічній мобільності, на системне опанування та поєднання теоретичних знань та 
практичних навичок (підрозділ 3.1 Статуту). 
Цілі ОП відповідають Стратегії 2020 ЛНУ ім. І. Франка як університету інноваційного, інтеграційного, 
відкритого, демократичного (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/2016-strategy.pdf). 
Цілі ОП відповідають головним засадам Положення про організацію освітнього процесу в ЛНУ ім. І. 
Франка від 21.06.2018 р. (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf)
 
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
здобувачі вищої освіти та випускники програми : здобувачі вищої освіти та випускники програми 
отримують системну освіту у сфері театрального мистецтва, що дає їм можливість працювати на 
відповідних посадах у адміністративному, виробничому, рекламно-проєктних, театрально-критичному, 
театрально-педагогічному сегментах мистецького процесу; це робить їх як випускників 
конкурентноспроможними на сучасному ринку праці; у кожному з цих напрямів студент набуває 
достатні базові знання й уміння, отримуючи можливість поєднувати теоретичну інформацію з 
набуттям практичних навичок у сфері сучасного театрального мистецтва й театрознавчої науки, 
педагогіки, мистецтвознавства; навчання орієнтовано на осмислення студентом сучасних мистецьких 
процесів, на якісне оволодіння знаннями у сфері театрального виробництва, театральної критики й 
журналістики, образотворчого, музичного та кінематографічного мистецтв; знання, набуті під час 
вивчення циклу театрознавчих дисциплін закріплюються через організацію та проведення відповідних 
практик;

- роботодавці
через систему укладених угод із театральними закладами м. Львова стейкхолдери безпосередньо 
залучені у навчальний процес, що сприяє найбезпосереднішим контактам двох сторін; завдяки цьому 
роботодавці мають можливість активно впливати на якість майбутніх фахівців відповідно до 
найактуальніших вимог та запитів ринку праці; випускники володіють компетенціями, необхідними 
для роботи у професійних театральних колективах, ЗМІ, музеях та бібліотеках, пов’язаних із 
сценічним мистецтвом, у закладах культури й мистецтва, проєктно-мистецькій сфері, мистецьких 
громадських організаціях; особливу увагу у процесі навчання також приділено формуванню навичок 
командної роботи та особистої відповідальності здобувачів ВО;
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- академічна спільнота
відповідно до ОП студенти навчаються на засадах академічної доброчесності, що сприяє якісним 
змінам у науковій етиці; у процесі навчання студент закріплює та вдосконалює навички науково-
пошукової діяльності, розвивається як самостійний дослідник, чому сприяють участь у науковій роботі 
кафедри, у всеукраїнських та міжнародних студентських конференціях; слухачі курсу мають змогу 
налагодження наукових контактів зі студентами інших українських та закордонних ЗВО; написання 
курсових робіт передбачає належний рівень опанування академічним письмом та професійною 
науковою проблематикою; важливим є формування навичок ведення наукової дискусії, що 
розвивається упродовж навчання та практики; випускники-бакалаври можуть продовжувати 
навчання на магістерських програмах як вітчизняних, так і закордонних ЗВО;

- інші стейкхолдери
випускник ОП 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 дослідницькій роботі, що забезпечує зацікавлення ним як 
потенційним працівником надзвичайно широкого кола роботодавців – від IT-компаній до сфери 
обслуговування, від туристичних агенцій до приватного бізнесу, від PR-служб до індивідуальної 
творчої та інтелектуальної діяльності.

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають 
тенденції розвитку спеціальності та ринку праці
Тенденції сучасного розвитку спеціальності пов’язані з процесами динамізації вітчизняного 
театрального середовища, посиленні його відкритості, демократичності, публічності, критичності. У 
процесі навчання значну увагу приділено формуванню навиків публічних виступів, усного та 
письмового критичного аналізу мистецьких подій та явищ. Студент набуває умінь контекстуалізувати 
побачене та аналізувати складні творчі процеси. У науковому сегменті зміст навчання відображає 
посилення міжнародної інтеграції сучасної науки, що забезпечується уведенням в лекційний матеріал 
джерел та текстів іноземних авторів (в українському – насамперед – перекладі), вивчення актуальних 
тенденцій світового театрального мистецтва, театрознавчої науки. У ході окремих курсів студенти 
опановують нові у театрознавстві методи й прийоми аналізу, засновані на міждисциплінарності.  
Важливими змінами на сучасному ринку праці щодо якості працівника є вимога його самостійності, а 
також здатності безперервно навчатися, опановувати нові для себе навички й уміння, працювати в 
команді – ОП також сфокусована й на розвитку цих умінь, пропонуючи студентові значну частину 
самостійного опрацювання матеріалу, а також створення групових міні-проєктів, презентацій. До 
безумовних сучасних вимог ринку праці є знання державної мови, володіння на достатньому рівні 
іноземною або іноземними мовами, комп’ютерна грамотність – вдосконалення та закріплення цих 
умінь відбувається упродовж всього періоду навчання студента.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів 
навчання ОП було враховано галузевий та регіональний контекст
До програмних результатів навчання уведено фахові компетенції, пов’язані із виконанням 
вузькогалузевих завдань, як-от аналіз та критична оцінка сценічного твору, володіння широким 
контекстом актуального театрального життя в регіоні, Україні, за кордоном, знання історії театру та 
інших видів мистецтва, зокрема й у регіональному контексті (Західна Україна) та ін. Кожна з позицій 
від 12-ї до 22-ї програмних результатів навчання пов’язана із галузевим та регіональним контекстом, 
оскільки передбачає вільне володіння випускником зазначеними в них компетентностями, які у 
процесі навчання найбільше формуються на основі спостереження, аналізу, безпосередньо участі в 
житті театрального середовища Львова й регіону. Випускник вільно орієнтується у специфіці 
театральних колективів міста й регіону, може проаналізувати особливості чинного репертуару, 
естетичні тенденції, притаманні театрам Західної України. Випускник завершує навчання на ОП, 
реально орієнтуючись у театральній мапі регіону та розуміючи специфіку театрального життя Львова 
й інших культурних міст Західної України.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів 
навчання ОП було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм
Під час укладання ОП було враховано досвід українських мистецьких вищих навчальних закладів: КНУ 
театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого та Харківського національного університету 
мистецтв ім. І. Котляревського (далі – ХНУМ ім. І. Котляревського), у яких діють ОП за тим самим 
шифром. Зокрема, відбулось узгодження професійно-орієнтованої складової програмних результатів, 
фахових компетенцій випускників. Було здійснено заходи із забезпечення національної академічної 
мобільності. Також вивчено досвід польських (Яґеллонський університет, Театральна академія ім. А. 
Зельверовича, Вроцлавський університет), чеських (Празька академія мистецтв, Празький 
університет) вищих навчальних закладів. ОП забезпечує студентам реалізацію міжнародної 
академічної мобільності за програмою Erasmus.
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Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених 
стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти
Стандарт відсутній

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 відповідають вимогам сьомого (бакалаврського) рівня Національної 
рамки кваліфікацій у цілому та відповідно до присутніх у ній складових. ОП скерована до формування 
у студента здатності «...вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у певній 
галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та 
методів відповідних наук і характеризується комплексністю та невизначеністю умов» (НРК).  
Програмні результати ОП передбачають здобуття випускником спеціалізованих теоретичних та 
практичних знань, пов’язаних із методикою аналізу сценічного твору, методикою дослідницько-
пошукової роботи, методикою медійно-комунікативної роботи, методикою театрально-педагогічної 
роботи; комплексом знань з історії світового й українського сценічного мистецтва, особливостей 
організації сценічної справи у межах різних історичних (культурних) епох; розумінням специфіки 
розвитку музики, літератури, образотворчого мистецтва, кіно; здатністю  оцінювати досягнення 
художньої культури в історичному контексті, умінням орієнтуватися у напрямках та концепціях 
сучасного художнього життя; із осмисленням тенденцій сучасних культурно-мистецьких процесів; 
володінням навичками наукового опрацювання літератури (включаючи оформлення бібліографії, 
правила цитування тощо), застосовування раціональних прийомів пошуку, відбору, систематизації та 
використання інформації, володіння професійною лексикою; здатністю до участі у розробці й 
реалізації просвітницьких проектів, спрямованих на популяризацію історичних досягнень українського 
й світового сценічного мистецтва, пропагування високохудожніх витвори сучасного мистецтва. 
Випускник ОП також набуває умінь самонавчання, самоорганізації та орієнтований на подальше 
розширення власних компетенцій, навчання. Випускники даної ОП є одними з найважливіших 
фахівців у театральній сфері, оскільки рівень їхньої компетентності дозволяє виконувати типові 
професійні завдання, бути динамічними у саморозвитку та сприяти розширенню театрально-
практичної, театрально-критичної та дослідницько-пошукової сфер діяльності. 

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)?
180

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. Так, фахово орієнтовані 
дисципліни пов’язані безпосередньо з теоретичним змістом предметної області. Зокрема, такі 
предмети як «Вступ у театрознавство», «Театрознавство», «Теорія драми», «Історія світового театру», 
«Історія українського театру», «Театр ляльок», «Театральна культура Сходу», «Антропологія театру», 
«Знак і символ в театрі», «Сценографія» та ін. забезпечують розкриття закономірностей формування 
та розвитку суспільних відтворювальних процесів у галузі культури і мистецтва, театрального 
зокрема; забезпечують системність комплексних знань з різних видів сценічного мистецтва, їх зв’язок 
із соціокультурними явищами; сприяють усвідомленню законів теорії та практики сценічного 
мистецтва, оволодінню комплексом знань для роботи у театрах та інших закладах культури. Фахові 
театрознавчі дисципліни опановуються за принципом науково-творчих майстерень, керівниками яких 
є провідні театральні критики, історики театру, чинні керівні працівники львівських театрів. Це 
забезпечує відповідний рівень викладання  теоретичних та практичних курсів, проведення 
навчальних та виробничих практик, написання курсових робіт
Під час лекційних та семінарських занять здобувачі вищої освіти опановують методи, методики та 
технології аналізу і синтезу явищ в галузі культури і мистецтва; дослідницькі методики в галузі історії 
та теорії театру; методики оцінювання, моделювання та прогнозування процесів у сценічному 
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мистецтві; ситуаційні методики – вміння проводити аналіз конкретної проблеми і знаходити 
альтернативні дії. 
Науковий семінар скерований на розвиток самостійного наукового мислення студента, оволодіння 
навиками академічного письма, базових умінь у дослідницько-пошуковій діяльності. 
Надзвичайно важливими у фаховому формуванні бакалавра посідають навчальні та виробнича 
практики, які відбуваються кожного року, рівень складності яких посилюється від першого до 
четвертого курсу, готуючи студента до безпосередньої праці у сфері театрального виробництва та 
культурної індустрії. Практики відбуваються відповідно до укладених угод – на базі театрів, різних 
установ культури Львова. Зокрема, у проходженні практики задіяно театрознавчий журнал 
«Просценіум», що його видає факультет культури і мистецтв, а також львівські театри: Національний 
ім. М. Заньковецької, Національний опери та балету ім. С. Крушельницької, Перший театр для дітей та 
юнацтва, Муніципальний академічний театр ім. Лесі Українки, Львівський академічний театр ім. Леся 
Курбаса, Львівський академічний обласний театр ляльок та ін. У рамках предметів ОП, які формують 
широкий освітній та культурний світогляд слухачів («Образотворче мистецтво та архітектура», 
«Історія кіномистецтва» та ін.), також обов’язково акцентуються питання, пов’язані безпосередньо із 
фаховими проблемами, що дозволяє випускнику комплексно підходити до розуміння складних 
професійних питань і володіти різнобічними знаннями та прийомами для їхнього розв’язання.

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної 
освітньої траєкторії?
Відповідно до Тимчасового положення «Про порядок забезпечення вільного вибору студентами 
навчальних дисциплін у Львівському національному університеті імені Івана Франка» 
(http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/2015-12-31-polozhennia.pdf) вибіркові дисципліни 
становлять 25 % усіх кредитів ЄКТС, передбачених для ОП.  Формування індивідуальної освітньої 
траєкторії для здобувачів вищої освіти забезпечується відповідно до чинного Закону України Про 
освіту та пунктів 9–11 статті 1, присутніх у цьому Законі. Для студента може бути реалізовано 
індивідуальний план навчання, для чого здобувач вищої освіти повинен подати заяву та документи, 
які аргументують причини переходу на індивідуальний план навчання. Питання розглядається на 
Вченій раді факультету та затверджується її рішенням. Також складові індивідуальної траєкторії 
присутні у самому процесі навчання – зокрема через варіативність тематики семінарських та курсових 
робіт, наявність індивідуальних завдань у програмах практик тощо. «Положення про організацію 
освітнього процесу»: https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf 
«Тимчасове положення про порядок організації академічної мобільності здобувачів вищої освіти у ЛНУ 
ім. І. Франка»: https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf 
«Положення про визнання та перезарахування результатів навчання учасників академічної 
мобільності у ЛНУ ім. І. Франка»: https://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 присутній цикл вибіркових дисциплін загальною кількістю 60 
кредитів ЄКТС. Цей цикл складається з двох сегментів: дисциплін вільного вибору циклу загальної 
(гуманітарної та соціально-економічної) підготовки (12 кредитів ЄКТС) та дисциплін вільного вибору 
студента (48 кредитів ЄКТС). 
Дисципліни першого циклу студент обирає у 3, 4, 5 та 6 семестрах, вибираючи одну з поданих на 
загальноуніверситетській платформі. Це можуть бути дисципліни з інших наукових галузей – як-от 
економіки, політології, фізики чи біології, чим студенти радо користуються, розширюючи свій 
загальнонауковий світогляд та практичні уміння у широкому спектрі діяльності. 
Дисципліни другого сегменту закладені у навчальному плані і їхній вибір здійснюється упродовж 3, 4, 
5, 6, 7, 8 семестрів. Тут студентові також пропоновано обирати поміж дисциплінами ширшого 
гуманітарного спрямування, проте дотичних до театрознавства (як-от «Фольклор народів світу», 
«Філософія культури», «Релігієзнавство» та ін.) та вузькофаховими дисциплінами, покликаними 
поглиблювати знання й уміння студента у конкретних ділянках театральної теорії й практики (як-от 
«Фольклорно-ритуальні елементи у театральних культурах світу», «Історія театрального костюму», 
«Сценографія», «Грим» тощо»).
Враховуючи актуальні виклики сьогодення, у дисципліни вільного вибору студента було уведено 
новітній курс «Інтеграційний театр», покликаний готувати випускника до театрально-педагогічної 
діяльності, зокрема, застосувати театральні практики у сфері інклюзії.  
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).
Інформація про процес обрання дисциплін:
https://www.lnu.edu.ua/prezentatsiia-platformy-dlia-obrannia-studentamy-vybirkovykh-dystsyplin/
https://kultart.lnu.edu.ua/news/nahaduiemo-prezentatsiia-osobystoho-kabinetu-studenta-dlia-vyboru-zahal-
nouniversytets-kykh-dystsyplin

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів 
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вищої освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної 
діяльності
Головним періодом набуття практичних навичок випускників є низка практик, що відбуваються 
упродовж усіх чотирьох років навчання. Рівень складності завдань посилюється на кожному новому 
етапі. Від першої навчально-споглядальної ознайомчої практики, під час якої студенти вивчають 
систему організації театрально-виробничого процесу, структуру театрів, діяльність цехів та 
адміністративно-керівних ланок театрі, на другому курсі вони переходять до навчально-споглядальної 
практики «Робота помічника режисера», яка допомагає їм повноцінно зануритись у сам репетиційний 
процес, практично дослідити процес прокату вистав, познайомитись із специфікою праці помічника 
режисера. Наступна практика на третьому курсі покликана сформувати уміння й навички, необхідні 
для праці у літературних частинах театрів. Виробнича практика у засобах масової інформації 
пов’язана з формуванням практичних навичок у театрально-критичній діяльності, ознайомленням із 
засадами праці ЗМІ, а також театрознавчого часопису «Просценіум» ЛНУ імені Івана Франка. Тут 
студентам пропоновано опанувати на практиці процес створення журнального номера, що включає 
контакти з авторами, збір та редагування текстового матеріалу, збір ілюстрацій, коректуру та інші 
види діяльності. 
У програмах практик завжди передбачено типове й індивідуальне завдання. Програмою також 
передбачено публічний захист практик, до якого студент надає письмову документацію з 
проходження практики (звіт,  щоденник та ін. документи). 

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
Під час навчання та проходження практик відповідно до результатів навчання ОП студент набуває 
важливих соціальних навичок, зокрема у царині комунікування у різних середовищах та за різних 
обставин, командної роботи, оцінювання проблемних ситуацій та їхнього розв’язку, культури проявів 
емоційних станів, сприйняття критики та ін. Особливо важливими є набуття в рамках дисциплін 
«Театрознавство», «Науковий семінар» навичок спілкування із професійними діячами театру – через 
інтерв’ю, зустрічі із ними, написання курсових робіт, присвячених тим чи іншим митцям. Також під час 
практик формують важливі навички адаптації студента у професійному театральному середовищі, 
зокрема у театральних закладах, що пов’язано із вихованням у ньому дисциплінованості, 
відповідальності, комунікативної культури тощо.  Важливою складовою у процесі підготовки 
працівника сфери театрального мистецтва, театрознавства зокрема, є категорія професійної етики, 
на яку звертається постійна увага та навички якої закріплюються упродовж усього періоду 
теоретичного навчання й проходжень практик.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?
Професійний стандарт відсутній.
Для визначення компетентностей навчання на даній ОП ЛНУ ім. І. Франка орієнтується на 
«Класифікатор професій ДК 003:2010. Наказ Держспоживстандарту України 28.07.2010 № 327»: 
https://hrliga.com/docs/327_KP.htm, а також на проект стандарту.

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із 
самостійною роботою)?
Загальна кількість навантаження студента становить 7200 год. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 
30 годин, що включають у себе як аудиторну, так і самостійну роботу. Загальна кількість аудиторних 
годин становить 3340, годин самостійної роботи – 3860. Навчальний план складається з нормативних 
(180 кредитів) та вибіркових (60 кредитів) навчальних дисциплін. Нормативні навчальні дисципліни 
розподілені на цикли: загальної (гуманітарної та соціально-економічної) підготовки – 30 кредитів, 
циклу професійної і практичної підготовки (69 кредитів), дисциплін спеціалізації (81 кредит). 
Вибіркові навчальні дисципліни складають 30 кредитів з них: 12 кредитів на дисципліни вільного 
вибору студента з циклу загальної (гуманітарної та соціально-економічної підготовки) та 48 кредитів 
на вибіркові дисципліни з циклу професійної і практичної підготовки.
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 ЛНУ ім. І. Франка та є обов’язковими 
для планування й виконання в рамках ОП.
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 не здійснюється, але у навчальному процесі присутні окремі 
елементи дуальної освіти.
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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
https://admission2016.lnu.edu.ua/guide/guidelines-for-admission/

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості 
ОП?
Форма та зміст вступних випробовувань відповідають рівневі вхідних компетентностей, потрібних для 
того, аби розпочати навчання на ОП. У контексті бакалаврської програми обов’язковими є сертифікати 
ЗНО з «Української мови та літератури», «Історії України» або «Іноземної мови»  Творчий конкурс 
передбачає написання письмової роботи на основі аудиторної бесіди абітурієнтів з одним із провідних 
театральних діячів м. Львова. Коефіцієнт компоненту вступного іспиту з театрознавства становить 
50%. 
Додаток 2 (Перелік конкурсних предметів: https://admission.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/12/rules_2020-add-02.pdf). 
Правила прийому розміщені на сторінці: https://admission.lnu.edu.ua/guide/guidelines-for-admission/
Програма творчого конкурсу для здобуття освітнього ступеня бакалавр: 
https://admission2016.lnu.edu.ua/for-undergraduate-students/programs-of-entrance-examinations/cultart/ 
Додаток до Правил прийому, у якому визначені мінімальні бали ЗНО (для бакалаврських програм): 
https://admission2016.lnu.edu.ua/guide/guidelines-for-admission/ ; https://admission2016.lnu.edu.ua/useful-
information/open-days/
У 2020 році у зв’язку зі зміною нормативних документів МОН було переглянуто вагу коефіцієнтів 
сертифікатів. Було ухвалено такі коефіцієнти: українська мова та література - 0,30, історія 
України/іноземна мова - 0,20, творчий конкурс - 0,50.

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) і визнання 
результатів регулюється «Положенням про організацію освітнього процесу у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf), Ч.11, п.11.7, 11.9. Процедуру поновлення та 
переведення описано у «Порядку розгляду заяв про поновлення до складу студентів та переведення 
з інших закладів вищої освіти у Львівський національний університет імені Івана Франка» 
(https://admission.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/renewal-and-transfer-process.pdf).
Визнання результатів навчання здійснюється відповідно до «Тимчасового 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). 
20.06.2019 розглянуто проєкт «Положення про визнання та перезарахування результатів навчання 
учасників академічної мобільності у Львівському національному університеті імені Івана Франка» 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/reg-academic-mobility.pdf). 
З 2016 року діє «Положення про порядок визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах 
документів про вищу освіту Львівським національним університетом імені Івана Франка» 
(http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/05/reg_others_docs.pdf). 

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП 
(якщо такі були)?
Практика таких зарахувань на ОП відсутня. 

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?
У січні 2020 року Вченою радою університету затверджено «Порядок 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).
Положення про визнання та перезарахування результатів навчання учасників академічної мобільності 
в ЛНУ ім. І. Франка: https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/reg-academic-mobility.pdf  .
Документ затверджено у січні 2020 року. Він у вільному доступі для здобувачів.
Положення про визнання та перезарахування результатів навчання учасників академічної мобільності 
в ЛНУ ім. І. Франка: https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/reg-academic-mobility.pdf  
Студенти мають можливість проходити навчання за програмами та стажуваннями у неформальній 
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освіті. 

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП 
(якщо такі були)
Оскільки "Порядок визнання..." затверджено у січні 2020 р., практика його застосування на ОП 
відсутня.

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 на ОП відповідають «Положенню про організацію освітнього процесу в ЛНУ 
ім. І. Франка» від 2 липня 2018 р. (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-
6e18062115060-1.pdf). Навчання відбувається лише на очній формі навчання. Освітній процес 
відбувається у чотирьох формах: навчальні заняття, самостійна робота, практична підготовка, 
контрольні заходи. Головними формами навчальних занять і викладання є лекції, практичні та 
семінарські заняття, консультації. практики та контрольні заходи. Серед лекцій домінують діалогічні 
форми викладання, які, окрім отримання нових знань, сприяють розвитку критичного мислення 
студентів, їхніх комунікативних навичок, здатності виявляти, окреслювати проблеми та пропонувати 
шляхи розв’язань складних ситуацій. Ці уміння закріплюються під час практичних та семінарських 
занять, що поєднуються із лекційними курсами та дозволяють системно й різнобічно формувати 
загально-наукові та фахові компетентності. Окреме місце посідають лекції-візуалізації, що 
передбачають посилене використання візуальних матеріалів та технічних засобів навчання. Під час 
проходження практик студент у нових для себе обставинах розвиває та вдосконалює набуті під час 
навчального процесу знання й уміння.  У процесі навчання застосовуються елементи дистанційного 
навчання на платформі Moodle. 

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?
Студентоцентрований підхід встановлений в «Положенні про Студентське самоврядування» 
(http://students.lnu.edu.ua/self-government/regulation/). Не останню роль у цьому відіграють кількісні 
показники – а саме малочисельність груп, завдяки чому кожен зі студентів отримує належну увагу 
педагога та має змогу розвиватися індивідуально за підтримки та сприяння викладачів. Періодично 
проводиться опитування студентів щодо якості навчання та кваліфікації викладачів, що 
регламентується «Положенням про організацію опитувань студентів, викладачів, випускників та 
роботодавців щодо якості освітнього процесу» (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf). Опитування здійснює центр моніторингу ЛНУ 
(https://www.lnu.edu.ua/research/research-centres-and-laboratories/monitoring-centre).  
Відповідно до проведеного 25 лютого 2020 р. опитування студенти четвертого курсу даної ОП оцінили 
зміст та якість ОП. Зокрема, 100% з них за усіма параметрами оцінювання визнали дану ОП такою, що 
влаштовує/радше влаштовує.  Студенти одностайно як найвищу оцінили педагогічну майстерність 
викладачів ОП, підкреслили важливість практик, а також зміст та організацію їх проведення. Також 
студенти запропонували дисципліни, яких, на їхню думку, бракує на даній ОП.  В оцінюванні 
викладання окремих дисциплін найвищими оцінками студенти відзначили саме фахові: 
Театрознавсво, Історія кіно, Історія театральної критики, Театр ляльок, Антропологія театру, 
Інтеграційний театр.             

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання 
на ОП принципам академічної свободи
В основі методів навчання і викладання на ОП лежать принципи академічної свободи, а саме: 
кожному учаснику освітнього процесу забезпечено незалежність та свободу слова, творчості, 
педагогічної, наукової, науково-педагогічної діяльності. У процесі виховання майбутнього 
театрального аналітика, експерта, критика, керівника надзвичайно важливим є створення 
середовища, орієнтованого на максимальний вияв самостійності та незалежності студента. 
Домінування діалогічних методів під час лекційних занять, орієнтування практичних занять і семінарів 
на розвиток самостійних умінь та навичок слухачів, зосередженість на формуванні у студентів досвіду 
незалежних експертних оцінювань тих чи інших явищ театрально-критичного процесу, здобуття 
студентами методологічного інструментарію низки сучасних суміжних гуманітарних дисциплін із 
посилено критичними та деконструюючими знаряддями дозволяють реалізовувати на практиці 
принципи академічної свободи.

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація 
щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у 
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межах окремих освітніх компонентів *
Усім учасникам освітнього процесу своєчасно надана доступна і зрозуміла інформація щодо цілей, 
змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання в межах окремих 
освітніх компонентів (у формі силабуса або в робочій програмі навчальної дисципліни), що дозволяє 
роз’яснювати взаємну відповідальність викладача і студента. В силабусі представляються процедури 
(у т.ч. стосовно deadlines і принципів оцінювання), політика (включно з політикою академічної 
доброчесності) та зміст курсу, а також календар його виконання, озвучені вимірювані цілі, які 
викладач ставить перед своєю дисципліною.
Інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання в 
межах кожної дисципліни доводиться до відома слухачів на початку навчального процесу. За це 
відповідальні викладачі дисциплін.
На сайті факультету культури і мистецтв висвітлюється інформація щодо навчання: графік організації 
освітнього процесу, розклади сесій, розклад навчання, робочі програми курсів, силабуси, інформація 
стосовно викладачів, електронна бібліотека, студентська діяльність та ін. (https://kultart.lnu.edu.ua/)

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП
Заклад вищої освіти забезпечує поєднання навчання і досліджень під час реалізації освітньої 
програми відповідно до рівня вищої освіти, спеціальності та цілей освітньої програми.
Головними дослідницькими проєктами на ОП є курсові роботи, над якими студенти працюють на 
другому, третьому та четвертому курсах. Тематика курсових робіт обирається відповідно до 
особистих зацікавлень студента, а також за необхідними для такого виду праць критеріями наукової 
новизни та актуальності. Певними етапами такої дослідницької роботи, яка розгортається упродовж 
навчального процесу, є створювані студентами есеї, наукові повідомлення, окремі статті, тексти 
доповідей на конференціях. Слухачі ОП є незмінними учасниками щорічної Міжнародної наукової 
студентської театрознавчої конференції, що відбувається на базі кафедри театрознавства та 
акторської майстерності ЛНУ ім. І. Франка упродовж останніх років (зокрема, цьогорічна конференція 
запланована на 4-5 квітня). Також вони беруть участь у Всеукраїнських (Харків, Київ) та Міжнародних 
студентських конференціях (Краків, Польща), круглих столах молодих науковців тощо. 
Так, студентка К. Сегет була нагороджена дипломом Лабораторії молодих театральних критиків XIII 
Відкритого фестивалю недержавних театрів "Курбалесія" (Харків, Україна, жовтень 2018), була 
учасницею 6-ої конференції "Theatre`s Imponderabilia" філологічного відділення Ягеллонського 
університету (Краків, Польща, червень 2019 р.). Студентка О. Спас виступала з доповідями на Другій 
міжнародній науково-практичній студентській театрознавчій конференції “Сучасний театр у просторі 
суспільства: діагностика, прогностика, терапія» (2018) та Третій Міжнародній науково-практичній 
студентській конференції «Актуальні питання історії, теорії та практики театру в дослідженнях 
студентів та молодих учених» (квітень 2019).  Студентка А. Шавель була учасницею The 6th 
International Edition of Student’s and Doctoral Student’s Conference «Theatre’s Imponderabilia» (2019 р.) та 
вже згаданої конференції в Ягеллонському університеті (2019). Зазвичай саме на таких наукових 
заходах проходять апробацію перші результати студентських досліджень, у ході дискусій та 
обговорень формуються їхні навички обґрунтованого захисту своїх напрацювань та ведення 
наукового діалогу.
Окремим видом науково-практичної діяльності є критична діяльність, що передбачає високий рівень 
опанування студентами знань з історії та практики сучасного театру. Разом із викладачами – 
театральними експертами – студенти беруть участь у фестивальних обговореннях, у написанні 
рецензій та театрально-критичних статей у ЗМІ. Так, студентка 4 курсу У.-З. Вовк має у своєму 
доробку 20 публікацій у часописах «Кіно-Театр», «Дзвін», інтернет-виданні «Збруч» та ін. Студентка 4 
курсу Спас Олена – три публікації у «Збручі». Студентка Ю. Рахно – у театрознавчому журналі 
«Просценіум». 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють 
зміст навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній 
галузі
Педагогічні, науково-педагогічні, наукові працівники (далі – викладачі) оновлюють зміст освіти на 
основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі. Викладачі оновлюють свої курси з 
точки зору методів викладання та матеріалів для підготовки.
Оновлення змісту освітніх компонентів викладачами відбувається відповідно до актуальних викликів 
сучасного театрального процесу й науки, що посідає важливе значення у формуванні навчального 
процесу. У вихованні майбутнього фахівця-театрознавця саме його володіння специфікою та 
інструментами сучасних виробничих, креативних, наукових процесів визначає його 
конкурентноздатність на ринку праці й подальшого навчання. Саме на це, зокрема, скерована одна з 
чільних навчальних дисциплін «Театрознавство», зміст та форми якої безпосередньо пов’язані із 
найсучаснішими осягненнями та явищами театральної культури й життя. Семінарські заняття з цієї 
дисципліни відбуваються на матеріалах актуальних театральних фестивалів, студенти з викладачами 
відвідують тематичні круглі столи та беруть участь в обговореннях вистав, у написанні рецензій на 
прем’єрні спектаклі та вистави чинного репертуару. Виховуючи театрального аналітика, викладачі 
обов’язково включають як навчальні матеріали статті провідних театральних критиків України та 
зарубіжжя, організовують зустрічі із провідними театральними діячами, митцями, критиками, 
дослідниками театрального мистецтва.
На кафедрі театрознавства та акторської майстерності систематично видаються нові книги з 
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театрального фазу – переклади праць відомих дослідників та практиків театру, монографії 
викладачів. Ці видання входять на переліку навчальної літератури, збагачуючи його новими 
позиціями. Так, монографія С. Максименко про історію Львівського оперного театру 1941-1944 років 
увійшла до навчальної літератури з курсу «Історії українського театру», монографія М. Гарбузюк про 
імагологічні стратегії у репрезентації образу України на польській сцені ХІХ ст. – до курсу з історії 
зарубіжного театру. Важливими були видання перекладу книги Вольдемара Панси з методології 
акторської гри, що увійшов до навчального курсу з театрознавства, український переклад відомої 
праці К. Станіславського про роботу актора над роллю та ін. Значну допомогу в оновленні навчальної 
літератури надає театрознавчий журнал «Просценіум», що його видає факультет культури і 
мистецтв, оскільки на його сторінках друкуються актуальні статті з проблем сучасного театрального 
життя України та за кордоном.  
Перегляд та зміни до змісту навчальних дисциплін розглядають та затверджують щороку на першому 
у новому навчальному році засіданні кафедри театрознавства  та акторської майстерності.

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО
Студенти та викладачі кафедри щорічно мають змогу проходити стажування у закордонних вищих 
навчальних закладах відповідного профілю згідно з угодами про співпрацю поміж ЛНУ ім. І. Франка та 
закордонними ЗВО. Традиційними є щорічні стажування у Вроцлавському університеті, Яґеллонському 
університеті, Варшавському університеті. 
Окрім цього, доцент Гарбузюк  М. В. перебувала на Стипендії Королеви Ядвіги (Ягеллонський 
університет, 2016), доцент Когут Г. В. пройшла наукове стажування у Мetropolitan museum of art. 
Department of textile conservation (2017 р.) та брала участь у CAA-Getty International program (2019 р.), 
старший викладач Лаврентій Р. Я. брав участь у Міжнародному науково-дослідницькому проекті в 
рамках стипендіальної програми OeAD (2016 р.).
У червні 2019 р. студенти даної ОП брали участь у міжнародній студентській науковій конференції у 
Яґеллонському університеті. 
Максимально використовуються можливості міжнародної співпраці – зокрема, у другому семестрі 
2019–2020 н. р. тривають відкриті лекції з питань нових підходів у театрознавстві Фулбрайтівської 
стипендіатки, викладачки Стентонського університету (Флорида, США), Мейгіл Фовлер.  
Посилання на сайт щодо інформації про інтернаціоналізацію: https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/07/reg_dep-intrels.pdf ; https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-
tomorrow/documents/internationa-cooperation/

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?
Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими, зрозумілими, 
дають можливість встановити досягнення здобувачем вищої освіти результатів навчання для 
окремого освітнього компонента та освітньої програми в цілому, а також оприлюднюються 
заздалегідь.
Упровадження кредитно-модульної системи навчання передбачає раціональний поділ навчального 
матеріалу дисципліни на модулі й перевірку якості засвоєння теоретичного і практичного матеріалу 
кожного модуля, використання ширшої шкали оцінювання знань, вирішальний вплив суми балів, 
одержаних упродовж семестру, на підсумкову оцінку.
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 завдань.
Підсумковий контроль – екзамени та заліки з урахуванням накопичених балів поточного контролю.
Державна атестація – складання комплексного атестаційного екзамену.
Ці форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють перевірити досягнення 
програмних результатів навчання, забезпечити навчально-виховний зв’язок між викладачами та 
студентами, управляти навчальною мотивацією студентів, забезпечити оцінку результатів навчання 
здобувачів вищої освіти на проміжних або заключному етапах їхнього 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 (захист кваліфікаційної роботи) визначається навчальним планом згідно з вимогами ОП.
Для перевірки якості навчального процесу використовується віртуальне навчальне середовище 
Moodle.
Положення про організацію освітнього процесу: https://www.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): 
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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?
Чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень 
здобувачів вищої освіти забезпечується Положенням про організацію освітнього процесу, пункт 7 
«Організація, планування та проведення контрольних заходів», пунктом 8 «Повторне вивчення 
окремих дисциплін» та пунктом 9 «Атестація здобувачів вищої освіти». Відповідно до кредитно-
модульної системи, яка є невід’ємним атрибутом Болонської декларації, оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою.
Форми проведення контрольних заходів на ОП: усне опитування; письмові роботи: рецензії, статті, 
есе, вирішення кейсу; комбіновані контрольні заходи; тестування.
Політика виставлення балів: враховуються бали, набрані на поточному тестуванні, самостійній роботі, 
та бали підсумкового тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність та активність 
студента на заняттях; недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування мобільним 
телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття в цілях, не пов’язаних із 
навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін.
Прозорість і зрозумілість форм контрольних заходів для здобувачів вищої освіти досягається через:
Положення про організацію освітнього процесу: https://www.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 контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП подано у силабусах, робочих 
програмах навчальних дисциплін та завдань для контрольних заходів й доводяться до відома 
студентів на першому занятті.
Терміни проведення екзаменаційної сесії визначають у наказі Ректора. Розклад занять доводять до 
відома викладачів та студентів не пізніше, ніж за місяць до початку екзаменаційної сесії. Інформація 
щодо розкладу атестаційних тижнів (сесій) та ЕК подається на сайті факультету культури і мистецтв, 
facebook сторінці факультету та дошці оголошень, що знаходиться в навчальному корпусі (вул. 
Валова, 18).
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 форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої 
освіти (за наявності)?
Професійний стандарт відсутній.

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?
Процедура проведення контрольних заходів регулюється "Положенням про контроль та оцінювання 
навчальних досягнень здобувачів вищої освіти" ЛНУ ім. І. Франка : https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf.
Визначено чіткі та зрозумілі правила проведення контрольних заходів, що є доступними для всіх 
учасників освітнього процесу, які забезпечують об’єктивність екзаменаторів, зокрема охоплюють 
процедури запобігання і врегулювання конфлікту інтересів, визначають порядок оскарження 
результатів контрольних заходів та їх повторного проходження, і яких послідовно дотримуються під 
час реалізації освітньої програми.
Систему оцінювання рівня знань за видами робіт при поточному контролі визначає робоча програма 
навчальної дисципліни та силабус. Форми проведення поточного контролю під час навчальних занять 
визначає відповідна кафедра.
Також студент може отримати заохочувальні бали за призові місця у Всеукраїнських і Міжнародних 
олімпіадах та конкурсах наукових робіт, наукові публікації, участь у наукових конференціях, роботі 
студентських наукових гуртків тощо – у порядку, визначеному рішенням Вченої ради ЛНУ ім. І. 
Франка. Такі бали додають до загальної оцінки за навчальну дисципліну. 

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування 
відповідних процедур на ОП
Студент вважається допущеним до семестрового контролю з конкретної навчальної дисципліни 
(семестрового екзамену, захисту практики, курсової роботи), якщо він виконав всі види робіт, 
передбачені робочою навчальною програмою дисципліни, набравши не менше балів, ніж визначена 
Вченою радою факультету межа незадовільного навчання.
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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.
У випадку конфліктної ситуації, за мотивованою заявою студента чи викладача, деканом факультету 
створюється комісія для проведення контрольного заходу, до якої входять: завідувач кафедри, 
викладачі відповідної кафедри, представники деканату, студентської ради та профспілкового 
комітету студентів факультету.
На ОП таких випадків не було. 
Діє в ЛНУ ім. І. Франка комісія з питань етики та професійної діяльності: 
https://council.lnu.edu.ua/committees/ethics_commitee/, яка реалізує свої повноваження відповідно до 
Положення (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_ethics-comission.pdf). 

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних 
заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП
Відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка» (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-
6e18062115060-1.pdf) повторне складання екзаменів допускається не більше двох разів з кожної 
дисципліни: перший раз викладачеві, другий – комісії, створеній за розпорядженням декана 
факультету. 
Якщо студент має академічну заборгованість не більше ніж з трьох дисциплін впродовж семестрового 
контролю, він за погодженням із кафедрою може пройти повторне вивчення дисциплін. Порядок 
повторного вивчення окремих дисциплін регулює відповідний документ, який введено в дію рішенням 
Вченої ради Університету 5.02.2019 р. (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/02/reg_repeated_cources.pdf) 
Право на повторне вивчення окремих дисциплін надається через навчання (переведення на навчання) 
на місця за кошти фізичних або юридичних осіб, для цього студент подає у деканат відповідну заяву. 
За результатами розгляду заяви декан готує подання на ім’я Ректора.  У випадку позитивного 
рішення, студент зобов’язаний укласти відповідну угоду та здійснити повну оплату послуг. Надання 
студенту права на повторне вивчення окремих дисциплін оформляється наказом Ректора. Форми 
організації повторного вивчення окремих дисциплін визначають відповідні кафедри. воно 
розпочинається не пізніше третього тижня весняного семестру. Підсумковий контроль із таких 
дисциплін проводять до початку семестрового контролю за результатами весняного семестру.
Застосування цих правил на ОП не було. 

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на 
ОП
Терміни проведення екзаменаційної сесії визначають у наказі Ректора.
Студентам, які внаслідок тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони 
здоров’я, не склали семестровий контроль у термін, визначений навчальним планом, наказом Ректора 
встановлюється термін ліквідації академічної заборгованості.
Студентам, які отримали під час семестрового контролю не більше трьох незадовільних оцінок, 
дозволяють ліквідувати академічну заборгованість. Термін ліквідації академічної заборгованості для 
таких осіб встановлюється не пізніше ніж початок наступного навчального семестру згідно з 
навчальним планом за відповідною спеціальністю. У разі коли у визначений термін академічна 
заборгованість не ліквідована, студент підлягає відрахуванню, крім випадків передбачених у розділі 8 
Положення.
Ліквідація академічної заборгованості здійснюється через повторне складання екзаменів і заліків не 
більше двох разів з кожної дисципліни: один раз викладачу, другий – комісії, яку створює декан 
факультету і до складу якої обов’язково входить лектор.
Студенти, які не з’явились на екзамени без поважних причин, вважаються такими, що одержали 
незадовільну оцінку.
Порядок планування, організації, проведення та контролю атестації, її форму та зміст визначає 
Положення про екзаменаційну комісію в ЛНУ ім. І. Франка: https://www.lnu.edu.ua/about/university-
today-and-tomorrow/documents/comissions-documents/

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної 
доброчесності?
У ЛНУ ім. І. Франка визначено чіткі та зрозумілі політику, стандарти і процедури дотримання 
академічної доброчесності, яких послідовно дотримуються всі учасники освітнього процесу під час 
реалізації ОП. Заклад вищої освіти популяризує академічну доброчесність (насамперед через 
імплементацію цієї політики у внутрішню культуру якості) та використовує відповідні технологічні 
рішення як інструменти протидії порушенням академічної доброчесності.
Положення про забезпечення академічної доброчесності в ЛНУ ім. І. Франка є складовою частиною 
внутрішньої нормативної бази системи забезпечення якості вищої освіти та якості освітньої, наукової, 
науково-технічної, мистецької та інноваційної діяльності та розроблено з метою підвищення рівня 
освіти, наукових досліджень, дотримання вимог наукової етики та запобігання академічного плагіату 
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в ЛНУ ім. І. Франка.
Положення про організацію освітнього процесу в ЛНУ ім. І. Франка: https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf ;
Положення про забезпечення академічної доброчесності в ЛНУ ім. І. Франка: https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf .

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?

Для технічного забезпечення діяльності платформи академічної доброчесності призначають 
відповідальну особу в ЛНУ ім. І. Франка, яка безпосередньо взаємодіє з надавачем необхідних послуг, 
створює відповідні профілі для відповідальних осіб на факультетах, проводить консультації, навчання 
тощо. За поданнями деканів призначають відповідальних осіб на факультетах, які забезпечують 
технічну перевірку робіт на наявність плагіату у відповідних підрозділах. Забезпечення академічної 
доброчесності на ОП здійснює завідувач кафедри.
Для перевірки робіт (монографій, підручників, посібників, статей, дисертацій, магістерських, курсових 
робіт, рефератів тощо) учасників освітнього процесу на наявність плагіату Університет забезпечує 
доступ до платформ з наданням відповідних сервісів (зокрема платформа Unicheck – 
https://unicheck.com/uk-ua). Для технічного забезпечення діяльності цієї платформи призначено 
відповідальну особу в Університеті, яка безпосередньо взаємодіє з надавачем послуг, створює 
відповідні профілі для відповідальних осіб на факультетах, проводить консультації, навчання тощо. 

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?
Для дотримання культури академічної доброчесності організації освітнього процесу, наукової 
діяльності, розвитку інтелектуального, особистісного потенціалу наукових, науково-педагогічних, 
педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти структурні підрозділи ЛНУ ім. І. Франка 
проводять комплекс профілактичних заходів, а саме:
- проведення для студентів перших курсів днів (тижнів) академічної доброчесності, читання 
спеціальних курсів;
- впровадження в освітні програми компонентів, які забезпечують набуття учасниками освітнього 
процесу відповідних компетентностей;
- розробка структурними підрозділами, які забезпечують освітній процес, методичних матеріалів з 
визначенням вимог щодо належного оформлення письмових робіт (кваліфікаційні роботи, курсові 
роботи, звіти з проходження практик тощо);
- формування завдань для навчальних робіт з використанням педагогічних інновацій, що сприяють 
розвитку творчого підходу здобувачів вищої освіти до їхнього виконання;
- ознайомлення учасників освітнього процесу та наукової діяльності з цим Положенням.
Кодекс академічної доброчесності Львівського національного університету імені Івана Франка: 
https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади 
відповідних ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП
Академічна відповідальність за порушення академічної доброчесності встановлюється для здобувачів 
вищої освіти, наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників. Академічна відповідальність 
не є різновидом юридичної відповідальності і не заважає притягненню осіб до юридичної 
(кримінальної, адміністративної, цивільної чи дисциплінарної) відповідальності у випадках, 
передбачених чинним законодавством.
До основних видів академічної відповідальності наукових, науково-педагогічних, педагогічних 
працівників належать:
- відмова у присудженні наукового ступеня чи присвоєнні вченого звання;
- позбавлення присудженого наукового ступеня чи присвоєного вченого звання;
- відмова у присудженні або позбавлення присудженого педагогічного звання, кваліфікаційної 
категорії;
- позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені законом 
посади;
- внесення до реєстру порушників академічної доброчесності.
До основних видів академічної відповідальності здобувачів вищої освіти належать:
- повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо);
- повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми;
- відрахування із закладу вищої освіти;
- позбавлення академічної стипендії;
- позбавлення наданих ЗВО пільг з оплати за навчання
На ОП прикладів порушення академічної доброчесності не було.

6. Людські ресурси

Сторінка 16



Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?
ЛНУ ім. І. Франка добирає викладачів, виходячи із визначених цілей ОП. Процедури конкурсного 
добору викладачів є прозорими і дають можливість забезпечити потрібний рівень їхнього 
професіоналізму для успішної реалізації освітньої програми. При розгляді кандидатур враховуються 
відповідний науковий ступінь та звання, досвід науково-педагогічної роботи, наукові здобутки за 
останні роки, рекомендації колег та відгуки студентів.
У відомостях про самооцінювання ЛНУ ім. І. Франка обґрунтовує відповідність викладачів тим 
дисциплінам, які вони викладають.
Положення про проведення конкурсу на заміщення посад або інший документ, що регламентує 
обрання викладачів:
https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/personnel/
Усі викладачі викладають дисципліни, що повністю відповідають шифру їхньої спеціальності.  Окрему 
увагу приділяють науковим керівникам курсів – викладачам, що провадять фахові дисципліни 
(«Театрознавство» та «Науковий семінар»), добираючи викладачів, що є одночасно теоретиками й 
практиками. Так, на четвертому курсі викладає Л. Ільницька – багатолітній керівник літературної 
частини Львівського театру ім. Леся Курбаса, на третьому – М. Романюк, що має значний досвід 
театральних благодійних та освітніх проектів, на другому - кандидат мистецтвознавства, доцент 
кафедри, театральний експерт та історик театру М. Гарбузюк, на першому – досвідчені дослідники й 
практики театру Р. Лаврентій та У. Рой. Молоді викладачі фахових дисциплін – випускники кафедри. 

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу
ЛНУ ім. І. Франка залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу, для 
проведення теоретичних і практичних занять на ОП, організації навчально-репетиційного процесу та 
показу студентських вистав (курсових, дипломних робіт), організації стажувань і практики для 
студентів ЛНУ ім. І. Франка у театрі, формування основних засобів мотивації і стимулювання 
навчальної діяльності студентів, у тому числі надання стипендії і грантів найкращим студентам ЛНУ 
ім. І. Франка та спільне проведення конкурсів на їх здобуття, спільної організації наукових 
конференцій, театральних фестивалів, симпозіумів, семінарів та інших заходів, надання взаємної 
можливості проведення лекцій, семінарів та навчань за участю спеціалістів сторін, взаємної участі у 
формуванні тем курсових, дипломних та кваліфікаційних робіт, програм практик та окремих курсів 
підготовки, долучення до процесу створення (оновлення) ОП із відповідної спеціальності, співпраці в 
інших напрямах на основі взаємної зацікавленості сторін.
Також в Університеті діє Відділ розвитку кар’єри та співпраці з бізнесом (https://work.lnu.edu.ua),

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних 
занять на ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців
До викладання фахових дисциплін залучено провідних театральних експертів галузі – М. Гарбузюк, Л. 
Ільницьку, У. Рой, М. Романюк які провадять активну театрально-критичну та експертну діяльність. 
Вони є членами Національної спілки театральних діячів України, членами та головами журі 
всеукраїнських, регіональних, спеціалізованих театральних фестивалів, конкурсів, оглядів; 
співпрацюють із іноземними культурними представництвами в Україні: Британською радою в Україні, 
Польським інститутом ім. А. Міцкевича, Німецьким інститутом ім. Й. В. Ґете, є експертами Українського 
культурного фонду. М. Гарбузюк є членом Комітету з присудження Національної премії України ім. Т. 
Шевченка.
Роботодавці забезпечують проходження безкоштовної навчальної та виробничої практики, стажувань, 
волонтерської та асистентської роботи для студентів ЛНУ ім. І. Франка, проводять обговорення 
результатів практики й стажування студентів ЛНУ ім. І. Франка та – за наявності вакантних місць і 
виходячи зі своїх потреб – забезпечують роботою випускників (відповідно до отриманої спеціальності) 
та вживають заходів для створення їм належних умов праці згідно з чинним законодавством України. 
Надають інформацію щодо якості освіти та практичних навичок у студентів, які проходили практику. 
Беруть участь у формуванні та оновленні ОП із відповідних спеціальностей шляхом подання 
пропозицій щодо освітніх компонентів.

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть 
конкретні приклади такого сприяння
ЛНУ ім. І. Франка сприяє професійному розвитку викладачів через власні програми або у співпраці з 
іншими організаціями. Перелік установ-партнерів, спільно з якими реалізується систему професійного 
розвитку викладача: Яґеллонський університет; Театральна академія ім. А. Зельверовича; 
Вроцлавський університет; КНУ театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого; ХНУМ ім. І. 
Котляревського. 
В Інституті післядипломної та доуніверситетської освіти ЛНУ ім. І. Франка забезпечується підготовка 
та перепідготовка фахівців з вищою освітою на сертифікованих курсах. Оволодіння комп’ютерною 
грамотністю, основами програмування, зокрема в освіті, забезпечують курси 
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(https://ipodp.lnu.edu.ua/kompyuterni-kursy ), де формуються навички роботи в системі LMS Moodle, 
Google Forms, Prezi (https://ipodp.lnu.edu.ua/it-v-osviti ). Мовні курси з вивчення іноземних мов в 
Інституті створені на базі Центру неперервної освіти та Лабораторії інформаційних технологій 
(https://ipodp.lnu.edu.ua/about/centres/tsentr-neperervnoji-osvity/language-cources ). Так, доц. М. Гарбузюк 
пройшла курси з англійської мови.
Упродовж 2016–2019 рр. низка викладачів ОП пройшла стажування у ЗВО та науково-дослідних 
інститутах України та за кордоном: доцент Когут Г. В. пройшла стажування у Мetropolitan museum of 
art. Department of textile conservation (2017 р.) та CAA-Getty International program 2019 р.), доцент 
Циганик М. І. – у КНУ театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого, асистент Патрон І. В. – в  
Інституті народознавства НАН України (2017 р.).  

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності
ЛНУ ім. І. Франка стимулює розвиток викладацької майстерності та забезпечує підвищення 
кваліфікації та стажування викладача не рідше як один раз на чотири роки зі збереженням середньої 
заробітної плати. Викладач має право самостійно обирати види, форми, терміни та місце підвищення 
кваліфікації чи стажування. 
Положення щодо системи матеріального і морального заохочення викладачів або інших форм 
стимулювання: https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/awards/ 
Положення про Відзнаку ЛНУ ім. І. Франка «Медаль Івана Франка»: https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/04/reg_motivation.pdf .
Відділ міжнародних зв’язків ЛНУ ім. І. Франка організовує для викладачів та адміністративних 
працівників ЛНУ ім. І. Франка навчання і стажування з можливістю отримати стипендію за програмою 
«Еразмус +». Сьогодні діють угоди ЛНУ ім. І. Франка з університетами 59 країн 
(https://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?
ЛНУ ім. І. Франка володіє відповідним аудиторним фондом загальною площею 60 595 м2. Для 
проведення занять для здобувачів вищої освіти на ОП використовуються аудиторії факультету 
культури і мистецтв та комп’ютерні класи, аудиторії, що перебувають у розпорядженні інших 
факультетів та кафедр,  спортивні зали, басейн, стадіони.
Основні лекційні та практичні заняття студентів проводяться в приміщенні факультету культури і 
мистецтв за адресою вул. Валова, 18. Аудиторний фонд факультету включає 19 аудиторій та 
приміщень для проведення лекційних, семінарських, практичних занять загальною площею 1 857,80 
м2. Більша частина площ є власністю ЛНУ ім. І. Франка або перебуває у довготривалій оренді згідно з 
договором №28/10 (про комунальне майно міської ради м. Львова). Науково-педагогічний персонал та 
студенти ЛНУ ім. І. Франка мають у своєму розпорядженні Наукову бібліотеку (загальний фонд понад 
3 млн найменувань). Наукова бібліотека забезпечує доступ до понад 400 періодичних видань 
українською та іншими мовами (https://libraria.ua/about/).
Навчально-методичне забезпечення:  освітньо-професійна програма; навчальні плани; робочі 
програми з усіх навчальних дисциплін, які включають: програму навчальної дисципліни, заплановані 
результати навчання, порядок оцінювання результатів навчання, рекомендовану літературу (основну, 
допоміжну), інформаційні ресурси; програми практичної підготовки; методичні матеріали для 
проведення підсумкової атестації здобувачів вищої освіти.

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?
ЛНУ ім. І. Франка забезпечує безоплатний доступу викладачів і здобувачів вищої освіти до 
інфраструктури та інформаційних ресурсів, необхідних для навчання, викладацької та наукової 
діяльності в межах ОП. 4 аудиторії факультету культури і мистецтв (вул. Валова, 18), де відбуваються 
лекційні і практичні заняття, забезпечені мультимедійним обладнанням, у корпусі є необмежений і 
безкоштовний доступ до мережі Інтернет як для викладачів, так і для здобувачів вищої освіти.
Відповідно до специфіки освітнього процесу в межах ОП  використовуються також аудиторії та 
кабінети інших корпусів ЛНУ ім. І. Франка, зокрема Студентський клуб чи Навчальний телерадіоцентр 
(вул. Університетська, 1). Для виявлення і врахування потреб та інтересів здобувачів вищої освіти ОП 
в ЛНУ ім. І. Франка проводяться опитування студентів щодо задоволеності якістю навчального 
процесу;  регулярні та систематичні зустрічі студентів та адміністрації; представники студентського 
самоврядування беруть участь у процедурах внутрішнього забезпечення якості ОП, що передбачено у 
«Положенні про систему внутрішнього забезпечення якості у ЛНУ ім. І. Франка».
Питанням надання стипендій та соціального забезпечення займається студентський відділ 
університету (https://studviddil.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/reg_studviddil.pdf). 
В Університеті також функціонують їдальні, гуртожитки, «Центр культури та дозвілля» 
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(https://centres.lnu.edu.ua/culture-and-leisure/collectives/), «Спортивний клуб» 
(https://students.lnu.edu.ua/sport/sports-club/timetable/) 

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та 
здоров’я здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?
ЛНУ ім. І. Франка прагне задовольнити потреби та інтереси здобувачів вищої освіти в межах 
освітнього середовища і тому при його організації потреби студентів є вирішальним чинником.
В ЛНУ ім. І. Франка діють: відділ охорони праці; служба пожежної безпеки; відділ з питань 
надзвичайних ситуацій; студентський відділ; 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)); психологічна служба ЛНУ 
ім. І. 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;%20http://kultart.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/09/41484439n.png ); навчально-спортивний комплекс ; стаціонари (Шацький 
біолого-географічний стаціонар, Високогірний біостаціонар с. Кваси, Розтоцький ландшафтно-
геофізичний стаціонар (Брюховичі), Чорногірський географічний стаціонар (Ворохта), Лабораторія 
еколого-геологічних досліджень у смт Верхнє-Синєвидне, Дністровський географічний стаціонар у 
смт Єзупіль).

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 і 
інформації виступають деканати факультетів, які забезпечують централізоване надання довідок (у 
тому числі з інших служб, відділів університету), що реалізовують методисти деканату. Інформація до 
студентів може доноситися також через старостати, з використанням інформаційної дошки, сайту 
факультету, соціальних мереж. 
Соціальна підтримка здобувачам вищої освіти надається також студентським відділом Університету, 
який координує процедури призначення та позбавлення академічних і соціальних стипендій 
(https://studviddil.lnu.edu.ua/pro-nas/) та здійснює інші повноваження передбачені положенням про 
студентський відділ Львівського національного університету імені Івана Франка 
(https://studviddil.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/reg_studviddil.pdf)
Здобувачі вищої освіти мають можливість комунікувати із студентським самоврядуванням 
(https://students.lnu.edu.ua/self-government/) яке діє відповідно до положення 
(https://students.lnu.edu.ua/self-government/regulation/). 
В Університеті діє також Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, що є 
складовою громадського самоврядування (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/reg_research_society.pdf)
Велику підтримку для здобувачів надає Первинна профспілкова організація студентів, метою 
діяльності якої є захист прав та інтересів здобувачів (http://ppos.lnu.edu.ua/). 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 Львівського національного університету імені Івана Франка 
(https://studviddil.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/reg_studviddil.pdf). Здобувачі освіти можуть 
контактувати з потенційними роботодавцями. http://www.lnu.edu.ua/forum-karjery/ Інформація для 
здобувачів вищої освіти на ОП доступна на сайті ЛНУ ім. І. Франка: https://www.lnu.edu.ua/ , 
факультету: https://kultart.lnu.edu.ua/ , кафедри: https://kultart.lnu.edu.ua/department/teatroznavstva-ta-
aktorskoji-majsternosti , а також у соціальних мережах: https://www.facebook.com/profile.php?
id=100011384351668&epa=SEARCH_BOX , https://www.instagram.com/valova_18/?hl=uk. Особливу 
соціальну підтримку отримують здобувачі вищої освіти діти-сироти і діти, позбавлені батьківського 
піклування, 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)
Відповідно до п. 10.19 Статуту ЛНУ ім. Івана Франка "особи, які навчаються в Університеті, мають 
право на: 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; спеціальний навчально-реабілітаційний супровід 
та вільний доступ до інфраструктури Університету відповідно до медико-соціальних показань за 
наявності обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров’я". 
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Приміщення Університету обладнані відповідно до держстандартів (ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і 
споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»). Пандусами обладнані: 
головний корпус Університету за адресою: вул. Університетська, 1, навчальні корпус за адресою: вул. 
Грушевського, 4, Туган-Барановського, 7; гуртожитки за адресою: вул. Пасічна, 62, вул. Медової 
Печери, 39, вул. Медової Печери, 39а, встановлено спеціальні ліфти у навчальних корпусах за 
адресою: вул. Університетська, 1, вул. Січових Стрільців, 14, вул. Коперника, 3. Інформація про умови 
доступності до приміщень (https://www.lnu.edu.ua/informatsiia-pro-umovy-dostupnosti-osib-z-invalidnistiu-
ta-inshykh-malomobil-nykh-hrup-naselennia-do-prymishchen/).
Сторінка «Ресурсного центру з інклюзивної освіти» (http://centres.lnu.edu.ua/inclusive-education/ ). Для 
доступу до аудиторного фонду закуплено мобільний сходовий підйомник PTR-130.
На ОП здобувачів - осіб з особливими потребами немає. 

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?
В ЛНУ ім. І. Франка наявні чіткі та зрозумілі політика та процедури вирішення конфліктних ситуацій 
(зокрема пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та/або корупцією тощо), які є 
доступними для всіх учасників освітнього процесу та яких послідовно дотримуються під час реалізації 
ОП. Діє "Положення про комісію з питань етики та професійної діяльності" (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/reg_ethics-comission.pdf).
Документи, пов’язані із запобіганням корупції, розміщені на сайті Університету: 
http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/fighting-corruption/.
Уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції: Іваночко І. Б., тел.: 032 239 45 52.
З метою запобігання корупції в ЛНУ ім. І. Франка працюють телефони довіри: (032) 239 41 00 та 
поштова скринька dovira_lnu@ukr.net
На факультеті діє струнка система запобігання описаним конфліктним ситуаціям: інститут 
тьюторства, регулярні зустрічі студентів із завідувачами кафедр, деканом, активна діяльність 
студентського самоврядування та студентського профбюро, особистий прийом керівників кафедр та 
декана факультету. Представників студентського самоврядування та профспілки залучено до складу 
Вченої ради факультету, що дозволяє забезпечити безпосередній зв’язок студентства із керівним 
органом факультету, можливість відкрито та публічно проговорювати проблемні питання, вести 
неупереджений діалог поміж усіма учасниками освітнього процесу.  
Окрім того, в рамках факультетських виховних заходів постійно наголошується на важливості 
дотримання антикорупційної та антидискримінаційної політики у стосунках викладачів та студентів 
факультету, під час планових час звітів завідувачів кафедр перед Вченою радою факультету ці 
питання обов’язково висвітлюються як одні з чільних.
З огляду на специфіку реалізації ОП (невелика кількість студентів в академічній групі, необхідність 
постійної комунікації між її членами) на кафедрі театрознавства та акторської майстерності вироблена 
гнучка система врегулювання конфліктних ситуацій. Окрім юридично прописаних 
загальноуніверситетських процедур, практикується дещо архаїчна, але досі дієва практика дзвінків 
та написання листів батькам студента з метою інформування та залучення ще одного важеля впливу 
на конфліктуючі сторони. При двосторонньому конфлікті між викладачем та  здобувачем вищої освіти 
застосовувано також право студента на зміну наукового керівника/порадника. Порадники академгруп 
постійно проводять бесіди та виховні заходи, спрямовані на запобігання виникнення конфліктних 
ситуацій, налагодження сприятливої для міжособистісної комунікації атмосфери та успішної реалізації 
цілей та завдань ОП (цьому також сприяє часте спільне відвідування мистецьких галерей, музеїв, 
театрів, наукових та мистецьких центрів).   

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 
визначеною загальноінституційною політикою ЛНУ ім. І. Франка та процедурами внутрішнього 
забезпечення якості вищої освіти. Документ – «Положення про систему внутрішнього забезпечення 
якості в ЛНУ ім. І. Франка» – розміщений у відкритому доступі в мережі Інтернет:
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/reg-education-quality.pdf . 
Перегляд та зміни в ОП здійснюються та затверджуються на засіданні кафедри театрознавства та 
акторської майстерності, розглядаються та затверджуються на засіданнях Вченої ради факультету та 
Вченої ради Університету.

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були 
внесені до ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?
Перегляд ОП в обов’язковому порядку здійснюється з періодичністю раз у три роки. Однак у світлі 

Сторінка 20



динамічних змін у суспільстві та освітніх процесах останнім часом цю процедуру здійснювано частіше 
– згідно з прописаними в  ЛНУ ім. І. Франка процедурами розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП. Про потребу внесення змін до ОП сигналізує система внутрішнього 
забезпечення якості освіти, що функціонує на факультетському та університетському рівнях, із 
залученням відповідальних за цей напрям роботи підрозділів. На загальноуніверситетському рівні до 
процесу залучені Ректор, проректори, Вчена рада ЛНУ ім. І. Франка; до факультетського включені 
Вчена рада факультету, декан, його заступники та завідувачі кафедр. 
Результатами систематичного перегляду ОП були певні зміни, спрямовані на збільшення практичної 
складової навчального процесу – формування безпосередніх фахових компетентностей у здобувачів 
вищої освіти. Доречність таких змін диктують постійно змінні вимоги ринку праці, еволюція 
виробничих процесів у сфері сучасної культури. Усі зміни зафіксовані у протоколах засідання кафедри 
та Вченої ради факультету. 
Так, наприклад, у 2018-2019 навчальному році у IV семестрі було здійснено заміну дисципліни 
вільного вибору студента з «Релігієзнавства» на «Історія театру ляльок» (3 кредити), у VII семестрі в 
дисципліні «Політологія» форму звітності змінено з іспиту на залік, замість ДВВС «Конституційне 
право» було уведено «Історію українського кіно» (2 кредити), збільшено кількість кредитів з 
«Театрознавства» (із 6,5 на 8,5), замінено диципліну «Архівна справа» на «Сценарне мистецтво» (2 
кредити).   
У 2019-2020 н.р. для слухачів ІІІ курсу відбулась заміна ДВВС «Іван Франко і театр» на «Театральна 
педагогіка» (3 кредити), у V семестрі замість «Музики в театрі» уведено «Історія музики», у VI 
семестрі – замість «Основи журналістики» - «Основи театральної журналістики» (3 кредити).
Відповідаючи на виклики часу та намагаючись подолати труднощі на шляху послідовного 
впровадження інноваційних процедур, ЛНУ ім. І. Франка працює на випередження – завдяки 
регулярним моніторингам щодо якості освітнього процесу.

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);
- завдяки регулярним та систематичним зустрічам студентів та адміністрації;
- через укладення та публікацію процедури розгляду звернень;
- 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, передбачених «Положенням про систему внутрішнього 
забезпечення якості в ЛНУ ім. І. Франка»;
- шляхом окремих зустрічей гаранта та групи забезпечення ОП зі здобувачами ОП, на яких 
обговорюються нагальні проблеми якості ОП.
Так, наприклад, під час останньої зустрічі зі здобувачами ОП, яка відбулась 25 лютого 2020 р. 
студенти наголосили на потребі більше уваги приділяти явищам сучасного театру, перформативному 
мистецтву, що буде прийнято до уваги під час коригування навчальних планів на наступний 
навчальний рік.

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього 
забезпечення якості ОП
Згідно з «Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості у ЛНУ ім. І. 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 у 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
Завдяки системі укладених угод ЛНУ ім. І. Франка із театральними закладами Львова роботодавці 
безпосередньо залучені у навчальний процес, що сприяє живим контактам двох сторін, зокрема – й у 
процесі періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості. Зокрема, найтісніша 
співпраця відбувається з Національним академічним українським драматичним театром імені Марії 
Заньковецької, Львівським академічним театром імені Леся Курбаса, Львівським академічним 
драматичним театром імені Лесі Українки, Першим академічним українським театром для дітей та 
юнацтва, Львівським академічним обласним театром ляльок, Львівським академічним театром 
естрадних мініатюр «І люди, і ляльки», а також із професійним об’єднанням – Спілкою театральних 
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діячів України.
Постійно підтримуються контакти із кафедрами-партнерам у КНУТКІТ ім. І. К. Карпенка-Карого та 
ХНУМ ім. І. Котляревського. Представники усіх трьох кафедр (М. Гарбузюк, Н. Владимирова, Я. 
Партола) входять до складу відповідного НМК сектору вищої освіти НМР МОН та мають можливість 
систематично обговорювати питання організації та реалізації відповідних ОП.  
Інформація про запити роботодавців щодо компетенцій майбутніх театрознавців отримується через 
проведення відповідних моніторингів, а також – шляхом безпосередніх запитів на адресу інституцій, 
де вже працюють випускники кафедри (у наданих відгуках-характеристиках чітко відзначені 
затребувані риси і навики фахівців-театрознавців). 

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП
Аби розуміти загальні кар’єрні шляхи випускників та використовувати їхній досвід під час перегляду 
ОП, ЛНУ ім. І. Франка вдається до таких заходів для збору інформації щодо працевлаштування своїх 
колишніх студентів:
- організація зустрічі студентів із випускниками – в рамках профорієнтаційної роботи;
- опитування випускників;
- співпраця із Асоціацією випускників ЛНУ ім. І. Франка;
- проведення відповідних моніторингів (на базі інформації у соціальних мережах);
- запити на адресу інституцій, де працюють випускники. 
Зокрема, безпосередньо відповідальний за роботу з випускниками Відділ сприяння 
працевлаштуванню студентів та випускників, а також Асоціація випускників ЛНУ ім. І. Франка. Зібрана 
ними інформація засвідчує, що типові траєкторії працевлаштування випускників ОП охоплюють не 
лише науково-мистецькі установи (театр, музей, галерея, бібліотека, школи з мистецьким ухилом) чи 
ЗМІ (преса, радіо, телебачення, авторські блоги), а й значно ширший діапазон – від IT-компаній до 
сфери обслуговування, від туристичних агенцій до приватного бізнесу, від PR-служб до індивідуальної 
творчої та інтелектуальної діяльності.

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?
Система забезпечення якості ЛНУ ім. І. Франка забезпечує вчасне реагування на виявлені недоліки в 
ОП та/або освітній діяльності з її реалізації. ОП впроваджена недавно, тому наразі в її реалізації 
істотних недоліків не було помічено.
Щодо реалізації ОП, то під час звітних заходів було зауважено недостатню кількість навчально-
методичних посібників та наукової літератури, виданих працівниками кафедри для даної ОП. Над цим 
працюють викладачі ОП, зокрема, за останні роки було видано достатньо багато наукової літератури, 
яка успішно застосовується у процесі навчання з фахових дисциплін. 
Виникали питання з кадрового забезпечення, оскільки кафедра не мала доктора наук за відповідним 
шифром на постійному місці праці, довгий час не відбувались захисти кандидатських дисертацій.
Ці  проблеми успішно розв’язуються: 30 січня 2020 р. відбувся успішний захист докторської дисертації 
за шифром 17.00.02 «Театральне мистецтво» гаранта ОП М. Гарбузюк. В аспірантурі навчаються 
випускниця кафедри Х. Новосад (театрознавство) та викладач кафедри І. Патрон (кінознавство). 
Активно готуються до захисту кандидатські дисертації викладачів кафедри Р. Лаврентія та С. Роси-
Лаврентій. 

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?
Результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти (зокрема зауваження та пропозиції, 
сформульовані під час попередніх акредитацій) беруться до уваги під час перегляду ОП.
Під час проходження першої акредитації кафедри у 2003 р. у Висновках експертної комісії про стан 
підготовки фахівців напряму 0202 «Мистецтво» за спеціальністю 7.020201 «Театральне мистецтво» 
було висловлено побажання посилити увагу  до наукової та педагогічної діяльності молодих фахівців, 
більш широкого впровадження активних форм і засобів навчання у нових економічних умовах.
Під час освітнього процесу ці зауваження брались до уваги, як і при укладанні та вдосконаленні ОП.
Зокрема, було укладено угоди про співпрацю з ХНУМ ім. І. Котляревського, продовжено та 
переукладено угоду про співпрацю з КНУ театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого, 
посилено співпрацю із польськими театральними ЗВО та кафедрами театрознавства класичних 
університетів.
До співпраці у рамках наукових конференцій та підготовки окремих видань залучено фахівців з 
Віденського університету, Празької академії мистецтв.
За цей час видано значну кількість навчальної фахової літератури, поповнено фонди Наукової 
бібліотеки ЛНУ ім. І. Франка. Укладено електронну бібліотеку фахових видань, з якої користають 
студенти.
У бібліотечні фонди, зокрема, було передано колекцію книг професора О. Ю. Клековкіна, усі випуски 
театрознавчого журналу «Просценіум», праці, що видавала кафедра. До останніх, зокрема, належать: 
монографія М. Гарбузюк «Образ України у польському театральному дискурсі ХІХ століття: стратегії та 
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форми репрезентації»; монографія С. Максименко «Український театр у Львові в період німецької 
окупації (1941–1944)»; «Українська сцена у полікультурному просторів Австро-Угорщини (друга пол. 
ХІХ – поч. ХХ ст.)» (Хрестоматія. За матеріалами австрійської німецькомовної преси, упор. Р. Лаврентій) 
та ін.
До 2021 рр. заплановано захист кандидатської дисертації викладача кафедри.  
У грудні 2019 р. успішно відбулась акредитація ОП Театрознавство ОКР Магістр. У Висновках 
Акредитаційної комісії було, однак, зауважено некоректність здійснення процедури вибору дисциплін 
студентами. Ця проблема була оперативно обговорена на засіданні кафедри театрознавства та 
акторської майстерності та на засіданні комісії з навчально-методичної роботи Вченої Ради ЗВО (Витяг 
№3 від 18.12.2019 р.). На офіційному сайті ЗВО 18.12.2019 р. було розміщено оголошення для 
студентів, у якому зазначено інформацію щодо змін, які стосуються вибору дисциплін та надано 
контактні дані особи, яка здійснює консультацію щодо процедури, що відзначили у своєму звіті самі 
члени акредитаційної комісії. 

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур 
внутрішнього забезпечення якості ОП?
В академічній спільноті ЛНУ ім. І. 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 коригується «Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості у ЛНУ ім. І. 
Франка», яке покликане підтримувати у викладачів та студентів цінність власної залученості до 
процесів забезпечення якості. Звідси випливають такі ключові заходи (згідно з ESG 2015):
Формування прозорої політики внутрішнього забезпечення якості; розробка та затвердження програм 
за участю самих студентів і майбутніх роботодавців; студентоцентричне навчання, викладання та 
оцінювання; гнучкі механізми зарахування, навчання, визнання кваліфікацій і сертифікація студентів; 
прозорість та адекватність критеріїв щодо науково-педагогічних працівників; вільний доступ до 
навчальних ресурсів та підтримка студентів; інтегрована інформаційна система управління 
університетом; відкрита і прозора публічна інформація; поточний моніторинг і періодичний перегляд 
програм; циклічне зовнішнє забезпечення якості.

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти
Модель внутрішньої системи забезпечення якості освіти пропрацювали учасники проекту Erasmus 
Quaere з ЛНУ ім. І. Франка (http://projects.lnu.edu.ua/quaere/wp-content/uploads/sites/6/2018/03/qa-
model.pdf). 
Структурні підрозділи, відповідальні за внутрішню систему забезпечення якості: Центр забезпечення 
якості освіти, Відділ менеджменту організації освітнього процесу, Навчально-методичний відділ, 
Відділ аспірантури і докторантури, Відділ ліцензування та акредитації. Структурними підрозділами, 
що залучені до реалізації внутрішньої системи забезпечення якості є Студентський відділ, 
Інформаційно-аналітичний і профорієнтаційний центр, Центр забезпечення якості освіти, Відділ 
розвитку кар’єри та співпраці з бізнесом, Відділ інформаційного забезпечення, а також інші 
університетські служби. 
Дорадчі та робочі органи: 
� Ректорат (http://www.lnu.edu.ua/about/administration/rectors-council/); 
� Вчена рада Університету (http://council.lnu.edu.ua/ ; 
� Науково-технічна рада (http://www.lnu.edu.ua/about/administration/research-and-development-board/); 
� Громадська рада (http://www.lnu.edu.ua/about/public-council/ ; 
� Студентський уряд (http://students.lnu.edu.ua/self-government/ ; 
� Приймальна комісія (http://admission.lnu.edu.ua/admission-board/contacts/ . 
Структуру та організацію внутрішнього забезпечення якості освіти уточнено в «Положенні про 
систему внутрішнього забезпечення якості освіти у Львівському національному університеті імені 
Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf). 

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?
Права та обов’язки учасників освітнього процесу регулюються чіткими та зрозумілими правилами і 
процедурами, прописаними у таких внутрішніх нормативно-правових актах ЛНУ ім. І. Франка: Статут; 
Правила внутрішнього розпорядку; Документи про організацію та забезпечення якості навчального 
процесу (Положення про організацію освітнього процесу; Положення про порядок підготовки, 
формування та видання наказів у студентських справах; Положення про порядок переведення 
студентів на вакантні місця державного замовлення; Тимчасове положення про порядок організації 
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академічної мобільності здобувачів вищої освіти; Положення про визнання та перезарахування 
результатів навчання учасників академічної мобільності; Положення про оцінювання роботи та 
визначення рейтингів наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників; Положення про 
організацію підготовки фахівців за спеціалізаціями; Положення про забезпечення якості освіти у ЛНУ 
ім. І. Франка та ін.), а також – Контракт здобувача вищої освіти. Усі названі документи постійно 
доступні для усіх учасників освітнього процесу – розміщені на офіційному вебсайті ЛНУ ім. І. Франка.
Статут: http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/institutive-documents/
Правила внутрішнього розпорядку: http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2015/08/office_regulations.pdf 
Документи про організацію навчального процесу та посилання на них на сайті ЛНУ ім. І. Франка: 
http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/education-process/

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
Адреса веб-сторінки: http://kultart.lnu.edu.ua/academics/contests

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)
026 Театрознавство (перший рівень)  http://kultart.lnu.edu.ua/academics/contests

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?
Сильною стороною ОП насамперед є те, що вона реалізується у класичному університетському 
середовищі. Це забезпечує високі етичні, наукові, педагогічні, організаційні, технічні та інші 
стандарти. Дана ОП – єдина в Україні, що здійснюється в класичному університеті. Саме ЛНУ ім. І. 
Франка забезпечує відповідний кадровий педагогічний склад ОП,  сучасну світоглядно-виховну 
компоненту навчання, найширші можливості всеукраїнської та міжнародної науково-педагогічної й 
студентської комунікації, оперування новітніми педагогічними та дослідницько-пошуковими 
методами, належну матеріальну базу для реалізації ОП.
Ще однією перевагою ОП є її помітна інтернаціоналізація, можливість системних стажувань студентів 
у ЗВО за кордоном, участі у міжнародних студентських конференціях, міжнародних фестивалях тощо. 
Географічна близькість Університету до Європи сприяє активному знайомству здобувачів із 
мистецькими процесами та явищами за кордоном. 
Не менш сильною стороною ОП є її максимальне наближення до актуального театрального процесу в 
Україні. Угоди про співпрацю поміж ЛНУ ім. І. Франка та державними театральними закладами міста й 
області забезпечують належну базу для проходження практик, адаптації студента у безпосередньому 
театрально-виробничому процесі. Викладачі фахових дисциплін ОП є знаними ученими, дослідниками 
в царині історії й теорії театру, і водночас – провідними експертами, театральними критиками, 
активно залученими у сьогоденні мистецькі процеси. 
В цілому, можна сказати, що ОП містить елементи дуальної освіти і за сприятливих умов може бути 
трансформована у дуальну ОП.  
До слабких сторін ОП відносимо кадрову проблему, а саме - відсутність молодого покоління 
викладачів фахових дисциплін із науковими ступенями – кандидатів наук, доцентів.
Також потребує збільшення кількість навчально-методичних видань кафедри, орієнтованих саме на 
цю ОП.
Однією із слабких позицій ОП залишається профорієнтаційна робота, зокрема, неналежна 
поінформованість про її існування серед потенційних абітурієнтів – випускників навчальних закладів 
культури і мистецтв 1–3 рівня акредитації. Відсутність можливості подальшого наукового фахового 
розвитку в стінах ЛНУ ім. І. Франка – тобто аспірантури – також впливає на зменшення зацікавленості 
цією ОП серед абітурієнтів. 
Вимоги ринку праці потребують оновлення дисциплін, зокрема, слід приділити більше уваги 
підготовці фахівців у сфері проєктної театральної діяльності, PR-технологій, управління у сфері 
культури й театру. 

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО 
планує здійснити задля реалізації цих перспектив?
Перспективними планами розвитку ОП передбачено низку заходів задля посилення наукового 
потенціалу викладацького складу, оновлення змістового та методологічного наповнення курсів, 
вдосконалення навчально-методичного забезпечення, поглиблення та розширення компетенцій 
випускників, активізації співпраці з роботодавцями.
У планах на найближчі три роки, зокрема, передбачено захисти викладачами кафедри двох 
кандидатських дисертацій. Після успішного захисту докторської дисертації М. Гарбузюк 
відкриваються можливості зі  творення аспірантури за даною спеціальністю, що зробить дану ОП 
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першою ланкою у повному освітньому циклі ЛНУ ім. І. Франка.
Серед пріоритетів розвитку ОП – розширення та інтенсифікація міжнародної співпраці. 
Відбудуватимуться наукові стажування викладачів та студентів в університетах Вроцлава, Кракова, 
Варшави, Відня, Праги. Буде укладено нові партнерські стосунки із аналогічними ОП у Німеччині, 
Румунії, Словаччині. 
Має розширитись коло учасників щорічних міжнародних студентських театрознавчих конференцій, 
що проводить кафедра театрознавства та акторської майстерності. У рамках конференцій 
заплановано проведення Міжнародних олімпіад з театральної критики та тематичних круглих столів.
Наукові театрознавчі читання пам’яті професора Ростислава Пилипчука, які також проводить наша 
кафедра, стануть міжнародними, що матиме вплив на розвиток історичних досліджень у царині 
театру, зростання зацікавленості здобувачів ОП дослідницькою діяльністю, підняття престижності 
театрознавчої науки.        
Заплановано розробку та впровадження у навчальну програму кількох нових фахових дисциплін: «PR 
ув театральній справі», «Педагогіка у театрі». Викладач майбутньої «Педагогіки у театрі» завершує 
навчання у Театральному університеті ім. З. Рашевського (Варшава, Польща) на спеціалізованій 
післядипломній освітній програмі.  
Заплановано збільшити кількість наукових та науково-методичних видань, серед яких, зокрема, 
переклади закордонних театрознавчих праць, роботу над якими вже розпочато.
Розвиток ОП запланований у тісному зв’язку із роботодавцями та відповідно до динаміки їхніх вимог 
та потреб. Планується підписання низки угод про співпрацю з більшою кількістю закладів культури і 
мистецтва державних та недержавних форм власності. 
До керівництва ЛНУ ім. І. Франка буде звернено кілька пропозицій щодо покращення матеріально-
технічної бази ОП, зокрема, у сегменті мультимедійних та інтернет-технологій.

 
 
          
  

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: 16.03.2020 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

Навчальна практика практика практика 3 курс.pdf aKgSfs4e9VPzZT1BNX45B3heAn0mnQDWrXubSJMxYHQ= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
доступ до інтернету.

Виробнича практика практика практика 4 курс.pdf 5cyjo+UItXp6155waGVLhBH6dnldoRncs8jEMjMmHjY= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
доступ до інтернету.

Комплексний іспит підсумкова атестація комплексний іспит.pdf ByahSW4TldqtxS5FgM70GJDYB9Pu/uTWS0mHK9UZhLE= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
доступ до інтернету.

Дієвий аналіз навчальна 
дисципліна

дієвий аналіз.pdf xudjl6j0U0m9hIz+VEN/fOtiGwXmu2QreASHoI1KqeQ= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
доступ до інтернету.

Охорона праці навчальна 
дисципліна

охорона праці.pdf s7FuZTcJuWc08o7ZvXJ+ohVOjrnb3lkg3cNehcjH/8U= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
доступ до інтернету.

Театральна культура 
Сходу

навчальна 
дисципліна

театральна культура 
сходу.pdf

NF6iLQ6hsNxIsoInuO0bJLLt1vr3e6/nRjiOnOtOV60= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
доступ до інтернету.

Музика в театрі навчальна 
дисципліна

Музика в театрі.pdf +pdzOgwFu2uRlvui5GGeFC+E+/7dMXjWK5jjfMHhjk4= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
доступ до інтернету.

Фольклорно-ритуальні 
елементи в театральній 
культурі світу

навчальна 
дисципліна

фольклорно-ритуальні 
елементи.pdf

fgYJCjPa397sLKqpLAe3Ex4LETaYgR7qpu34vBlNXZA= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
доступ до інтернету.

Знак і символ в театрі навчальна 
дисципліна

Знак і символ.у.т.  .pdf qyZ7ICQRqIFDZfsWpXDWOlupH2lxXeTAtHD7xWIGiFM= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
доступ до інтернету.

Історія театрального 
костюма

навчальна 
дисципліна

історія театрального 
костюма.pdf

MmtBsnkVO3i/3LmXEnA/bYePCBxxchNcSAPc4gfPIRM= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
доступ до інтернету.

Основи театральної 
журналістики

навчальна 
дисципліна

основи журналістики.pdf mB9nXboZpXKhdABABlurIfRBptvF5O3aTs5whPg2T88= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
доступ до інтернету.

Театр ляльок навчальна 
дисципліна

театр ляльок.pdf n4iwW5xsW3qQvrVnAul2dSeTL+PRwftZZAEpS2wOrbk= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
доступ до інтернету.

Антропологія театру навчальна 
дисципліна

антропологія театру.pdf gHXFkAgw4Rz8KexfVqNxjYv5Vrl6f0+lKi4bXQvWgVE= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
доступ до інтернету.

Інтеграційний театр навчальна 
дисципліна

інтеграційний театр.pdf CCWzptyShEMdgPUS6GPPtPwCxP4j6q/x4jGtP1cFOTc= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
доступ до інтернету.

Сценографія навчальна 
дисципліна

сценографія.pdf tbpjtY2GKoaiuQzegGNeEKftOUeFwakBHHPxnuhJGsU= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
доступ до інтернету.

Навчальна практика практика практика 2 курс.pdf /3aNXXBJVD6Jp/UISeT+nLdRBug5a4biv/DtgPJrmcU= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
доступ до інтернету.

Ознайомча 
(споглядальна) 
практика 

практика практика 1 курс.pdf hy2+gAQZSs7ln3cwpQS7Ykx1vBUBfTl0ogZWnvcpjyY= Аудиторія, ноутбук, доступ до 
інтернету.

Історія театральної 
критики

навчальна 
дисципліна

Історія театральної 
критики.pdf

ZFQDptFxE0xTsTOadd//m9hsj5KIGnLmm4H2kSFqhC8= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
доступ до інтернету.

Науковий семінар навчальна 
дисципліна

науксемінар.pdf BWvjZESJPF8lOlm41+CHtBrzDPNGMLT2FX89ppQiV+c= Аудиторія, ноутбук.

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

навчальна 
дисципліна

українськамова.pdf s9+0SYEOT3cUMzoesNa7AGcwEidH1KLXhCyPVfs/aVs= Аудиторія, ноутбук.

Історія України навчальна 
дисципліна

історія україни.pdf teUZ2a8O5PbAMr8rnXew3K7PafjYlDMWdJB/ILnW3/w= Аудиторія, ноутбук.

Іноземна мова навчальна 
дисципліна

іноземна-англійська.pdf MnSDoSMKOD8BgbT+yBXPf4puLHgIwv3O9DGqsQOTXHg= Аудиторія, ноутбук, диктофон.

Історія української 
культури 

навчальна 
дисципліна

історія укр.культури.pdf d261kwB+i+KFoVGwTRGnDqi/0/wPoC6h63zzWO0QA7c= Аудиторія, ноутбук.

Філософія навчальна 
дисципліна

філософія.pdf lYV/IsuRMaxtxGCWLn7238LdaxMKqnZLC24sIlqIOK4= Аудиторія, ноутбук.

Фізвиховання навчальна 
дисципліна

Фізичне виховання.pdf s80LoRolAjtF9N/Ji40tfVFl0KYJrjGtSWNZH4VHt64= Аудиторія, спортивний зал, стадіон, 
спортивний реманент.

Історія зарубіжного 
театру 

навчальна 
дисципліна

історія зарубіжного театру 
.pdf

r9HuVRuzcDELZkjrfuu0/V6nCzTRD+jMd3hv4zB88TA= Аудиторія, ноутбук.

Редагування навчальна 
дисципліна

редагування.pdf Pip9tdwJMvIcWQOXkw72nI/YAdS6PDkV7wJ+/a/yMRI= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
доступ до інтернету.

Історія українського 
театру

навчальна 
дисципліна

історія укр.театру.pdf jw/NleCRo6ZSSPdLAaQW2xCo+6SWYYCta6iuItgn3yI= Аудиторія, ноутбук.

Історія кіномистецтва навчальна 
дисципліна

іст. кіномистецтва.pdf R1HhXsW4xUuSughTbbNd6iAAkHxIQjHvJ80ffi0MtrE= Аудиторія, ноутбук, мультимедійна 
установка.

Безпека 
життєдіяльності 
(безпека життєд.,  цив. 
захист  та сестринська 
справа) і охорона праці 
(основи охорони праці 
та охор. праці в галузі)

навчальна 
дисципліна

бжд.pdf NQMY8GDISt0Oac/HGfEuJoaC15kJiMvBowaE0rxrVk0= Аудиторія, ноутбук, навчальні 
макети.

Театральна педагогіка навчальна 
дисципліна

театральна педагогіка.pdf 09qINQ5xzv9N7UK/A+6oJ25mwJGjf0vgflzm5DIAzuI= Аудиторія, ноутбук.

Театрознавство навчальна 
дисципліна

театрознавство 1-4.pdf inOtZqyD3JcQUHqGShaTSTdH+pVTMU/J9oeDY1G1Jhg= Аудиторія, ноутбук.

Вступ у театрознавство навчальна 
дисципліна

вступ до 
театрознавства.pdf

/JuLsEVTuisPtG7blIGyxI9lwr52dU7aahBtft1VfGI= Аудиторія, ноутбук.

Теорія драми навчальна 
дисципліна

теорія драми.pdf 5KiKtWzSy4ScE0lR5DmJS8+97nx71nY9WrB1utMxHZI= Аудиторія, ноутбук.

Майстерність актора та 
основи режисури

навчальна 
дисципліна

Майст. актора та основи 
режисури.pdf

8KHKMK6kuK9gnb8Oz5/f8hrFwShyiqFxklopoNaNDPk= Аудиторія, ноутбук, зал для 
репетицій. 

Історія образотворчого 
мистецтва та 
архітектури

навчальна 
дисципліна

історія образотворчого 
мистецтва.pdf

PeCrMFVkLrv3NLnCScU1hBqYED8wderWRrW3AslAPos= Аудиторія, ноутбук.



Політологія навчальна 
дисципліна

політологія.pdf KAXX+4ZikbmBqPjA+xtj8arY5F2n1Je7gXwTMxq7RQE= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
доступ до інтернету.

 
* 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 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

173141 Романюк Марія 
Дмитрівна

Асистент 0 Театрознавство Асистент кафедри театрознавства та акторської майстерності. Основне місце
праці: Львівська обласна бібліотека для дітей. Освіта: Львівський національний
університет ім. І. Франка, 2009 р., спеціалізація «Театральне мистецтво», 
кваліфікація – Магістр мистецтва. Театрознавець. Стаж: 8 років, 10 міс.  
Публікації:
Романюк М. Одержимий професією / М. Романюк // Просценіум. – 2007. – № 1 (17).
– С. 97-98.
– Романюк М. Вроцлавські студії тривають / М. Романюк // Просценіум. – 2007. – №
2-3 (18-19). – С. 158.
– Романюк М. Титаренко О., Трубач О. До нас говорять ляльки / М. Романюк,  О.
Титаренко, О. Трубач // Просценіум. – 2007. – № 2-3 (18-19). – С. 113-117.
– Романюк М. Традиції і новаторство в оперній сценографії I пол. 60-х рр. XX ст.
(на прикладі постав О. Сальмана та Є. Лисика) / М. Романюк // Вісник Львівського
університету. Серія мистецтвознавство. – Львів, 2009. – Вип. 9. – С. 28-35.
– Романюк М. Космогонічний дискурс в оперній сценографії Євгена Лисика  / М.
Романюк  // Просценіум. – 2010. – № 2-3 (27-28). – С. 67-73.
– Романюк М. Воловецька Галина Степанівна // М. Романюк // Encyclopedia. 
Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 т. – Т.1. – Львів: ЛНУ
імені Івана Франка, 2011. –– С. 303 – 304.
– Романюк М. Вулкан пристрасті та помсти у балеті “Медея” Р.Габічвадзе / М.
Романюк // Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. – Львів,
2012. – Вип. 11. – С. 225-230.
– Романюк М., Пономаренко Н. Розстальний Віталій Григорович / М. Романюк, Н.
Пономаренко // Шевченківська  енциклопедія : в 6 т. – Т. 5  Пе-С / НАН України. Ін-
т л-ри ім. Т. Г. Шевченка; редкол. : М. Г. Жулинський  (гол.) – Київ, 2015 .– С. 515.
– Романюк М. Яременко Василь Сергійович / М. Романюк // Шевченківська  
енциклопедія : в 6 т. – Т. 6 : Т-Я / НАН України. Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка; 
редкол. : М. Г. Жулинський (гол.) Київ, 2015 .– С. 1104-1105.
– Романюк М. Сценографічні коди Євгена Лисика у балеті “Ромео і Джульєтта”
(Львівський національний академічний театр опери та балету ім. С. 
Крушельницької, 2014 рік) // Вісник Львівського університету. Серія 
мистецтвознавство. – Львів, 2019.

173141 Романюк Марія 
Дмитрівна

Асистент 0 Науковий 
семінар

Асистент кафедри театрознавства та акторської майстерності. Основне місце
праці: Львівська обласна бібліотека для дітей. Освіта: Львівський національний
університет ім. І. Франка, 2009 р., спеціалізація «Театральне мистецтво», 
кваліфікація – Магістр мистецтва. Театрознавець. Стаж: 8 років, 10 міс.  
Публікації:
Романюк М. Одержимий професією / М. Романюк // Просценіум. – 2007. – № 1 (17).
– С. 97-98.
– Романюк М. Вроцлавські студії тривають / М. Романюк // Просценіум. – 2007. – №
2-3 (18-19). – С. 158.
– Романюк М. Титаренко О., Трубач О. До нас говорять ляльки / М. Романюк,  О.
Титаренко, О. Трубач // Просценіум. – 2007. – № 2-3 (18-19). – С. 113-117.
– Романюк М. Традиції і новаторство в оперній сценографії I пол. 60-х рр. XX ст.
(на прикладі постав О. Сальмана та Є. Лисика) / М. Романюк // Вісник Львівського
університету. Серія мистецтвознавство. – Львів, 2009. – Вип. 9. – С. 28-35.
– Романюк М. Космогонічний дискурс в оперній сценографії Євгена Лисика  / М.
Романюк  // Просценіум. – 2010. – № 2-3 (27-28). – С. 67-73.
– Романюк М. Воловецька Галина Степанівна // М. Романюк // Encyclopedia. 
Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 т. – Т.1. – Львів: ЛНУ
імені Івана Франка, 2011. –– С. 303 – 304.
– Романюк М. Вулкан пристрасті та помсти у балеті “Медея” Р.Габічвадзе / М.
Романюк // Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. – Львів,
2012. – Вип. 11. – С. 225-230.
– Романюк М., Пономаренко Н. Розстальний Віталій Григорович / М. Романюк, Н.
Пономаренко // Шевченківська  енциклопедія : в 6 т. – Т. 5  Пе-С / НАН України. Ін-
т л-ри ім. Т. Г. Шевченка; редкол. : М. Г. Жулинський  (гол.) – Київ, 2015 .– С. 515.
– Романюк М. Яременко Василь Сергійович / М. Романюк // Шевченківська  
енциклопедія : в 6 т. – Т. 6 : Т-Я / НАН України. Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка; 
редкол. : М. Г. Жулинський (гол.) Київ, 2015 .– С. 1104-1105.
– Романюк М. Сценографічні коди Євгена Лисика у балеті “Ромео і Джульєтта”
(Львівський національний академічний театр опери та балету ім. С. 
Крушельницької, 2014 рік) // Вісник Львівського університету. Серія 
мистецтвознавство. – Львів, 2019.

190823 Ільницька 
Любов 
Мирославівна

Асистент 0 Театрознавство Асистент кафедри театрознавства та акторської майстерності. Основне місце
праці: Jam Factory Art Center (Львів), посада: проєкт-менеджерка. Освіта: 
Львівський національний університет ім. І. Франка, 2015 р., спеціальність 
«Театральне мистецтво», кваліфікація – Магістр мистецтва. Театрознавець. У
2013-2019 рр. – керівниця літературно-драматичної частини Львівського 
академічного театру ім. Леся Курбаса. З 2016 р. – викладачка кафедри 
театрознавства і акторської майстерності Львівського національного 
університету імені Івана Франка. З 2019 р. працюю на посаді менеджерки 
Програми ґрантів Harald Binder Cultural Enterprises. Менеджерка Польсько-
українського перформативного проєкту «Мапи страху/Мапи ідентичності» та
вистави «Мій дід копав. Мій батько копав. А я не буду» Дмитра Левицького,
Йоанни Віховської, Аґнєшки Блонської, Рози Саркісян (2016).
Співкураторка соціально-театрального проєкту «Голоси околиць. Про вибір»
(2018, спільно з Іриною Гарець і Розою Саркісян), реалізованого у співпраці з
учнями школи с. Черниця, Львівської обл. Друкувалася у театральних та 
культурних виданнях: «Збруч», «Zaxid.net», «Кіно-Театр», «Dwutygodnik».

190823 Ільницька 
Любов 
Мирославівна

Асистент 0 Науковий 
семінар

Асистент кафедри театрознавства та акторської майстерності. Основне місце
праці: Jam Factory Art Center (Львів), посада: проєкт-менеджерка. Освіта: 
Львівський національний університет ім. І. Франка, 2015 р., спеціальність 
«Театральне мистецтво», кваліфікація – Магістр мистецтва. Театрознавець. У
2013-2019 рр. – керівниця літературно-драматичної частини Львівського 
академічного театру ім. Леся Курбаса. З 2016 р. – викладачка кафедри 
театрознавства і акторської майстерності Львівського національного 
університету імені Івана Франка. З 2019 р. працюю на посаді менеджерки 
Програми ґрантів Harald Binder Cultural Enterprises. Менеджерка Польсько-
українського перформативного проєкту «Мапи страху/Мапи ідентичності» та
вистави «Мій дід копав. Мій батько копав. А я не буду» Дмитра Левицького,
Йоанни Віховської, Аґнєшки Блонської, Рози Саркісян (2016).
Співкураторка соціально-театрального проєкту «Голоси околиць. Про вибір»
(2018, спільно з Іриною Гарець і Розою Саркісян), реалізованого у співпраці з
учнями школи с. Черниця, Львівської обл. Друкувалася у театральних та 
культурних виданнях: «Збруч», «Zaxid.net», «Кіно-Театр», «Dwutygodnik».
м

108562 Воловецька 
Галина 
Степанівна

Доцент 0 Майстерність 
актора та 
основи 
режисури

Доцент кафедри театрознавства та акторської майстерності.  Основне місце
праці - Львівський національний академічний театр опери та балету ім. С. 
Крушельницької, головний режисер Освіта: Вищий державний інститут ім. 
М.Лисенка, 1994 р., спеціальність «Музичне мистецтво», кваліфікація – викладач
скрипки, артист камерного ансамблю. Київський державний ін-т театр. 
мистецтва ім. І. Карпенка- Карого, 2002 р., спеціальність «Театральне 
мистецтво», кваліфікація – режисер драматичного театру Заслужений діяч
мистецтв України, посв. №1427 від 27.10. 2009 р. Стаж 13 р. У творчому доробку -
понад 30 драматичних та оперних постановок у театрах України. 



 
129965 Ямаш Юрій 

Володимирович
Доцент 0 Сценографія Доцент кафедри театрознавства та акторської майстерності, кандидат 

мистецтвознавства. Основне місце праці – Національний лісотехнічний 
університет України, посада: доцент кафедри дизайну. Стаж : 9 років. 
Монографії: «Львівські театри: час і архітектура» (у співавторстві з В. 
Проскуряковим) Львів: Центр Європи, — 1997. — 136 с., «Труш малює Італію»
Львів: Ліга-Прес, — 2006, -144 с.: іл., «Труш малює Каменяра» Львів: Ліга-Прес,
2008, 156 с.: іл., Труш малює Кобзаря” Львів: Ліга-Прес, — 2015, -146 с.”Театр
графа С. Скарбека в контексті європейської архітектури” Львів: ТзОВ «Графік
Стар», 2012, 193 с., «Архітектура театрів Львова» (кінець ХVІІІ ст. перша пол. ХІХ
ст) Львів: вид-во ЛНУ ім.І.Франка, — 2004, — 192 с. Автор понад 90 наукових та
науково-популярних публікацій.

88526 Купчинська 
Лариса 
Олегівна

Доцент 0 Історія 
образотворчого 
мистецтва та 
архітектури

Доцент кафедри театрознавства та акторської майстерності, кандидат 
мистецтвознаства. Основне місце праці  –  Львівська національна наукова 
бібліотека України ім. В. Стефаника НАН України, науковий співробітник. Стаж:
10 років. Публікації: Антон Лянґе — художник львівського театру  першої 
половини ХІХ ст. // Образотворче мистецтво. — Київ, 2018. — Чис. 4. — С. 30—33,
іл.
З листів Марії Дольницької до Ярослави Музики // Образотворче мистецтво. —
Київ, 2018. — Чис. 1. — С. 50—53, іл.
Театр Яна Камінського і творчість студентів Віденської академії образотворчого
мистецтва у Львові // Вісник Львівського національного університету. — Львів,
2018. ― Вип. 19, Серія мистецтвознавство. — С. 242―258, іл.
Художники віденської мистецької школи у театральному житті Львова кінця XVIII
— першої половини ХІХ століть // Народознавчі зошити. — Львів, 2018. — Зош. 5.
— С. 1255—1267, іл.
Юрій Ґлоґовський і львівська ратуша // Записки Львівської національної наукової
бібліотеки України імені В. Стефаника: Збірник наукових праць. — Львів, 2018. —
Вип. 10 (26). — С. 478—497, іл.
Mistrzowska Szkoła Wiedeńskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem Kazimierza
Teofila Pochwalskiego i szkolenie w niej osób z ziem ukraińskich // Dziedzictwo 
kulturowe — aksjologia  i transgraniczność / redaktor naukowy Samanta Kowalska. —
Poznań; Kalisz, 2018. — S. 130—150.
Motywy w ekslibrisie ukraińskim XX wieku // Ekslibris — znak własnościowy, dzieło
sztuki: Studia i szkice / red. Naukowa Agnieszka Fluda-Krokos. — Kraków: 
Wydawnictwo naukowe, 2018. — S. 75—87, il.
Архів Івана Ґудза – джерело дослідження раннього періоду творчої діяльності
Луки Долинського // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв.
— Харків, 2019. — № 3. — С. 15—23, іл.
Архітектурні пам’ятки Львова у книжкових знаках (з фондів Львівської 
національної наукової бібліотеки України імені Василя Стефаника) // Культура і
мистецтво західноукраїнських земель 2011, 2012. Збірник статей / Упоряд.
Володимира Александрович. — Львів, 2019. — С. 361—380, іл.
Євреї України — студенти Віденської академії образотворчого мистецтва ХІХ —
початку ХХ століть // Мистецька освіта в Україні та світі: стандарти 
професіоналізму та нова комунікативна реальність. Збірник матеріалів науково-
теоретичної конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і
здобувачів ЛНАМ 20 листопада 2019 р. ― Львів, 2019. ― С. 61—63.
Залюблений у небо // Дзвін. — Львів, 2019. — Чис. 7/8. — С. 307—309, іл.
Марія Дольницька і Теодор Яхимович // Образотворче мистецтво. — Київ, 2019. —
Чис. 2. — С. 14, 15, іл.
Твори Владислава Пельчарського періоду навчання // Народознавчі зошити. —
Львів, 2019. — Зош. 6. — С. 1488—1498, іл.
Феліціан Лобеський і його дослідження портрету 17—18 ст. у храмах Львова //
Шості Платонівські читання. Тези доповідей Міжнародної наукової конференції
пам’яті академіка Платона Білецького. — Київ, 2019. — С. 28, 29.
Akademia Sztuk Pięknych w Wiedniu i okres lwowski w twórczości Stanisława Romana
Lewandowskiego // Ochrona artefaktów dziedzictwa kulturowedo / redakcja naukowa
Samanta Kowalska, Andrzeaj Szymański. — Poznań; Kalisz, 2019. — S. 51—70, il.

138157 Мазурик 
Данута 
Володимирівна

Доцент 0 Українська мова 
(за професійним 
спрямуванням)

Доцент кафедри прикладного мовознавства, кандидат філологічних наук. 
Освіта: Львівський державний університет  імені Івана Франка (1991 р.). 
Публікації: Підручник
Українська мова для іноземців. Крок за кроком [Підручник] / художн.-
оформлювач В.М.Карасик. – Харків: Фоліо, 2017. – 288 с.: іл.
Словник
Нове в українській лексиці: Словник-довідник. – Львів: Світ, 2002. – 130 с.
Посібник
 
Стандарт Львівського національного університету з української мови як 
іноземної (рубіжний рівень – В1) – Львів, Вид. ЛНУ ім. Івана Франка, 2012 – 24 с.
 
Статті:
Волюнтативна функція політичної метафори // Мова та її функціонування: Вісник
Львівського університету. Серія філологічна. – Вип. 25. – Львів, 1995. – С.10–13.
Лексичні інновації 90-х років ХХ ст. в системі української мови // Українська
філологія. Школи, постаті, проблеми. Збірник наукових праць Міжнародної
конференції, присвяченої 150-річчю від дня заснування кафедри української
словесності у Львівському університеті. – Ч. ІІ. – Львів, 1999. – С.156–163.
Сучасні тенденції в оновленні лексики української літературної мови // Вісник
Львівського університету. Серія філологічна. – Вип. 29. – Львів, 2000. – С.177–182.
Поетичні оказіоналізми сучасності // Культура слова. – Вип. 53–54. – К., 2000. –
С.103–107.
Продуктивність суфіксального творення неологізмів-іменників у сучасній 
українській мові // Актуальні проблеми українського словотвору. Зб. статей. / За
ред. Василя Грещука. – Івано-Франківськ: Плай, 2002. – С.292–302.
Інноваційні процеси в лексиці сучасної української літературної мови (90-і роки
ХХ ст.) Автореферат дис. … канд. філол. наук. – Львів, 2002. – 20 с.
Нормативне оцінювання нових слів у сучасній українській літературній мові //
Збірник праць і матеріалів на пошану професора Івана Ковалика. – Львів, 2003. –
С. 161–165.
Новітні запозичення в сучасній українській літературній мові (питання 
доцільності та способи адаптації) // Вісник Львівського університету. Серія 
філологічна. – Вип. 30. – Львів, 2003. – С.205–212.
Українська неологічна традиція // Вісник Львівського університету. Серія 
філологічна. – Вип. 34. – Ч.І. – Львів, 2004. – С.219–225.
Способи визначення рівня володіння українською мовою як іноземною // Вісник
Львівського університету. Серія філологічна. – Вип. Ч.ІІ . Львів, 2006. – с.111–115.
Комплексний тест як різновид проміжного контролю знань // Теорія і практика
викладання української мови як іноземної. Львів, 2006. Вип.1. С.39–41.

141753 Данилиха 
Наталія 
Романівна

Доцент 0 Історія 
української 
культури 

Доцент кафедри філософії мистецтв, кандидат історичних наук. Освіта: 
Львівський державний університет імені Івана Франка, 1996, спеціальність –
історія України., викладач, кваліфікація – історик, викладач. Стаж: 9 р. 
Публікації: Данилиха Н. Спогади про дидаскала. // Вісник Львівського 
університету. Серія історична. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – Випуск 51:
памяті професора Степана Макарчука. – С. 48-52. Данилиха Н, Гриньох Н. 
Політичні аспекти та соціальнопобутові і демографічні наслідки переселення
українців із Польщі в Україну. // Депортації, примусові переселення в житті
народів, у долі людей людей: матеріали Міжнародного круглого столу. – Київ:
б/в, 2016. – С. 45-50. Данилиха Н. Музейні комунікації: історичні моделі. // 
Стратегічні перспективи розвитку соціально-комунікативної діяльності: теорія,
практика, інновації: Збірник матеріалів міжвузівської науково–практичної 
конференції. –Київ: Вид-во КУКіМ, 2017. – С. 59-68. Данилиха Н., Пуківський Ю.
Традиційна весняна календарна обрядовість українців Волині в контексті 
соціалізації молоді / Менеджмент соціокультурної діяльності. Колективна 
монографія. – Львів: Сполом, 2018. – С.25-34. Данилиха Н. Спогади про 
дидаскала.. // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів: ЛНУ імені
Івана Франка, 2018. – Випуск 51: пам’яті Степана Макарчука. – С. 48-52.

474 Откович 
Катерина 
Вікторівна

Асистент 0 Філософія Кандидат філософських наук, асистент кафедри філософії Публікації: Откович К.
Формування гендерного дискурсу у світовому та українському культурному
просторі. // Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки, 2016. –
Вип. 118. – С. 110 – 117. Откович К. Особливості гендерного дискурсу в творчості
Ольги Кобилянської / Откович Катерина // Вісник ЛНУ. Серія філософські науки. –
Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – С. 117-124. Монографія: Откович К.
Ілюзія свободи: образ жінки від традиціоналізму до модернізму : монографія /



КатеринаОткович// – К. : КАРБОН, 2010. – 209 с. : іл. Монографія “Ілюзія свободи :
образ жінки від традиціоналізму до модернізму”

324744 Іленьків Галина 
Василівна

Асистент 
кафедри 
теорії та 
історії 
політичної 
науки

0 Політологія Асистент кафедри теорії та історії політичної науки, кандидат політичних наук
Освіта: Львівський національний університет  імені Івана Франка, у 2015 р.,
спеціальність – політологія Публікації: Іленьків Г. До питання методології 
дослідження утопії в політичній науці // Тези звітної наукової конференції 
філософського факультету. Львів, 2016. С.  185–188. Іленьків Г. Принцип 
утопізму в концепції «ідеальної держави» Арістотеля // Вісник Львівського 
університету. Серія філософсько-політологічні студії: матеріали круглого столу з
нагоди 2400-ліття Арістотеля (м. Львів, 25 листоп. 2016 р.) Львів, 2017. Вип. 9. С.
149–151. Іленьків Г. Раціоналістично-ірраціоналістичні основи політики в утопії
та антиутопії // Тези звітної наукової конференції філософського факультету.
Львів, 2017. С. 178–180. Іленьків Г. Антиутопія як специфічний політичний 
дискурс сучасності // Суспільні науки: напрямки та тенденції розвитку в Україні
та світі: тези міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 21– 22 лип. 2017 р.) Одеса: ГО
«Причорноморський центр досліджень проблем суспільства», 2017. С. 83–87.
Іленьків Г. Принцип корисності як основа раціональної організації політичної
системи утопії та антиутопії // Вісник Львівського університету. Серія 
філософсько-політологічні студії: Політологія як наука про принципи, форми та
способи здійснення людської свободи: матеріали четвертих міжвуз. методолог.
читань (м. Ворохта, жовт. 2017 р.). Львів, 2017. Вип. 14. С. 224–226.

217027 Якимович 
Богдан 
Зіновійович

Професор 0 Історія України Професор кафедри  бібліотекознавства та бібліографії, доктор історичних наук
Освіта: Львівський політехнічний інститут,1974,  спеціальність – промислове та
цивільне будівництво Стаж: 21 р. Публікації: “Книга. Просвіта. Нація. Видавнича
діяльність Івана Франка у 70–80 роках ХІХ ст. (Львів, 1996)”; “Збройні сили 
України: Нарис історії (Львів, 1996)”; “Іван Франко – видавець: Книгознавчі та
джерелознавчі аспекти (Львів, 2006)”.

99117 Яремко Зіновій 
Михайлович

Завідувач 
кафедри

0 Безпека 
життєдіяльності 
(безпека 
життєд.,  цив. 
захист  та 
сестринська 
справа) і 
охорона праці 
(основи охорони 
праці та охор. 
праці в галузі)

Професор кафедри безпеки життєдіяльності Освіта: Львівський державний
університет  імені Івана Франка, у 1971 р., спеціальність «Основні процеси 
хімічного виробництва і хімічна кібернетика» Стаж: 41 р. Публікації: 
Determination of the degree of ions hydration by the electrical conductivity of their
aqueous solutions (Voprosy khimii i khimicheskoi teknologii. – 2018. – Iss. 3. – P. 58-
63, with co-auth.) Вплив бензетоній хлориду на електроповерхневі властивості
діоксиду титану у водних суспензіях (Хімія, фізика та технологія поверхні. –
2018. – Т. 9, № 3. – С. 301-312, із співавт.) Hydration and local viscosity of water
around singly charged ions in 
aqueous solutions (Journal of applied chemical science international. – 2016. – Vol. 7,
Iss. 1. – P. 19-24, with co-auth.) Дослідження ступеня агрегування частинок 
діоксиду титану в його водних суспензіях (Вісник Львівського університету.
Серія хімічна. – 2016. – Вип. 57. Ч. 2. – С. 541-547, із співавт.) Про механізм росту
наноструктур на поверхні CdJ2 (Український фізичний журнал. – 2015 – Т. 60, №
11. – С. 11441150, із співавт.) Формування просторової структури осадів 
суспензій діоксиду титану в бінарних розчинах поліметакрилової кислоти та
поверхнево-активних речовин (Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. – 2014. – Вип. 56, Ч.
2. – С. 486 – 493, із співавт.) Яремко З.М. Концептуальні засади безпечної 
життєдіяльності людини / З.М. Яремко, В.В. Ващук, Я.В. Галаджун // Ефективна
економіка. – 2019. – № 2. Повний текст Ризик-орієнтований підхід до управління
безпекою техногенного середовища (Управління розвитком складних систем. –
2017. – Вип. 31. – С. 177-182, із співавт.)

99117 Яремко Зіновій 
Михайлович

Завідувач 
кафедри

0 Охорона праці Професор кафедри безпеки життєдіяльності Освіта: Львівський державний
університет  імені Івана Франка, у 1971 р., спеціальність «Основні процеси 
хімічного виробництва і хімічна кібернетика» Стаж: 41 р. Публікації: 
Determination of the degree of ions hydration by the electrical conductivity of their
aqueous solutions (Voprosy khimii i khimicheskoi teknologii. – 2018. – Iss. 3. – P. 58-
63, with co-auth.) Вплив бензетоній хлориду на електроповерхневі властивості
діоксиду титану у водних суспензіях (Хімія, фізика та технологія поверхні. –
2018. – Т. 9, № 3. – С. 301-312, із співавт.) Hydration and local viscosity of water
around singly charged ions in 
aqueous solutions (Journal of applied chemical science international. – 2016. – Vol. 7,
Iss. 1. – P. 19-24, with co-auth.) Дослідження ступеня агрегування частинок 
діоксиду титану в його водних суспензіях (Вісник Львівського університету.
Серія хімічна. – 2016. – Вип. 57. Ч. 2. – С. 541-547, із співавт.) Про механізм росту
наноструктур на поверхні CdJ2 (Український фізичний журнал. – 2015 – Т. 60, №
11. – С. 11441150, із співавт.) Формування просторової структури осадів 
суспензій діоксиду титану в бінарних розчинах поліметакрилової кислоти та
поверхнево-активних речовин (Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. – 2014. – Вип. 56, Ч.
2. – С. 486 – 493, із співавт.) Яремко З.М. Концептуальні засади безпечної 
життєдіяльності людини / З.М. Яремко, В.В. Ващук, Я.В. Галаджун // Ефективна
економіка. – 2019. – № 2. Повний текст Ризик-орієнтований підхід до управління
безпекою техногенного середовища (Управління розвитком складних систем. –
2017. – Вип. 31. – С. 177-182, із співавт.)

59391 Попович 
Святослав 
Ігорович

Старший 
викладач

0 Фізвиховання Старший викладач кафедри фізичного виховання та спорту ЛНУ імені І. Франка,
майстер спорту. Освіта: Дрогобицький державний педагогічний університет
імені Івана Франка, 2004. 

93611 Коломиєць 
Ольга Ігорівна

Доцент 0 Музика в театрі Доцент кафедри музикознавства та хорового мистецтва ЛНУ імені Івана Франка,
кандидат мистецтвознавства. Освіта: Львівська музична академія ім. М. Лисенка,
етномузиколог. Стаж роботи: 16 років. Публікації: 
Музичні перехрестя волохів на Закарпатті (перші результати проекту «Bajeshi in
Transcarpatia» Австрійської академії наук) // «Етномузикологія на зламі 
тисячоліть: теорія, історія, методологія», присвячена 90-літтю Володимира
Гошовського: Тези конференції. – Львів, 2012. – С.18-21.
Ольга Коломиєць. Засновники стильової школи ґхарани Кірана у контексті
системи носіїв професійної музичної культури усної традиції гіндустані // Вісник
Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів: Видавничий
центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 223-238. – (Серія мистецтвознавство;
Вип. 14.). 
http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/artstudies/article/viewFile/3141/3206
Коломиєць О. Тарас Шевченко та Рабіндранат Таґор: музичний код геніїв як
фактор національного визнання / Ольга Коломиєць // Вісник Львівського 
університету (Серія Мистецтвознавство). – Випуск 15. – Львів, 2015. – С. 126-136.
Коломиєць О. Музичні перехрестя волохів на Закарпатті (перші результати
проекту «Bajeshi in Transcarpatia» Австрійської академії наук /Коломиєць О //
Musicologica Wratislaviensia 12 (2015). – Вроцлав, 2016. – C. 99-118. 
http://www.wuwr.com.pl/products/category/musicologica-wratislaviensia-71.html
Kolomyyets Olha. Report of a Liaison Officer (Ukraine) // Bulletin of the International
Council for Traditional Music. – No. 132. – October, 2016. – ISSN (Online): 2304-4039. –
http://www.ictmusic.org/sites/default/files/documents/bulletins/132-ICTM-Bulletin-Oct-
2016-better.pdf
Kolomyyets Olha. Olena Murzyna Obituary // Bulletin of the International Council for
Traditional Music. – No. 133. – January, 2017. – ISSN (Online): 2304-4039. – 
http://www.ictmusic.org/sites/default/files/documents/bulletins/133-ICTM-Bulletin-Jan-
2017-better.pdf
Коломиєць О. Основне коло методологічних питань етномузичних студій у 
дискурсах американських етномузикологів сучасності (за результатами 
дослідження  2015 – 2016 рр. у Чиказькому університеті в рамках наукової 
програми імені Фулбрайта) // Х Конференція дослідників народної музики 
червоно руських (галицько-володимирських) та суміжних земель (Львів, 21-22
квітня 2017 р.): Статті та матеріали. – Львів, 2017. – С. 72-80. 
http://conservatory.lviv.ua/wp-content/uploads/2017/03/cimp-10_maket_a5.pdf
Olha Kolomyyets. Ukrainian-Indian Ethnomusicologial Dialog: Beginnings (The Author’s
Experience in Kirana Gharana) // Вісник Львівського національного університету
імені Івана Франка. Серія Мистецтвознавство. – Вип. 17. – Львів, 2017. – С. 199-
209.
Коломиєць О. Звукова колористика у стилістиці музичної мови професійних
співців школи (ґхарани) Кірана у Північній Індії: Раґа Яман – спроба аналізу (до
питання про музичну семіотику) // Етномузика. – Львів, 2017. – Наукові збірки
Львівської національної музичної академії ім. М.Лисенка. -Вип. 13, С. 9-30.

194510 Андрущак 
Оксана 
Всеволодівна

Асистент 0 Іноземна мова Асистент кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів. Освіта: 
Львівський державний університет імені Івана Франка, 2000.

98142 Знась Олена Асистент 0 Іноземна мова Асистент кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів. Освіта: 



Федорівна Київський університет ім.  Т. Г. Шевченка, 1975. кваліфікація – викладач.
154651 Максименко 

Світлана 
Михайлівна

Доцент 0 Теорія драми Доцент кафедри театрознавства та акторської майстерності. Заслужений 
журналіст України (2016), Кандидат мистецтвознавства, 17.00.02 «Театральне
мистецтво». Тема дисертації: «Творча діяльність "Українського театру міста
Львова - Львівського оперного театру" (1941-1944 рр.) в контексті історії 
національного сценічного мистецтва». Освіта: Київський державний інститут
театрального мистецтва ім. І.Карпенка-Карого, 1981 р., спеціальність – 
театрознавство, кваліфікація – театрознавець. Стаж - 1 рік. Стажування: 
Львівська національна академія мистецтв, 11.03-11.04. 19, дов. №97, від 
17.04.19, тема: «Ознайомлення з навчальними планами, методикою викладання
кафедри менеджменту мистецтв у напрямку вивчення історії мистецтва, а
особливо розвитку театру». Публікації:Максименко С. В обороні  тендітно-
ніжного мистецтва // Просценіум. – Львів, 2013. – 1-3 (35-37).  – С.196-199.
Дмитро Богомазов: «Людина у вертикальних вимірах…» (Інтерв’ю. Розмовляла
Максименко С.) // Просценіум. – Львів, 2013. – 1-3 (35-37).– С.99-106.
Максименко С. Театральне життя Львова 1941-1944 // Науковий вісник  
Київського Національного  університету театру, кіно і телебачення імені І.К.
Карпенка – Карого. – Київ, 2013. – Випуск 13 ).– С.67-85.
Максименко С.  Актор і режисер  Олександр Яковлів: львівська сторінка  творчої
біографії (1941-1942 рр.) // Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і
практики освіти. Класика в сучасній культурі. Збірник наукових статей.  Випуск
41. – Харків, 2014. – С.303- 313.
Максименко С.  Аристократ духу, лицар сцени ( до  95-річчя від дня народження
О.Гринька // Митці Львівщини. Календар знаменних і пам»ятних дат на 2014 рік.
).– С.48-51.
Максименко С.  Народжений для сцени (до  75-річчя від дня народження 
Ф.Стригуна // Митці Львівщини . Календар знаменних і пам»ятних дат на 2014
рік. ).– С.52-56.
Максименко С. Інтерв’ю з Ростиславом Пилипчуком : [інтерв’ю] розмовляла С.
Максименко. // Студії з україністики. Випуск XVI. Міжнародна школа україністики
НАН України. Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка. Інститут літератури
ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2016. – С.118-133.
Максименко С. Відлуння фестивалів – 2015. Акценти (Огляд театральних 
фестивалів: “Марія”,  “Відлуння”,“Мельпомена Таврії”) // Просценіум. – Львів,
2016. – Ч. 1-3(44-46). – С. 22-30.
Чиборак Д. Маю три умови… / Чиборак Д.,  інтерв»ю, розмовляла С. Максименко
// Просценіум. – Львів, 2017. – № 45-47.- С. 58-60.
 

337260 Коваль Олег 
Леонідович

асистент 0 Вступ у 
театрознавство

Асистент кафедри театрознавства та акторської майстерності. Основне місце
праці –  Львівський академічний театр ім. Л. Курбаса, помічник режисера. Освіта:
Львівський національний університет ім. І. Франка, 2015 р., спеціалізація 
«Театральне мистецтво», кваліфікація – Магістр мистецтва. Театрознавець. 

8392 Рой Уляна 
Володимирівна

Старший 
викладач

0 Театр ляльок Старший викладач кафедри театрознавства та акторської майстерності Освіта:
Львівський національний університет ім. І. Франка, 2005 р., спеціальність 
«Театральне мистецтво», кваліфікація – театрознавець. Викладач української
мови і літератури Стаж: 10 р. Стажування: Львівська національна академія
мистецтв, 21.11.2016 -21.12.2016, наказ ректора ЛНУ ім. І. Франка №4228 від
10.11.2016, тема: «Культурний менеджмент та його місце в театральній освіті».
Від 2018 р. - студентка  Програми післядипломної освіти "Театральне виховання"
Театрального інституту ім. З. Рашевського й Варшавського університету 
(Варшава, очно-заочна форма навчання).
Публікації: Рой У. «На початку згадати забутих» // Просценіум.– Львів, 2017.– № 1-
3. – С.157–158. Рой У. «Нагорода вітками – українцю!» // Просценіум.– Львів,
2017.– № 1-3. – С.178–179. Рой У. «Першопрочитання комедії „Учитель” Івана
Франка на сцені народного театру Товариства „Руська Бесіда” (1894-1895 
років)»./ Уляна Рой // Вісник Львів. ун-ту. Серія мистецтвозн. – Львів, 2017. – Вип.
18. – С. 226–238. Рой У. «До історії постановки «Війт заламейський» на сцені
театру товариства «Руська Бесіда» (переробка Івана Франка з п’єси Педро 
Кальдерона «Саламейський алькальд»)» // Pomiędzy. Між. Между. Between.
Zwischen. Entre. PolonistycznoUkrainoznawcze Studia Naukowe:  – Wrocław, 2015. –
№ 1. – C. 123–136. Режим доступу: http://www.between.uni.wroc.pl/index.php?
page=biezacy-numer. Uljana Roy. Świat miejscem prawdy // „Performer”, №13.

144875 Когут Галина 
Володимирівна

Доцент 0 Історія 
образотворчого 
мистецтва та 
архітектури

Доцент кафедри театрознавства та акторської майстерності (2005), Кандидат
мистецтвознавства, 17.00.06 «Декоративне і прикладне мистецтво». Тема 
дисертації: «Українські «панські» килими 17--18 ст. (історія та стилістика)»;
Кваліфікація: Львівська академія мистецтв, 1999 р., спеціальність – художнє
моделювання, кваліфікація – художник-технолог; Стаж: 16 р. ; Підвищення
кваліфікації: Інститут народознавства НАНУ (Львів), 25.04.14-25.05.14, наказ
ректора ЛНУ ім. І. Франка № 952 від 14.04.2014, тема: «Ознайомлення і наукове
опрацювання фондів музею етнографії та художнього промислу». Музей 
мистецтв Метрополітен, Нью-Йорк, США , 01.01.2017-31.05.2017р. Публікації:
Когут Г. Килими на портретах митрополита Дмитрія Туптала (1651-1709): 
рекнструкція та атрибуція орнаментів // Вісник Львівського університету. Серія:
Мистецтвознавство.– 2015. – Випуск 16.  – С. 227–233. Когут Г. Іван Франко 
критикує Алоїза Рігля? Килимарство, постколоніальна теорія та національний
дискурс / Галина Когут // Іван Франко: мистецтвознавчі рецепції. Збірник статей.
– Львів, ВЦ ЛНУ ім. І. Франка – 2016. – С. 64-70. Когут Г. Полтавський килим XVIII
ст. (НМТ-965) зі збірки Національного музею у Львові ім. А.Шептицького та його
аналоги в музеях Кракова, Львова та Полтави // Збереження і дослідження
сторико-культурної спадщини в музейних зібраннях: історичні, мистецтвознавчі
та музеологічні аспекти діяльності. Міжнародна наукова конференція. – Львів,
2013. – 
С. 269-272. Когут Г. Полтавські  «арабескові» килими другої половини XVIII –
початку XIX ст. / Г.Когут // Вісник Львівського університету. Серія: 
Мистецтвознавство.– 2013. – Випуск 12. – С.375-392. Когут Г. Килим 1782 р. зі
збірки Музею українського народного декоративного мистецтва у Києві // Вісник
Львівського університету. Серія мистецтвознавство. — Вип.8. — Львів, 2008. – C.
113-126.

136182 Лаврентій 
Роман 
Ярославович

Старший 
викладач

0 Історія 
українського 
театру

Старший викладач кафедри театрознавства та акторської майстерності. Освіта:
Львівський національний університет ім. І. Франка, 2006 р., спеціальність 
«Театральне мистецтво», кваліфікація – театрознавець. Викладач української
мови і літератури.  Стажування: Міжнародний науково-дослідницький проект в
рамках стипендіальної програми OeAD,
м. Відень, Австрія, 1.11.2015-28.02.2016.
Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАНУ, 19.11-18.12.18, дов. 141/66 від
20.12.18. Тема: «Формування нових проф. компетентностей у педагогічній та
науково-дослідницькій діяльності».
Публікації: Львівський український театр ревю “Цвіркун” (30-і роки ХХ ст.) //
Вісник НТШ : Інформаційне видання Світової Ради Наукових товариств ім. 
Шевченка. – Львів, 2008. – Чис. 40 (осінь-зима). – С. 25–27.
Український театр у контексті націєтворчих процесів у Галичині 1930-х років //
Курбасівські читання : наук. вісник / НЦТМ ім. Леся Курбаса; редкол.: Н. 
Корнієнко (голова) та ін. – Київ, 2009. – № 4 : Діалог Культури і Політики / 
випусковий ред. Г. Веселовська; ред.-упоряд. В. Собіянський. – С. 103–113.
Українські театри Івана Когутяка (1920–1939 рр.) // Вісник НТШ : Інформаційне
видання Світової Ради Наукових товариств ім. Шевченка. – Львів, 2010. – Чис. 44
(осінь-зима). – С. 31–35.
Інсценізація “Слова о полку Ігоря” Григора Лужницького у парадигмі 
“монументального театру” Володимира Блавацького // Записки НТШ. Т. CCLXII.
Праці театрознавчої комісії. – Львів, 2011. – С. 254–267.
Мазепинська тематика західноукраїнських театрів 20-30-х років ХХ століття:
“Мотря” і “Батурин” за однойменними повістями Богдана Лепкого // Іван Мазепа
і мазепинці: Історія та культура України останньої третини XVII – початку XVIII
століть : науковий збірник / ред. кол.: Я. Дашкевич, О. Купчинський, І. Скочиляс,
А. Фелонюк ; упоряд. І. Скочиляс.  – Львів : ІУАД ; НТШ, 2011. – С. 220–233.
Театральна група кооперативу “Український театр” у Львові під дирекцією
Йосипа Стадника 1927–1929 років // Вісник НТШ : Інформаційне видання Світової
Ради Наукових товариств ім. Шевченка. – Львів, 2012. – Чис. 47 (весна-літо). – С.
32–36.
“Просвітянський театр” під мистецьким проводом Петра Сороки (1928–1929) //
Вісник НТШ : Інформаційне видання Світової Ради Наукових товариств ім. 
Шевченка. – Львів, 2012. – Чис. 48 (осінь-зима). – С. 34–38.
Новаторська вистава “Мина Мазайло” Миколи Куліша на сцені Українського
народного театру ім. Івана Тобілевича у Станіславові (1930 рік, режисер В. 
Блавацький) // Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. –



Львів, 2013. – Вип. 13. – С. 227–243.
П’єса “Тарас Шевченко” Зенона Тарнавського на сцені Українського молодого
театру “Заграва” (1937, реж. В. Блавацький) // Науковий вісник Київського 
національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-
Карого. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 104–113.
Три редакції статті С. Чарнецького про історію постави “Украденого щастя” //
Чарнецький С. Історія українського театру в Галичині. Нариси, статті, матеріали /
[упорядкув.: Б. Козак, Р. Лаврентій, Р. Пилипчук]. – Львів, 2014. – C. 504–516.
Рука доброти й мудрості на театрі : [про зв’язки митрополита Андрея 
Шептицького з українськими мандрівними театрами в Галичині 20–30-х рр. ХХ
ст.] // Мойсей українського духа : [наук.-попул. вид.] / [упор. Ольга  Михайлюк]. –
Львів : ПП “Вид.дім “Артклас”, 2015. – С. 298–301. – (У співавт. з М. 
Кошелінською-Мартинюк).
Учений і доба: не реалізовані сповна наукові напрями досліджень професора Р.
Я. Пилипчука (до проблем вивчення та написання історії Західноукраїнського
театру 20–30-х рр. ХХ ст.) // Науковий вісник Київського національного 
університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. – Київ, 2016.
– Вип. 19. – С. 73–77.
Повернення пам’яті про Михайла Губчака: завдання з багатьма невідомими //
Українська періодика: історія і сучасність : доповіді та повідомлення дванадцятої
Всеукраїнської науково-теоретичної конференції (Львів, 30 листопада – 1 грудня
2018 р.). – Львів, 2018. – С. 373–380.
Розділи у монографічних/наукових виданнях:
“Голгота” Григора Лужницького в Українському Молодому театрі “Заграва”, 1936
р. // Український театр ХХ століття : антологія вистав / за заг. ред. д-ра 
мистецтвозн. М. Гринишиної ; [Ін-т проблем суч. мистец. НАН України]. – К. :
Фенікс, 2012. – С. 459–514.
Воєнний період (1941–1944) // Національний академічний український 
драматичний театр імені Марії Заньковецької. Кн. 1 : Час і долі : наук. вид. / [авт.
кол.: Ростислав Пилипчук, Руслан Леоненко (вступ), Ганна Веселовська (розділи
1–3), Роман Лаврентій (розділ 4)]. – Львів : Каменяр, 2016. – С. 459–514.
Упорядкування/співупорядкування, наукова редакція видань:
Чарнецький С. Історія українського театру в Галичині. Нариси, статті, матеріали /
Степан Чарнецький ; [упорядкув.: Б. Козак, Р. Лаврентій, Р. Пилипчук]. – Львів,
2014. – 584 с., 106 с. іл.
Українська сцена у полікультурному просторі Австро-Угорщини (друга пол. ХІХ –
поч. ХХ ст.). Хрестоматія. За матеріалами австрійської німецькомовної преси /
упорядкування та науковий коментар Романа Лаврентія ; переклад з німецької
Володимира Кам’янця. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 174 с., 40 с. іл.
Єврейська культура в Україні (друга пол. ХІХ – перша пол. ХХ ст.): музейні 
колекції та театральне мистецтво : доп. та повідомл. Наук. конф. з міжнар.
участю (Львів, 19–20 квітня 2018 р.) / [редактор-упорядник: Роман Лаврентій] ;
Львівський національний університет імені Івана Франка, Кафедра 
театрознавства та акторської майстерності факультету культури і мистецтв;
Львівський історичний музей; Представництво Австрійської служби академічних
обмінів у Львові; Всеукраїнський єврейський благодійний фонд “Хесед-Ар’є”. –
Львів : Вид-во ЛНУ ім. Івана Франка, 2019. – 300 с. + іл.
Пилипчук Р. Історія українського театру (від витоків до кінця ХІХ ст.) / Ростислав
Пилипчук ; Олександр Клековкін (передмова) ; [упорядкув., підгот. текстів до
друку: Мирослава Циганик, Роман Лаврентій] ; НВП “Видавництво “Наукова
думка” НАН України” ; Львівський національний університет імені Івана Франка,
Кафедра театрознавства та акторської майстерності. – Львів : Вид-во ЛНУ ім.
Івана Франка, 2019. – 356 с. + 32 с. іл.

200308 Роса-Лаврентій 
Софія Ігорівна

Асистент 0 Історія 
зарубіжного 
театру 

Асистент кафедри театрознавства та акторської майстерності. Освіта: 
Львівський національний університет ім. І. Франка, 2006 р., спеціальність 
«Театральне мистецтво», кваліфікація – театрознавець. Викладач української
мови і літератури Стажування: Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича
НАНУ, 9.11-9.12.17, дов. 141/85 від 11.12.17. Публікації: Роса-Лаврентій С. І.
Драма “Слово о полку Ігоревім” Григора Лужницького — її літературні та 
сценічна якості // С. РосаЛаврентій // Збірник статтей Міжнародної наукової
конференції „Слово о полку Ігоревім” та його доба (на посвяту Ярославу 
Осмомислу)” . – Галич, 2012 – С. 53-61. Роса-Лаврентій С. “Слово о полку Ігоря”
Григора Лужницького: структура, поетика, аспекти сценічности драми / Софія
РосаЛаврентій // Просценіум : театрознавчий журнал. – Львів, 2014. – № 1-3 (38-
40). – С. 169-176. Роса-Лаврентій С. Що ховає „Зерносховище” : [рецензія на
виставу „Зерносховище” Першого українського драматичного театру для дітей
та юнацтва, реж. А. Приходько] / Софія РосаЛаврентій // День. – Київ, 2015. – №
95. – 4 червня. – С. 10. Роса-Лаврентій С. І. Концепції модерного українського
театру у візіях Григора Лужницького // Sacrum et profanum w kulturze / red. 
Grzegorz Grzybek, Taras Dubrowny. – Lwów: Rastr-7, 2017. –  S. 152-163. 

8392 Рой Уляна 
Володимирівна

Старший 
викладач

0 Інтеграційний 
театр

Старший викладач кафедри театрознавства та акторської майстерності Освіта:
Львівський національний університет ім. І. Франка, 2005 р., спеціальність 
«Театральне мистецтво», кваліфікація – театрознавець. Викладач української
мови і літератури Стаж: 10 р. Стажування: Львівська національна академія
мистецтв, 21.11.2016 -21.12.2016, наказ ректора ЛНУ ім. І. Франка №4228 від
10.11.2016, тема: «Культурний менеджмент та його місце в театральній освіті».
Від 2018 р. - студентка  Програми післядипломної освіти "Театральне виховання"
Театрального інституту ім. З. Рашевського й Варшавського університету 
(Варшава, очно-заочна форма навчання).
Публікації: Рой У. «На початку згадати забутих» // Просценіум.– Львів, 2017.– № 1-
3. – С.157–158. Рой У. «Нагорода вітками – українцю!» // Просценіум.– Львів,
2017.– № 1-3. – С.178–179. Рой У. «Першопрочитання комедії „Учитель” Івана
Франка на сцені народного театру Товариства „Руська Бесіда” (1894-1895 
років)»./ Уляна Рой // Вісник Львів. ун-ту. Серія мистецтвозн. – Львів, 2017. – Вип.
18. – С. 226–238. Рой У. «До історії постановки «Війт заламейський» на сцені
театру товариства «Руська Бесіда» (переробка Івана Франка з п’єси Педро 
Кальдерона «Саламейський алькальд»)» // Pomiędzy. Між. Между. Between.
Zwischen. Entre. PolonistycznoUkrainoznawcze Studia Naukowe:  – Wrocław, 2015. –
№ 1. – C. 123–136. Режим доступу: http://www.between.uni.wroc.pl/index.php?
page=biezacy-numer. Uljana Roy. Świat miejscem prawdy // „Performer”, №13    

132929 Патрон Ірина 
Василівна

Асистент 0 Історія 
кіномистецтва

Аспірантка Київського національного університету тевтру, кіно і телебачення ім.
І.Карпенка-Карого (кафедра кінознавства) Освіта: Львівський національний
університет ім. І. Франка, 2009 р., спеціальність «Культурологія», кваліфікація –
магістр культурології Стаж: 10 р. Стажування: Інститут народознавства НАНУ
(Львів), 15.03.2017 -15.04.2017, наказ ректора ЛНУ ім. І.Франка №844 від 
14.03.2017, тема: «Ознайомлення і наукове опрацювання бібліотечних фондів
Інституту народознавства НАНУ для майбутніх досліджень мистецтвознавчої
кінокритики» Публікації: Патрон І. В. Рецензія на книгу Анджели Нанетті «Мій
дідусь був черешнею» / І. В. Патрон // Світ дитини. – Львів, 2016. – число 6 (244). –
С.14–15. Патрон І. В. Діяльність Юліана Дороша в контексті розвитку фото- та
кіномиcтецтва на західноукраїнських землях у 20–30 роках ХХ століття / І. В.
Патрон // Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство. – Львів,
2017. – Вип. 18. – С.316–330. Патрон І. В. Кіноспадщина Юліана Дороша в 
контексті розвитку фото- та кіномиcтецтва на західноукраїнських землях у 20–
30 роках ХХ століття / І. В. Патрон // Науковий вісник Київського національного
університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. – Київ, 2018.
– Вип. 23. – С.92–100. Патрон І., Циганик М. Кітч та українське кіно початку ХХІ
ст. // Кітч у мистецтві, етосі та вихованні / І. Патрон, М. Циганик. – Львів; Ряшів:
Растр-7, 2019. – С.21-28 Patron Irina. Polski Wołyń na Ukrainie. Przegląd ukraińskich
publikacji internetowych o filmie Wojciecha Smarzowskiego / Irina Patron // Studia
Filmoznawcze 39. Mistrz Wajda / pod redakcja S. Bobowskiego. – Wroclaw: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, 2018. – S.199–211.

67744 Циганик 
Мирослава 
Іванівна

Доцент 0 Фольклорно-
ритуальні 
елементи в 
театральній 
культурі світу

Доцент кафедри театрознавства та акторської майстерності; Освіта: Львівський
національний університет імені Івана Франка, 2009 р., спеціальність – 
фольклористика. Кваліфікація – магістр філології. Викладач української мови і
літератури та фольклору; Кандидат філологічних наук, 10.01.07, 
«фольклористика» Тема дисертації: «Фольклористична діяльність Якова 
Головацького»; Стаж: 7 р. Підвищення кваліфікації: Інститут народознавства
НАНУ (Львів), 20.10.14-20.11.14, наказ ректора ЛНУ імені І. Франка №3674 від
14.10.2014, тема: «Формування історії української театральної критики, 
дослідження впливу народних джерел на самобутність українського театру»
Київський  національний університет театру, кіно і телебачення ім.І.Карпенка-
Карого, з 12.02.18р.- 12.03.18 р., наказ ректора ЛНУ №583 від 19.02.2018р. 
Публікації: Циганик М. Фольклорні записи корифеїв «Руської трійці» у збірнику



Якова Головацького «Народные песни Галицкой и Угорской Руси» / Мирослава
Циганик // Народознавчі зошити. – 2013 – № 1. – С. 12–22. Циганик М. Збірка
Якова Головацького «Народные песни Галицкой и Угорской Руси»: історія 
укладання / Мирослава Циганик // Мандрівець. – 2013. – № 1 (103). – С. 44–48.
Циганик М. І. Творчість Тараса Шевченка в науковій діяльності Якова 
Головацького. / Мирослава Циганик // Вісник Львівського університету. – Серія
мистецтвознавство. – Випуск 15. – Львів, 2014. – С. 48–55. Циганик М. І. Постать
Дениса Зубрицького в наукових візіях Івана Франка / Мирослава Циганик //
Вісник Львівського університету. – Серія філологічна. – Випуск 62.– Львів, 2015. –
С. 229–236. Циганик М. Яків Головацький в оцінці Івана Франка / Мирослава
Циганик // Іван Франко: мистецтвознавчі рецепції. Збірник статей. – Львів, ВЦ
ЛНУ ім. І. Франка – 2016. – С. 167- 175.

132034 Гарбузюк Майя 
Володимирівна

Доцент 0 Науковий 
семінар

Доцент кафедри театрознавства та акторської майстерності (2011), кандидат
мистецтвознавства, 17.00.02 Театральне мистецтво». Тема дисертації: «Сценічні
прочитання трагедії "Гамлет" В.Шекспіра  у львівських театрах (1796 - 1997
рр.)».Освіта: Київський державний інститут театрального мистецтва ім.  І. 
Карпенка-Карого, 1991 р., спеціальність – театрознавство, кваліфікація – 
театрознавець. Стаж: 14 років. Наукове стажування в рамках стипендії 
Королеви Ядвіги (Краків), наказ ректора ЛНУ ім. І.Франка №897 від 18.03.2013 р.,
диплом стипендіата, виданий ректором Ягеллонського університету, липень
2016р.
Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ (Львів), 12.03-12.04.13,  наказ
ректора ЛНУ ім. І.Франка №897 від 18.03.2013 р. Тема: «Сучасні методології
історичних досліджень в українознавстві».
Наукове стажування у Вроцлавському  університеті (23.11.2-14 – 30.11.2014);
наукове стажування у Вроцлавському університеті (2.02.2015 – 8.02.2015);
наукове стажування у Ягеллонському університеті (02.12.2019-09.12.2019),
навчання у школі польської мови для іноземців Polonicum(серпень 2016, 
Варшавський університет). Захист докторської дисертації "Образ України у
поьському театрі ХІХ століття: імагологічний аспект" за шифром 17.00.02 (30
січня 2020, ІСФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України). Публікації: Scopus:
Harbuziuk M. African Tales after Shakespeare / Reviewed by: Cazacu S., Harbuziuk M.,
Galland N., Sakowska A. Craiova International Shakespeare Festival, 23 April–6 May
2018. // Cahiers Ĕlisebĕthians. A Journal of English Renaissance Studies. 2019. S. 1-48.
DOI: 10.1177/0184767819867410
Монографія
Гарбузюк М. Образ України у польському театральному дискурсі ХІХ століття:
стратегії та форми репрезентації. Львів: Простір-М, 2018. 470 с.
Навчально-методичний посібник:
Гарбузюк М. Основи наукових досліджень [Текст]: навч.- метод.посібник для
студ. ф- ту культури та мистецтв / Р. Крохмальний, М. Гарбузюк, Н. Демчук, Ю.
Медведик. Львів : ЛНУ, 2013. – 310 с.
Розділи колективних монографій:
Гарбузюк М. Польський театр у Львові (1900 – 1945) // Нариси з історії 
інонаціонального театру в Україні ХХ–початку ХХІ століття / наук. ред. М. 
Гринишина. Київ : Фенікс, 2017. С. 457–558.
Гарбузюк М. Аркадійські образи українців у польському театральному дискурсі
першої половини ХІХ ст.: між «популярним романтизмом» та колоніальним
кітчем // Кітч у мистецтві, етосі та вихованні / ред.: Г. Гжибек, Т. Дубровний.
Львів; Ряшів, 2019. C. 9–20.
Розділи в академічних виданнях:
Гарбузюк М. Театр // Історія Львова : у 3 т. / [редкол.: Ярослав Ісаєвич (гол.),
Микола Литвин, Феодосій Стеблій] ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І.
Крип’якевича. Львів : Центр Європи, 2007. Т. 3 : Листопад 1918 – поч. ХХІ ст. С.
124–126.
Гарбузюк М. Театр // Історія Львова : у 3 т. / [редкол.: Ярослав Ісаєвич (гол.),
Микола Литвин, Феодосій Стеблій] ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І.
Крип’якевича. Львів : Центр Європи, 2007. Т. 3 : Листопад 1918 – поч. ХХІ ст. С.
239–240.
Статті у наукових фахових виданнях України
Гарбузюк М. Постать Івана Мазепи: сучасні мистецтвознавчі дослідження //
Просценіум. Львів, 2009/2010. № 3 (25) / 1 (26). С. 149–150.
Гарбузюк М. «(Zygmunt Trzeci) Ogiсska! Czyli wojna tatarуw z sarmatami» Яна–
Непомуцена Камінського (1809): До генези «української теми» в польській 
драматургії та театрі ХІХ століття  // Вісник Львівського університету. Серія:
Мистецтвознавство. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. Вип. 12. С. 193–207.
Гарбузюк М. Дошевченківські «Гайдамаки…» на польській сцені у Львові (1819
р.): перший твір про Коліївщину в оцінці українських та польських учених //
Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство. Львів : ЛНУ імені
Івана Франка, 2014. Вип. 15. С. 153–163.
Гарбузюк М. Антоній Мальчевський бачив Богдана Хмельницького? // Вісник
Львівського університету. Серія Мистецтвознавство. Львів, 2016. Вип. 17. С. 210–
218.
Гарбузюк М. «Антитеза двох суспільств»: образ Коліївщини у виставах 
«Ватажок» Аурелія Урбанського на сценах польських театрів (1893–1894 років) //
Вісник Львівського університету. Серія Мистецтвознавство. Львів, ЛНУ імені Івана
Франка, 2018. Вип. 18. С. 15–22.
Гарбузюк М. Соціокультурне та поліетнічне портретування Києва середини ХІХ
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Воєнний період (1941–1944) // Національний академічний український 
драматичний театр імені Марії Заньковецької. Кн. 1 : Час і долі : наук. вид. / [авт.
кол.: Ростислав Пилипчук, Руслан Леоненко (вступ), Ганна Веселовська (розділи
1–3), Роман Лаврентій (розділ 4)]. – Львів : Каменяр, 2016. – С. 459–514.
Упорядкування/співупорядкування, наукова редакція видань:
Чарнецький С. Історія українського театру в Галичині. Нариси, статті, матеріали /
Степан Чарнецький ; [упорядкув.: Б. Козак, Р. Лаврентій, Р. Пилипчук]. – Львів,
2014. – 584 с., 106 с. іл.
Українська сцена у полікультурному просторі Австро-Угорщини (друга пол. ХІХ –
поч. ХХ ст.). Хрестоматія. За матеріалами австрійської німецькомовної преси /
упорядкування та науковий коментар Романа Лаврентія ; переклад з німецької
Володимира Кам’янця. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 174 с., 40 с. іл.
Єврейська культура в Україні (друга пол. ХІХ – перша пол. ХХ ст.): музейні 
колекції та театральне мистецтво : доп. та повідомл. Наук. конф. з міжнар.
участю (Львів, 19–20 квітня 2018 р.) / [редактор-упорядник: Роман Лаврентій] ;
Львівський національний університет імені Івана Франка, Кафедра 
театрознавства та акторської майстерності факультету культури і мистецтв;
Львівський історичний музей; Представництво Австрійської служби академічних
обмінів у Львові; Всеукраїнський єврейський благодійний фонд “Хесед-Ар’є”. –
Львів : Вид-во ЛНУ ім. Івана Франка, 2019. – 300 с. + іл.
Пилипчук Р. Історія українського театру (від витоків до кінця ХІХ ст.) / Ростислав
Пилипчук ; Олександр Клековкін (передмова) ; [упорядкув., підгот. текстів до
друку: Мирослава Циганик, Роман Лаврентій] ; НВП “Видавництво “Наукова
думка” НАН України” ; Львівський національний університет імені Івана Франка,
Кафедра театрознавства та акторської майстерності. – Львів : Вид-во ЛНУ ім.
Івана Франка, 2019. – 356 с. + 32 с. іл.

154651 Максименко 
Світлана 
Михайлівна

Доцент 0 Основи 
театральної 
журналістики

Доцент кафедри театрознавства та акторської майстерності. Заслужений 
журналіст України (2016), Кандидат мистецтвознавства, 17.00.02 «Театральне
мистецтво». Тема дисертації: «Творча діяльність "Українського театру міста
Львова - Львівського оперного театру" (1941-1944 рр.) в контексті історії 
національного сценічного мистецтва». Освіта: Київський державний інститут
театрального мистецтва ім. І.Карпенка-Карого, 1981 р., спеціальність – 
театрознавство, кваліфікація – театрознавець. Стаж - 1 рік. Стажування: 
Львівська національна академія мистецтв, 11.03-11.04. 19, дов. №97, від 
17.04.19, тема: «Ознайомлення з навчальними планами, методикою викладання
кафедри менеджменту мистецтв у напрямку вивчення історії мистецтва, а
особливо розвитку театру». Публікації:Максименко С. В обороні  тендітно-
ніжного мистецтва // Просценіум. – Львів, 2013. – 1-3 (35-37).  – С.196-199.
Дмитро Богомазов: «Людина у вертикальних вимірах…» (Інтерв’ю. Розмовляла
Максименко С.) // Просценіум. – Львів, 2013. – 1-3 (35-37).– С.99-106.
Максименко С. Театральне життя Львова 1941-1944 // Науковий вісник  
Київського Національного  університету театру, кіно і телебачення імені І.К.
Карпенка – Карого. – Київ, 2013. – Випуск 13 ).– С.67-85.
Максименко С.  Актор і режисер  Олександр Яковлів: львівська сторінка  творчої
біографії (1941-1942 рр.) // Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і
практики освіти. Класика в сучасній культурі. Збірник наукових статей.  Випуск
41. – Харків, 2014. – С.303- 313.
Максименко С.  Аристократ духу, лицар сцени ( до  95-річчя від дня народження
О.Гринька // Митці Львівщини. Календар знаменних і пам»ятних дат на 2014 рік.
).– С.48-51.
Максименко С.  Народжений для сцени (до  75-річчя від дня народження 
Ф.Стригуна // Митці Львівщини . Календар знаменних і пам»ятних дат на 2014
рік. ).– С.52-56.
Максименко С. Інтерв’ю з Ростиславом Пилипчуком : [інтерв’ю] розмовляла С.
Максименко. // Студії з україністики. Випуск XVI. Міжнародна школа україністики
НАН України. Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка. Інститут літератури
ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2016. – С.118-133.
Максименко С. Відлуння фестивалів – 2015. Акценти (Огляд театральних 
фестивалів: “Марія”,  “Відлуння”,“Мельпомена Таврії”) // Просценіум. – Львів,
2016. – Ч. 1-3(44-46). – С. 22-30.
Чиборак Д. Маю три умови… / Чиборак Д.,  інтерв»ю, розмовляла С. Максименко
// Просценіум. – Львів, 2017. – № 45-47.- С. 58-60.
 
   Монографії:
Максименко С. Український театр у Львові в період німецької окупації (1941–
1944) / Світлана Максименко. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2015.
(325 с., 2015р.)
Іутін О. /  Iutin A. Мій Львів / Moj Lwow (художньо-літературне видання,  
упорядник   С. Максименко).  – Львів, 2016  – С. 143. 

8392 Рой Уляна 
Володимирівна

Старший 
викладач

0 Дієвий аналіз Старший викладач кафедри театрознавства та акторської майстерності Освіта:
Львівський національний університет ім. І. Франка, 2005 р., спеціальність 
«Театральне мистецтво», кваліфікація – театрознавець. Викладач української
мови і літератури Стаж: 10 р. Стажування: Львівська національна академія
мистецтв, 21.11.2016 -21.12.2016, наказ ректора ЛНУ ім. І. Франка №4228 від
10.11.2016, тема: «Культурний менеджмент та його місце в театральній освіті».
Від 2018 р. - студентка  Програми післядипломної освіти "Театральне виховання"
Театрального інституту ім. З. Рашевського й Варшавського університету 
(Варшава, очно-заочна форма навчання).
Публікації: Рой У. «На початку згадати забутих» // Просценіум.– Львів, 2017.– № 1-
3. – С.157–158. Рой У. «Нагорода вітками – українцю!» // Просценіум.– Львів,
2017.– № 1-3. – С.178–179. Рой У. «Першопрочитання комедії „Учитель” Івана
Франка на сцені народного театру Товариства „Руська Бесіда” (1894-1895 
років)»./ Уляна Рой // Вісник Львів. ун-ту. Серія мистецтвозн. – Львів, 2017. – Вип.
18. – С. 226–238. Рой У. «До історії постановки «Війт заламейський» на сцені
театру товариства «Руська Бесіда» (переробка Івана Франка з п’єси Педро 
Кальдерона «Саламейський алькальд»)» // Pomiędzy. Між. Между. Between.
Zwischen. Entre. PolonistycznoUkrainoznawcze Studia Naukowe:  – Wrocław, 2015. –
№ 1. – C. 123–136. Режим доступу: http://www.between.uni.wroc.pl/index.php?
page=biezacy-numer. Uljana Roy. Świat miejscem prawdy // „Performer”, №13    
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Володимирівна

Старший 
викладач

0 Театрознавство Старший викладач кафедри театрознавства та акторської майстерності Освіта:
Львівський національний університет ім. І. Франка, 2005 р., спеціальність 
«Театральне мистецтво», кваліфікація – театрознавець. Викладач української
мови і літератури Стаж: 10 р. Стажування: Львівська національна академія
мистецтв, 21.11.2016 -21.12.2016, наказ ректора ЛНУ ім. І. Франка №4228 від
10.11.2016, тема: «Культурний менеджмент та його місце в театральній освіті».
Від 2018 р. - студентка  Програми післядипломної освіти "Театральне виховання"
Театрального інституту ім. З. Рашевського й Варшавського університету 
(Варшава, очно-заочна форма навчання).
Публікації: Рой У. «На початку згадати забутих» // Просценіум.– Львів, 2017.– № 1-
3. – С.157–158. Рой У. «Нагорода вітками – українцю!» // Просценіум.– Львів,
2017.– № 1-3. – С.178–179. Рой У. «Першопрочитання комедії „Учитель” Івана
Франка на сцені народного театру Товариства „Руська Бесіда” (1894-1895 
років)»./ Уляна Рой // Вісник Львів. ун-ту. Серія мистецтвозн. – Львів, 2017. – Вип.
18. – С. 226–238. Рой У. «До історії постановки «Війт заламейський» на сцені
театру товариства «Руська Бесіда» (переробка Івана Франка з п’єси Педро 
Кальдерона «Саламейський алькальд»)» // Pomiędzy. Між. Между. Between.
Zwischen. Entre. PolonistycznoUkrainoznawcze Studia Naukowe:  – Wrocław, 2015. –
№ 1. – C. 123–136. Режим доступу: http://www.between.uni.wroc.pl/index.php?
page=biezacy-numer. Uljana Roy. Świat miejscem prawdy // „Performer”, №13    

8392 Рой Уляна 
Володимирівна
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0 Театральна 
педагогіка

Старший викладач кафедри театрознавства та акторської майстерності Освіта:
Львівський національний університет ім. І. Франка, 2005 р., спеціальність 
«Театральне мистецтво», кваліфікація – театрознавець. Викладач української



мови і літератури Стаж: 10 р. Стажування: Львівська національна академія
мистецтв, 21.11.2016 -21.12.2016, наказ ректора ЛНУ ім. І. Франка №4228 від
10.11.2016, тема: «Культурний менеджмент та його місце в театральній освіті».
Від 2018 р. - студентка  Програми післядипломної освіти "Театральне виховання"
Театрального інституту ім. З. Рашевського й Варшавського університету 
(Варшава, очно-заочна форма навчання).
Публікації: Рой У. «На початку згадати забутих» // Просценіум.– Львів, 2017.– № 1-
3. – С.157–158. Рой У. «Нагорода вітками – українцю!» // Просценіум.– Львів,
2017.– № 1-3. – С.178–179. Рой У. «Першопрочитання комедії „Учитель” Івана
Франка на сцені народного театру Товариства „Руська Бесіда” (1894-1895 
років)»./ Уляна Рой // Вісник Львів. ун-ту. Серія мистецтвозн. – Львів, 2017. – Вип.
18. – С. 226–238. Рой У. «До історії постановки «Війт заламейський» на сцені
театру товариства «Руська Бесіда» (переробка Івана Франка з п’єси Педро 
Кальдерона «Саламейський алькальд»)» // Pomiędzy. Між. Между. Between.
Zwischen. Entre. PolonistycznoUkrainoznawcze Studia Naukowe:  – Wrocław, 2015. –
№ 1. – C. 123–136. Режим доступу: http://www.between.uni.wroc.pl/index.php?
page=biezacy-numer. Uljana Roy. Świat miejscem prawdy // „Performer”, №13    

8392 Рой Уляна 
Володимирівна

Старший 
викладач

0 Антропологія 
театру

Старший викладач кафедри театрознавства та акторської майстерності Освіта:
Львівський національний університет ім. І. Франка, 2005 р., спеціальність 
«Театральне мистецтво», кваліфікація – театрознавець. Викладач української
мови і літератури Стаж: 10 р. Стажування: Львівська національна академія
мистецтв, 21.11.2016 -21.12.2016, наказ ректора ЛНУ ім. І. Франка №4228 від
10.11.2016, тема: «Культурний менеджмент та його місце в театральній освіті».
Від 2018 р. - студентка  Програми післядипломної освіти "Театральне виховання"
Театрального інституту ім. З. Рашевського й Варшавського університету 
(Варшава, очно-заочна форма навчання).
Публікації: Рой У. «На початку згадати забутих» // Просценіум.– Львів, 2017.– № 1-
3. – С.157–158. Рой У. «Нагорода вітками – українцю!» // Просценіум.– Львів,
2017.– № 1-3. – С.178–179. Рой У. «Першопрочитання комедії „Учитель” Івана
Франка на сцені народного театру Товариства „Руська Бесіда” (1894-1895 
років)»./ Уляна Рой // Вісник Львів. ун-ту. Серія мистецтвозн. – Львів, 2017. – Вип.
18. – С. 226–238. Рой У. «До історії постановки «Війт заламейський» на сцені
театру товариства «Руська Бесіда» (переробка Івана Франка з п’єси Педро 
Кальдерона «Саламейський алькальд»)» // Pomiędzy. Між. Между. Between.
Zwischen. Entre. PolonistycznoUkrainoznawcze Studia Naukowe:  – Wrocław, 2015. –
№ 1. – C. 123–136. Режим доступу: http://www.between.uni.wroc.pl/index.php?
page=biezacy-numer. Uljana Roy. Świat miejscem prawdy // „Performer”, №13    

136182 Лаврентій 
Роман 
Ярославович

Старший 
викладач

0 Знак і символ в 
театрі

Старший викладач кафедри театрознавства та акторської майстерності. Освіта:
Львівський національний університет ім. І. Франка, 2006 р., спеціальність 
«Театральне мистецтво», кваліфікація – театрознавець. Викладач української
мови і літератури.  Стажування: Міжнародний науково-дослідницький проект в
рамках стипендіальної програми OeAD,
м. Відень, Австрія, 1.11.2015-28.02.2016.
Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАНУ, 19.11-18.12.18, дов. 141/66 від
20.12.18. Тема: «Формування нових проф. компетентностей у педагогічній та
науково-дослідницькій діяльності».
Публікації: Львівський український театр ревю “Цвіркун” (30-і роки ХХ ст.) //
Вісник НТШ : Інформаційне видання Світової Ради Наукових товариств ім. 
Шевченка. – Львів, 2008. – Чис. 40 (осінь-зима). – С. 25–27.
Український театр у контексті націєтворчих процесів у Галичині 1930-х років //
Курбасівські читання : наук. вісник / НЦТМ ім. Леся Курбаса; редкол.: Н. 
Корнієнко (голова) та ін. – Київ, 2009. – № 4 : Діалог Культури і Політики / 
випусковий ред. Г. Веселовська; ред.-упоряд. В. Собіянський. – С. 103–113.
Українські театри Івана Когутяка (1920–1939 рр.) // Вісник НТШ : Інформаційне
видання Світової Ради Наукових товариств ім. Шевченка. – Львів, 2010. – Чис. 44
(осінь-зима). – С. 31–35.
Інсценізація “Слова о полку Ігоря” Григора Лужницького у парадигмі 
“монументального театру” Володимира Блавацького // Записки НТШ. Т. CCLXII.
Праці театрознавчої комісії. – Львів, 2011. – С. 254–267.
Мазепинська тематика західноукраїнських театрів 20-30-х років ХХ століття:
“Мотря” і “Батурин” за однойменними повістями Богдана Лепкого // Іван Мазепа
і мазепинці: Історія та культура України останньої третини XVII – початку XVIII
століть : науковий збірник / ред. кол.: Я. Дашкевич, О. Купчинський, І. Скочиляс,
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Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та оцінювання

 
Програмні результати навчання ОП Методи навчання Форми оцінювання

Навчальна практика

Володіти професійною етикою. Бесіди, пояснення, консультації, 
самостійна робота з 
навчальнометодичною лутературою, 
практичні роботи, демонстрування, 
ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування 
перевірка самостійої роботи, залік, 
програмовий контроль, захист 
результатів практики 

Вміти здійснювати спілкування в 
діалоговому режимі з широкою 
професійною та науковою спільнотою 
та громадськістю щодо питань 
сценічного мистецтва.

Бесіди, пояснення, консультації, 
самостійна робота з 
навчальнометодичною лутературою, 
практичні роботи, демонстрування, 
ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування 
перевірка самостійої роботи, залік, 
програмовий контроль, захист 
результатів практики 

 Вміти орієнтуватися у напрямках та 
концепціях сучасного художнього 
життя, у розвитку сценічного 
мистецтва, осмислювати тенденції 
сучасних культурно-мистецьких 
процесів.

Бесіди, пояснення, консультації, 
самостійна робота з 
навчальнометодичною лутературою, 
практичні роботи, демонстрування, 
ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування 
перевірка самостійої роботи, залік, 
програмовий контроль, захист 
результатів практики 

 Володіти методикою медійно-
комунікативної роботи.

Бесіди, пояснення, консультації, 
самостійна робота з 
навчальнометодичною лутературою, 
практичні роботи, демонстрування, 
ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування 
перевірка самостійої роботи, залік, 
програмовий контроль, захист 
результатів практики 

Володіти методикою дослідницько-
пошукової роботи.

Бесіди, пояснення, консультації, 
самостійна робота з 
навчальнометодичною лутературою, 
практичні роботи, демонстрування, 
ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування 
перевірка самостійої роботи, залік, 
програмовий контроль, захист 
результатів практики 

Вміти знаходити адекватні засоби 
презентації результату своєї творчої 
(інтелектуальної) діяльності.

Бесіди, пояснення, консультації, 
самостійна робота з 
навчальнометодичною лутературою, 
практичні роботи, демонстрування, 
ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування 
перевірка самостійої роботи, залік, 
програмовий контроль, захист 
результатів практики 

Вміти застосовувати й удосконалювати 
навички міжособистісної взаємодії.

Бесіди, пояснення, консультації, 
самостійна робота з 
навчальнометодичною лутературою, 
практичні роботи, демонстрування, 
ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування 
перевірка самостійої роботи, залік, 
програмовий контроль, захист 
результатів практики 

Вміти виявляти, ставити та вирішувати 
проблеми, аналізувати проблемні 
ситуації й приймати обгрунтовані 
рішення для їх розв’язання.

Бесіди, пояснення, консультації, 
самостійна робота з 
навчальнометодичною лутературою, 
практичні роботи, демонстрування, 
ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування 
перевірка самостійої роботи, залік, 
програмовий контроль, захист 
результатів практики 

Мотивувати людей та рухатися до 
спільної мети.

Бесіди, пояснення, консультації, 
самостійна робота з 
навчальнометодичною лутературою, 
практичні роботи, демонстрування, 
ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування 
перевірка самостійої роботи, залік, 
програмовий контроль, захист 
результатів практики 

Вміти адекватно оцінювати нову 
ситуацію та здійснювати пошук 
можливостей до адаптації та дії в її 
умовах.

Бесіди, пояснення, консультації, 
самостійна робота з 
навчальнометодичною лутературою, 
практичні роботи, демонстрування, 
ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування 
перевірка самостійої роботи, залік, 
програмовий контроль, захист 
результатів практики 

Вміти адекватно сприймати критику і 
знаходити відповідні шляхи реагування 
на неї, критично оцінювати власну 
діяльність та її результати.

Бесіди, пояснення, консультації, 
самостійна робота з 
навчальнометодичною лутературою, 
практичні роботи, демонстрування, 
ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування 
перевірка самостійої роботи, залік, 
програмовий контроль, захист 
результатів практики 

Вміти здійснювати пошук інформації в 
мережі Інтернет, вільно застосовувати 
можливості інформаційних технологій у 
професійній діяльності.

Бесіди, пояснення, консультації, 
самостійна робота з 
навчальнометодичною лутературою, 
практичні роботи, демонстрування, 
ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування 
перевірка самостійої роботи, залік, 
програмовий контроль, захист 
результатів практики 

Володіти державною мовою України, 
культурою висловлювання, вмінням 
логічно будувати власне мовлення 
(письмове та усне).

Бесіди, пояснення, консультації, 
самостійна робота з 
навчальнометодичною лутературою, 
практичні роботи, демонстрування, 
ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування 
перевірка самостійої роботи, залік, 
програмовий контроль, захист 
результатів практики 



Вміти вільно оперувати всім 
комплексом отриманих знань.

Бесіди, пояснення, консультації, 
самостійна робота з 
навчальнометодичною лутературою, 
практичні роботи, демонстрування, 
ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування 
перевірка самостійої роботи, залік, 
програмовий контроль, захист 
результатів практики 

Володіти культурою мислення, 
здатністю до узагальнення, аналізу і 
синтезу в професійній діяльності

Бесіди, пояснення, консультації, 
самостійна робота з 
навчальнометодичною лутературою, 
практичні роботи, демонстрування, 
ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування 
перевірка самостійої роботи, залік, 
програмовий контроль, захист 
результатів практики 

Виробнича практика

Володіти методикою медійно-
комунікативної роботи.

Бесіди, пояснення, консультації, 
самостійна робота з 
навчальнометодичною лутературою, 
практичні роботи, демонстрування, 
ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування 
перевірка самостійної роботи, залік, 
програмовий контроль, захист 
результатів практики

Володіти методикою дослідницько-
пошукової роботи.

Бесіди, пояснення, консультації, 
самостійна робота з 
навчальнометодичною лутературою, 
практичні роботи, демонстрування, 
ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування 
перевірка самостійної роботи, залік, 
програмовий контроль, захист 
результатів практики

Вміти знаходити адекватні засоби 
презентації результату своєї творчої 
(інтелектуальної) діяльності.

Бесіди, пояснення, консультації, 
самостійна робота з 
навчальнометодичною лутературою, 
практичні роботи, демонстрування, 
ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування 
перевірка самостійної роботи, залік, 
програмовий контроль, захист 
результатів практики

Володіти навичками наукового 
опрацювання літератури (включаючи 
оформлення бібліографії, правила 
цитування тощо), вміти застосовувати 
раціональні прийоми пошуку, відбору, 
систематизації та використання 
інформації.

Бесіди, пояснення, консультації, 
самостійна робота з 
навчальнометодичною лутературою, 
практичні роботи, демонстрування, 
ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування 
перевірка самостійної роботи, залік, 
програмовий контроль, захист 
результатів практики

Вміти орієнтуватися у напрямках та 
концепціях сучасного художнього 
життя, у розвитку сценічного 
мистецтва, осмислювати тенденції 
сучасних культурно-мистецьких 
процесів.

Бесіди, пояснення, консультації, 
самостійна робота з 
навчальнометодичною лутературою, 
практичні роботи, демонстрування, 
ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування 
перевірка самостійної роботи, залік, 
програмовий контроль, захист 
результатів практики

 Володіти професійною етикою. Бесіди, пояснення, консультації, 
самостійна робота з 
навчальнометодичною лутературою, 
практичні роботи, демонстрування, 
ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування 
перевірка самостійної роботи, залік, 
програмовий контроль, захист 
результатів практики

Вміти застосовувати й удосконалювати 
навички міжособистісної взаємодії.

Бесіди, пояснення, консультації, 
самостійна робота з 
навчальнометодичною лутературою, 
практичні роботи, демонстрування, 
ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування 
перевірка самостійної роботи, залік, 
програмовий контроль, захист 
результатів практики

Вміти виявляти, ставити та вирішувати 
проблеми, аналізувати проблемні 
ситуації й приймати обгрунтовані 
рішення для їх розв’язання.

Бесіди, пояснення, консультації, 
самостійна робота з 
навчальнометодичною лутературою, 
практичні роботи, демонстрування, 
ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування 
перевірка самостійної роботи, залік, 
програмовий контроль, захист 
результатів практики

 Мотивувати людей та рухатися до 
спільної мети.

Бесіди, пояснення, консультації, 
самостійна робота з 
навчальнометодичною лутературою, 
практичні роботи, демонстрування, 
ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування 
перевірка самостійної роботи, залік, 
програмовий контроль, захист 
результатів практики

Вміти здійснювати спілкування в 
діалоговому режимі з широкою 
професійною та науковою спільнотою 
та громадськістю щодо питань 
сценічного мистецтва.

Бесіди, пояснення, консультації, 
самостійна робота з 
навчальнометодичною лутературою, 
практичні роботи, демонстрування, 
ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування 
перевірка самостійної роботи, залік, 
програмовий контроль, захист 
результатів практики

Вміти адекватно оцінювати нову 
ситуацію та здійснювати пошук 
можливостей до адаптації та дії в її 
умовах.

Бесіди, пояснення, консультації, 
самостійна робота з 
навчальнометодичною лутературою, 
практичні роботи, демонстрування, 
ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування 
перевірка самостійної роботи, залік, 
програмовий контроль, захист 
результатів практики

Вміти адекватно сприймати критику і 
знаходити відповідні шляхи реагування 
на неї, критично оцінювати власну 
діяльність та її результати.

Бесіди, пояснення, консультації, 
самостійна робота з 
навчальнометодичною лутературою, 
практичні роботи, демонстрування, 
ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування 
перевірка самостійної роботи, залік, 
програмовий контроль, захист 
результатів практики

Вміти здійснювати пошук інформації в 
мережі Інтернет, вільно застосовувати 
можливості інформаційних технологій у 
професійній діяльності.

Бесіди, пояснення, консультації, 
самостійна робота з 
навчальнометодичною лутературою, 
практичні роботи, демонстрування, 
ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування 
перевірка самостійної роботи, залік, 
програмовий контроль, захист 
результатів практики

Вміти вільно оперувати всім 
комплексом отриманих знань.

Бесіди, пояснення, консультації, 
самостійна робота з 
навчальнометодичною лутературою, 
практичні роботи, демонстрування, 
ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування 
перевірка самостійної роботи, залік, 
програмовий контроль, захист 
результатів практики

Володіти культурою мислення, 
здатністю до узагальнення, аналізу і 
синтезу в професійній діяльності

Бесіди, пояснення, консультації, 
самостійна робота з 
навчальнометодичною лутературою, 
практичні роботи, демонстрування, 
ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування 
перевірка самостійної роботи, залік, 
програмовий контроль, захист 
результатів практики

Володіти державною мовою України, 
культурою висловлювання, вмінням 
логічно будувати власне мовлення 
(письмове та усне).

Бесіди, пояснення, консультації, 
самостійна робота з 
навчальнометодичною лутературою, 
практичні роботи, демонстрування, 
ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування 
перевірка самостійної роботи, залік, 
програмовий контроль, захист 
результатів практики

Комплексний іспит

Знати історію відповідної галузі 
світового й українського сценічного 
мистецтва, особливості організації 
сценічної справи у межах різних 
історичних (культурних) епох.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Екзамен

Володіти методикою аналізу сценічного 
твору.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Екзамен

Вміти знаходити адекватні засоби Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, Екзамен



презентації результату своєї творчої 
(інтелектуальної) діяльності.

консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

 Вміти адекватно оцінювати нову 
ситуацію та здійснювати пошук 
можливостей до адаптації та дії в її 
умовах.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Екзамен

Вміти здійснювати пошук інформації в 
мережі Інтернет, вільно застосовувати 
можливості інформаційних технологій у 
професійній діяльності.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Екзамен

Володіти державною мовою України, 
культурою висловлювання, вмінням 
логічно будувати власне мовлення 
(письмове та усне).

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Екзамен

 Вміти вільно оперувати всім 
комплексом отриманих знань.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Екзамен

Володіти культурою мислення, 
здатністю до узагальнення, аналізу і 
синтезу в професійній діяльності

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Екзамен

Знати основні етапи (епохи, стилі, 
напрямки) у розвитку музики, 
літератури, образотворчого мистецтва, 
кіно; історичні та сучасні факти про 
життя і творчість видатних 
особистостей у сфері мистецтва

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Екзамен

Вміти оцінювати досягнення художньої 
культури в історичному контексті, 
здійснювати аргументований 
критичний аналіз творів сценічного 
мистецтва

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Екзамен

Вміти орієнтуватися у напрямках та 
концепціях сучасного художнього 
життя, у розвитку сценічного 
мистецтва, осмислювати тенденції 
сучасних культурно-мистецьких 
процесів.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Екзамен

Володіти професійною лексикою, 
грамотно використовувати її у 
подальшій професійній діяльності.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Екзамен

Дієвий аналіз

Вміти оцінювати досягнення художньої 
культури в історичному контексті, 
здійснювати аргументований 
критичний аналіз творів сценічного 
мистецтва

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти методикою аналізу сценічного 
твору.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти знаходити адекватні засоби 
презентації результату своєї творчої 
(інтелектуальної) діяльності.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти виявляти, ставити та вирішувати 
проблеми, аналізувати проблемні 
ситуації й приймати обгрунтовані 
рішення для їх розв’язання.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти здійснювати пошук інформації в 
мережі Інтернет, вільно застосовувати 
можливості інформаційних технологій у 
професійній діяльності.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти державною мовою України, 
культурою висловлювання, вмінням 
логічно будувати власне мовлення 
(письмове та усне).

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

.Володіти культурою мислення, 
здатністю до узагальнення, аналізу і 
синтезу в професійній діяльності

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Охорона праці

Брати участь у розробці й реалізації 
просвітницьких проектів, спрямованих 
на популяризацію історичних досягнень 
українського й світового сценічного 
мистецтва, пропагувати високохудожні 
витвори сучасного мистецтва.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Вміти виявляти, ставити та вирішувати 
проблеми, аналізувати проблемні 
ситуації й приймати обгрунтовані 
рішення для їх розв’язання.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Мотивувати людей та рухатися до 
спільної мети.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Вміти адекватно оцінювати нову 
ситуацію та здійснювати пошук 
можливостей до адаптації та дії в її 
умовах.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 



ілюстрування, дослідні роботи ілюстрування, дослідні роботи
Володіти державною мовою України, 
культурою висловлювання, вмінням 
логічно будувати власне мовлення 
(письмове та усне).

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Театральна культура Сходу

Володіти методикою аналізу сценічного 
твору.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти адекватно сприймати критику і 
знаходити відповідні шляхи реагування 
на неї, критично оцінювати власну 
діяльність та її результати.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти здійснювати пошук інформації в 
мережі Інтернет, вільно застосовувати 
можливості інформаційних технологій у 
професійній діяльності.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти державною мовою України, 
культурою висловлювання, вмінням 
логічно будувати власне мовлення 
(письмове та усне).

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти культурою мислення, 
здатністю до узагальнення, аналізу і 
синтезу в професійній діяльності

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Музика в театрі

Володіти державною мовою України, 
культурою висловлювання, вмінням 
логічно будувати власне мовлення 
(письмове та усне).

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти культурою мислення, 
здатністю до узагальнення, аналізу і 
синтезу в професійній діяльності

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти здійснювати пошук інформації в 
мережі Інтернет, вільно застосовувати 
можливості інформаційних технологій у 
професійній діяльності.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Знати історію відповідної галузі 
світового й українського сценічного 
мистецтва, особливості організації 
сценічної справи у межах різних 
історичних (культурних) епох.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти оцінювати досягнення художньої 
культури в історичному контексті, 
здійснювати аргументований 
критичний аналіз творів сценічного 
мистецтва

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти орієнтуватися у напрямках та 
концепціях сучасного художнього 
життя, у розвитку сценічного 
мистецтва, осмислювати тенденції 
сучасних культурно-мистецьких 
процесів.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Фольклорно-ритуальні елементи в театральній культурі світу

Знати основні етапи (епохи, стилі, 
напрямки) у розвитку музики, 
літератури, образотворчого мистецтва, 
кіно; історичні та сучасні факти про 
життя і творчість видатних 
особистостей у сфері мистецтва

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Знати історію відповідної галузі 
світового й українського сценічного 
мистецтва, особливості організації 
сценічної справи у межах різних 
історичних (культурних) епох.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти методикою аналізу сценічного 
твору.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Мотивувати людей та рухатися до 
спільної мети.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти державною мовою України, 
культурою висловлювання, вмінням 
логічно будувати власне мовлення 
(письмове та усне).

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти культурою мислення, 
здатністю до узагальнення, аналізу і 
синтезу в професійній діяльності

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Знак і символ в театрі

Вміти орієнтуватися у напрямках та 
концепціях сучасного художнього 
життя, у розвитку сценічного 
мистецтва, осмислювати тенденції 
сучасних культурно-мистецьких 
процесів.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти оцінювати досягнення художньої 
культури в історичному контексті, 

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 



здійснювати аргументований 
критичний аналіз творів сценічного 
мистецтва

робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Знати основні етапи (епохи, стилі, 
напрямки) у розвитку музики, 
літератури, образотворчого мистецтва, 
кіно; історичні та сучасні факти про 
життя і творчість видатних 
особистостей у сфері мистецтва

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Знати історію відповідної галузі 
світового й українського сценічного 
мистецтва, особливості організації 
сценічної справи у межах різних 
історичних (культурних) епох.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти методикою дослідницько-
пошукової роботи.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти здійснювати пошук інформації в 
мережі Інтернет, вільно застосовувати 
можливості інформаційних технологій у 
професійній діяльності.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти державною мовою України, 
культурою висловлювання, вмінням 
логічно будувати власне мовлення 
(письмове та усне).

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти культурою мислення, 
здатністю до узагальнення, аналізу і 
синтезу в професійній діяльності

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Історія театрального костюма

Вміти виявляти, ставити та вирішувати 
проблеми, аналізувати проблемні 
ситуації й приймати обгрунтовані 
рішення для їх розв’язання.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Мотивувати людей та рухатися до 
спільної мети.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти адекватно оцінювати нову 
ситуацію та здійснювати пошук 
можливостей до адаптації та дії в її 
умовах.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти здійснювати пошук інформації в 
мережі Інтернет, вільно застосовувати 
можливості інформаційних технологій у 
професійній діяльності.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти державною мовою України, 
культурою висловлювання, вмінням 
логічно будувати власне мовлення 
(письмове та усне).

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти методикою театрально-
педагогічної роботи.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти навичками наукового 
опрацювання літератури (включаючи 
оформлення бібліографії, правила 
цитування тощо), вміти застосовувати 
раціональні прийоми пошуку, відбору, 
систематизації та використання 
інформації.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти професійною лексикою, 
грамотно використовувати її у 
подальшій професійній діяльності.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

 Брати участь у розробці й реалізації 
просвітницьких проектів, спрямованих 
на популяризацію історичних досягнень 
українського й світового сценічного 
мистецтва, пропагувати високохудожні 
витвори сучасного мистецтва.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Основи театральної журналістики

Володіти професійною лексикою, 
грамотно використовувати її у 
подальшій професійній діяльності.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти навичками наукового 
опрацювання літератури (включаючи 
оформлення бібліографії, правила 
цитування тощо), вміти застосовувати 
раціональні прийоми пошуку, відбору, 
систематизації та використання 
інформації.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

 Володіти методикою медійно-
комунікативної роботи.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

 Володіти методикою аналізу 
сценічного твору.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти адекватно сприймати критику і Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, Усне опитування, письмове опитування, 



знаходити відповідні шляхи реагування 
на неї, критично оцінювати власну 
діяльність та її результати.

консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти здійснювати пошук інформації в 
мережі Інтернет, вільно застосовувати 
можливості інформаційних технологій у 
професійній діяльності.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти державною мовою України, 
культурою висловлювання, вмінням 
логічно будувати власне мовлення 
(письмове та усне).

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Театр ляльок

Вміти оцінювати досягнення художньої 
культури в історичному контексті, 
здійснювати аргументований 
критичний аналіз творів сценічного 
мистецтва

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти здійснювати пошук інформації в 
мережі Інтернет, вільно застосовувати 
можливості інформаційних технологій у 
професійній діяльності.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти державною мовою України, 
культурою висловлювання, вмінням 
логічно будувати власне мовлення 
(письмове та усне).

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти методикою аналізу сценічного 
твору.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Антропологія театру

Вміти здійснювати спілкування в 
діалоговому режимі з широкою 
професійною та науковою спільнотою 
та громадськістю щодо питань 
сценічного мистецтва.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти професійною лексикою, 
грамотно використовувати її у 
подальшій професійній діяльності.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти орієнтуватися у напрямках та 
концепціях сучасного художнього 
життя, у розвитку сценічного 
мистецтва, осмислювати тенденції 
сучасних культурно-мистецьких 
процесів

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти оцінювати досягнення художньої 
культури в історичному контексті, 
здійснювати аргументований 
критичний аналіз творів сценічного 
мистецтва

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Знати основні етапи (епохи, стилі, 
напрямки) у розвитку музики, 
літератури, образотворчого мистецтва, 
кіно; історичні та сучасні факти про 
життя і творчість видатних 
особистостей у сфері мистецтва

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

 Володіти методикою дослідницько-
пошукової роботи.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти методикою аналізу сценічного 
твору.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

 Вміти застосовувати й удосконалювати 
навички міжособистісної взаємодії.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти здійснювати пошук інформації в 
мережі Інтернет, вільно застосовувати 
можливості інформаційних технологій у 
професійній діяльності.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти державною мовою України, 
культурою висловлювання, вмінням 
логічно будувати власне мовлення 
(письмове та усне).

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

.Володіти культурою мислення, 
здатністю до узагальнення, аналізу і 
синтезу в професійній діяльності

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Інтеграційний театр

Володіти професійною етикою. Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Брати участь у розробці й реалізації 
просвітницьких проектів, спрямованих 
на популяризацію історичних досягнень 
українського й світового сценічного 
мистецтва, пропагувати високохудожні 
витвори сучасного мистецтва.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти орієнтуватися у напрямках та Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, Усне опитування, письмове опитування, 



концепціях сучасного художнього 
життя, у розвитку сценічного 
мистецтва, осмислювати тенденції 
сучасних культурно-мистецьких 
процесів.

консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти оцінювати досягнення художньої 
культури в історичному контексті, 
здійснювати аргументований 
критичний аналіз творів сценічного 
мистецтва

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти методикою театрально-
педагогічної роботи.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти знаходити адекватні засоби 
презентації результату своєї творчої 
(інтелектуальної) діяльності.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти застосовувати й удосконалювати 
навички міжособистісної взаємодії.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти виявляти, ставити та вирішувати 
проблеми, аналізувати проблемні 
ситуації й приймати обгрунтовані 
рішення для їх розв’язання.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

 Мотивувати людей та рухатися до 
спільної мети.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти адекватно оцінювати нову 
ситуацію та здійснювати пошук 
можливостей до адаптації та дії в її 
умовах.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти здійснювати пошук інформації в 
мережі Інтернет, вільно застосовувати 
можливості інформаційних технологій у 
професійній діяльності.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти державною мовою України, 
культурою висловлювання, вмінням 
логічно будувати власне мовлення 
(письмове та усне).

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти культурою мислення, 
здатністю до узагальнення, аналізу і 
синтезу в професійній діяльності

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Сценографія

Вміти здійснювати спілкування в 
діалоговому режимі з широкою 
професійною та науковою спільнотою 
та громадськістю щодо питань 
сценічного мистецтва.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Брати участь у розробці й реалізації 
просвітницьких проектів, спрямованих 
на популяризацію історичних досягнень 
українського й світового сценічного 
мистецтва, пропагувати високохудожні 
витвори сучасного мистецтва.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти навичками наукового 
опрацювання літератури (включаючи 
оформлення бібліографії, правила 
цитування тощо), вміти застосовувати 
раціональні прийоми пошуку, відбору, 
систематизації та використання 
інформації.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти орієнтуватися у напрямках та 
концепціях сучасного художнього 
життя, у розвитку сценічного 
мистецтва, осмислювати тенденції 
сучасних культурно-мистецьких 
процесів.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти оцінювати досягнення художньої 
культури в історичному контексті, 
здійснювати аргументований 
критичний аналіз творів сценічного 
мистецтва

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти здійснювати пошук інформації в 
мережі Інтернет, вільно застосовувати 
можливості інформаційних технологій у 
професійній діяльності.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти державною мовою України, 
культурою висловлювання, вмінням 
логічно будувати власне мовлення 
(письмове та усне).

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Навчальна практика

Вміти застосовувати й удосконалювати 
навички міжособистісної взаємодії.

Бесіди, пояснення, консультації, 
самостійна робота з 
навчальнометодичною лутературою, 
практичні роботи, демонстрування, 
ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування 
перевірка самостійої роботи, залік, 
програмовий контроль, захист 
результатів практики 

Вміти виявляти, ставити та вирішувати 
проблеми, аналізувати проблемні 
ситуації й приймати обгрунтовані 
рішення для їх розв’язання.

Бесіди, пояснення, консультації, 
самостійна робота з 
навчальнометодичною лутературою, 
практичні роботи, демонстрування, 
ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування 
перевірка самостійої роботи, залік, 
програмовий контроль, захист 
результатів практики 

Мотивувати людей та рухатися до Бесіди, пояснення, консультації, Усне опитування, письмове опитування 



спільної мети. самостійна робота з 
навчальнометодичною лутературою, 
практичні роботи, демонстрування, 
ілюстрування

перевірка самостійої роботи, залік, 
програмовий контроль, захист 
результатів практики 

Вміти адекватно оцінювати нову 
ситуацію та здійснювати пошук 
можливостей до адаптації та дії в її 
умовах.

Бесіди, пояснення, консультації, 
самостійна робота з 
навчальнометодичною лутературою, 
практичні роботи, демонстрування, 
ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування 
перевірка самостійої роботи, залік, 
програмовий контроль, захист 
результатів практики 

Вміти адекватно сприймати критику і 
знаходити відповідні шляхи реагування 
на неї, критично оцінювати власну 
діяльність та її результати.

Бесіди, пояснення, консультації, 
самостійна робота з 
навчальнометодичною лутературою, 
практичні роботи, демонстрування, 
ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування 
перевірка самостійої роботи, залік, 
програмовий контроль, захист 
результатів практики 

Вміти здійснювати пошук інформації в 
мережі Інтернет, вільно застосовувати 
можливості інформаційних технологій у 
професійній діяльності.

Бесіди, пояснення, консультації, 
самостійна робота з 
навчальнометодичною лутературою, 
практичні роботи, демонстрування, 
ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування 
перевірка самостійої роботи, залік, 
програмовий контроль, захист 
результатів практики 

Володіти державною мовою України, 
культурою висловлювання, вмінням 
логічно будувати власне мовлення 
(письмове та усне).

Бесіди, пояснення, консультації, 
самостійна робота з 
навчальнометодичною лутературою, 
практичні роботи, демонстрування, 
ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування 
перевірка самостійої роботи, залік, 
програмовий контроль, захист 
результатів практики 

Вміти вільно оперувати всім 
комплексом отриманих знань.

Бесіди, пояснення, консультації, 
самостійна робота з 
навчальнометодичною лутературою, 
практичні роботи, демонстрування, 
ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування 
перевірка самостійої роботи, залік, 
програмовий контроль, захист 
результатів практики 

Володіти культурою мислення, 
здатністю до узагальнення, аналізу і 
синтезу в професійній діяльності

Бесіди, пояснення, консультації, 
самостійна робота з 
навчальнометодичною лутературою, 
практичні роботи, демонстрування, 
ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування 
перевірка самостійої роботи, залік, 
програмовий контроль, захист 
результатів практики 

Вміти знаходити адекватні засоби 
презентації результату своєї творчої 
(інтелектуальної) діяльності.

Бесіди, пояснення, консультації, 
самостійна робота з 
навчальнометодичною лутературою, 
практичні роботи, демонстрування, 
ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування 
перевірка самостійої роботи, залік, 
програмовий контроль, захист 
результатів практики 

Володіти методикою дослідницько-
пошукової роботи.

Бесіди, пояснення, консультації, 
самостійна робота з 
навчальнометодичною лутературою, 
практичні роботи, демонстрування, 
ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування 
перевірка самостійої роботи, залік, 
програмовий контроль, захист 
результатів практики 

 Вміти орієнтуватися у напрямках та 
концепціях сучасного художнього 
життя, у розвитку сценічного 
мистецтва, осмислювати тенденції 
сучасних культурно-мистецьких 
процесів.

Бесіди, пояснення, консультації, 
самостійна робота з 
навчальнометодичною лутературою, 
практичні роботи, демонстрування, 
ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування 
перевірка самостійої роботи, залік, 
програмовий контроль, захист 
результатів практики 

Володіти професійною етикою. Бесіди, пояснення, консультації, 
самостійна робота з 
навчальнометодичною лутературою, 
практичні роботи, демонстрування, 
ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування 
перевірка самостійої роботи, залік, 
програмовий контроль, захист 
результатів практики 

Вміти здійснювати спілкування в 
діалоговому режимі з широкою 
професійною та науковою спільнотою 
та громадськістю щодо питань 
сценічного мистецтва.

Бесіди, пояснення, консультації, 
самостійна робота з 
навчальнометодичною лутературою, 
практичні роботи, демонстрування, 
ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування 
перевірка самостійої роботи, залік, 
програмовий контроль, захист 
результатів практики 

 Володіти методикою медійно-
комунікативної роботи.

Бесіди, пояснення, консультації, 
самостійна робота з 
навчальнометодичною лутературою, 
практичні роботи, демонстрування, 
ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування 
перевірка самостійої роботи, залік, 
програмовий контроль, захист 
результатів практики 

Ознайомча (споглядальна) практика 

 Вміти застосовувати й удосконалювати 
навички міжособистісної взаємодії.

Контроль виконання індивідуальних та 
групових завдань, перевірка 
самостійної роботи 

Перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних та групових 
завдань, захист результатів практики

Вміти виявляти, ставити та вирішувати 
проблеми, аналізувати проблемні 
ситуації й приймати обгрунтовані 
рішення для їх розв’язання.

Контроль виконання індивідуальних та 
групових завдань, перевірка 
самостійної роботи 

Перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних та групових 
завдань, захист результатів практики

Вміти орієнтуватися у напрямках та 
концепціях сучасного художнього 
життя, у розвитку сценічного 
мистецтва, осмислювати тенденції 
сучасних культурно-мистецьких 
процесів.

Контроль виконання індивідуальних та 
групових завдань, перевірка 
самостійної роботи 

Перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних та групових 
завдань, захист результатів практики

 Вміти адекватно оцінювати нову 
ситуацію та здійснювати пошук 
можливостей до адаптації та дії в її 
умовах.

Контроль виконання індивідуальних та 
групових завдань, перевірка 
самостійної роботи 

Перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних та групових 
завдань, захист результатів практики

Володіти державною мовою України, 
культурою висловлювання, вмінням 
логічно будувати власне мовлення 
(письмове та усне).

Контроль виконання індивідуальних та 
групових завдань, перевірка 
самостійної роботи 

Перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних та групових 
завдань, захист результатів практики

Історія театральної критики

Володіти методикою дослідницько-
пошукової роботи.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти навичками наукового 
опрацювання літератури (включаючи 
оформлення бібліографії, правила 
цитування тощо), вміти застосовувати 
раціональні прийоми пошуку, відбору, 
систематизації та використання 
інформації.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти орієнтуватися у напрямках та 
концепціях сучасного художнього 
життя, у розвитку сценічного 
мистецтва, осмислювати тенденції 
сучасних культурно-мистецьких 
процесів.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота



Вміти оцінювати досягнення художньої 
культури в історичному контексті, 
здійснювати аргументований 
критичний аналіз творів сценічного 
мистецтва

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Знати основні етапи (епохи, стилі, 
напрямки) у розвитку музики, 
літератури, образотворчого мистецтва, 
кіно; історичні та сучасні факти про 
життя і творчість видатних 
особистостей у сфері мистецтва

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

 Знати історію відповідної галузі 
світового й українського сценічного 
мистецтва, особливості організації 
сценічної справи у межах різних 
історичних (культурних) епох.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти адекватно сприймати критику і 
знаходити відповідні шляхи реагування 
на неї, критично оцінювати власну 
діяльність та її результати.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти здійснювати пошук інформації в 
мережі Інтернет, вільно застосовувати 
можливості інформаційних технологій у 
професійній діяльності.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти державною мовою України, 
культурою висловлювання, вмінням 
логічно будувати власне мовлення 
(письмове та усне).

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти культурою мислення, 
здатністю до узагальнення, аналізу і 
синтезу в професійній діяльності

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

 Вміти вільно оперувати всім 
комплексом отриманих знань.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Науковий семінар

 Володіти професійною етикою. Практичні заняття, бесіди, розповідь, 
пояснення, консультації, ігровий етод, 
дискусія, практичні роботи, 
демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
захист курсової роботи

Вміти здійснювати спілкування в 
діалоговому режимі з широкою 
професійною та науковою спільнотою 
та громадськістю щодо питань 
сценічного мистецтва.

Практичні заняття, бесіди, розповідь, 
пояснення, консультації, ігровий етод, 
дискусія, практичні роботи, 
демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
захист курсової роботи

Брати участь у розробці й реалізації 
просвітницьких проектів, спрямованих 
на популяризацію історичних досягнень 
українського й світового сценічного 
мистецтва, пропагувати високохудожні 
витвори сучасного мистецтва.

Практичні заняття, бесіди, розповідь, 
пояснення, консультації, ігровий етод, 
дискусія, практичні роботи, 
демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
захист курсової роботи

 Володіти професійною лексикою, 
грамотно використовувати її у 
подальшій професійній діяльності.

Практичні заняття, бесіди, розповідь, 
пояснення, консультації, ігровий етод, 
дискусія, практичні роботи, 
демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
захист курсової роботи

Володіти навичками наукового 
опрацювання літератури (включаючи 
оформлення бібліографії, правила 
цитування тощо), вміти застосовувати 
раціональні прийоми пошуку, відбору, 
систематизації та використання 
інформації.

Практичні заняття, бесіди, розповідь, 
пояснення, консультації, ігровий етод, 
дискусія, практичні роботи, 
демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
захист курсової роботи

Вміти оцінювати досягнення художньої 
культури в історичному контексті, 
здійснювати аргументований 
критичний аналіз творів сценічного 
мистецтва

Практичні заняття, бесіди, розповідь, 
пояснення, консультації, ігровий етод, 
дискусія, практичні роботи, 
демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
захист курсової роботи

Знати основні етапи (епохи, стилі, 
напрямки) у розвитку музики, 
літератури, образотворчого мистецтва, 
кіно; історичні та сучасні факти про 
життя і творчість видатних 
особистостей у сфері мистецтва

Практичні заняття, бесіди, розповідь, 
пояснення, консультації, ігровий етод, 
дискусія, практичні роботи, 
демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
захист курсової роботи

Знати історію відповідної галузі 
світового й українського сценічного 
мистецтва, особливості організації 
сценічної справи у межах різних 
історичних (культурних) епох.

Практичні заняття, бесіди, розповідь, 
пояснення, консультації, ігровий етод, 
дискусія, практичні роботи, 
демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
захист курсової роботи

Володіти методикою театрально-
педагогічної роботи.

Практичні заняття, бесіди, розповідь, 
пояснення, консультації, ігровий етод, 
дискусія, практичні роботи, 
демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
захист курсової роботи

Володіти методикою медійно-
комунікативної роботи.

Практичні заняття, бесіди, розповідь, 
пояснення, консультації, ігровий етод, 
дискусія, практичні роботи, 
демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
захист курсової роботи

Володіти методикою аналізу сценічного 
твору.

Практичні заняття, бесіди, розповідь, 
пояснення, консультації, ігровий етод, 
дискусія, практичні роботи, 
демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
захист курсової роботи

 Вміти застосовувати й удосконалювати 
навички міжособистісної взаємодії.

Практичні заняття, бесіди, розповідь, 
пояснення, консультації, ігровий етод, 
дискусія, практичні роботи, 
демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
захист курсової роботи

 Вміти адекватно сприймати критику і 
знаходити відповідні шляхи реагування 
на неї, критично оцінювати власну 
діяльність та її результати.

Практичні заняття, бесіди, розповідь, 
пояснення, консультації, ігровий етод, 
дискусія, практичні роботи, 
демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
захист курсової роботи

Вміти здійснювати пошук інформації в 
мережі Інтернет, вільно застосовувати 
можливості інформаційних технологій у 

Практичні заняття, бесіди, розповідь, 
пояснення, консультації, ігровий етод, 
дискусія, практичні роботи, 

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 



професійній діяльності. демонстрування, ілюстрування захист курсової роботи

Вміти вести на іноземних мовах бесіду-
діалог за фахом; перекладати фахові 
тексти зі словником

Практичні заняття, бесіди, розповідь, 
пояснення, консультації, ігровий етод, 
дискусія, практичні роботи, 
демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
захист курсової роботи

Володіти державною мовою України, 
культурою висловлювання, вмінням 
логічно будувати власне мовлення 
(письмове та усне).

Практичні заняття, бесіди, розповідь, 
пояснення, консультації, ігровий етод, 
дискусія, практичні роботи, 
демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
захист курсової роботи

Вміти вільно оперувати всім 
комплексом отриманих знань.

Практичні заняття, бесіди, розповідь, 
пояснення, консультації, ігровий етод, 
дискусія, практичні роботи, 
демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
захист курсової роботи

Володіти культурою мислення, 
здатністю до узагальнення, аналізу і 
синтезу в професійній діяльності

Практичні заняття, бесіди, розповідь, 
пояснення, консультації, ігровий етод, 
дискусія, практичні роботи, 
демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
захист курсової роботи

Володіти методикою дослідницько-
пошукової роботи.

Практичні заняття, бесіди, розповідь, 
пояснення, консультації, ігровий етод, 
дискусія, практичні роботи, 
демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
захист курсової роботи

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Вміти здійснювати спілкування в 
діалоговому режимі з широкою 
професійною та науковою спільнотою 
та громадськістю щодо питань 
сценічного мистецтва.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти професійною лексикою, 
грамотно використовувати її у 
подальшій професійній діяльності.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти методикою медійно-
комунікативної роботи.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти знаходити адекватні засоби 
презентації результату своєї творчої 
(інтелектуальної) діяльності.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

 Вміти застосовувати й удосконалювати 
навички міжособистісної взаємодії.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти здійснювати пошук інформації в 
мережі Інтернет, вільно застосовувати 
можливості інформаційних технологій у 
професійній діяльності.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти державною мовою України, 
культурою висловлювання, вмінням 
логічно будувати власне мовлення 
(письмове та усне).

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти вільно оперувати всім 
комплексом отриманих знань.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти культурою мислення, 
здатністю до узагальнення, аналізу і 
синтезу в професійній діяльності

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Історія України

 Брати участь у розробці й реалізації 
просвітницьких проектів, спрямованих 
на популяризацію історичних досягнень 
українського й світового сценічного 
мистецтва, пропагувати високохудожні 
витвори сучасного мистецтва.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти застосовувати й удосконалювати 
навички міжособистісної взаємодії.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти здійснювати пошук інформації в 
мережі Інтернет, вільно застосовувати 
можливості інформаційних технологій у 
професійній діяльності.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти державною мовою України, 
культурою висловлювання, вмінням 
логічно будувати власне мовлення 
(письмове та усне).

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

 Вміти вільно оперувати всім 
комплексом отриманих знань.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти культурою мислення, 
здатністю до узагальнення, аналізу і 
синтезу в професійній діяльності

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Іноземна мова

Вміти застосовувати й удосконалювати 
навички міжособистісної взаємодії.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота



Вміти здійснювати пошук інформації в 
мережі Інтернет, вільно застосовувати 
можливості інформаційних технологій у 
професійній діяльності.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти вести на іноземних мовах бесіду-
діалог за фахом; перекладати фахові 
тексти зі словником

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

 Вміти вільно оперувати всім 
комплексом отриманих знань.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти культурою мислення, 
здатністю до узагальнення, аналізу і 
синтезу в професійній діяльності

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти знаходити адекватні засоби 
презентації результату своєї творчої 
(інтелектуальної) діяльності.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

 Володіти методикою медійно-
комунікативної роботи.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти професійною лексикою, 
грамотно використовувати її у 
подальшій професійній діяльності.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

 Вміти здійснювати спілкування в 
діалоговому режимі з широкою 
професійною та науковою спільнотою 
та громадськістю щодо питань 
сценічного мистецтва.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Історія української культури 

Брати участь у розробці й реалізації 
просвітницьких проектів, спрямованих 
на популяризацію історичних досягнень 
українського й світового сценічного 
мистецтва, пропагувати високохудожні 
витвори сучасного мистецтва.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти орієнтуватися у напрямках та 
концепціях сучасного художнього 
життя, у розвитку сценічного 
мистецтва, осмислювати тенденції 
сучасних культурно-мистецьких 
процесів.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

 Вміти застосовувати й удосконалювати 
навички міжособистісної взаємодії.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти здійснювати пошук інформації в 
мережі Інтернет, вільно застосовувати 
можливості інформаційних технологій у 
професійній діяльності.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти державною мовою України, 
культурою висловлювання, вмінням 
логічно будувати власне мовлення 
(письмове та усне).

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти вільно оперувати всім 
комплексом отриманих знань.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти культурою мислення, 
здатністю до узагальнення, аналізу і 
синтезу в професійній діяльності

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Філософія

Брати участь у розробці й реалізації 
просвітницьких проектів, спрямованих 
на популяризацію історичних досягнень 
українського й світового сценічного 
мистецтва, пропагувати високохудожні 
витвори сучасного мистецтва.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти знаходити адекватні засоби 
презентації результату своєї творчої 
(інтелектуальної) діяльності.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти застосовувати й удосконалювати 
навички міжособистісної взаємодії.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти виявляти, ставити та вирішувати 
проблеми, аналізувати проблемні 
ситуації й приймати обгрунтовані 
рішення для їх розв’язання.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти адекватно оцінювати нову 
ситуацію та здійснювати пошук 
можливостей до адаптації та дії в її 
умовах.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти адекватно сприймати критику і Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, Усне опитування, письмове опитування, 



знаходити відповідні шляхи реагування 
на неї, критично оцінювати власну 
діяльність та її результати.

консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти здійснювати пошук інформації в 
мережі Інтернет, вільно застосовувати 
можливості інформаційних технологій у 
професійній діяльності.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти вільно оперувати всім 
комплексом отриманих знань.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти культурою мислення, 
здатністю до узагальнення, аналізу і 
синтезу в професійній діяльності

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти державною мовою України, 
культурою висловлювання, вмінням 
логічно будувати власне мовлення 
(письмове та усне).

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Фізвиховання

Вміти застосовувати й удосконалювати 
навички міжособистісної взаємодії.

Практичні заняття, бесіди, розповідь, 
пояснення, консультації, ігровий етод, 
дискусія, самостійна робота з 
навчально-методичною літературою, 
практичні роботи, демонстрування, 
ілюстрування

комплексом отриманих знань
Практичні заняття, бесіди, розповідь, 
пояснення, консультації, ігровий етод, 
дискусія, самостійна робота з 
навчально-методичною літературою, 
практичні роботи, демонстрування, 
ілюстрування
Контроль виконання індивідуальних 
завдань, залік

 Вміти вільно оперувати всім 
комплексом отриманих знань.

Практичні заняття, бесіди, розповідь, 
пояснення, консультації, ігровий етод, 
дискусія, самостійна робота з 
навчально-методичною літературою, 
практичні роботи, демонстрування, 
ілюстрування

комплексом отриманих знань
Практичні заняття, бесіди, розповідь, 
пояснення, консультації, ігровий етод, 
дискусія, самостійна робота з 
навчально-методичною літературою, 
практичні роботи, демонстрування, 
ілюстрування
Контроль виконання індивідуальних 
завдань, залік

Історія зарубіжного театру 

Вміти здійснювати спілкування в 
діалоговому режимі з широкою 
професійною та науковою спільнотою 
та громадськістю щодо питань 
сценічного мистецтва.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Брати участь у розробці й реалізації 
просвітницьких проектів, спрямованих 
на популяризацію історичних досягнень 
українського й світового сценічного 
мистецтва, пропагувати високохудожні 
витвори сучасного мистецтва.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти навичками наукового 
опрацювання літератури (включаючи 
оформлення бібліографії, правила 
цитування тощо), вміти застосовувати 
раціональні прийоми пошуку, відбору, 
систематизації та використання 
інформації.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти орієнтуватися у напрямках та 
концепціях сучасного художнього 
життя, у розвитку сценічного 
мистецтва, осмислювати тенденції 
сучасних культурно-мистецьких 
процесів.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти оцінювати досягнення художньої 
культури в історичному контексті, 
здійснювати аргументований 
критичний аналіз творів сценічного 
мистецтва

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Знати основні етапи (епохи, стилі, 
напрямки) у розвитку музики, 
літератури, образотворчого мистецтва, 
кіно; історичні та сучасні факти про 
життя і творчість видатних 
особистостей у сфері мистецтва

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Знати історію відповідної галузі 
світового й українського сценічного 
мистецтва, особливості організації 
сценічної справи у межах різних 
історичних (культурних) епох.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

 Володіти методикою медійно-
комунікативної роботи.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

 Володіти методикою дослідницько-
пошукової роботи.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

 Володіти методикою аналізу 
сценічного твору.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти адекватно оцінювати нову 
ситуацію та здійснювати пошук 
можливостей до адаптації та дії в її 
умовах.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти здійснювати пошук інформації в 
мережі Інтернет, вільно застосовувати 
можливості інформаційних технологій у 
професійній діяльності.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота



 Вміти вільно оперувати всім 
комплексом отриманих знань.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти культурою мислення, 
здатністю до узагальнення, аналізу і 
синтезу в професійній діяльності

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти державною мовою України, 
культурою висловлювання, вмінням 
логічно будувати власне мовлення 
(письмове та усне).

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Редагування

Володіти державною мовою України, 
культурою висловлювання, вмінням 
логічно будувати власне мовлення 
(письмове та усне).

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти здійснювати пошук інформації в 
мережі Інтернет, вільно застосовувати 
можливості інформаційних технологій у 
професійній діяльності.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти адекватно сприймати критику і 
знаходити відповідні шляхи реагування 
на неї, критично оцінювати власну 
діяльність та її результати.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти застосовувати й удосконалювати 
навички міжособистісної взаємодії.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти професійною етикою. Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти здійснювати спілкування в 
діалоговому режимі з широкою 
професійною та науковою спільнотою 
та громадськістю щодо питань 
сценічного мистецтва.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Брати участь у розробці й реалізації 
просвітницьких проектів, спрямованих 
на популяризацію історичних досягнень 
українського й світового сценічного 
мистецтва, пропагувати високохудожні 
витвори сучасного мистецтва.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти професійною лексикою, 
грамотно використовувати її у 
подальшій професійній діяльності.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти навичками наукового 
опрацювання літератури (включаючи 
оформлення бібліографії, правила 
цитування тощо), вміти застосовувати 
раціональні прийоми пошуку, відбору, 
систематизації та використання 
інформації.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти методикою медійно-
комунікативної роботи.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

 Володіти методикою дослідницько-
пошукової роботи.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти методикою аналізу сценічного 
твору.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти знаходити адекватні засоби 
презентації результату своєї творчої 
(інтелектуальної) діяльності.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота
Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти виявляти, ставити та вирішувати 
проблеми, аналізувати проблемні 
ситуації й приймати обгрунтовані 
рішення для їх розв’язання.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Історія українського театру

Володіти методикою дослідницько-
пошукової роботи.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота, залік

Знати історію відповідної галузі 
світового й українського сценічного 
мистецтва, особливості організації 
сценічної справи у межах різних 
історичних (культурних) епох.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота, залік

Володіти методикою медійно-
комунікативної роботи.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 



робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота, залік

 Володіти методикою аналізу 
сценічного твору.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота, залік

 Вміти адекватно оцінювати нову 
ситуацію та здійснювати пошук 
можливостей до адаптації та дії в її 
умовах.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота, залік

Вміти здійснювати пошук інформації в 
мережі Інтернет, вільно застосовувати 
можливості інформаційних технологій у 
професійній діяльності.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота, залік

Володіти державною мовою України, 
культурою висловлювання, вмінням 
логічно будувати власне мовлення 
(письмове та усне).

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота, залік

 Вміти вільно оперувати всім 
комплексом отриманих знань.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота, залік

Володіти культурою мислення, 
здатністю до узагальнення, аналізу і 
синтезу в професійній діяльності

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота, залік

Знати основні етапи (епохи, стилі, 
напрямки) у розвитку музики, 
літератури, образотворчого мистецтва, 
кіно; історичні та сучасні факти про 
життя і творчість видатних 
особистостей у сфері мистецтва

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота, залік

Вміти оцінювати досягнення художньої 
культури в історичному контексті, 
здійснювати аргументований 
критичний аналіз творів сценічного 
мистецтва

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота, залік

Вміти орієнтуватися у напрямках та 
концепціях сучасного художнього 
життя, у розвитку сценічного 
мистецтва, осмислювати тенденції 
сучасних культурно-мистецьких 
процесів.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота, залік

Володіти навичками наукового 
опрацювання літератури (включаючи 
оформлення бібліографії, правила 
цитування тощо), вміти застосовувати 
раціональні прийоми пошуку, відбору, 
систематизації та використання 
інформації.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота, залік

Вміти здійснювати спілкування в 
діалоговому режимі з широкою 
професійною та науковою спільнотою 
та громадськістю щодо питань 
сценічного мистецтва.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота, залік

Брати участь у розробці й реалізації 
просвітницьких проектів, спрямованих 
на популяризацію історичних досягнень 
українського й світового сценічного 
мистецтва, пропагувати високохудожні 
витвори сучасного мистецтва.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота, залік

Історія кіномистецтва

 Володіти методикою медійно-
комунікативної роботи.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

 Володіти методикою дослідницько-
пошукової роботи.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

 Володіти методикою аналізу 
сценічного твору.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти адекватно оцінювати нову 
ситуацію та здійснювати пошук 
можливостей до адаптації та дії в її 
умовах.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота
Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти здійснювати пошук інформації в 
мережі Інтернет, вільно застосовувати 
можливості інформаційних технологій у 
професійній діяльності.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти державною мовою України, 
культурою висловлювання, вмінням 
логічно будувати власне мовлення 
(письмове та усне).

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

 Вміти вільно оперувати всім 
комплексом отриманих знань.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота



Володіти культурою мислення, 
здатністю до узагальнення, аналізу і 
синтезу в професійній діяльності

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

 Знати історію відповідної галузі 
світового й українського сценічного 
мистецтва, особливості організації 
сценічної справи у межах різних 
історичних (культурних) епох.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

 Знати основні етапи (епохи, стилі, 
напрямки) у розвитку музики, 
літератури, образотворчого мистецтва, 
кіно; історичні та сучасні факти про 
життя і творчість видатних 
особистостей у сфері мистецтва

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти орієнтуватися у напрямках та 
концепціях сучасного художнього 
життя, у розвитку сценічного 
мистецтва, осмислювати тенденції 
сучасних культурно-мистецьких 
процесів.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти оцінювати досягнення художньої 
культури в історичному контексті, 
здійснювати аргументований 
критичний аналіз творів сценічного 
мистецтва

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти здійснювати спілкування в 
діалоговому режимі з широкою 
професійною та науковою спільнотою 
та громадськістю щодо питань 
сценічного мистецтва.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Брати участь у розробці й реалізації 
просвітницьких проектів, спрямованих 
на популяризацію історичних досягнень 
українського й світового сценічного 
мистецтва, пропагувати високохудожні 
витвори сучасного мистецтва.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти навичками наукового 
опрацювання літератури (включаючи 
оформлення бібліографії, правила 
цитування тощо), вміти застосовувати 
раціональні прийоми пошуку, відбору, 
систематизації та використання 
інформації.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Безпека життєдіяльності (безпека життєд.,  цив. захист  та сестринська справа) і охорона праці (основи охорони праці та 
охор. праці в галузі)

Вміти виявляти, ставити та вирішувати 
проблеми, аналізувати проблемні 
ситуації й приймати обгрунтовані 
рішення для їх розв’язання.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Мотивувати людей та рухатися до 
спільної мети.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти адекватно оцінювати нову 
ситуацію та здійснювати пошук 
можливостей до адаптації та дії в її 
умовах.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти державною мовою України, 
культурою висловлювання, вмінням 
логічно будувати власне мовлення 
(письмове та усне).

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Театральна педагогіка

Брати участь у розробці й реалізації 
просвітницьких проектів, спрямованих 
на популяризацію історичних досягнень 
українського й світового сценічного 
мистецтва, пропагувати високохудожні 
витвори сучасного мистецтва.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти професійною лексикою, 
грамотно використовувати її у 
подальшій професійній діяльності.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти оцінювати досягнення художньої 
культури в історичному контексті, 
здійснювати аргументований 
критичний аналіз творів сценічного 
мистецтва

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

 Володіти методикою театрально-
педагогічної роботи.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

 Володіти методикою дослідницько-
пошукової роботи.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

 Вміти виявляти, ставити та вирішувати 
проблеми, аналізувати проблемні 
ситуації й приймати обгрунтовані 
рішення для їх розв’язання.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

 Вміти здійснювати пошук інформації в 
мережі Інтернет, вільно застосовувати 
можливості інформаційних технологій у 
професійній діяльності.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти державною мовою України, 
культурою висловлювання, вмінням 
логічно будувати власне мовлення 
(письмове та усне).

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 



ілюстрування, дослідні роботи контрольна робота
Володіти культурою мислення, 
здатністю до узагальнення, аналізу і 
синтезу в професійній діяльності

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Театрознавство

Володіти державною мовою України, 
культурою висловлювання, вмінням 
логічно будувати власне мовлення 
(письмове та усне).

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, іспит, тестування, модульна 
контрольна робота

 Вміти вільно оперувати всім 
комплексом отриманих знань.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, іспит, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти культурою мислення, 
здатністю до узагальнення, аналізу і 
синтезу в професійній діяльності

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, іспит, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти вести на іноземних мовах бесіду-
діалог за фахом; перекладати фахові 
тексти зі словником

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, іспит, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти здійснювати пошук інформації в 
мережі Інтернет, вільно застосовувати 
можливості інформаційних технологій у 
професійній діяльності.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, іспит, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти адекватно сприймати критику і 
знаходити відповідні шляхи реагування 
на неї, критично оцінювати власну 
діяльність та її результати.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, іспит, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти адекватно оцінювати нову 
ситуацію та здійснювати пошук 
можливостей до адаптації та дії в її 
умовах.
 

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, іспит, тестування, модульна 
контрольна робота

 Володіти професійною етикою. Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, іспит, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти здійснювати спілкування в 
діалоговому режимі з широкою 
професійною та науковою спільнотою 
та громадськістю щодо питань 
сценічного мистецтва.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, іспит, тестування, модульна 
контрольна робота

Брати участь у розробці й реалізації 
просвітницьких проектів, спрямованих 
на популяризацію історичних досягнень 
українського й світового сценічного 
мистецтва, пропагувати високохудожні 
витвори сучасного мистецтва.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, іспит, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти професійною лексикою, 
грамотно використовувати її у 
подальшій професійній діяльності.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, іспит, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти навичками наукового 
опрацювання літератури (включаючи 
оформлення бібліографії, правила 
цитування тощо), вміти застосовувати 
раціональні прийоми пошуку, відбору, 
систематизації та використання 
інформації.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, іспит, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти орієнтуватися у напрямках та 
концепціях сучасного художнього 
життя, у розвитку сценічного 
мистецтва, осмислювати тенденції 
сучасних культурно-мистецьких 
процесів.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, іспит, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти оцінювати досягнення художньої 
культури в історичному контексті, 
здійснювати аргументований 
критичний аналіз творів сценічного 
мистецтва

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, іспит, тестування, модульна 
контрольна робота

Знати історію відповідної галузі 
світового й українського сценічного 
мистецтва, особливості організації 
сценічної справи у межах різних 
історичних (культурних) епох.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, іспит, тестування, модульна 
контрольна робота

 Володіти методикою театрально-
педагогічної роботи.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, іспит, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти методикою медійно-
комунікативної роботи.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, іспит, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти методикою дослідницько-
пошукової роботи.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, іспит, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти методикою аналізу сценічного 
твору.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, іспит, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти знаходити адекватні засоби Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, Усне опитування, письмове опитування, 



презентації результату своєї творчої 
(інтелектуальної) діяльності.

консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, іспит, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти застосовувати й удосконалювати 
навички міжособистісної взаємодії.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, іспит, тестування, модульна 
контрольна робота

 Вміти виявляти, ставити та вирішувати 
проблеми, аналізувати проблемні 
ситуації й приймати обгрунтовані 
рішення для їх розв’язання.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, іспит, тестування, модульна 
контрольна робота

Мотивувати людей та рухатися до 
спільної мети.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, іспит, тестування, модульна 
контрольна робота

Знати основні етапи (епохи, стилі, 
напрямки) у розвитку музики, 
літератури, образотворчого мистецтва, 
кіно; історичні та сучасні факти про 
життя і творчість видатних 
особистостей у сфері мистецтва

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, іспит, тестування, модульна 
контрольна робота

Вступ у театрознавство

Брати участь у розробці й реалізації 
просвітницьких проектів, спрямованих 
на популяризацію історичних досягнень 
українського й світового сценічного 
мистецтва, пропагувати високохудожні 
витвори сучасного мистецтва.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти професійною лексикою, 
грамотно використовувати її у 
подальшій професійній діяльності.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти оцінювати досягнення художньої 
культури в історичному контексті, 
здійснювати аргументований 
критичний аналіз творів сценічного 
мистецтва

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти виявляти, ставити та вирішувати 
проблеми, аналізувати проблемні 
ситуації й приймати обгрунтовані 
рішення для їх розв’язання.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти здійснювати пошук інформації в 
мережі Інтернет, вільно застосовувати 
можливості інформаційних технологій у 
професійній діяльності.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти державною мовою України, 
культурою висловлювання, вмінням 
логічно будувати власне мовлення 
(письмове та усне).

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти культурою мислення, 
здатністю до узагальнення, аналізу і 
синтезу в професійній діяльності

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти методикою дослідницько-
пошукової роботи.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Теорія драми

Брати участь у розробці й реалізації 
просвітницьких проектів, спрямованих 
на популяризацію історичних досягнень 
українського й світового сценічного 
мистецтва, пропагувати високохудожні 
витвори сучасного мистецтва.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти професійною лексикою, 
грамотно використовувати її у 
подальшій професійній діяльності.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти оцінювати досягнення художньої 
культури в історичному контексті, 
здійснювати аргументований 
критичний аналіз творів сценічного 
мистецтва

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Знати основні етапи (епохи, стилі, 
напрямки) у розвитку музики, 
літератури, образотворчого мистецтва, 
кіно; історичні та сучасні факти про 
життя і творчість видатних 
особистостей у сфері мистецтва

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Знати історію відповідної галузі 
світового й українського сценічного 
мистецтва, особливості організації 
сценічної справи у межах різних 
історичних (культурних) епох.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти методикою дослідницько-
пошукової роботи.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти методикою аналізу сценічного 
твору.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти виявляти, ставити та вирішувати 
проблеми, аналізувати проблемні 
ситуації й приймати обгрунтовані 

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 



рішення для їх розв’язання. літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти здійснювати пошук інформації в 
мережі Інтернет, вільно застосовувати 
можливості інформаційних технологій у 
професійній діяльності.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти державною мовою України, 
культурою висловлювання, вмінням 
логічно будувати власне мовлення 
(письмове та усне).

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти культурою мислення, 
здатністю до узагальнення, аналізу і 
синтезу в професійній діяльності

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Майстерність актора та основи режисури

Володіти методикою театрально-
педагогічної роботи.

Практичні заняття, бесіди, розповідь, 
пояснення, консультації, ігровий етод, 
дискусія, практичні роботи, 
демонстрування, ілюстрування

Контроль виконання індивідуальних та 
групових завдань, залік, екзамен

Вміти знаходити адекватні засоби 
презентації результату своєї творчої 
(інтелектуальної) діяльності.

Практичні заняття, бесіди, розповідь, 
пояснення, консультації, ігровий етод, 
дискусія, практичні роботи, 
демонстрування, ілюстрування

Контроль виконання індивідуальних та 
групових завдань, залік, екзамен

Вміти застосовувати й удосконалювати 
навички міжособистісної взаємодії.

Практичні заняття, бесіди, розповідь, 
пояснення, консультації, ігровий етод, 
дискусія, практичні роботи, 
демонстрування, ілюстрування

Контроль виконання індивідуальних та 
групових завдань, залік, екзамен

Вміти виявляти, ставити та вирішувати 
проблеми, аналізувати проблемні 
ситуації й приймати обгрунтовані 
рішення для їх розв’язання.

Практичні заняття, бесіди, розповідь, 
пояснення, консультації, ігровий етод, 
дискусія, практичні роботи, 
демонстрування, ілюстрування

Контроль виконання індивідуальних та 
групових завдань, залік, екзамен

Мотивувати людей та рухатися до 
спільної мети.

Практичні заняття, бесіди, розповідь, 
пояснення, консультації, ігровий етод, 
дискусія, практичні роботи, 
демонстрування, ілюстрування

Контроль виконання індивідуальних та 
групових завдань, залік, екзамен

Вміти адекватно оцінювати нову 
ситуацію та здійснювати пошук 
можливостей до адаптації та дії в її 
умовах.

Практичні заняття, бесіди, розповідь, 
пояснення, консультації, ігровий етод, 
дискусія, практичні роботи, 
демонстрування, ілюстрування

Контроль виконання індивідуальних та 
групових завдань, залік, екзамен

Вміти здійснювати пошук інформації в 
мережі Інтернет, вільно застосовувати 
можливості інформаційних технологій у 
професійній діяльності.

Практичні заняття, бесіди, розповідь, 
пояснення, консультації, ігровий етод, 
дискусія, практичні роботи, 
демонстрування, ілюстрування

Контроль виконання індивідуальних та 
групових завдань, залік, екзамен

Володіти державною мовою України, 
культурою висловлювання, вмінням 
логічно будувати власне мовлення 
(письмове та усне).

Практичні заняття, бесіди, розповідь, 
пояснення, консультації, ігровий етод, 
дискусія, практичні роботи, 
демонстрування, ілюстрування

Контроль виконання індивідуальних та 
групових завдань, залік, екзамен

Вміти орієнтуватися у напрямках та 
концепціях сучасного художнього 
життя, у розвитку сценічного 
мистецтва, осмислювати тенденції 
сучасних культурно-мистецьких 
процесів.

Практичні заняття, бесіди, розповідь, 
пояснення, консультації, ігровий етод, 
дискусія, практичні роботи, 
демонстрування, ілюстрування

Контроль виконання індивідуальних та 
групових завдань, залік, екзамен

Брати участь у розробці й реалізації 
просвітницьких проектів, спрямованих 
на популяризацію історичних досягнень 
українського й світового сценічного 
мистецтва, пропагувати високохудожні 
витвори сучасного мистецтва.

Практичні заняття, бесіди, розповідь, 
пояснення, консультації, ігровий етод, 
дискусія, практичні роботи, 
демонстрування, ілюстрування

Контроль виконання індивідуальних та 
групових завдань, залік, екзамен

Вміти здійснювати спілкування в 
діалоговому режимі з широкою 
професійною та науковою спільнотою 
та громадськістю щодо питань 
сценічного мистецтва.

Практичні заняття, бесіди, розповідь, 
пояснення, консультації, ігровий етод, 
дискусія, практичні роботи, 
демонстрування, ілюстрування

Контроль виконання індивідуальних та 
групових завдань, залік, екзамен

 Володіти професійною етикою. Практичні заняття, бесіди, розповідь, 
пояснення, консультації, ігровий етод, 
дискусія, практичні роботи, 
демонстрування, ілюстрування

Контроль виконання індивідуальних та 
групових завдань, залік, екзамен

Історія образотворчого мистецтва та архітектури

Володіти навичками наукового 
опрацювання літератури (включаючи 
оформлення бібліографії, правила 
цитування тощо), вміти застосовувати 
раціональні прийоми пошуку, відбору, 
систематизації та використання 
інформації.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти орієнтуватися у напрямках та 
концепціях сучасного художнього 
життя, у розвитку сценічного 
мистецтва, осмислювати тенденції 
сучасних культурно-мистецьких 
процесів.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Знати основні етапи (епохи, стилі, 
напрямки) у розвитку музики, 
літератури, образотворчого мистецтва, 
кіно; історичні та сучасні факти про 
життя і творчість видатних 
особистостей у сфері мистецтва

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Знати історію відповідної галузі 
світового й українського сценічного 
мистецтва, особливості організації 
сценічної справи у межах різних 
історичних (культурних) епох.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти методикою аналізу сценічного 
твору.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти здійснювати пошук інформації в 
мережі Інтернет, вільно застосовувати 
можливості інформаційних технологій у 
професійній діяльності.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, екзамен, тестування, модульна 



ілюстрування, дослідні роботи контрольна робота
Володіти державною мовою України, 
культурою висловлювання, вмінням 
логічно будувати власне мовлення 
(письмове та усне).

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

 Вміти вільно оперувати всім 
комплексом отриманих знань.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти культурою мислення, 
здатністю до узагальнення, аналізу і 
синтезу в професійній діяльності

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти оцінювати досягнення художньої 
культури в історичному контексті, 
здійснювати аргументований 
критичний аналіз творів сценічного 
мистецтва

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Політологія

Володіти методикою медійно-
комунікативної роботи.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти застосовувати й удосконалювати 
навички міжособистісної взаємодії.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти виявляти, ставити та вирішувати 
проблеми, аналізувати проблемні 
ситуації й приймати обгрунтовані 
рішення для їх розв’язання.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Мотивувати людей та рухатися до 
спільної мети.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти адекватно оцінювати нову 
ситуацію та здійснювати пошук 
можливостей до адаптації та дії в її 
умовах.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти адекватно сприймати критику і 
знаходити відповідні шляхи реагування 
на неї, критично оцінювати власну 
діяльність та її результати.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти здійснювати пошук інформації в 
мережі Інтернет, вільно застосовувати 
можливості інформаційних технологій у 
професійній діяльності.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти державною мовою України, 
культурою висловлювання, вмінням 
логічно будувати власне мовлення 
(письмове та усне).

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти вільно оперувати всім 
комплексом отриманих знань.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти культурою мислення, 
здатністю до узагальнення, аналізу і 
синтезу в професійній діяльності

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

 


