
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана 
Франка

Освітня програма 36784 Міжнародне право

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 293 Міжнародне право

 
 

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 36784

Назва ОП Міжнародне право

Галузь знань 29 Міжнародні відносини

Спеціальність 293 Міжнародне право

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Тип освітньої програми Освітньо-наукова

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Магістр (ОКР «спеціаліст»)
 

Термін навчання на освітній 
програмі

4 р. 

Форми здобуття освіти на ОП заочна, очна денна, очна вечірня

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

кафедра міжнародного права, кафедра європейського права факультету 
міжнародних відносин 

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

філософський факультет : кафедра філософії, кафедра психології; 
факультет іноземних мов

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

м. Львів, вул. Університетська,1
м. Львів, вул. Січових Стрільців, 19
м. Львів, вул. Дорошенка, 41
м. Львів, вул. Коперника,3

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 318945

ПІБ гаранта ОП Микієвич Михайло Миколайович

Посада гаранта ОП Завідувач кафедри європейського права, заступник декана факультету 
міжнародних відносин з наукової і навчально-виховної роботи,

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

mykhaylo.mykievych@lnu.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(067)-712-59-46
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Додатковий телефон гаранта ОП +38(067)-800-01-20

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Підготовка здобувачів вищої освіти у Львівському національному університеті імені Івана Франка за спеціальністю 
Міжнародне право здійснюється з моменту створення кафедри у 1991 р. За цей період кандидатські дисертації 
підготувало більше 50 осіб.
Внаслідок реформи підготовки аспірантів в системі вищої освіти України було створено третій (освітньо науковий) 
рівень вищої освіти. ОНП Міжнародне право була розроблена у 2016 р. згідно із чинними на той час вимог Закону 
України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року, Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора 
філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого Постановою Кабінету 
Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261, Національної рамки кваліфікацій, затвердженої Постановою 
Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341, Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 
закладів освіти, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187.  До складу 
робочої групи було включено проф. Микієвича М.М. (гарант ОНП), проф. Грищук О.В. та проф. Репецького В.М. 
Долучились до роботи працівники аспірантури та докторантури, які під керівництвом проректора з наукової роботи 
проф. Гладишевського Р.Є. органнізовували роботу по створенню освітніх програм на третьому (освітньо-
науковому) рівні та забезпечували рекомендації щодо їх змісту та структури. 
ОНП Міжнародне право встановлює вимоги до освітньої та наукової складових, виконання яких є необхідним для 
здобуття глибинних знань із спеціальності, оволодіння загальнонауковими компетентностями, набуття 
універсальних навичок дослідника та здобуття мовних компетентностей. 
В аспекті освітньої складової ОНП Міжнародне право для набуття відповідних компетентностей визначено вимоги 
до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання, закріплено перелік нормативних та вибіркових навчальних 
дисциплін, кількість та розподіл кредитів з обсягом годин, описано анотації освітніх компонентів (навчальних 
дисциплін) із визначенням їх мети, предмету та місця у структурі навчання (логічна послідовність вивчення), 
встановлено графік виконання науково-дослідної роботи, вказані перспективні напрями наукових досліджень та 
тематику дисертаційних досліджень зі спеціальності Міжнародне право. Наукова складова ОНП Міжнародне право 
передбачає необхідність проведення власного наукового дослідження та оформлення його результатів у вигляді 
дисертаційної роботи.
Вже після здійснення ліцензування ОНП за спеціальністю 082“Міжнародне право”, Постановою Кабінету Міністрів 
від 11.02.2017 р. №53 цю спеціальність було перенесено з галузі знань 08 “Право” до галузі знань 29 “Міжнародні 
відносини” та присвоєно код 293 “Міжнародне право”. Цілі, освітні компоненти, програмні результати навчання при 
цьому не були змінені. 
 ОНП підготовки доктора філософії Міжнародне право ефективно впроваджена та реалізується. Кожного року 
проводиться набір аспірантів, тематика наукових досліджень майбутніх докторів філософії відповідає науковим 
інтересам наукових керівників, заняття передбачені навчальним та робочим планом реалізуються в повній мірі, що 
дає змогу досягти описані в освітньо-науковій програмі цілі та компетентності.
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД ОВ З ОД ОВ З

1 курс 2019 - 2020 7 4 0 3 0 0 0

2 курс 2018 - 2019 3 2 0 1 0 0 0

3 курс 2017 - 2018 3 4 0 0 0 0 0

4 курс 2016 - 2017 6 4 0 2 0 0 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 20474 Міжнародне право

другий (магістерський) рівень 20482 Міжнародне право
20483 Міжнародне та європейське право (англомовна)

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

36784 Міжнародне право
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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 1070 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 36784_ONP Mijnarodne 
pravo_293_2017.pdf

nsSqkphsX66j0ymCIP/Aczg8e4AvX1uVh+SYBGUIVSc=

Освітня програма Osvitno-naukova-prohrama-082-
Mizhnarodne-pravo_2016.pdf

l0Wl/URhAivOzedMCZBwQA2Y2LaszIi+mJwcKIeBt10=

Навчальний план за ОП 36784_Navch.plan_denna_2017-
2.pdf

JNJZfbOLVvhYKEQO+if5Q0I+xRpY7QVPBTRacc1toWs
=

Навчальний план за ОП 36784_Navch.plan_zaochna_2017-
2.pdf

/Es0qxgXkHzuAC3wPOorTNhD1VwSvXvl+kNx9Ai9oks=

Навчальний план за ОП navch.plan_082-ochna_2016.pdf TY+PnwNJAQWPxyQgijB86IYskFISeef7nifj5mSOcqc=

Навчальний план за ОП navch.plan_082-zaochna_2016.pdf ZFWbsIs5v/+rsBBmUFV/QDZ0FMjTO78JImt0722yCyQ
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

36784_vidguk_Franko 
university.pdf

MNawPj0eNcmTp5wsEVuYDimEe9jJ5MEvyYg2avmiVik
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

36784_vidguk_prof.Kovalchuk 
V..pdf

yFtMMcThfnYF5PZNRQolg/lWWPAiwJQtO9o6kbhywlw
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

36784_vidguk_prof.Kovaliv M..pdf Ifom4twRgOuLvFzFa1BPUbNru7XKVA47FFlPdgqTNZs=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

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

Цілі ОНП Міжнародне право спрямовані на формування в аспірантів компетентностей, пов’язаних із створенням 
нових ідей та розв’язанням комплексних проблем у науковій та практичній діяльності у сфері міжнародного права. 
Для цього ОНП Міжнародне право передбачає необхідність глибокого переосмислення наявних та створення нових 
цілісних теоретичних та прикладних міжнародно-правових знань, формування вмінь та навиків у написанні та 
оформленні результатів наукових робіт, що мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення, освоєння 
методології наукової діяльності та педагогічної діяльності у сфері міжнародного права. Вказані цілі освітньої 
програми забезпечують формування висококваліфікованого, інтегрованого у вітчизняний та міжнародний науково-
освітній простір науковця. Унікальність ОНП Міжнародне право полягає у тому, що підготовка аспірантів 
проводиться на усталених традиціях львівської школи міжнародного права та попереднього довголітнього 
позитивного досвіду.  Підготовка аспірантів на освітній програмі здійснюється у межах сформованих на факультеті 
наукових шкіл з теоретичних питань міжнародного права, практичних проблем європейського права, представники 
та наукові досягнення яких є одними з кращих. Особливість ОНП проявляється і в наявності різноманітних 
напрямів наукової підготовки у межах спеціальності Міжнародне право, які аспірант обирає самостійно. Своєрідний 
набір у їх межах нормативних та вибіркових навчальних дисциплін дозволяє ефективно сформувати відповідні 
компетентності спеціальності Міжнародне право.

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО
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Цілі ОНП Міжнародне право відповідають та доповнюють реалізацію місії та стратегії Львівського університету 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/2016-strategy.pdf). Закріплені ОНП Міжнародне право цілі 
щодо формування необхідних компетентностей та програмних результатів навчання аспірантів пов’язані із місією 
Університету реалізувати освітні та наукові стандарти, генерувати зміни, які потребує регіон, країна, світ, формувати 
особистість – носія інтелектуального та інноваційного потенціалу.
Цілі Програми відповідають і стратегічним напрямам розвитку Університету, зокрема узгоджуються із необхідністю 
поглиблення інтеграції Університету у світовий освітній та науковий простір (наукове дослідження міжнародного 
права), із потребою досягнення найвищих світових стандартів та глобалізації наукових досліджень, дозволяють 
формувати та розвивати науковий кадровий потенціал та наукові школи (стажування науково-педагогічних 
працівників за кордоном, участь у міжнародних грантах), сприяють входженню наукових публікацій у світові 
рейтингові системи та бази даних (публікація у міжнародних журналах, в т. ч. індексованих). Така ціль ОНП 
Міжнародне право, як набуття компетентностей педагогічної діяльності у сфері міжнародного права пов’язана із 
стратегічним напрямом Університету щодо удосконалення та наступності у забезпеченні високої якості освітнього 
процесу, зокрема у формуванні та розвитку професорсько-викладацького потенціалу, у створенні інноваційних 
методологій викладання.

 

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

Для врахування інтересів і пропозицій здобувачів вищої освіти  під час формулювання цілей і програмних 
результатів навчання  та оновлення ОНП проводяться періодичні семінари кафедри міжнародного права та кафедри 
європейського права та засідання круглих столів, де розглядаються пропозиції усіх зацікавлених сторін.
Зокрема, у 2015-2016 та 2017-2018 навчальних роках з магістрантами проводились зустрічі та консультації, на яких 
вони сформували основні свої інтереси та побажання щодо навчання в аспірантурі як щодо освітніх компонентів, так 
і щодо напрямів наукових досліджень.  Пропозиції здобувачів вищої освіти будуть враховані у проєкті ОНП на 2020-
2021 р.  під час її удосконалення шляхом врахування результатів їх опитування (2020 р.)

- роботодавці

Розробка ОНП неможлива була би без основних інтересів та запитів зовнішніх стейкголдерів, зокрема, роботодавців. 
Враховували пропозиції кафедр міжнародного права та європейського права, а також шкіл міжнародного права КНУ 
імені Т.Шевченка та Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого щодо формування освітньої 
та наукової складових ОНП. Такі педагогічні компоненти освітньої програми, як «Педагогіка вищої школи», 
«Психологія вищої школи», «Педагогічна практика» проектувались для того, щоб забезпечити перспективні 
потреби кафедр закладів вищої освіти у науково-педагогічних кадрах у сфері міжнародного права. Також 
перспективні напрями наукових досліджень та тематика дисертаційних досліджень формувались із врахуванням 
тематики наукової роботи кафедр. Крім цього, враховувались інтереси таких органів державної влади, зокрема 
Міністерства закордонних справ України, Міністерства юстиції України, Верховного Суду України, Конституційного 
Суду України, з якими укладені договори співпраці та,  які звертались за наданням науково-експертних висновків 
щодо міжнародних спорів. Відбулись і зустрічі із роботодавцями, зокрема на одній із них обговорили тематики 
наукових досліджень (https://intrel.lnu.edu.ua/news/zustrich-vykladachiv-ta-aspirantiv-kafedr-mizhnarodnoho-ta-
ievropeys-koho-prava-z-predstavnykamy-robotodavtsiv).

- академічна спільнота

Академічною спільнотою щодо здійснення міжнародно-правових досліджень є відповідні науково-дослідні 
інститути та установи. Під час розробки цілей та програмних результатів освітньої програми брались до уваги також 
інтереси також Національної академії правових наук України, Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН 
України, Інституту законодавства Верховної Ради України (враховувались їх наукові досягнення).

- інші стейкхолдери

Іншими стейкхолдерами, інтереси та пропозиції яких враховувались під час формування цілей та програмних 
результатів навчання, були науково-експертні громадські організації - Української асоціації міжнародного права.  
Також враховано інтереси науково-консультативних рад при вищих органах державної влади, зокрема Науково-
консультативна рада Конституційного Суду України, Науково-консультативна рада при Верховному Суді.  Основні 
напрями науково-експертної діяльності цих організацій та проблемні питання у їх діяльності брались до уваги під 
час проектування основних цілей освітньої програми, які спрямовані на формування компетентностей, пов’язаних із 
створенням нових ідей та розв’язанням комплексних проблем у науковій та практичній діяльності.

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці

Цілі та програмні результати навчання ОНП Міжнародне право у значній мірі відображають тенденції розвитку 
спеціальності та ринку праці. Адже саме у цей період є значна потреба у кваліфікованому вирішенні міжнародних 
конфліктів, забезпеченні науково-консультативними висновками органи державної влади у сфері актуального 
міжнародного права. Зокрема, програмні результати навчання, що забезпечуються у межах навчальних дисциплін 
циклу професійної підготовки, враховують тенденції пріоритетних напрямів міжнародно-правової науки. Також 
тематика дисертацій, затверджених у різні навчальні роки (https://intrel.lnu.edu.ua/research/aspiranty-doktoranty), 
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відповідають сучасним тенденціям розвитку науки міжнародного права. Цілі та програмні результати ОНП 
Міжнародне право враховують і тенденції розвитку ринку праці, зокрема у Звіті за результатами аналітичного 
дослідження «Знання та навички випускників закладів вищої освіти через призму відповідності потребам ринку 
праці» (https://minjust.gov.ua/file.s/general/2019/08/06/20190806144026-27.pdf), визначені потреби ринку праці у 
навичках аналітичного та критичного мислення, ділового спілкування, комунікацій та володіння іноземною мовою 
на рівні, що дає можливість вести переговори, складати правові документи та здійснювати їх переклад. 

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано галузевий та регіональний контекст

Львівський університет є провідним ЗВО в Україні, що проводить підготовку фахівців спеціальності Міжнародне 
право на трьох рівнях освіти. Галузевий та регіональний контекст було враховано під час формулювання основних 
цілей та програмних результатів ОНП шляхом врахування і регіональної специфіки та потреб  на наукові 
дослідження. Аспіранти досліджують міжнародно-правові проблеми через призму врахування регіональних 
особливостей, зокрема, транскордонного співробітництва у різних сферах (екологія, міграція, трудові ресурси), 
історико-правові дослідження функціонування Львівської школи міжнародного права, яка має столітні традиції. 
Враховано регіональний контекст і в межах затверджених тем дисертацій аспірантів кафедри міжнародного права, 
що пов’язані із дослідженням історії Львівської школи міжнародного права. Враховано регіональний контекст і в 
межах програмних результатів певних освітніх компонентів, як от в межах навчальної дисципліни «Історія 
міжнародно-правових вчень».

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм

При розробці ОНП Міжнародне право враховувались пропозиції шкіл міжнародного права КНУ імені Т.Шевченка 
та Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого було враховано досвід освітніх програм 
підготовки докторів права таких іноземних ЗВО, як: Гумбольдтський університет (Німеччина) кафедра 
міжнародного права Георга Нольте https://www.hu-berlin.de/de/promovierende - запозичення методології розробки 
таких вибіркових курсів, як міжнародна правотворчість та міжнародна юстиція; школи міжнародного права 
Вроцлавського університету (Польща); Вільнюського університету (Литва).

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом 
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти

Стандарт на вказаному рівні освіти та за вказаною спеціальністю 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 ОНП Міжнародне право у 2016 році та у 2017 році формувались відповідно до 
чинних на той час вимог  Національної рамки кваліфікацій, що була затверджена Постановою Кабінету Міністрів 
України від 23.11.2011 р. №1341. Сьогодні програмні результати навчання ОНП відповідають дев’ятому рівню. 
Вимогам Національної рамки кваліфікацій щодо таких компетентностей, як знання, уміння, комунікація та 
автономність і відповідальність, відповідають програмні результати освітніх компонентів ОНП. Наприклад, вимозі 
щодо засвоєння найбільш передових концептуальних та методологічних знань в науково-дослідній та/або 
професійній діяльності у сфері міжнародного права відповідають програмні результати навчальної дисциплін 
“Сучасні тенденції міжнародного права” в частині формування теоретичних знань про тенденції розвитку 
міжнародно-правової науки. Вимозі Національної рамки кваліфікацій щодо розроблення та реалізація проектів, 
включаючи власні дослідження, відповідають програмні результати, зокрема, навчальної дисципліни “Підготовка 
науково-інноваційного проекту” та "Наукового семінару" в частині вміння аналізувати, оцінювати, співставляти 
результати власних досліджень і представляти їх у вигляді публікації та як основу майбутнього проекту. Нормі 
Національної рамки кваліфікацій щодо критичного аналізу, оцінки та синтезу нових і складних ідей відповідають і 
програмні результати дисципліни “Сучасні тенденції міжнародного права” в частині вміння здійснювати оцінку та 
аналіз міжнародних конфліктів, здійснювати наукове тлумачення міжнародно-правових актів, здійснювати аналіз 
практики застосування міжнародно-правових актів для виявлення проблем правового регулювання в різних сферах 
міжнародно-правових відносин. 
Вимозі Національної рамки кваліфікацій щодо спілкування в діалоговому режимі з широкою науковою спільнотою 
та громадськістю в певній галузі наукової та/або професійної діяльності відповідають програмні результати 
навчальних дисциплін Міжнародна правотворчість, Сучасні тенденції міжнародного права, Міжнародна юстиція, 
зокрема щодо необхідності представлення результатів міжнародно-правових досліджень у міжнародних 
рейтингових журналах і базах даних, аналізувати, систематизувати, порівнювати відомі та розробляти нові 
(удосконалені) способи вирішення проблем у сфері міжнародного права. 

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?
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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)?

0

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

18

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?

Освітня програма складається з освітньої та наукової складових. Освітня складова містить нормативні дисципліни і 
дисципліни вільного вибору аспіранта, розподілені між такими складовими: глибинні знання зі спеціальності, 
загальнонаукові компетентності, універсальні навички та мовні компетентності.  Обов'язкові нормативні 
дисципліни “Сучасні тенденції міжнародного права”, “Науковий семінар” забезпечують глибинні знання зі 
спеціальності, обов'язкова дисципліна “Філософія” забезпечує загальнонаукові компетентності, “Педагогічна 
практика” забезпечує універсальні навички, “Іноземна мова за фаховим спрямуванням” забезпечує мовні 
компетентності.
Вибіркові освітні компоненти “Історія міжнародно-правових вчень”, “Актуальні проблеми права ЄС”, “Міжнародна 
правотворчість”, “Право зовнішніх зносин ЄС”, “Міжнародна юстиція”, “Практика Суду ЄС” забезпечують 
доповнення базових знань глибинними знаннями зі спеціальності міжнародне право. Вибіркові дисципліни 
забезпечуються кафедрами міжнародного та європейського права. Кожен блок вибіркових дисциплін враховує 
спеціалізацію аспіранта згаданих кафедр.
Освітня програма містить також вибіркові освітні компоненти, які дають можливість забезпечити формування 
загальнонаукових компетентностей аспірантів.
Наукова складова опирається в першу чергу на індивідуальну освітню траєкторію аспіранта і пов’язана з 
конкретною темою наукового дослідження та дотриманням індивідуального навчального плану.
Ключову роль відіграють освітні компоненти, які забезпечують глибинні знання зі спеціальності Міжнародне право. 
Дисципліна “Сучасні тенденції міжнародного права” впроваджена для формування компетентностей щодо 
з’ясування закономірностей та існуючих тенденцій з приводу застосування доктрин у практиці держав на 
міжнародній арені, “Науковий семінар” спрямований на отримання як загальних навиків дослідницької роботи, а 
також вміння логічної побудови тверджень та висновків з обраної теми дисертаційного дослідження. «Історія 
міжнародно-правових вчень» формує компетентності необхідні для визначення закономірностей становлення, 
розвитку та функціонування науки міжнародного права, “Актуальні проблеми права ЄС” дають ґрунтовні знання 
закономірностей розвитку феномена європейського права на сучасному етапі його розвитку, «Міжнародна 
правотворчість» зосереджена на вивченні порядку створення норм міжнародного права у сучасному світі, «Право 
зовнішніх зносин ЄС» забезпечує необхідні знання правових механізмів  функціонування інститутів ЄС в сфері 
зовнішніх зносин, «Міжнародна юстиція» зосереджена на особливостях дослідження функціонування міжнародних 
судових установ в сучасному світі, «Практика Суду ЄС» формує компетентності щодо особливостей побудови судової 
системи Європейського Союзу.

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії?

З урахуванням специфіки освітньо-наукового характеру підготовки, аспірант вже працює по індивідуальній освітній 
траєкторії. Аспірант проводить наукові дослідження згідно з індивідуальним навчальним планом роботи аспіранта, 
в якому визначаються зміст, терміни виконання та обсяг наукової роботи. Реалізація індивідуального наукового 
плану підтримується проведенням консультацій з науковими керівниками. Крім того для аспіранта існує можливість 
формування індивідуальної освітньої траєкторії шляхом використання процедури академічної мобільності та вибору 
дисциплін. Обсяг навчальних дисциплін за вибором становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів 
ЄКТС ОНП підготовки доктора філософії за спеціальністю Міжнародне право.
Формування індивідуальної освітньої траєкторії висвітлено в «Положенні про організацію освітнього процесу» 
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf), «Тимчасовому положенні про 
порядок організації академічної мобільності здобувачів вищої освіти у Львівському національному університеті 
імені Івана Франка http://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf, «Положенні про 
визнання та перезарахування результатів навчання учасників академічної мобільності у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка» http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/reg-academic-mobility.pdf.

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?

У «Положенні про організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка» 
затвердженого Вченою радою університету протокол №50 від 31.05.2018 р. зазначено, що вибіркові навчальні 
дисципліни запроваджуються, як правило у формі спеціальних навчальних курсів для поглиблення 
загальноосвітньої, фундаментальної та фахової (теоретичної та практичної) підготовки. Вибіркові навчальні 
дисципліни затверджує Вчена рада факультету. Запис на вибіркові навчальні дисципліни організовує деканат 
факультету (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/2015-12-31-polozhennia.pdf).
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Вибір дисципліни вільного вибору аспіранта пропонується з блоків навчальних дисциплін із циклу забезпечення 
глибинних знань зі спеціальності та удосконалення загальнонаукових компетентностей. Аспіранти вивчають 
дисципліни вільного вибору протягом другого року навчання у 3 та 4 семестрах.
Вибір проводиться перед початком кожного навчального року шляхом написання індивідуальних заяв з вибором по 
одній дисципліні з кожного вибіркового блоку на два семестри. Заяви аспіранти подають заступнику декана з 
навчально-методичної роботи, а копії передаються у відділ аспірантури та докторантури. Вибір цих дисциплін 
студент здійснює індивідуально, з урахуванням власних потреб та інтересів щодо обраної теми дисертаційного 
дослідження та майбутньої фахової діяльності. 
Відомості про навчальні дисципліни, що будуть вивчатися за вибором, вносяться до індивідуальних навчальних 
аспірантів.
Аспірант спеціальності 293 «Міжнародне право» має право обирати дисципліни загальним обсягом 18 кредитів. 
Аспірант обирає по одній дисципліні з кожного тематичного блоку обсягом 2-3 дисципліни. Перелік та анотації 
дисциплін за вибором аспіранта містяться в освітньо-науковій програмі (https://intrel.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/Osvitn-o-naukova-prohrama_293_MP.pdf) та робочих навчальних програмах (силабусах) 
https://intrel.lnu.edu.ua/academics/postgraduates.
Відповідно до Тимчасового положення про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора 
філософії  (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf) навчальні дисципліни за 
вибором здобувача вищої освіти включають до індивідуального навчального плану.

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

Навчальний план ОНП підготовки доктора філософії передбачає педагогічну практику загальним обсягом 120 год., 
яку  проходять аспіранти третього  року навчання. Така практика дозволяє здобути ряд необхідних для майбутньої 
кар'єри викладача компетентностей: знання та розуміння методологічних, концептуальних засад організації 
навчальних занять, викладання фахової дисципліни, діяльності викладача та діяльності студентів, теоретико-
методичних аспектів організації кожної складової діяльності. Практика формує вміння самостійно планувати 
структуру навчальних занять,  розробляти методику організації взаємодіяльності викладача та студентів, критично 
аналізувати проведені заняття за визначеними критеріями, оцінювати власні педагогічні дії й дії студентів на 
кожному етапі процесу відповідно до поставленої мети, здійснювати самостійні висновки й приймати рішення щодо 
вдосконалення кожного етапу заняття,  конструктивно спілкуватися з викладачами у процесі аналізу проведених 
навчальних занять; готовність організовувати навчальні заняття відповідно до інноваційних підходів, здатність 
впроваджувати інноваційні моделі, технології в практику організації навчально-виховного процесу. Положення про 
педагогічну практику аспірантів ЛНУ  регламентує порядок і форму проходження педагогічної практики 
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/08/%d0%9f%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-
%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d1%96%d1%87%d0%bd%d1%83-
%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d1%83.pdf

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

Соціальні навички (soft skills) є професійно необхідними для науковця, і для викладача. ОНП дозволяє забезпечити 
набуття упродовж періоду навчання таких soft skills: ораторські здібності (особливо освітній компонент “Педагогіка 
вищої школи”), вміння переконувати та проводити презентації (“Філософія”, “Підготовка науково-інноваційного 
проекту”, “Науковий семінар”), комунікативна компетентність (“Педагогічна практика”, “Іноземна мова за фаховим 
спрямуванням”), вміння вести переговори та вирішувати конфліктні ситуації (“Науковий семінар”, “Психологія 
вищої школи”). 
Наведені soft skills відповідають таким цілям ОНП: поглиблення теоретичної загальноуніверситетської та фахової 
підготовки; підвищення рівня професійної та викладацької майстерності; здобуття теоретичних знань, умінь, 
навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у 
міжнародному праві; розвиток науково-дослідницьких навиків для здійснення самостійних наукових досліджень; 
набуття знань та практичних навиків викладання у вищих навчальних закладах.
Як підготовка в рамках вивчення освітніх компонентів так і попередні результати наукових досліджень аспірантів 
захищаються на  семінарських заняттях та спеціальних засіданнях кафедри. Доповіді проводяться в усній формі та 
за допомогою презентацій. Такі форми та методи навчання дають змогу вдосконалювати комунікативні якості 
аспірантів та набувати лідерських якостей.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Професійний стандарт за відповідною спеціальністю відсутній.

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною 
роботою)?

Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин, що включають у себе як аудиторну, так і самостійну роботу. 
Загальний бюджет навчального часу складає 40 кредитів ЄКТС (1200 годин), з яких обсяг аудиторних становить 540 
годин (45%), а обсяг самостійної роботи здобувачів становить 660 годин (55%).
В аспірантів порівняно з іншими освітніми рівнями набагато менше аудиторного навантаження. Це пов'язано зі 
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специфікою ОНП, а особливо її науковою складовою. Попри те, що навчання передбачає здобуття третього рівня 
освіти та засвоєння основних курсів, ключове місце залишається за підготовкою наукової роботи - дисертації. Тому 
важливе значення має індивідуальний план та організація роботи і консультацій з науковим керівником.
Розподіл годин аудиторних занять на тиждень для аспірантів денної (вечірньої) форми навчання становить: 1 
семестр  - 6,75 год.; 2 семестр - 7 год.; 3 семестр - 7,5 год.; 4 семестр - 8,5 год.; 5 семестр - 2,5 год.; 6 семестр - 0,5 год.; 
7 семестр - 1 год. 8 семестр - не передбачено.
Співвідношення аудиторних годин до годин самостійної роботи становить в освітньому плані  денної (вечірньої) 
форми навчання – 0,818, заочної форми навчання – 0,183.

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

ОНП програма не передбачає  підготовки здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, однак містить окремі 
її елементи.
На факультеті міжнародних відносин постійно проводяться зустрічі викладачів-практиків, а також експертів, 
дипломатів та державних діячів зі студентами та аспірантами. Інформація та короткі прес-релізи проведених 
зустрічей та заходів міститься в рубриці “Новини” на сайті факультету (https://intrel.lnu.edu.ua/news/oholoshennia-
zustrich-z-ekspertamy-rady-yevropy-dr-endi-vil-iamsonom-ta-volodymyrom-kebalom, 
https://intrel.lnu.edu.ua/news/zustrich-z-profesorkoiu-stetsonskoho-universytetu-mayhill-courtney-fowler, 
https://intrel.lnu.edu.ua/news/zustrich-z-profesorom-kaliforniyskoho-derzhavnoho-universytetu-usa-ibrahim-al-marashi, 
https://intrel.lnu.edu.ua/news/zustrich-iz-nadzvychaynym-i-povnovazhnym-poslom-velykoi-brytanii-v-ukraini-melindoiu-
simmonz, https://intrel.lnu.edu.ua/news/zustrich-zi-spetsialistom-svitovoho-banku-olehom-khalaimom)
Сьогодні проводиться загальне університетське опитування роботодавців. Заплановано провести спеціальне 
опитування потенційних роботодавців щодо їхніх очікувань від компетентностей аспірантів, що дозволить 
адаптувати ОП до вимог ринку праці.

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://aspirantura.lnu.edu.ua/documents/ (інформація на сайті Університету відділ аспірантури та докторантури)
https://intrel.lnu.edu.ua/academics/postgraduates (інформація на сайті факультету міжнародних відносин)

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

Згідно з Правилами прийому до аспірантури Львівського університету на конкурсній основі приймають громадян 
України, які здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста. Конкурсний відбір 
проводиться на основі конкурсного балу, який обчислюється як сума балів отриманих під час складання вступних 
іспитів зі спеціальності, філософії та іноземної мови. До конкурсного балу додається додатковий бал за 
навчальні/наукові досягнення.
Прийом на навчання на ОНП здійснюється на конкурсній основі серед осіб, які здобули ступінь магістра 
(спеціаліста). Вступники до аспірантури проходять співбесіду на факультеті перед комісією сформованою на підставі 
наказу ректора, після чого складають іспити з трьох дисциплін: міжнародне право, філософія, іноземна мова.
Програма вступу фахового випробування за спеціальністю Міжнародне право розробляється та постійно 
переглядається кафедрою міжнародного права, схвалюється Вченою радою факультету міжнародних відносин.  
Оцінювання вступників проводиться за чотирибальною системою: «відмінно», «добре», «задовільно», 
«незадовільно». 
Оцінка «задовільно» за іспит зі спеціальності є підставою для відмови у зарахуванні вступника до аспірантури на всі 
форми навчання.
Рішення про зарахування до аспірантури ухвалюють на засіданні Приймальної комісії та формулюють протоколом. 
На підставі рішення Приймальної комісії Ректор Університету видає наказ.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших 
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Питання визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, регулюється Тимчасовим положенням про 
порядок академічної мобільності здобувачів вищої освіти у Львівському національному університеті імені Івана 
Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-ontent/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf) та Положенням про 
визнання та перезарахування результатів навчання учасників академічної мобільності у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/reg-academic-mobility.pdf), а 
також Тимчасовим положенням про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора 
філософії (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf.
Визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, також регулюється згідно «Положення про порядок 
визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах документів про вищу освіту» від 30 грудня 2016 р. 
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/05/reg_others_docs.pdf , «Положення про порядок визнання у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка здобутих в іноземних закладах вищої освіти наукових 
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ступенів»  від 5 листопада 2018 р. https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/reg-foreign_diploma.pdf.
Усі документи розміщення на офіційному сайті та є у вільному доступі.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)?

В рамках реалізації ОНП проводиться процедура визнання наукового ступеня доктора філософії з галузі права, 
викладача кафедри європейського права  П.Присяжного, якого він здобув на докторських студіях Українського 
Вільного Університету у Мюнхені. П. Присяжний навчався в аспірантурі Львівського національного університету 
імені Івана Франка за спеціальністю “міжнародне право” та на докторських студіях Українського Вільного 
Університету у Мюнхені (Німеччина). 

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?

Регулювання питань визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті в Університеті здійснюється 
прийнятим  документом: Порядок визнання у Львівському національному університеті імені Івана Франка 
результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освітіhttps://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/01/reg_inf-educations-results.pdf. Вказаний документ є у вільному доступі на офіційному сайті 
Університету. 

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)

Наразі таких випадків за ОНП Міжнародне право не було.

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, методи навчання і викладання представлені у Тимчасовому положенні про організацію освітнього процесу 
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf. 
Досягнення результатів забезпечується завдяки оптимальному поєднанню таких форм і методів як лекції з 
використанням проблемного підходу й елементами обговорення, практичні заняття, обговорення виконаних 
індивідуальних завдань, дискусії, мозкові штурми, аналіз кейсів, дебати, презентації, консультації, проведення 
наукових семінарів, проходження педагогічної практики, контрольні заходи. Викладання проводиться з 
використанням мультимедійних засобів, комп'ютерного обладнання. 
Основними видами навчальних занять є: лекція; практичне, семінарське, індивідуальне заняття; консультація; 
науковий семінар. Викладачі, які забезпечують викладання дисциплін обирають методи навчання, які сприяють 
отриманню програмних результатів навчання (метод проблемного викладання, пояснювально-ілюстративний, 
дослідницький та ін.), та враховують тематики дисертаційних досліджень.
Як приклад, такі програмні результати навчальної дисципліни «Сучасні тенденції міжнародного права», як 
формування теоретичних знань про тенденції розвитку міжнародно-правової науки та знання теоретичних 
положень у сфері міжнародного права, а також формування практичних навичок щодо втілення тенденцій розвитку 
міжнародно-правової науки у правових дослідженнях, досягаються шляхом проведення лекційних занять, 
самостійної роботи та прийняття екзамену.

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?

Форми та методи навчання та викладання за ОНП Міжнародне право відповідають студентоцентрованому підходу, 
оскільки інтереси аспірантів брались до уваги під час формування програми та при її реалізації, зокрема щодо 
вибору форми навчання, можливості вибору ними вибіркових дисциплін, вибору тематики досліджень з 
урахуванням їх наукових інтересів, можливості формування індивідуального графіку навчання.
На кафедрах для аспірантів забезпечується навчально-дослідницьке середовище, що  орієнтоване на творчий діалог, 
ініціативу й активність здобувача, розвиток критичного мислення.  Діє інформаційна система для забезпечення 
індивідуальних навчальних траєкторій, розроблено і оприлюднено стратегії та критерії оцінювання.
Методи навчання і викладання зумовлювались також і інтересами аспірантів. Активні та інтерактивні методи 
навчання у моделях «діалогу» та «полілогу» використовувались під час проведення лекцій та практичних занять. 
Ефективним щодо врахування інтересів аспірантів було проведення проблемних лекцій, міні-лекцій, роботи в малих 
групах, семінарів-дискусій, мозкових атак, використання кейс методу та презентацій.
Опитування аспірантів щодо методів навчання засвідчює високий рівень їх задоволеності, зокрема щодо методів 
проведення занять: 100 % влаштовує опитаних; щодо форм (методів) проведення лекцій – 90 %; щодо форм 
(методів) проведення практичних занять – 90 %. Рівень задоволеності аспірантів щодо методів навчання та 
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викладання окремих навчальних дисциплін є досить високим.

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП 
принципам академічної свободи

Методи навчання та викладання, що застосовуються до ОП базуються на принципах свободи і творчості, поширення 
знань та інформації, проведення наукових досліджень та використання їх результатів. Відповідно до «Положення 
про організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка» освітня 
діяльність спрямована на створення умов для особистого розвитку і творчості самореалізації аспірантів, 
формування у них освіченої, гармонійно-розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, 
професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку в соціально-культурній сфері, зорієнтована на 
розроблення та запровадження освітніх інноваційних технологій та врахування їх можливостей у здобутті якісної 
освіти. Академічна свобода передбачає право аспірантів Університету отримувати винятково ті знання, які 
відповідають їхнім здібностям і потребам. Аспіранти мають право і можливість вільно обирати теми наукових 
досліджень, теми наукових виступів на конференціях і семінарах кафедри, формувати індивідуальну освітню 
траєкторію.
Викладачі, самостійно з урахуванням принципів академічної свободи формують зміст навчального матеріалу у 
межах відповідних навчальних дисциплін,  проводять вибір педагогічних прийомів та засобів під час проведення 
лекційних, практичних та семінарських занять, автономно та самостійно. Так, науково-педагогічні працівники 
формують та удосконалюють робочі програми своїх навчальних дисциплін на власний розсуд із врахування 
сучасних наукових досягнень.

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація щодо цілей, 
змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих 
освітніх компонентів *

Перед початком навчального року (семестру) у встановлені терміни відділ аспірантури та факультет планують 
графік освітнього процесу, розклад занять, розклад консультацій викладачів, розклад заліків та екзаменів, анотації 
навчальних дисциплін, робочі програми навчальних дисциплін та інші методичні матеріали. Зазначена форма 
інформування учасників освітнього процесу є, на наше переконання, найбільш зручною та ефективною як для 
викладачів, так і для аспірантів. Крім того, у разі термінових змін у розкладі, аспіранти повідомляються особисто 
викладачем (у випадку його відрядження, або участі у міжнародній конференції і т.д.). Інформація, яка подається 
для здобувачів є доступною та зрозумілою щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання за освітньо-
науковою програмою, щодо порядку та критеріїв  оцінювання стосовно кожної навчальної дисципліни. Вони 
подаються як в паперовому форматі, так і у відкритому доступі на веб-сайтах факультету міжнародних відносин та 
аспірантури:
https://international.lnu.edu.ua/
https://aspirantura.lnu.edu.ua/documents/
При цьому викладачі, котрі забезпечують викладання відповідних навчальних дисциплін, на початку їх проведення 
безпосередньо доводять до відома аспірантів цю необхідну інформацію. Також для аспірантів проводяться 
відповідні консультації, на яких вони можуть отримати необхідну та детальну інформацію щодо цілей, змісту та 
очікуваних результатів навчання відповідних дисциплін, порядку та критеріїв їх оцінювання

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП

Поєднання навчання і науково-практичних досліджень за освітньо-науковою програмою Міжнародне право на 
третьому (освітньо-науковому) рівні є обов’язковою умовою під час реалізації цієї ОП. Для наукового дослідження 
передбачено 2/3 часу аспіранта, що включає в себе написання дисертації, наукових публікацій за результатами 
досліджень; участь у конференціях, форумах, наукових семінарах тощо. Інформація про такі заходи розміщується на 
сайті факультету міжнародних відносин, на сторінках кафедр. ОНП Міжнародне право сформована   таким чином 
аби аспірант зумів ефективно провести власне наукове дослідження, такий процес починається з етапу вибору, 
обговорення та затвердження теми дисертаційної роботи, тоді переходить у стадію проведення наукового 
дослідження, та завершується підсумковими атестаційними заходами та оцінкою дисертаційної роботи, її 
рекомендації до захисту. На кафедрах міжнародного права та європейського права забезпечується  поєднання 
навчання і наукових досліджень через залучення аспірантів до виконання науково-дослідних тем кафедр 
(https://intrel.lnu.edu.ua/research/research-areas). Результати досліджень аспіранти публікують у науковому 
періодичному виданні факультету міжнародних відносин ЛНУ ім. Івана Франка: “Вісник Львівського університету: 
серія міжнародні відносини”( https://intrel.lnu.edu.ua/research/our-publisher), а також публікують свої дослідження 
за результатами участі у щорічних міжнародних конференціях «Сучасні тенденції міжнародних відносин: політика, 
економіка, право» у збірниках матеріалів конференції (https://intrel.lnu.edu.ua/research/inshi-vydannya), у інших 
виданнях у т. ч. закордонних наукових періодичних виданнях інших держав та у виданнях України, які внесено до 
міжнародних наукометричних баз. Аспіранти мають можливість долучатись до проектів, досліджень, семінарів, 
круглих столів, які організовують такі науково-дослідні підрозділи як Західноукраїнський дослідний центр 
європейських студій, Інформаційний центр Європейського Союзу, Центр міжнародної безпеки та партнерства та ін. 
(https://intrel.lnu.edu.ua/about/inst).   

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст 
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

Оновлення навчальних дисциплін викладачі здійснюють на основі  наукових досягнень за спеціальністю 
Міжнародне право, позитивних сучасних практик, які вивчають та здобувають за результатами проходження 
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стажувань, проведення власних наукових досліджень.  Оновлення відбувається в залежності від характеру, змісту та 
особливостей навчальної дисципліни, які вони викладають, з врахуванням нових публікацій, які з’явились у 
відкритому доступі і котрі за своїм змістом суттєво доповнюють існуючі доктрини у сфері міжнародного права 
(дисертації, монографії, енциклопедії тощо) (серед таких: Енциклопедія міжнародного права у трьох томах.-К, 2014-
2019; Правова доктрина України у 5 томах.-Х.: Право; Сучасні проблеми міжнародного права. До 60-річчя проф. 
Буроменського. Львів-Одеса, 2017). Прикладом цьому є зміни у програмах таких навчальних дисциплін як: «Сучасні 
тенденції міжнародного права», «Актуальні проблеми права ЄС», «Міжнародна юстиція», «Практика  суду ЄС». Ці 
зміни були зумовлені підписанням Договору про асоціацію з ЄС, участю України у міжнародному судовому процесі з 
Російською Федерацією через дії останньої у вигляді актів агресії та окупації Криму та Східних областей України. 
При цьому, нова редакція робочих програм всіх навчальних дисциплін обговорюється на засіданнях кафедр 
Міжнародного та Європейського права, які забезпечують підготовку цих дисциплін. 

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО

Інтернаціоналізація діяльності ЛНУ ім. І. Франка регламентується Стратегією міжнародної діяльності Львівського 
університету (http://international.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/IFNUL_Internationalisation_Strategy_2019_Eng.pdf) та  “Положенням про порядок 
реалізації міжнародних проектів, грантів та договорів” (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/reg_int-
projects.pdf). Реалізовується вказана діяльність через Internatinal Office, Програми міжнародних обмінів, 
Європейські програми і міжнародні проекти, національні програми обміну (плацкарт) тощо. Навчання, викладання 
та наукові дослідження у межах ОНП ґрунтуються на Стратегії міжнародної діяльності Університету 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/reg_int-projects.pdf.  Викладачі активно беруть участь у 
міжнародних наукових заходах (конференціях, семінарах, стажуваннях), а також публікують результати своїх 
наукових досліджень у міжнародних виданнях. Також і наукові праці аспірантів безпосередньо присвячені 
вивченню міжнародного права та представляються за кордоном шляхом їхньої презентації на наукових заходах й 
публікації у міжнародних виданнях. Приклади: проф. Репецький В.М. (2017,2020 Варшава, Польща)(2016 Краків, 
Польща), проф. Микієвич М.М. (2019, Німеччина, Гейдельберг) (2018,Вільнюс, Литва); Земан І.В. (2016, Німеччина, 
Єна) (2019, Німеччина, Берлін)(2018 Польща, Варшава); доц. Гутник В.В. (2019, Відень, Австрія) (2019, Вроцлав, 
Польща) (2018 Вільнюс, Литва); доц.Лисик В.М.(2018, Краків, Польща).

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?

Критерії оцінювання результатів знань здобувачів врегульовано системою оцінювання курсу, що відображено у 
робочих програмах чи силабусах дисциплін. Форми контрольних заходів дозволяють перевірити зміст та обсяг 
(якість та рівень) набутих та засвоєних компетентностей, що передбачені програмними результатами відповідних 
навчальних дисциплін. Різновидами контрольних заходів у межах навчальних дисциплін Програми є поточний та 
підсумковий контроль. Поточний контроль, що здійснюється під час проведення практичних занять, дозволяє 
перевірити якість та рівень підготовленості аспірантів з певних розділів навчальної програми, а також виконання 
індивідуальних завдань. Порядок та систему оцінювання якості та рівня знань при поточному контролі визначає 
робоча програма відповідної навчальної дисципліни. Підсумковий (семестровий) контроль також дозволяє оцінити 
результати навчання аспірантів, передбачений для усіх навчальних дисциплін Програми та проводиться у формі 
семестрового екзамену або заліку. Залежно від програмних результатів навчальних дисциплін, які підлягають 
перевірці, форми проведення семестрового контролю можуть бути усною, письмовою, комбінованою, тестування 
тощо, які встановлюються у робочих програмах відповідних навчальних дисциплін. Семестровий екзамен дозволяє 
перевірити програмні результати навчальних дисциплін зі значним обсягом теоретичного матеріалу, для засвоєння 
якого передбачено проведення практичних занять. За допомогою семестрового екзамену здійснюється перевірка 
засвоєння знань аспірантів у повному обсязі навчального матеріалу за семестр. Екзамен як форма контролю 
встановлений для перевірки досягнення програмних результатів таких навчальних дисциплін Програми, як 
«Сучасні тенденції юридичної науки», «Філософія», «Іноземна мова за фаховим спрямуванням», а також усіх 
вибіркових навчальних дисциплін.  Семестровий залік дозволяє перевірити засвоєння навчального матеріалу з 
дисципліни на підставі результатів виконання усіх видів робіт на практичних заняттях (поточного опитування, 
виконання індивідуальних завдань, вирішення ситуативних завдань, кейсів тощо) протягом семестру. Семестровий 
залік проводиться через виставлення оцінки за результатами поточної успішності і не передбачає обов’язкової 
присутності аспіранта. Залік як форма контрольних заходів передбачена для перевірки програмних результатів 
навчання таких дисциплін Програми, як Педагогіка вищої школи, Методологія підготовки наукової публікації, 
Психологія вищої школи, Підготовка науково-інноваційного проекту, Інформаційні технології та програмування, 
Інтелектуальна власність і трансфер технологій, Інновації та підприємство.

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних 
досягнень здобувачів вищої освіти? коротке поле
Чіткість і зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень аспірантів 
забезпечується шляхом закріплення вимог щодо їх організації та проведення у відповідному положенні 
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https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf. Аспірант отримує усю необхідну 
інформацію щодо навчального курсу та форм контролю, так, на перших заняттях отримує програму (силабус), 
перелік контрольних/екзаменаційних запитань, питання для усного чи письмового опитування, зразки тестів, а 
також інформацію про критерії оцінювання, розподіл балів між окремим компонентами. Також у робочих 
навчальних програмах та силабусах відповідних навчальних дисциплін чітко та зрозуміло описано форми 
контрольних заходів та критерії оцінювання навчальних досягнень. Система оцінювання успішності здобувачів 
вищої освіти доктора філософії у вигляді семестрових екзаменів оцінюється за шкалою ЄКТС, національною 
шкалою (“відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”) та 100-бальною шкалою Університету, а семестрових 
заліків –
за шкалою ЄКТС та національною шкалою (“зараховано”, “не зараховано”). У робочих навчальних програмах  
(силабусах) передбачається опис вимог щодо досягнення відповідних показників шкали та балів оцінювання. 

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?

Інформація про форми контрольних заходів з навчальних курсів та критерії оцінювання знань аспірантів надається 
аспірантам у декілька способів. Насамперед викладачі відповідно до Положення про організацію освітнього процесу 
у Львівському університеті упродовж перших двох тижнів навчання під час лекцій, практичних занять, а також 
консультацій ознайомлюють аспірантів із формою контрольних заходів, передбаченою для навчальної дисципліни, 
та критеріями оцінювання. Інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання міститься у 
документах, що обов’язково розміщені на сайті факультету https://intrel.lnu.edu.ua/ та доступні для ознайомлення 
аспірантів, а інформація щодо проведення контрольних заходів та критеріїв їх оцінювання періодично протягом 
відповідних навчальних років розміщується у рубриці новин сайту факультету 
https://intrel.lnu.edu.ua/students/schedule, а також розсилається на електронні скриньки аспірантів. Інформація про 
терміни залікової та екзаменаційної сесії розміщується на веб-сайтах Університету (відділу аспірантури та 
докторантури), факультету міжнародних відносин за місяць до її початку. Протягом навчального процесу викладачі 
проводять консультації, на яких додатково роз’яснюється інформація про форми контрольних заходів та критерії їх 
оцінювання.

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти 
(за наявності)?

Стандарт за спеціальністю "Міжнародне право" на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти відсутній. 

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Проведення контрольних заходів на усіх рівнях вищої освіти в Університеті 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 (розділу 7). У 2020 році прийнято 
окреме Положення про контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Львівського 
університету https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf. Особливості 
проведення контрольних заходів у межах підготовки здобувачів вищої освіти рівня доктора філософії прописані у 
Розділі 5 «Організація планування та проведення контрольних заходів» Тимчасового положення 
https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf.
Вказані документи розміщені на сайті Львівського університету https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-
tomorrow/documents/education-process/, відділу аспірантури та докторантури https://aspirantura.lnu.edu.ua/ і 
факультету міжнародних відносин https://intrel.lnu.edu.ua/about/introduction.
Рівень задоволеності аспірантів щодо процедур проведення контрольних заходів та їх доступності є досить високим, 
про що свідчать результати опитування аспірантів. Так, щодо оцінки форм поточного і проміжного контролю знань 
– 90 % опитаних влаштовує; критеріїв оцінювання знань поточної та підсумкової успішності – 90 % опитаних 
влаштовує; доведення до відома критеріїв оцінювання знань – 100 % опитаних влаштовує.

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП

Об’єктивність екзаменаторів при оцінюванні забезпечується вчасним повідомленням аспірантам результатів 
поточного контролю успішності; застосуванням системи оцінювання, що відповідає декларованим цілям та 
завданням дисциплін і педагогічної практики; об’єктивними критеріями оцінювання, які деталізуються за видами 
навчальної роботи у робочих програмах і силабусах дисциплін; а також шляхом використання тестів за допомогою 
системи електронного навчання Moodle. Наприклад, захист педпрактики і залік з наукового семінару аспірантів 
відбувається на засіданні кафедри, а до приймання іспитів, зазвичай, залучається двоє викладачів.
Процедури врегулювання конфлікту інтересів визначені нормами чинного законодавства та полягають у тому, що за 
наявності конфлікту інтересів особи повинні звернутись до безпосереднього керівника, зокрема завідувача 
кафедрою, декана або ректора, для вжиття ними необхідних заходів щодо усунення наявного чи потенційного 
конфлікту інтересів. Процедури щодо врегулювання конфлікту інтересів  у Львівському університету закріплені у 
Положенні про Комісію з питань етики та професійної діяльності Львівського університету від 25.09.2019р. (розділ 5 
«Порядок подання та розгляду заяв»). Комісія з питань етики та професійної діяльності розглядає заяви стосовно 
вирішення конфліктів у різних проявах https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_ethics-
comission.pdf. Протягом реалізації освітньо-наукової програми випадків конфлікту інтересів виявлено не було. 
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Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? 
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Порядок повторного проходження контрольних заходів передбачений 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 (п. 7.6.), відповідно до якого аспіранту, який отримав під час 
семестрового контролю не більше трьох незадовільних оцінок, має право ліквідувати академічну заборгованість. 
Строк ліквідації академічної заборгованості встановлюється для таких аспірантів не пізніше ніж початок наступного 
навчального семестру згідно з навчальним планом. Ліквідація академічної заборгованості здійснюється через 
повторне складання екзаменів і заліків не більше двох разів з кожної дисципліни: один раз із залученням 
викладача, другий – за участі комісії, яку створює декан факультету і до складу якої обов’язково входить лектор. 
Додатково це питання врегульовується Тимчасовим положенням https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf, відповідно до якого до заліків та екзаменів не допускаються здобувачі, які 
не з’явились на сесію або були відсутні на заняттях без поважних причин. У таких випадках рішення щодо допуску 
до здачі встановлених форм контролю приймає проректор з наукової роботи.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Порядок оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів для аспірантів закріплений у 
Положенні про забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана 
Франка від 31 жовтня 2018 року https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf (п. 5.6 
та п. 6.). Відповідно до цього положення визначаються критерії необ’єктивного оцінювання та встановлюється 
порядок здійснення апеляції за результатами перевірки наукових публікацій і текстів на плагіат. Апеляцію подає 
особисто автор (автори) роботи на ім’я Ректора Університету впродовж трьох робочих днів після оголошення 
результатів перевірки. За дорученням Ректора Комісія з питань етики та професійної діяльності Вченої ради 
Університету впродовж десяти робочих днів розглядає апеляційну справу. Комісія з питань етики та професійної 
розглядає відповідно оформлену заяву, проводить дії відповідно до процедури,  ознайомлює сторони конфлікту, 
виносить рішення на Вчену раду.

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?

Положення про забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана 
Франка від 31 жовтня 2018 року https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf є 
основним документом, що містить політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності, 
відповідно до п. 1.3. якого воно поширюється і на аспірантів. Також в Університеті діє Кодекс академічної 
доброчесності https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/code_academic_virtue.docx, на підставі якого 
працівники https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/virtue_declaration_employer.docx та здобувачі 
вищої освіти https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/virtue_declaration_applicant.docx підписують 
відповідні декларації про дотримання академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені 
Івана Франка.

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

Одним із пріоритетних завдань гаранта освітньої програми, викладачі є протидія проявам академічної 
недоброчесності. Одним із інструментів такої протидії є  постійне інформування здобувачів про підходи до навчання 
та викладання на засадах взаємодовіри, взаємоповаги, порядності, чесності, об’єктивності, відповідальності, про 
дотримання в освітньому процесі та науковій діяльності Університету академічної доброчесності як науково-
педагогічними працівниками, так і здобувачами вищої освіти, про принципи, котрі задекларовані в Положенні про 
забезпечення академічної доброчесності, Кодексі доброчесності. 
З метою перевірки робіт учасників освітнього процесу на наявність плагіату Університет забезпечує доступ до 
платформ з наданням відповідних сервісів. Для технічного забезпечення діяльності вищезгаданої платформи 
призначено відповідальну особу в Університеті, яка безпосередньо взаємодіє з надавачем вищезазначених послуг, 
створює відповідні профілі для відповідальних осіб на факультетах, проводить консультації, навчання тощо. На 
факультеті призначено відповідальну особу, яка забезпечує технічну перевірку робіт на наявність плагіату. В 
Університеті надається доступ до платформи «Unicheck», сервіси якої дозволяють перевіряти роботи аспірантів та 
науково-педагогічних працівників на наявність плагіату.

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?

Для популяризації академічної доброчесності серед аспірантів проводяться заходи з питань наукової етики та 
недопущення академічного плагіату. В Університеті проводяться заходи, метою яких є популяризація цінностей 
культури академічної доброчесності. Наприклад, в Університеті організовувався та проводився тиждень академічної 
доброчесності https://www.lnu.edu.ua/studenty-universytetu-zaklykayut-dotrymuvatysya-pryntsypiv-dobrochesnosti/. 
Проректор з наукової роботи Гладишевський Р.Є. та заступник науково-дослідної частини Університету Іван Куньо, 
на ректораті  розповіли про вимоги академічної доброчесності та особливості перевірки наукових робіт у системі 
«Unicheck». На рівні факультету організовано зустріч гаранта ОП, викладачів та аспірантів на якій обговорили 
основні аспекти дотримання академічної доброчесності та підписали Декларацію академічної доброчесності 
(https://intrel.lnu.edu.ua/news/pidpysannia-deklaratsiy-pro-akademichnu-dobrochesnist). Такі заходи будуть 
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проводитись кожного року. Представлені навчальні курси, які приділяють увагу питанням академічної 
доброчесності, зокрема Науковий семінар, Методологія підготовки наукової публікації. 

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних 
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП

Університет реагує на порушення академічної доброчесності на підставі Положення про забезпечення академічної 
доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана Франка https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf, яке передбачає відповідні заходи впливу та санкції за порушення 
вимог академічної доброчесності. Розділом 7 «Академічна відповідальність» передбачено основні види академічної 
відповідальності здобувачів вищої освіти, зокрема і аспірантів, та наукових, науково-педагогічних, педагогічних 
працівників, до яких зокрема належить 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 закладом вищої освіти пільг з оплати за навчання; 
відмова у присудженні наукового ступеня чи присвоєнні вченого звання; позбавлення присудженого наукового 
ступеня чи присвоєного вченого звання; внесення до реєстру порушників академічної доброчесності та ін.
Прикладів порушення вимог академічної доброчесності  на час реалізації Програми виявлено не було.

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?

Одним із механізмів забезпечення необхідного рівня професіоналізму викладачів ОНП «Міжнародне право» є 
дотриманням вимог та процедур під час конкурсного добору, що передбачені Порядком проведення конкурсного 
відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Львівського національного університету 
імені Івана Франка від 31 жовтня 2018 року https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/12/reg_concurs-
2018.pdf. Конкурсний відбір проводиться у декілька етапів. На засіданнях кафедри шляхом обговорення обирали 
найбільш кваліфікованих викладачів та наукових керівників, які забезпечуватимуть викладання за програмою. Всі 
науково-педагогічні працівники у різні роки проходили конкурсний добір на зайняття відповідних посад. Конкурсна 
процедура зосереджена на відборі професійних кадрів, що особливо забезпечується пунктами 4.6, 4.7 та 4.8. Так, 
згідно пункту 4.6. претендентами на посади доцента, старшого викладача кафедри проводяться відкриті лекції в 
присутності науково-педагогічних працівників кафедри. Згідно пункту 4.7. здійснюється обговорення
професійної кваліфікації та педагогічної підготовки претендентів. Згідно пункту 4.8., підсумовуються докази 
професіоналізму та відповідної кваліфікації претендентів і висновки передають на розгляд конкурсної комісії 
факультету. Висновки відповідних кафедр та Вченої ради факультету про професійні та особисті якості претендентів 
затверджувались таємним голосуванням та передавались на розгляд Атестаційно-кадрової комісії Вченої ради 
Університету.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до організації та реалізації 
освітнього процесу коротке поле
Роботодавці залучались до організації та реалізації освітнього процесу шляхом  укладення договорів про співпрацю, 
предметом яких є спільні заходи щодо організації освітнього процесу (наприклад, проходження практики, 
стажування, надання матеріально-технічної бази, проведення спільних заходів, конференцій, круглих столів); 
врахування їх пропозицій та рекомендацій щодо освітніх компонентів ОНП; проведення відкритих лекцій. Також 
протягом реалізації програми проведено науково-практичні заходи, в яких співорганізаторами та учасниками були 
потенційні роботодавці – органи державної влади, органи місцевого самоврядування, приватні компанії та 
громадські організації. Так, був організований Воркшопу «Захист споживачів у Європейському Союзі» у співпраці із 
Міністерством економічного розвитку і торгівлі України із залученням до обговорення представників головних 
управлінь Держпродспоживслужби у Івано-Франківській, Львівській, Волинській та Тернопільській областях 
https://www.lnu.edu.ua/zakhyshchenyy-spozhyvach-osnova-konstruktyvnoi-vzaiemodii-dlia-derzhavy-biznesu-i-suspil-
stva/, зимова школа організована із залученням НУКМА, Інформаційного Центру ЄС 
https://wurces.wixsite.com/website/next-events. 

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на 
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців

На факультеті міжнародних відносин постійно проводяться зустрічі викладачів-практиків, а також експертів, 
дипломатів та державних діячів зі студентами та аспірантами. Інформація та короткі прес-релізи проведених 
зустрічей та заходів міститься в рубриці “Новини” на сайті факультету (https://intrel.lnu.edu.ua/news/oholoshennia-
zustrich-z-ekspertamy-rady-yevropy-dr-endi-vil-iamsonom-ta-volodymyrom-kebalom, 
https://intrel.lnu.edu.ua/news/zustrich-z-profesorkoiu-stetsonskoho-universytetu-mayhill-courtney-fowler, 
https://intrel.lnu.edu.ua/news/zustrich-z-profesorom-kaliforniyskoho-derzhavnoho-universytetu-usa-ibrahim-al-marashi, 
https://intrel.lnu.edu.ua/news/zustrich-iz-nadzvychaynym-i-povnovazhnym-poslom-velykoi-brytanii-v-ukraini-melindoiu-
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simmonz, https://intrel.lnu.edu.ua/news/zustrich-zi-spetsialistom-svitovoho-banku-olehom-khalaimom)

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні 
приклади такого сприяння

Університет сприяє професійному розвитку викладачів шляхом організації та проведення заходів з підвищення їх 
кваліфікації та стажування, до яких залучались як науково-педагогічні працівники, що забезпечують викладання 
дисциплін за освітньо-науковою програмою "Міжнародне право", так і наукові керівники аспірантів. Організаційно-
методичний центр електронного навчання при університеті регулярно проводить тренінги із впровадження 
інформаційних технологій у навчальний процес, у тому числі і з можливостями запровадження системи Moodle. 
Нна базі Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Університету викладачі ОНП мали змогу 
вдосконалити свої навички на комп’ютерних курсах  (http://ipodp.lnu.edu.ua/kompyuterni-kursy), які формують 
вміння працювати в LMS Moodle, Google Forms (http://ipodp.lnu.edu.ua/it-v-osviti), мовних курсах (різнорівневі 
семестрові курси іноземної мови) (http://ipodp.lnu.edu.ua/about/centres/tsentr-neperervnoji-osvity/language-cources). 
Університет сприяє професійному розвитку викладачів системою професійної та фінансової мотивації. Розвиток 
професійності викладачів забезпечується програмами стажувань, в т.ч. закордонних. На закордонне стажування  
оголошується конкурс, викладачі проходять стажування у рамках програми Erasmus+. В Університеті проводять 
тренінги по написанню проектів, наукових робіт, діяльності у рамках програм Horizon 2020, Horizon Europa. 
Університет надає фінансову мотивацію за монографії, підручники, статі у рейтингових журналах, розробку 
електронних курсів, тощо.

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Університет стимулює розвиток викладацької майстерності шляхом організації та проведення заходів, на яких 
викладачі можуть удосконалити та підвищити свої педагогічні навики. Також на відповідних кафедрах з метою 
підвищення педагогічної майстерності обговорюються проведені відкриті заняття (лекції, практичні), зокрема і 
викладачів, що забезпечують викладання дисциплін ОНП. Також реалізуються вимоги Положення про 
преміювання працівників, аспірантів і студентів Університету за наукові здобутки https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/reg_premium.pdf ,  Положення про мотиваційний фонд Львівського національного 
університету імені Івана Франка від 12.03.2019 р. (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/04/reg_motivation.pdf), і тим самим стимулюється їх наукова активність та продуктивність.  
Преміювання викладачів передбачено за високі досягнення у праці, впровадження нових методів і форм навчання, 
англомовних навчальних курсів, наукові досягнення; за написання і видання наукових праць в наукометричних 
виданнях; за захист дисертацій на здобуття наукового ступеня; преміювання наукових консультантів і керівників 
при успішному захисті дисертацій їхніми здобувачами; оплата участі в конференціях тощо.
Система заохочення і стимулювання викладачів висвітлена у “Положенні щодо системи матеріального і морального 
заохочення викладачів або інших форм стимулювання” (http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-
andtomorrow/documents/awards/). 

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?

Заняття для аспірантів проводяться у навчальних приміщеннях факультету міжнародних відносин, що є 
пристосованими для проведення лекційних та практичних занять. Наукові семінари аспірантів  проводяться  у залах 
із мультимедійними проекторами, що сприяє досягненню мети їх проведення. Функціонують мультимедійні 
аудиторії (ауд. 308,205,203,001 та ін.), обладнані технічними засобами і пристроями, що дозволяють ефективно 
застосовувати інтерактивні методи викладання. В Університеті функціонує Наукова бібліотека Львівського 
національного університету імені Івана Франка https://lnulibrary.lviv.ua/, фонди якої включають спеціалізовану 
літературу і доступ аспірантів до якої є безоплатним. Малі наукові бібліотеки розміщені на кафедрах міжнародного 
права та європейського права із актуальною літературою. Щодо навчально-методичного забезпечення, то усі 
навчальні дисципліни, забезпечені навчальним контентом, завданнями для самостійної роботи, питаннями, 
завданнями, кейсами для поточного та підсумкового контролю. За результатами проведеного опитування аспірантів 
у 2020 році, рівень забезпечення був оцінений досить високо: методичне забезпечення (підручники, програми, 
завдання для практичних і лабораторних занять) – 90 % опитаних влаштовує; доступ до комп'ютерної техніки та 
мережі Інтернет – 70 % опитаних влаштовує; оснащеність і укомплектованість факультетів, лабораторій – 100 % 
опитаних влаштовує.

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?

Потреби та інтереси аспірантів враховуються адміністрацією Університету та факультету для підтримання освітнього 
середовища, що покликане створити комфортні умови для ефективної комунікації між аспірантами та викладачами. 
Після організаційних зустрічей були враховані потреби та інтереси, та створено вільний студентський простір із усім 
необхідним для навчання та дозвілля  https://www.lnu.edu.ua/na-fakul-teti-mizhnarodnykh-vidnosyn-orhanizuvaly-vil-
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nyy-students-kyy-prostir/, у межах якого аспіранти вільно можуть організовувати та проводити свій час.  Навчальні 
центри іноземних мов дають можливість розвивати мовні навички 
https://www.lnu.edu.ua/about/subdivisions/training-centres-studios-complexes/. Спорткомплекс (11 спортзалів, басейн, 
стадіон, 9 спортивні майданчиків) надає умови для фізичних тренувань https://students.lnu.edu.ua/sport/sports-
club/. Здобувачі мають можливість долучитись до роботи Психологічної служби 
https://filos.lnu.edu.ua/about/psyholohichna-sluzhba-universytetu. В Університеті діє Наукове товариство студентів, 
аспірантів, докторантів і молодих вчених, яке сприяє розвитку науки, зростанню зацікавленості до наукової роботи, 
забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються та/або працюють у питаннях наукової діяльності, і 
положенням https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2016/01/reg_research_society.pdf. Враховуються потреби та 
інтереси аспірантів шляхом проведення зустрічей та анонімних опитувань.

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я 
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?

Навчальні корпуси, які використовуються для забезпечення освітнього-наукового процесу створюють безпечні 
умови навчання та праці. У кожному структурному підрозділі знаходяться аптечки для надання першої медичної 
допомоги.  У всіх приміщеннях дотримано санітарно-епідемологічні норми, дотримуються правил пожежної 
безпеки (дотримання яких перевіряють систематично відповідальні інспектори). В головному корпусі університету 
працює медичний пункт, у якому можна отримати консультацію фахівців щодо стану здоров’я та першу медичну
допомогу. В Університеті діє психологічна служба (https://filos.lnu.edu.ua/about/psyholohichna-sluzhba-universytetu), 
яка пропонує не лише онлайн-консультації, а й здобути навички ефективної комунікації, самопрезентації, роботи в 
команді та інше. Здобувачі мають можливість безкоштовно отримати фахову психологічну допомогу в рамках 
роботи, яку проводить Психологічна служба університету (семінари, тренінги, консультації).
Проводиться співпраця з відділом охорони праці Львівського національного університету імені Івана Франка, 
здобувачі освіти проходять інструктажі з основ безпеки життя. Інструктаж з охорони праці є обов’язковою умовою 
проходження практик. Під час реалізації освітньої програми здійснювались заходи щодо гарантування безпеки 
життя та здоров’я учасників освітнього процесу, зокрема було здійснено евакуацію з головного корпусу Університету 
у зв’язку із повідомленням про його замінування, а також було введено карантин у зв’язку із запобіганням 
поширенню коронавірусу COVID-19.

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 є відділ 
аспірантури і докторантури Університету, деканат факультету, кафедри. Усі необхідні  довідки з інших служб 
університету надаються централізовано через відділ аспірантури та докторантури, деканат. Інформація надається 
через офіційні сайти відділу аспірантури та докторантури, факультетів, кафедр, інформаційні дошки оголошень, а 
також через соціальні мережі. Аспіранти отримують консультації та поради під час подання статей для публікації у 
фахових виданнях та збірниках конференцій, щодо вимог та процедур для отримання академічних відпусток, 
атестаційних звітів, розкладів навчальних занять, академічної мобільності та ін.
У рамках навчання аспіранти комунікують із Науковим товариством студентів, аспірантів, докторантів та молодих 
вчених, діяльність якого визначається “Положенням про Наукове товариство студентів, аспірантів…” 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_research_society.pdf). Підтримку аспірантам надає 
Первинна профспілкова організація студентів (http://ppos.lnu.edu.ua/profkom). Юридичний відділ консультує з 
правових питань студентів щодо виробничої, економічної та соціальної діяльності університету. Здобувачі вищої 
освіти мають можливість контактувати з потенційними роботодавцями (http://www.lnu.edu.ua/forum-karjery/). 
Деканати факультетів в особі заступників деканів з наукової роботи у повному обсязі забезпечують освітню, 
організаційну, інформаційну, консультативну та соціальну підтримку аспірантів, що навчаються за ОНП. За 
результатами опитування у рамках ОНП рівень інформування про навчальні, наукові та позанавчальні заходи 
влаштовує 80 % респондентів. Організацію навчання, зокрема зручність розкладу занять 100% аспірантів 
відзначили на найвищому рівні. Аспіранти також задоволені консультативною підтримкою з боку викладачів та 
співробітників у рамках ОНП – влаштовує – 100%.

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)

Права осіб з особливими освітніми потребами реалізуються шляхом виконання та дотримання положень Статуту 
Львівського національного університету імені Івана Франка від 17 травня 2018 року , зокрема прав осіб на 
академічну відпустку або на перерву в навчанні зі збереженням окремих прав здобувача вищої освіти (п. 10.19.20); 
на спеціальний навчально-реабілітаційний супровід та вільний доступ до інфраструктури Університету відповідно до 
медико-соціальних показань за наявності обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров’я (п. 10.19.27).
Навчальні корпуси та гуртожитки обладнані спеціальними сходовими клітками, дверними прорізами, вбиральнями, 
спеціально обладнаним ліфтом. На офіційному веб-сайті Університету, розміщена інформація про умови 
доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень 
(https://www.lnu.edu.ua/informatsiia-pro-umovy-dostupnosti-osib-z-invalidnistiu-tainshykh-malomobil-nykh-hrup-
naselennia-do-prymishchen/).
Питання забезпечення освіти осіб з особливими потребами координує «Ресурсний центр з інклюзивної освіти»
(http://centres.lnu.edu.ua/inclusive-education/ ).
Для доступу до аудиторного фонду закуплено мобільний сходовий підйомник PTR-130.
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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?

Права осіб, які навчаються, зокрема і аспірантів, на захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного 
насильства, а також на оскарження дій та бездіяльності органів управління Університету та їхніх посадових осіб, 
педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників гарантуються та закріплені в Статуті Університету (п. 
10.19.23, 10.19.26).
У випадку виникнення конфліктних ситуацій процедури їх врегулювання передбачають можливість звернення до 
безпосереднього керівника, зокрема гаранта освітньої програми, завідувача кафедрою, декана або ректора, для 
вжиття ними відповідних заходів. Порядок вирішення конфліктних ситуацій в Університеті передбачає декілька 
рівнів: університетський (на рівні ректора, проректорів (відповідно до розподілу функціональних обов’язків, 
комісією з питань етики та професійної діяльності Університету), факультетський (на рівні декана та заступників 
(відповідно до розподілу функціональний обов’язків) та кафедральний (на рівні завідувача кафедри).
Спеціальні процедури щодо врегулювання конфліктних ситуацій передбачені у Положенні про Комісію з питань 
етики та професійної діяльності Львівського національного університету імені Івана Франка від 25.09.2019 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_ethics-comission.pdf). Комісія з питань етики та 
професійної діяльності реалізовує одне з основних завдань – забезпечення вирішення конфліктних ситуацій в 
освітньому середовищі, пов’язаних з корупційними проявами, із проявами гендерного насильства, дискримінації чи 
домагань у різних проявах, інших конфліктів. Комісія з питань етики та професійної діяльності уповноважується 
розглядати заяви стосовно вирішення конфліктів у різних проявах. Процедури розгляду таких заяви 
регламентуються у розділі 5 «Порядок подання та розгляду заяв». В Університеті діє телефон довіри (032) 239 41 00 
або dovira_lnu@ukr.net; в Університеті є уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції.

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

Питання процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичності перегляду розкрито в “Положенні 
про систему внутрішнього забезпечення якості освіти” (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf) та в “Положенні про Центр забезпечення якості освіти Львівського 
національного університету імені Івана Франка” (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/reg-education-
quality.pdf). Розроблено проект методичних рекомендацій щодо розробки, затвердження, моніторингу та закриття 
освітніх програм, які опубліковано для громадського обговорення (https://education-quality.lnu.edu.ua/news/).

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до 
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?

Гарант освітньої програми разом із групою забезпечення здійснює моніторинг провадження освітньої діяльності за 
ОНП, також і шляхом опитування здобувачів вищої освіти, випускників, роботодавців. Зміни до освітньої програми 
ініціюють гарант освітньої програми, група забезпечення спеціальності, Вчена рада університету та стейкхолдери. 
Причинами зміни освітньої програми можуть бути зміна нормативно- правової бази та внутрішніх нормативних 
документів університету; невідповідність досягнутих програмних результатів навчання запланованим; необхідність 
перегляду кількості та якості навчальних курсів, перевищення фактичних витрат на освітню програму понад їх 
надходженням; зміни на ринку праці та інші
обґрунтовані причини.
ОНП за спеціальністю “Міжнародне право” введена в дію у 2016 році зазнала змін у 2017 році, оскільки постановою 
Кабінету Міністрів від 11.02.2017 р. №53 цю спеціальність було перенесено з галузі знань 08 “Право” до галузі знань 
29 “Міжнародні відносини” та присвоєно код 293 “Міжнародне право”. Сьогодні напрацьовані зміни до ОНП 
Міжнародне право на 2020/2021 н.р. за участі аспірантів, студентів, роботодавців, академічної спільноти та 
викладачів.

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

Аспіранти залучені до процесу періодичного перегляду освітньої програми шляхом організації та проведення 
опитувань та зустрічей з аспірантами, на яких виявлялись їхні інтереси та запити щодо удосконалення підготовки в 
межах освітньої програми. Відповідно до п.1.2. Положення про опитування студентів працівників, викладачів, 
випускників та роботодавців щодо якості освітнього процесу з метою визначення загальної якості освітнього 
процесу Університету із забезпеченням ефективного об'єктивного  інформаційного відображення його стану, 
забезпечення всіх учасників освітнього процесу зворотним зв'язком, а також відстеження динаміки якості надання 
освітніх послуг та формування пропозицій щодо удосконалення освітнього процесу позиція здобувачів вищої освіти 
береться до уваги під час перегляду ОП шляхом їх опитування. Були проведені опитування аспірантів щодо 
з’ясування їх думки під час оцінювання освітньої програми. За результатами проведених опитувань та зустрічей з 
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аспірантами буде розширено перелік вибіркових дисциплін у 2020/2021 р. 
 

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП

В Університеті функціонують організації здобувачів вищої освіти, до яких входять і аспіранти, зокрема Наукове 
товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених, і які беруть активну участь у процедурах 
внутрішнього забезпечення якості. Відповідно до Положення про Наукове товариство студентів, аспірантів, 
докторантів і молодих вчених Львівського національного університету імені Івана Франка 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_research_society.pdf) представляє інтереси аспірантів перед 
адміністрацією Університету та іншими організаціями з питань наукової роботи та розвитку академічної кар’єри, 
сприяє підвищенню якості наукових досліджень, розвитку міжнародної співпраці. На засіданні Наукового 
товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених розглядаються питання щодо надання згоди на 
відрахування аспірантів. 
До складу вчених рад Університету та факультету міжнародних відносин входять представники здобувачів вищої 
освіти, в тому числі аспірантів, які беруть участь у засіданнях вчених рад, обговорюють зокрема і позиції аспірантів 
під час вирішення питань, пов’язаних із внутрішнім забезпеченням якості (про затвердження тем дисертацій, про 
удосконалення підготовки здобувачів освіти третього рівня вищої освіти, про атестацію аспірантів, про обговорення 
результатів узагальнення опитування аспірантів). Аспіранти були присутніми на  засіданнях кафедр та Вченої ради 
факультету, під час яких обговорювались питання щодо організації навчання.

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

Роботодавці інших установ залучені до перегляду ОНП відповідно у рамках співпраці під час допомоги у проведенні 
занять, чи за умови проведення консультацій аспірантів з відповідних освітніх компонентів, а також при аналізі 
змісту ОНП. Роботодавці були залучені до перегляду ОНП шляхом зустрічі із гарантом освітньої програми, 
викладачами, що забезпечують освітній процес та безпосередньо із аспірантами. На вказаних зустрічах 
обговорювались  актуальні напрями наукових досліджень та зміст ОНП (https://intrel.lnu.edu.ua/news/zustrich-
vykladachiv-ta-aspirantiv-kafedr-mizhnarodnoho-ta-ievropeys-koho-prava-z-predstavnykamy-robotodavtsiv). Під час 
інших науково-практичних заходів, які організовувались та проводились за участі потенційних роботодавців, 
виявлялись та враховувались їхні запити та інтереси щодо актуальної тематики наукових досліджень та змісту 
освітнього складової програми.

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП

Перший випуск за освітньо-науковою програмою відбудеться у вересні 2020 року. Збирання та врахування 
інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторії працевлаштування випускників ОНП заплановано здійснювати 
після завершення їхнього навчання. З урахуванням підготовки аспірантів, яка завершується наданням висновку про 
наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації, заплановано здійснювати моніторинг 
стану захистів дисертацій аспірантів та їхнього подальшого працевлаштування. Водночас на факультеті традиційним 
є фахова підготовка професіоналів для можливого працевлаштування на факультеті після успішного захисту 
дисертації. При цьому частина аспірантів вже є працевлаштованими.

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?

У процесі реалізації освітньо-наукової програми були виявлені та враховані недоліки в ОНП та освітній діяльності, 
зокрема за результатами опитувань, зустрічей із аспірантами, обговорень на засіданнях кафедр. В запропонованих 
змінах ОНП на 2020/2021 р. враховані недоліки реалізації освітньої програми за результатами опитування щодо 
оцінки змісту ОНП: перегляд змістовного наповнення практичних занять; забезпечення практичної підготовки; 
перегляд форм поточного і проміжного контролю знань; доповнити перелік вибіркових навчальних дисциплін, що 
запроваджуватимуться з 2020-2021 навчального року.

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?

Освітньо-наукова програма "Міжнародне право" після її ліцензування у 2016 році та впровадження, реалізовується 
вперше та не проходила акредитації.
Зауваження та пропозиції враховуватимуться після проведення її акредитації.

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП?

Учасники академічної спільноти безпосередньо долучені до процедур внутрішнього забезпечення якості ОНП, 
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зокрема викладачі кафедри міжнародного та європейського права надають пропозиції та зауваження під час 
обговорення та затвердження тем дисертаційних досліджень, атестації аспірантів, удосконалення програм та 
навчальних планів підготовки аспірантів, рекомендації до друку матеріалів статей у фахових наукових виданнях, 
обговорення та затвердження робочих програм навчальних дисциплін (силабусів), надання висновку про наукову 
новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації.

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти

Структурним підрозділом у сфері здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти є Центр 
забезпечення якості освіти, який створений з метою координування дій з організації забезпечення якості освіти в 
Університеті, механізмів управління якістю освіти, академічної доброчесності. Центр має у своїй структурі: 
навчально-методичний відділ (дидактично-методичний сектор, сектор організаційного забезпечення освітнього 
процесу), відділ менеджменту якості освітнього процесу, відділ ліцензування та акредитації. Розподіл 
відповідальності між підрозділами Університету щодо здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення 
якості освіти закріплений у Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти у Львівському 
університеті (п. 2.2). Система внутрішнього забезпечення якості освіти передбачає факультетський та 
університетський рівень. На факультетському рівні відповідальність щодо контролю за якістю розподілена між 
Вченою радою, деканом, заступником декана з наукової роботи, завідувачами кафедр та викладачами. На 
університетському рівні функції розподілені між Центром забезпечення якості освіти, Центром моніторингу, 
Науково-дослідною частиною, Центром мережних технологій та IT підтримки, Відділом по роботі з ЄДЕБО, 
Відділом міжнародних зв’язків, Науковою бібліотекою, Відділом інформаційного забезпечення, Студентським 
відділом, Студентськими представницькими органами, Відділом аспірантури та докторантури Університету.

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?

До документів, які регулюють права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу Львівському національному 
університеті імені Івана Франка відносяться наступні: Статут Львівського університету, Положення про організацію 
освітнього процесу у Львівському університеті, Тимчасове положення про організацію освітнього процесу здобувачів 
вищої освіти ступеня доктора філософії у Львівському університеті,  Положення про порядок організації академічної 
мобільності здобувачів вищої освіти, Правила внутрішнього розпорядку, Правила прийому до аспірантури та 
докторантури, Порядок повторного вивчення навчальних дисциплін, Контракт здобувача вищої освіти та ін. 
Доступність цих документів забезпечується шляхом їхнього розміщення на офіційному веб-сайті
Університету (https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/education-process/), Відділу 
аспірантури та докторантури (https://aspirantura.lnu.edu.ua/documents/)

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

Інформація про діяльність ЗВО у контексті діяльності аспірантури доступна на офіційній сторінці відділу
аспірантури і докторантури Львівського національного університету імені Івана Франка
(http://aspirantura.lnu.edu.ua/), сайті факультету міжнародних відносин (https://intrel.lnu.edu.ua/research/research-
areas).
Проект освітньо-наукової програми розміщено для громадського обговорення 
(https://intrel.lnu.edu.ua/academics/postgraduates)

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)

Освітньо-наукова програма «Міжнародне право» за спеціальністю 293 Міжнародне право розміщено за 
посиланням:
https://intrel.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/Osvitn-o-naukova-prohrama-293-Mizhnarodne-pravo.pdf

10. Навчання через дослідження

Продемонструйте, що зміст освітньо-наукової програми відповідає науковим інтересам аспірантів 
(ад’юнктів)

Зміст ОНП відповідає науковим інтересам аспірантів, оскільки передбачає розвиток їхніх глибинних знань зі 
спеціальності, загальнонаукових та мовленнєвих компетентностей.
Усі аспіранти виконують дисертаційні дослідження в межах спеціальності “Міжнародне право” щодо актуальних 
проблем міжнародного права, наприклад:
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Дисципліна “Міжнародна юстиція” відповідає тематиці дослідження аспіранта Присяжнюк С. “Правове 
співробітництво Міжнародного кримінального суду з державами”; дисципліна “Історія міжнародно-правових вчень” 
відповідає тематиці дослідження аспіранта Микитенка О. “Французька доктрина міжнародного права”; дисципліна 
“Сучасні тенденції міжнародного права” відповідає тематиці дослідження аспіранта Сала Т. “Принцип мирного 
освоєння космічного простору в сучасному міжнародному праві”; дисципліна “Історія міжнародно-правових вчень” 
відповідає тематиці дослідження аспіранта Шередько О. “Внесок Герша Лаутерпахта у розвиток концепції прав 
людини у міжнародному публічному праві”. Іноземна мова за фаховим спрямуванням має на меті сформувати 
мовленнєву компетентності аспірантів, які забезпечують можливість спілкуватися та ефективно реалізовувати 
науково-професійні цілі іноземною мовою. Такі дисципліни як Методологія підготовки наукової публікації та 
Підготовка науково-інноваційного проекту, спрямовані на формування знань про типи і функції наукових 
публікацій та науково-інноваційних проектів, вимоги до їхнього змісту і оформлення, розвиток навичок підготовки 
наукової статті.

Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми забезпечує повноцінну підготовку 
здобувачів вищої освіти до дослідницької діяльності за спеціальністю та/або галуззю

Підготовка аспірантів до дослідницької діяльності забезпечується вивченням нормативної дисципліни «Науковий 
семінар», результатом якої є вдосконалення навичок аналізу та критичної оцінки підходів до розв’язання наукових 
проблем, обґрунтування авторської наукової позиції шляхом формування розгорнутої системи аргументації та 
опанування прийомів ведення наукової дискусії. Дисципліна “Методологія підготовки наукової публікації” 
передбачає формування у здобувачів знань про новітні тенденції та арсенал якісних та кількісних методів наукового 
дослідження, що лежать в основі реалізації науково-дослідницької роботи та забезпечує оволодіння методологією 
наукової діяльності за фахом, здійснення науково-дослідної діяльності та наукового консультування у сфері  
міжнародного права, аналітичної роботи, науково-педагогічній діяльності. З метою реалізації дослідницької 
складової аспірантам надається доступ через загальноуніверситетську мережу до електронних баз даних ( в тому 
числі «Scopus», «Web of Science»); забезпечується публікація у наукових виданнях факультету, Університету; 
забезпечується участь у конференціях, круглих столах та інших заходах з метою виступу та публікації тез 
конференцій. Аспіранти також мають можливість користуватись ресурсами Наукової бібліотеки Університету, 
бібліотеками кафедр європейського права (близько 150 найменувань в отриманих в рамках проекту ТАСІС) та 
міжнародного права (близько 800 найменувань - дарунок професора Віденського університету Карла Земанека). 

Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми забезпечує повноцінну підготовку 
здобувачів вищої освіти до викладацької діяльності у закладах вищої освіти за спеціальністю та/або 
галуззю

ОНП Міжнародне право та її навчальним планом передбачено педагогічну практику для аспірантів у 6 семестрі, яка 
спрямована на вдосконалення знань, формування у аспірантів системи умінь самоорганізації педагогічної 
діяльності, набуття педагогічного досвіду організації освітнього процесу у закладі вищої освіти. Здобувачі беруть 
участь у проведенні семінарських занять згідно Положення про педагогічну практику 
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/08/%d0%9f%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-
%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d1%96%d1%87%d0%bd%d1%83-
%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d1%83.pdf ). 
Підготовка аспірантів до викладацької діяльності в закладах освіти забезпечується через вивчення дисципліни 
«Психологія вищої школи» (3 кредити), «Педагогіка вищої школи» (3 кредити). Вивчення цих дисциплін 
передбачає  формування системи теоретичних знань і практичних умінь організації освітнього процесу, 
педагогічної спрямованості й особистісної концепції викладацької діяльності у вищій школі.

Продемонструйте дотичність тем наукових досліджень аспірантів (ад’юнктів) напрямам досліджень 
наукових керівників

Дотичність тем наукових досліджень аспірантів напрямам досліджень їх наукових керівників можна 
продемонструвати на таких прикладах: 
Тема дисертаційного дослідження Микитенко О.В. “Французька доктрина міжнародного права” відповідає науковим 
публікаціям  наукового керівника Репецького В.М.: Сучасні проблеми міжнародного права. Liber Amicorum до 60-
річчя проф. М.В. Буроменського : моногр. за ред. В.М. Репецького та В.В. Гутника. – Львів; Одеса: Фенікс, 2017; 
Репецький В., Земан І. Львівська школа міжнародного права: історія і сучасність / В. Репецький, І. Земан // 
Український часопис міжнародного права. 2018. Випуск 2.
Тема дисертаційного дослідження Присяжнюк С.Ю. “Правове співробітництво Міжнародного кримінального суду з 
державами” дотична до теми докторської дисертації та монографії наукового керівника Гутника В.В. “Право на 
захист у міжнародних кримінальних судах: доктрина та практика”;
Тема дисертаційного дослідження Шередько О.М.  “Внесок Герша Лаутерпахта у розвиток концепції прав людини у 
міжнародному публічному праві” дотична до теми монографії наукового керівника Земана І.В. “Наука 
міжнародного права у Львівському університеті”.
Тема дисертаційного дослідження Стахури С.О. “Відповідальність за порушення права ЄС у сфері захисту 
персональних даних” дотична до наукових публікацій наукового керівника Яворської І.М.: Яворська І., Микієвич М. 
«Захист персональних даних у праві Європейського Союзу»//Вісник Львівського університету. Серія міжнародні 
відносини. 2019. Випуск 46.

Опишіть з посиланням на конкретні приклади, як ЗВО організаційно та матеріально забезпечує в 
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межах освітньо-наукової програми можливості для проведення і апробації результатів наукових 
досліджень аспірантів (ад’юнктів)

Апробація результатів наукових досліджень здобувачів здійснюється у таких формах:
щорічна звітна наукова конференція факультету http://research.lnu.edu.ua/conference/sum_conference-2019.doc, 
науково-методологічних семінарів кафедри, під час звітної наукової конференції факультету, на науково-
практичних конференціях та інших заходах, що відбуваються за організаційної підтримки Університету. 
Обов'язковою вимогою виконання ОНП є представлення результатів наукових досліджень на засіданні кафедри.
В межах ОНП організовано такі заходи матеріального забезпечення: доступ до комп’ютерних класів та лабораторій, 
оснащених сучасними ліцензійними програмами, до науково-дослідних центрів факультету та університету (Центр  
досконалості Жана Моне, Центр міжнародної безпеки та партнерства http://www.ispc.org.ua/publications, 
Інформаційний центр ЄС https://centres.lnu.edu.ua/eui/); можливість користування книжковим фондом та 
періодичними виданнями у бібліотеці факультету та університету; вільний доступ до електронних наукових баз 
даних, зокрема “Scopus” та “Web of Science”; публікація наукових статей аспірантів у фахових виданнях факультету: у 
збірниках наукових праць: “Вісник Львівського університету. Серія Міжнародні відносини” 
http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/intrel/issue/archive; виплата премій за опубліковану аспірантом 
статтю у науковому журналі, що має імпакт-фактор (Положення про преміювання працівників, аспірантів і 
студентів Університету за наукові здобутки”).

Проаналізуйте, як ЗВО забезпечує можливості для долучення аспірантів (ад’юнктів) до міжнародної 
академічної спільноти за спеціальністю, наведіть конкретні проекти та заходи

Залучення аспірантів до міжнародної академічної спільноти здійснюється  в рамках загальної стратегії міжнародної 
діяльності ЛНУ ім.І.Франка (https://international.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/IFNUL_Internationalisation_Strategy_2019_Ukr.pdf). Підписано угоди про співпрацю з 
закордонними університетами (в рамках Erasmus +, Fulbright та ін.). Відділ міжнародних зв'язків та співробітництва 
регулярно інформує про можливості навчання та стажування за кордоном у найширший спосіб – на презентаціях, 
на індивідуальних консультаціях, в соціальних мережах, а також на офіційному сайті (https://bit.ly/39C4LaR) та 
дошках оголошень. Такі аспіранти як Литвиненко А., Присяжнюк Ю. були закордоном за програмами. На 
факультеті діють різні міжнародні проекти, проводяться школи європейського права, запрошуються закордонні 
фахівці для проведення тижневих відкритих лекцій (https://intrel.lnu.edu.ua/page/2?
s=%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0). Аспіранти публікують свої наукові праці у 
закордонних виданнях, наприклад: Присяжнюк С.  закордонна публікація Prysiazhniuk S. General characteristics of 
the cooperation of the international criminal court with states. International relations review. Vol. 2, Issue 2. P. 155-170.

Опишіть участь наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах, результати яких 
регулярно публікуються та/або практично впроваджуються

Наукові керівники активно здійснюють свою науково-дослідницьку діяльність згідно тематики наукових досліджень 
кафедр, результати якої регулярно щорічного публікується у фахових виданнях, презентуються на конференціях. 
Наукові керівники аспірантів працюють в рамках науково-дослідних робіт кафедр (теми кафедри міжнародного 
права, завідувач кафедри Репецький В.М. «Україна у сучасних міжнародно-правових відносинах», «Міжнародне 
право ХХІ століття: сучасний стан та перспективи розвитку»,  тема кафедри європейського права, завідувач кафедри 
Микієвич М.М. “Організаційно-правові механізми імплементації європейських правових стандартів в національний 
правопорядок України”, «Правові форми та механізми реалізації міжнародної правосуб’єктності України в 
європейській регіональній інституційній системі». В рамках міжнародних проектів, зокрема проекту Жана Моне, 
наукове керівництво якого належить проф. Микієвичу М.М., публікуються результати наукових досліджень з 
відповідних тематик. Наукові керівники аспірантів є визнаними експертами в міжнародному праві, є членами 
спеціалізованих вчених, науково-консультативних та експертних рад.

Опишіть чинні практики дотримання академічної доброчесності у науковій діяльності наукових 
керівників та аспірантів (ад’юнктів)

Питання дотримання академічної доброчесності в Університеті регулює Положення про забезпечення академічної 
доброчесності у ЛНУ ім.І.Франка. Дотримання правил академічної доброчесності забезпечується на всіх етапах 
підготовки дисертаційного дослідження від затвердження теми (підготовка наукових статей) до захисту роботи. В 
Університеті здійснюється перевірка академічних текстів (монографій, статей, дисертацій) учасників освітнього 
процесу на наявність плагіату з наданням відповідних сервісів. За поданнями деканів призначають відповідальних 
осіб на факультетах, які забезпечують технічну перевірку робіт на наявність плагіату у відповідних підрозділах. 
Організацію перевірки робіт щодо наявності плагіату здійснюють завідувачі кафедр. Перевірялися на наявність 
академічного плагіату матеріали публікацій аспірантів і викладачів  у фаховому виданні факультету. В  університеті 
щорічно проводять для аспірантів заходи з питань наукової етики та недопущення академічного плагіату; наукові 
керівники, аспіранти, інші викладачі підписують Декларації (https://intrel.lnu.edu.ua/news/pidpysannia-deklaratsiy-
pro-akademichnu-dobrochesnist) про дотримання академічної доброчесності, у яких зобов’язуються дотримуватися 
вимог наукової етики та правил академічної доброчесності; на засіданнях кафедри та наукових семінарах 
обговорюють важливість формування високої академічної культури та недопустимість здійснення здобувачем 
академічного плагіату.

Продемонструйте, що ЗВО вживає заходів для виключення можливості здійснення наукового 
керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності
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В разі порушення академічної доброчесності передбачено притягнення особи до відповідальності відповідно до 
законодавства. Згідно з Положення про забезпечення академічної доброчесності у Львівському університеті (п. 7.2.), 
яким визначаються основні види академічної відповідальності наукових, науково-педагогічних, педагогічних 
працівників передбачається в т.ч. позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати 
визначені законом посади, що тягне за собою заміну наукового керівника аспіранта в разі порушення керівником 
академічної доброчесності. 
За час дії ОНП не було виявлено фактів порушень академічної доброчесності, ні серед здобувачів вищої освіти 
ступеня доктора філософії, ні наукових керівників. 

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильною стороною освітньо-наукової програми «Міжнародне право» є кадровий склад, адже наукове керівництво 
аспірантами здійснюють видатні вчені міжнародники-юристи із багаторічним досвідом. Результатом такого 
керівництва є публікації наукових праць аспірантів у наукових фахових виданнях, в т.ч. і закордоном, їх активна 
участь в різноманітних наукових заходах.
Форми та методи проведення наукових семінарів, які забезпечують важливу практичну складову ОНП, проявлялись 
у проведені наукових дискусій щодо актуальних проблем у сфері міжнародного права до яких залучались викладачі 
та практики (вказану сильну сторону підтвердили аспіранти за результатами проведеного опитування). 
Особливістю ОНП «Міжнародне право» є її спрямованість на формування конкурентоздатного фахівця у сфері 
міжнародного права не лише для працевлаштування у заклади освіти, а й і для наукового консультування органів 
державної влади у сфері врегулювання міжнародних питань. Сильною стороною є також активна залученість 
зовнішніх стейкголдерів до освітнього процесу (відкриті лекції, круглі столи, конференції, зустрічі, літні та зимові 
школи та ін.). В цьому аспекті досягненням є також активна міжнародна співпраця, реалізація міжнародних 
проектів, проведення міжнародних заходів.
До слабких сторін ОНП відносимо: недостатня академічна мобільність аспірантів, незреалізовані можливості 
стажування в закордонних інституціях; нещодавнє запровадження перевірки наукових публікацій аспірантів та 
наукових керівників на наявність плагіату; невелика кількість аспірантів.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує 
здійснити задля реалізації цих перспектив?

Актуальність досліджень у сфері міжнародного права стимулює гаранта та членів групи забезпечення освітньо-
наукової програми «Міжнародне право» до розширення кола стейкголдерів , як на національному так і на 
міжнародному рівні.  Проводити більше організаційних  заходів щодо інтернаціоналізації досліджень аспірантів 
шляхом активізації їх мобільності  у рамках програми Еразмус +,  інших міжнародних програмах, стажування в 
закордонних університетах, спільні дослідження з вченими зарубіжних країн. Створити умови для наукової 
співпраці з представниками інших ЗВО регіону та країни, а також для можливості проходження практик здобувачів. 
Планується запровадити курси і окремі теми дисциплін англійською мовою викладання. Залучення більшої 
кількості аспірантів до ОНП "Міжнародне право". Формування викладачами бази якісних онлайн-курсів. 
Розширити можливість вибору дисциплін з інших ОП.

 

 
          
  

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

 

***
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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: 16.06.2020 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

Сучасні тенденції 
міжнародного права

навчальна 
дисципліна

36784_Suchasni-
tendentsii-

mizhnarodnoho-
prava.pdf

KzLgvrfq/0YdMAb53
gmOcYA3v4bhbrMK

5Gw/lKnQiBA=

Мультимедійний проектор, 
2019р., ноутбуки (2 шт.) Dell, 
Acer– 2019р., настінна дошка 
Smartbox 600, проекційний екран; 
акустична система (2 шт.), 
Інтерактивна панель Prestigio 
86” PMB7281.860/Office standart 
ukr; intel ® Pentium Impression, 
CPU IntelCore I3 (14 шт.), 
операційні системи: Windows 10.

Науковий семінар навчальна 
дисципліна

36784_Naukovyy-
seminar_Robocha-

prohrama.pdf

ZnXxUgOtnlbbOimO
UeZ7XNBKeKivPDw
A+nCQEbHZhMw=

Мультимедійний проектор, 
2019р., ноутбуки (2 шт.) Dell, 
Acer– 2019р., настінна дошка 
Smartbox 600, проекційний екран; 
акустична система (2 шт.), 
Інтерактивна панель Prestigio 
86” PMB7281.860/Office standart 
ukr; intel ® Pentium Impression, 
CPU IntelCore I3 (14 шт.), 
операційні системи: Windows 10.

Філософія навчальна 
дисципліна

36784_FILOSOFIYA-
SYLABUS.pdf

RLI2eyw1bKpj9hqTJ
FJ7uKUUk6xTOMn
mqHk9pEqHb5o=

Мультимедійний проектор, 
ноутбуки Dell, Acer– 2019р., 
настінна дошка Smartbox 600, 
проекційний екран; Акустична 
система (2 шт.).

Іноземна мова за 
фаховим 
спрямуванням 
(англійська)

навчальна 
дисципліна

36784_Inozemna-
mova-za-fakhovym-
spriamuvanniam-

sylabus.pdf

WsZD5RjC9r3/qq5M
8jwCg6IHAnERmlB7

ZMzJ7N5EhlM=

Мультимедійний проектор-
2019р., ноутбуки Dell, Acer– 
2019р., настінна дошка Smartbox 
600, проекційний екран; 
Акустична система (2 шт.)

Іноземна мова за 
фаховим 
спрямуванням 
(французька)

навчальна 
дисципліна

36784_sylabus-
Inozemna-mova-za-
fakh.spriamuvannia

m_francuzka.pdf

FdHYWWBCQQJ34
0dzAfb8rQMrNP87H

1fuiIskhxfgUmM=

Мультимедійний проектор, 
ноутбуки Dell, Acer, 2019р., 
настінна дошка Smartbox 600, 
проекційний екран; Акустична 
система (2 шт.)

Історія міжнародно-
правових вчень

навчальна 
дисципліна

36784_Istoriia-
mizhnarodno-

pravovykh-vchen-
_Robocha-

prohrama.pdf

s0XoqSBqj2bz+jE6lN
nv58k9cyqw7y/tN6m

gEmUBRWw=

Мультимедійний проектор, 
2019р., ноутбуки Dell, Acer, 
2019р., настінна дошка Smartbox 
600, проекційний екран; 
Акустична система (2 шт.), 
Інтерактивна панель Prestigio 
86” PMB7281.860/Office standart 
ukr; intel ® Pentium Impression, 
CPU IntelCore I3 (14 шт.), 
операційні системи: Windows 10.

Міжнародна 
правотворчість

навчальна 
дисципліна

36784_SYLABUS_Mi
zhnarodna-

pravotvorchist.pdf

lZ+liyCpYECsBQ5CB
NLtKsmM2pL7zuRG

9stg+MqfMW0=

Мультимедійний проектор, 
2019р., ноутбуки Dell, Acer, 
2019р., настінна дошка Smartbox 
600, проекційний екран; 
Акустична система (2 шт.), 
Інтерактивна панель Prestigio 
86” PMB7281.860/Office standart 
ukr; intel ® Pentium Impression, 
CPU IntelCore I3 (14 шт.), 
операційні системи: Windows 10.

Міжнародна юстиція навчальна 
дисципліна

36784_Mizhnarodna
-iustytsiia_Robocha-

prohrama.pdf

CLS6uo4WwgV3VDb
inuqCLDM5TdNxGt

TPyuWz5Evldeo=

Мультимедійний проектор, 
2019р., ноутбуки Dell, Acer, 
2019р., настінна дошка Smartbox 
600, проекційний екран; 
Акустична система (2 шт.), 
Інтерактивна панель Prestigio 



86” PMB7281.860/Office standart 
ukr; intel ® Pentium Impression, 
CPU IntelCore I3 (14 шт.), 
операційні системи: Windows 10.

Педагогіка вищої 
школи

навчальна 
дисципліна

36784_Pedahohika-
vyshchoi-shkoly-

1.pdf

50Ytzh2xMpueo2K8
pltCzyY9Zlx+YHtw1

XaTSJAHe24=

Мультимедійний проектор, 
2019р., ноутбуки Dell, Acer, 
2019р., настінна дошка Smartbox 
600, проекційний екран; 
Акустична система (2 шт.).

Психологія вищої 
школи

навчальна 
дисципліна

36784_Psykholohiia-
vyshchoi-shkoly.pdf

KoiJnSViqS1a0Xy7io
1v4aRmQ0mYmXLL

YW3JKFr1uv0=

Мультимедійний проектор, 
2019р., ноутбуки Dell, Acer, 
2019р., настінна дошка Smartbox 
600, проекційний екран; 
Акустична система (2 шт.)

Інтелектуальна 
власність і трансфер 
технологій

навчальна 
дисципліна

36784_SYLABUS-IV-
ta-TT_aspirantura-

3.pdf

anMyl8raM8CnulLU
/LuCvJkW+6P++cU

+ED9pSzw6860=

Мультимедійний проектор, 
2019р., ноутбуки Dell, Acer, 
2019р., настінна дошка Smartbox 
600, проекційний екран; 
Акустична система (2 шт.)

Методологія 
підготовки наукової 
публікації

навчальна 
дисципліна

36784_Metodolohiia-
pidhotovky-
naukovoi-

publikatsii.pdf

Q9PQCRYczAqF+hQ
Kh1CSkttE+1YtiuQX

5xZwmHPA7YQ=

Мультимедійний проектор, 
ноутбук, настінна дошка 
Smartbox 600, проекційний екран.

Підготовка науково-
інноваційного проекту

навчальна 
дисципліна

36784_Pidhotovka-
naukovo-

innovatsiynoho-
proektu.pdf

yx6CTGfu2OW891oe
J1nfwPN+gQmaUD6

XpyZicg4P5ZM=

Мультимедійний проектор, 
ноутбук, настінна дошка 
Smartbox 600, проекційний екран.

Педагогічна практика навчальна 
дисципліна

36784_Pedahohichn
a-praktyka 1.pdf

l7udyCZyhMnOtuN5
ay2LLSrOAIjXcM8m

JsvJi+ITIVo=

Мультимедійний проектор, 
2019р., ноутбуки Dell, Acer, 
2019р., настінна дошка Smartbox 
600, проекційний екран; 
Акустична система (2 шт.).

 
* 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 

виклад
ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

214395 Микитенко 
Наталія 
Олександрів
на

Професор 
кафедри 
Іноземних 
мов для 
природнич
их 
факультетів
, Основне 
місце 
роботи

Факультет 
іноземних мов

Диплом 
доктора наук 
ДД 000754, 

виданий 
29.04.2012, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 035698, 
виданий 

04.07.2006, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
022867, 
виданий 

22.12.2009, 
Атестат 

професора ДД 
000754, 
виданий 

29.04.2012

21 Іноземна мова 
за фаховим 
спрямуванням 
(англійська)

Факультет іноземних 
мов. Кваліфікація: 
Диплом кандидата 
наук ДК № 035698 від 
04.07.2006 
Тернопільський 
національний 
педагогічний 
університет імені 
Володимира Гнатюка 
Вища атестаційна 
комісія України;
Атестат доцента 12ДЦ 
№ 022867 ВІД 
22.12.2009 
Атестаційна колегія;
Диплом доктора наук 
ДД № 000754 від 
29.03.2012 
Тернопільський 
національний 
педагогічний 
університет імені 
Володимира Гнатюка 
Атестаційна колегія



Тема дисертації на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
педагогічних наук: 
13.00.04; 13.00.02 
«Теорія і технології 
формування 
іншомовної 
професійної 
компетентності 
майбутніх фахівців 
природничих 
спеціальностей»;
Атестат професора 
12ПР 
№01090429.09.2015 
Атестаційна колегія.
Стаж: 21 р.
Публікації:
Стаття у збірнику, 
зареєстрованому у 
науко метричній базі 
web of science:
1)Mykytenko N., 
Rozhak N., Semeriak I. 
Teaching 
communication 
strategies to the 
computer programming 
students // Advanced 
Education. – 2019. Vol. 
6. № 12. – P. 49-54. 
(web of science)
DOI: 
https://doi.org/10.2053
5/2410-8286.167148
Статті у фахових 
збірниках наукових 
праць:
2)Микитенко Н. О. 
Конструювання і 
функціонування 
ефективної системи 
формування 
іншомовної 
професійної 
компетентності 
майбутніх фахівців 
нефілологічного 
профілю // Науковий 
вісник Ужгородського 
університету. Серія 
Педагогіка. Соціальна 
робота. – 2014. - Вип. 
31. – С. 97-101 (фахове 
видання);
3)Микитенко Н. О. 
Реалізація 
диференційного 
підходу до 
формування 
іншомовної 
професійної 
компетентності 
майбутніх фахівців 
природничого 
профілю // Науковий 
вісник Ужгородського 
університету. Серія 
Педагогіка. Соціальна 
робота. – 2014. – Вип. 
33. – С. 118-121 
(фахове видання);
4)Микитенко Н. О. 
Ієрархічна структура 
іншомовної 
професійної 
компетентності 
майбутніх фахівців 
природничого 
профілю // 



Педагогічний 
альманах:  Збірник 
наукових праць 
Південноукраїнського 
регіонального 
інституту 
післядипломної освіти 
педагогічних кадрів, 
перейменованого у 
КВНЗ «Херсонська 
академія неперервної 
освіти». – 2014. – Вип. 
24. – С. 69-76 (фахове 
видання);
4)Микитенко Н. О. 
Особливості 
створення 
ефективного 
середовища 
формування і 
розвитку інваріантних 
компонентів 
іншомовної 
професійної 
компетентності 
майбутніх фахівців 
природничого 
профілю // Науковий 
вісник Чернівецького 
університету. 
Педагогіка та 
психологія: Збірник 
наукових праць. – 
2014. – Вип. 723. – С. 
132-142. – 1,2 друк. 
арк. (фахове видання);
5)Микитенко Н. О. 
Якісні показники 
ефективності 
технологій 
формування 
іншомовної 
професійної 
компетентності 
майбутніх фахівців 
природничого 
профілю // Наукові 
записки 
Тернопільського 
національного 
педагогічного 
університету імені 
Володимира Гнатюка. 
Серія: педагогіка. – 
2015. – № 1. – С. 89-96 
(фахове видання);
6)Микитенко Н. О., 
Сулим В. Т. Концепція 
поетапного розвитку 
іншомовної 
комунікативної 
компетентності 
майбутніх фахівців 
нефілологічного 
профілю у вищих 
навчальних закладах 
// Наукові записки 
Тернопільського 
національного 
педагогічного 
університету імені 
Володимира Гнатюка. 
Серія: педагогіка. – 
2016. – № 4. – С. 17-24 
(фахове видання);
7) Микитенко Н. О., 
Чорна І. Ю. Сучасні 
тенденції методики 
навчання іноземних 
мов і культур: 
застосування 



технологій навчання 
// Вісник Київського 
національного 
лінгвістичного 
університету. Серія 
педагогіка та 
психологія. – 2018. – 
Вип. 28. – С. 215-221 
(фахове видання);
8)Микитенко Н. О., 
Котловський А. М. 
Міжкультурна 
комунікація як умова 
формування 
іншомовної 
професійно-
комунікативної 
компетентності 
майбутніх фахівців 
нефілологічних 
спеціальностей // 
Педагогічний 
альманах: Збірник 
наукових праць. – 
Херсон. – 2018. – Вип. 
39. – С. 75-84 (фахове 
видання);
9) Mykytenko N., Kish 
N., Stoika O. 
Technology of Teaching 
Foreign Language 
Academic Writing to 
Students of Non-
Philological Specialities 
/ N. Mykytenko, N. 
Kish, O. Stoika // 
Наука і освіта: 
Науково-практичний 
журнал 
Південноукраїнського 
національного 
педагогічного 
університету імені К. 
Д. Ушинського. – 
2018. – Вип. 4. – С. 49-
55 (фахове видання)
Підручники та 
навчальні посібники:
10) Микитенко Н. О., 
Рубель Н. В., Саламаха 
М. Я. English for 
Students of Ecology: 
підручник. – Львів : 
ВЦ ЛНУ імені Івана 
Франка, 2015. – 214 с. 
(з грифом МОНУ);
11)Микитенко Н. О., 
Козолуп М. С., Рожак 
Н. В. Основи 
англомовної 
академічної 
комунікації для 
студентів та аспірантів 
природничих 
спеціальностей: навч. 
посібник. – Львів : 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2015. – 224 с.;  
12)Микитенко Н.О., 
Семеряк І. З. IT 
Student’s English 
Handbook: посібник з 
англійської мови для 
майбутніх 
програмістів. – 
Тернопіль: Вектор, 
2015. – 141 с.;
13)Mykytenko N., 
Tsymbrovska Kh. 
Getting Well: Speaking 
Course for 



Pediatricians: навч.-
метод. посібник. – 
Drohobych : ТзОВ 
«ТРЕК ЛТД», 2016. – 
80 p.;
14)Mykytenko N., 
Chorna I. English 
Vocabulary in Business 
Written 
Communication for 
Prospective Marketers: 
посібник з англійської 
мови для майбутніх 
маркетологів: 
Тернопіль: ТНПУ-
Вектор, 2016. – 96 с.;
15)Микитенко Н. О., 
Сулим В. Т., Козолуп 
М.С. Формування 
академічної 
компетентності: Курс 
англійської мови для 
студентів та аспірантів 
природничих 
спеціальностей: 
Developing Academic 
Literacy: EAP for 
Science Majors : навч. 
посіб. – Львів: ЛНУ ім. 
Івана Франка, 2017. – 
182 с.;
16)Микитенко Н. О., 
Семеряк І. З., Рожак 
Н. В. English 
Friendbook for IT 
Gurus : навч. 
посібник. – Тернопіль 
: Вектор, 2019. – 188 с.  

Стажування: 
Національний 
університет 
«Львівська 
політехніка» 
02.05.2018-01.06.2018 
довідка № 756 від 
11.06.2018

Участь у 
конференціях:
заступник голови 
організаційного 
комітету та голова 
програмного комітету 
ІІ Міжнародної 
науково-практичної 
конференції 
«Комунікація у 
сучасному соціумі» (м. 
Львів, ЛНУ імені Івана 
Франка, 8 червня 2018 
р.): Н. Микитенко, М. 
Мальська «Шляхи 
підвищення 
ефективності 
формування 
іншомовної 
професійно-
комунікативної 
компетентності 
майбутніх фахівців 
сфери туризму»;
VII Междунар. научн.-
практ. конф. (г.Минск, 
Белорусь, 15-17 мая 
2014г.) : Mykytenko N., 
Kotlovskyi A. «Socio-
cultural competence its 
interrelation within 
variant components of 
foreign language 



communicative 
competence»;
ІІ Міжнародна 
науково-практична 
конференція 
«Актуальні проблеми 
германо-романської 
філології та освітній 
соціокультурний 
процес» (м. Тернопіль, 
11 – 12 листопада 
2016) : Н. Микитенко 
«Організація 
самостійної роботи 
аспірантів 
природничих 
спеціальностей з 
оволодіння 
англомовною 
професійно 
орієнтованою 
комунікативною 
компетентністю»; 
V Міжнародна 
конференція 
«Викладач  і студент в 
теорії та практиці 
педагогіки – контекст 
змін » (Люблін, 
Польща 20-21 березня 
2017): N. Mykytenko 
«The role needs 
analysis in defining ESP 
course objectives»; 
ІІ Міжнародна 
науково-практична 
конференція 
«Актуальні проблеми 
іноземної філології та 
освітній 
соціокультурний 
процес» (м. Тернопіль, 
8 – 9 грудня 2017): Н. 
Микитенко «Зміст 
формування 
англомовної 
академічної 
компетентності в 
усному спілкуванні 
аспірантів 
природничих 
спеціальностей»;
7-а Міжнародна 
наукова конференція 
«Вчитель і студент в 
перспективі 
соціальних 
трансформацій» 
(Бєльсько-Бяла, 
Польща, 25 березня 
2019): Mykytenko N., 
Kotlovskyi A. «Specific 
features of building ESP 
lexical competence in 
prospective 
economists»

Науковий керівник 12 
здобувачів, яким 
присуджено науковий 
ступінь кандидата 
наук: 
1)Рубель Н.В. 
«Підготовка 
майбутніх екологів до 
професійного 
спілкування в 
іншомовному 
середовищі», 
Тернопільський 
національний 



педагогічний 
університет імені 
Володимира Гнатюка, 
2013р., 13.00.04 – 
теорія і методика 
професійної освіти;
2)Кокор М.М. 
«Підготовка 
майбутніх викладачів 
іноземної мови за 
професійним 
спрямуванням в 
університетах США», 
Тернопільський 
національний 
педагогічний 
університет імені 
Володимира Гнатюка, 
2014р., 13.00.04 – 
теорія і методика 
професійної освіти;
3)Терещук В. Г. 
«Формування 
англомовної 
лексичної компетенції 
студентів немовних 
спеціальностей в 
умовах віртуального 
навчального 
середовища.» 
Південноукраїнський 
національний 
педагогічний 
університет імені К.Д. 
Ушинського, 2014р., 
13.00.02 – теорія та 
методика навчання 
(германські мови);
4)Рожак Н.В. 
«Професійна 
підготовка майбутніх 
учителів англійської 
мови в університетах 
Англії і Шотландії», 
Тернопільський 
національний 
педагогічний 
університет імені 
Володимира Гнатюка, 
2014р., 13.00.04 – 
теорія і методика 
професійної освіти;
5)Семеряк І.З. 
«Соціокогнітивний 
підхід до формування 
стратегій 
іншомовного 
професійно-
орієнтованого 
спілкування 
майбутніх 
програмістів з 
використанням 
інтернету» 
Тернопільський 
національний 
педагогічний 
університет імені 
Володимира Гнатюка, 
2016р., 13.00.02 – 
теорія та методика 
навчання (германські 
мови);
6)Цимбровська Х. І. 
«Методика 
формування у 
майбутніх лікарів-
педіатрів професійно 
орієнтованої 
англомовної 
компетентності в 



усному спілкуванні», 
Тернопільський 
національний 
педагогічний 
університет імені 
Володимира Гнатюка, 
2017р., 13.00.02 – 
теорія та методика 
навчання (германські 
мови);
7)Онуфрів А.Р. 
«Формування 
англомовної 
компетентності 
майбутніх 
маркетологів у 
професійно 
орієнтованому усному 
спілкуванні», 
Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка, 
2017р., 13.00.02 – 
теорія та методика 
навчання (германські 
мови);
8)Чорна І.Ю. 
«Формування у 
майбутніх 
маркетологів 
англомовної 
лексичної 
компетентності в 
письмі засобом кейс-
технології», 
Тернопільський 
національний 
педагогічний 
університет імені 
Володимира Гнатюка, 
2017р., 13.00.02 – 
теорія та методика 
навчання (германські 
мови);
9)Івасів Н.С. 
«Професійна 
іншомовна підготовка 
майбутніх фахівців з 
туризмознавства у 
вищих навчальних 
закладах», 
Хмельницька 
гуманітарно-
педагогічна академія, 
2018р., 13.00.04 – 
теорія і методика 
професійної освіти;
10)Скіба Н.Я. 
«Інтегроване 
формування 
іншомовної 
комунікативної та 
методичної 
компетентностей 
майбутніх викладачів 
англійської мови для 
економічних 
спеціальностей», 
Тернопільський 
національний 
педагогічний 
університет імені 
Володимира Гнатюка, 
2019р., 13.00.02 – 
теорія та методика 
навчання (германські 
мови);
11)Шандра Н.А. 
«Формування 
англомовної 



лексичної 
компетентності у 
професійно 
орієнтованому 
писемному 
спілкуванні майбутніх 
фахівців з 
інформаційних 
технологій в умовах 
магістратури»,  
Тернопільський 
національний 
педагогічний 
університет імені 
Володимира Гнатюка, 
2019р., 13.00.02 – 
теорія та методика 
навчання (германські 
мови);
12)Бурак М.І. 
«Взаємопов’язане 
формування у 
майбутніх викладачів 
англійської мови 
професійно 
орієнтованої 
компетентності в 
говорінні та 
інформаційно-
комунікаційної 
компетентності», 
Тернопільський 
національний 
педагогічний 
університет імені 
Володимира Гнатюка, 
2019р., 13.00.02 – 
теорія та методика 
навчання (германські 
мови).
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року по березень 2019 
року)
2) член робочої групи 
при МОН України з 
питань організації та 
проведення єдиного 
фахового вступного 
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Президентові 
України. Львівський 
регіональний інститут 
державного 
управління. Кафедра 
Європейської 
інтеграції і права. Звіт 
9 листопада -9 грудня 
2015 р.

Під керівництвом 
Микієвича М.М. 
захистилось 8 
кандидатів наук, 
зокрема, 7 кандидатів 
юридичних наук: 
Головко-Гавришева 
О.І. - тема 
дисертаційного 
дослідження: 
«Функції та 
компетенція 
Європейського Союзу 
у сфері соціальної 
політики»; Мозіль 
З.М. - тема 
дисертаційного 
дослідження: 
«Міжнародно-правове 
регулювання торгівлі 
в рамках 
Європейського 
Союзу»; Яворська І.М. 
- тема дисертаційного 
дослідження: «Роль 
Суду ЄС у розвитку 
права Європейського 
Союзу»; Брацук І.З. - 
тема дисертаційного 
дослідження: 
«Імплементація права 
Європейського Союзу 
в національних 
правопорядках 
держав-членів»; 
Іваночко І.Б. - тема 
дисертаційного 
дослідження: 
«Міжнародно-правові 
стандарти статусу 
суддів»; Федунь М.В. - 
тема дисертаційного 
дослідження: 
«Правове 
регулювання 
поводження з 
відходами в рамках 
Європейського 
Союзу»; Утко-
Масляник Ю.М. - тема 
дисертаційного 
дослідження: 
«Правові аспекти 
співробітництва 
держав – членів 
Європейського Союзу 
у космічній сфері» та 1 
кандидат наук з 
державного 
управління: 
Олефіренко О.В. - 



тема дисертаційного 
дослідження: 
«Удосконалення 
державного 
екологічного 
управління: досвід 
Європейського Союзу 
для України».

125180 Грабовська 
Софія 
Леонідівна

Завідувач 
кафедри 
психології, 
Основне 
місце 
роботи

Філософський 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Київський 

ордена Леніна 
державний 

університет ім. 
Т.Г.Шевченка, 
рік закінчення: 

1976, 
спеціальність: 

7.02030101 
філософія

41 Психологія 
вищої школи

Автор 159 статей та 6 
підручників і 
навчальних 
посібників. Керівник 
8 захищених 
кандидатських 
дисертацій.
1. С. Грабовська, О.-К. 
Гнатко. Суб’єктивна 
комфортність 
шкільного простору. 
Збірник наукових 
статей Київського 
міжнародного 
університету й 
Інституту соціальної 
та політичної 
психології НАПН 
України. Серія 
«Психологічні науки: 
проблеми і здобутки». 
Випуск 1 (11). 2018. С. 
23-38.
2. С. Грабовська, Т. 
Мандзик. Особливості 
ціннісних орієнтацій 
міської молоді з 
різними типами 
прив’язаності до місця 
проживання. 
Проблеми політичної 
психології: збірник 
наукових праць. 
Асоціація політичних 
психологів України, 
Інститут соціальної та 
політичної психології 
НАПН України. 
Редакційна колегія: 
Л.А. Найденова, Л.Г. 
Чорна, І.Г. Батраченко 
та ін. Київ: Міленіум. 
2017. Вип. 5 (19). С. 
292-301.
3. С. Грабовська. 
Критерії емпіричного 
вимірювання 
культурного капіталу 
у психологічних 
дослідженнях. 
Гуманітарний вісник 
ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький 
державний 
педагогічний 
університет імені 
Григорія Сковороди». 
Вип. 37-1, Том VI (74). 
Тематичний випуск 
«Вища освіта України 
у контексті інтеграції 
до європейського 
освітнього простору». 
Київ: Гнозис, 2017. С. 
16-28.
4. С. Грабовська, В. 
Бабенко, К. 
Островська. 
Діагностика 
стабільності 
організації: 
опитувальник «стан 
справ в організації». 
Актуальні проблеми 



психології. 2016. Т. 10. 
Вип. 28. С. 69-81.
5. С. Грабовська, І. 
Петровська. 
Особливості 
світосприйняття та 
ціннісно-
мотиваційної сфери 
студентів з різним 
типом громадянської 
ідентичності. 
Проблеми сучасної 
психології. Зб. наук. 
праць Кам’янець-
Подільського 
національного 
університету імені 
Івана Огієнка, 
Інституту психології 
імені Г.С. Костюка 
НАПН України. За 
наук. ред. С.Д. 
Максименка, Л.А. 
Онуфрієвої. Вип. 35. 
Кам’янець-
Подільський: Аксіома. 
2017. С. 130-144.
Керівник 
держбюджетних тем.

45295 Герцюк 
Дмитро 
Дмитрович

Декан, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
педагогічної 

освіти

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

ордена Леніна 
державний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

1982, 
спеціальність:  

4 Педагогіка 
вищої школи

Автор 159 статей та 6 
підручників і 
навчальних 
посібників. Керівник 
8 захищених 
кандидатських 
дисертацій.
1. С. Грабовська, О.-К. 
Гнатко. Суб’єктивна 
комфортність 
шкільного простору. 
Збірник наукових 
статей Київського 
міжнародного 
університету й 
Інституту соціальної 
та політичної 
психології НАПН 
України. Серія 
«Психологічні науки: 
проблеми і здобутки». 
Випуск 1 (11). 2018. С. 
23-38.
2. С. Грабовська, Т. 
Мандзик. Особливості 
ціннісних орієнтацій 
міської молоді з 
різними типами 
прив’язаності до місця 
проживання. 
Проблеми політичної 
психології: збірник 
наукових праць. 
Асоціація політичних 
психологів України, 
Інститут соціальної та 
політичної психології 
НАПН України. 
Редакційна колегія: 
Л.А. Найденова, Л.Г. 
Чорна, І.Г. Батраченко 
та ін. Київ: Міленіум. 
2017. Вип. 5 (19). С. 
292-301.
3. С. Грабовська. 
Критерії емпіричного 
вимірювання 
культурного капіталу 
у психологічних 
дослідженнях. 



Гуманітарний вісник 
ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький 
державний 
педагогічний 
університет імені 
Григорія Сковороди». 
Вип. 37-1, Том VI (74). 
Тематичний випуск 
«Вища освіта України 
у контексті інтеграції 
до європейського 
освітнього простору». 
Київ: Гнозис, 2017. С. 
16-28.
4. С. Грабовська, В. 
Бабенко, К. 
Островська. 
Діагностика 
стабільності 
організації: 
опитувальник «стан 
справ в організації». 
Актуальні проблеми 
психології. 2016. Т. 10. 
Вип. 28. С. 69-81.
5. С. Грабовська, І. 
Петровська. 
Особливості 
світосприйняття та 
ціннісно-
мотиваційної сфери 
студентів з різним 
типом громадянської 
ідентичності. 
Проблеми сучасної 
психології. Зб. наук. 
праць Кам’янець-
Подільського 
національного 
університету імені 
Івана Огієнка, 
Інституту психології 
імені Г.С. Костюка 
НАПН України. За 
наук. ред. С.Д. 
Максименка, Л.А. 
Онуфрієвої. Вип. 35. 
Кам’янець-
Подільський: Аксіома. 
2017. С. 130-144.
Керівник 
держбюджетних тем.

96710 Лисик 
Володимир 
Михайлович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
міжнародних 

відносин

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2003, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 047401, 
виданий 

02.07.2008, 
Атестат 

доцента ДЦ 
037945, 
виданий 

14.02.2014

14 Міжнародна 
юстиція

Кафедра 
міжнародного права. 
Кваліфікація: 
кандидат юридичних 
наук, 12.00.11- 
міжнародне право, 
тема дисертації: 
«Правовий статус 
Міжнародного 
Комітету Червоного 
Хреста у 
міжнародному праві». 
Диплом ДК № 047401
Доцент кафедри 
міжнародного права, 
атестат 12ДЦ № 
037945 від 14 лютого 
2014 р.
Стаж: 15 р.
Публікації: 
1. Лисик В. Юридичні 
наслідки припинення 
неміжнародного 
збройного конфлікту 
для осіб, свобода яких 
у цьому конфлікті 
обмежена / В. Лисик, 



С. Ольшанецька // 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
міжнародні 
відносини. — 2015. — 
Vol. 37,
No. 2. — P. 47–57. 
Міжнародне 
гуманітарне право. 
Посібник для юриста 
/ [М.М. Гнатовський, 
Т.Р. Короткий, А.О. 
Кориневич, В.М. 
Лисик, О.Р. Поєдинок, 
Н.В. Хендель]; за ред. 
Т.Р. Короткого – Київ-
Одеса : Українська 
гельсінська спілка з 
прав людини, Фенікс, 
2016. – 2017. - 145 с.
Лисик В. 
Процесуальні права 
учасників 
неміжнародних 
збройних конфліктів / 
В. Лисик // Наука 
міжнародного права 
на рубежі століть. 
Тенденції розвитку та 
трансформації:спеціа
льне видання 
наукових статей за 
науковою редакцією 
проф. В. М. 
Репецького. — Львів : 
ЛНУ ім. І. Франка, 
2016. — P. 138–146.
Лисик В., Мельник А. 
Правомірне 
обмеження свободи 
вираження поглядів: 
міжнародно-правовий 
аспект./Володимир 
Лисик, Андрій 
Мельник// Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
міжнародні 
відносини. 2017. Вип. 
47. С. 180 – 191.
Конференції: Siła 
prawa zamiast prawa 
siły. Ерліховська 
школа науки про 
міжнародні відносини 
та міжнародне право. 
Міжнародна 
конференція, Львів-
Санок, 17-19 травня 
2018 р.; Криза 
сучасної системи 
безпеки: у пошуках 
нового міжнародного 
порядку. Міжнародна 
наукова конференція. 
Львів, 4-5 квітня 2019 
р.; Україна в умовах 
трансформації 
міжнародної системи 
безпеки. Міжнародна 
наукова конференція. 
Львів, 15-16 травня 
2019 р.
Стажування у 
Ягелонському 
університеті (Польща) 
травень  2018 року.
Керівництво 
аспірантами здійснює 
з 2011 року, в 
результаті захищено 6 



кандидатських 
дисертацій, з них 3 за 
останні 5 років.

206287 Земан Ігор 
Васильович

Заступник 
декана 
факультету 
міжнародн
их відносин 
з 
навчально-
методичної 
роботи, 
доцент 
кафедри 
міжнародн
ого права, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
міжнародних 

відносин

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2010, 
спеціальність: 

030402 
Мiжнародне 

право, Диплом 
кандидата наук 

ДK 022430, 
виданий 

26.06.2014

5 Міжнародна 
правотворчість

Кафедра 
міжнародного права. 
Кваліфікація: 
Кандидат юридичних 
наук, 12.00.11- 
міжнародне право, 
тема дисертації:
«Становлення та 
розвиток науки 
міжнародного права у 
Львівському 
університеті», диплом 
ДК №0222430 від 
26.06.2014р.
Стаж: 5 р.
Публікації:
Публікації: Земан І.В. 
Статут ООН та права 
людини у баченні 
Луїса Сона / І. В. 
Земан // Сучасні 
проблеми 
міжнародного права. 
Liber Amicorum до 60-
річчя проф. М.В. 
Буроменського : 
моногр. / авт.кол.; за 
ред. В.М. Репецького 
та В.В. Гутника. – 
Львів; Одеса, 2017. – 
С. 380 – 393.;
Міжнародне 
кримінальне право 
(співробітництво 
держав у протидії 
злочинності) : 
підручник / В. А. 
Гринчак, І. В. Земан, І. 
І. Когутич, О. К. 
Марін. – Харків : 
Право, 2019. – 440 с. – 
С.344-367.; Земан І. 
Вплив Луїса Сона на 
розвиток сучасного 
міжнародного права 
прав людини / І. 
Земан // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
міжнародні 
відносини. – 2016. – 
Випуск 38. – С. 246-
252.; Репецький В. 
Кафедра 
міжнародного права 
Львівського 
університету: 
спадковість і нові 
підходи / В. 
Репецький, І. Земан // 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
міжнародні 
відносини. – 2017. – 
Випуск 42. – С. 166-
172.; Zeman I. Die 
völkerrechtliche 
Tätigkeit von Leo 
Strisower und sein 
Einfluss auf Hans 
Kelsen, Alfred Verdross 
und Hersch 
Lauterpacht / I. Zeman 
// Zeitschrift für 
öffentliches Recht – 
2018. – Volume 73. – 
Issue 2. – P. 373-396.; 
Репецький В. 



Львівська школа 
міжнародного права: 
історія і сучасність / В. 
Репецький, І. Земан // 
Український часопис 
міжнародного права. 
– 2018. – Випуск 2. – 
С. 12-21.; Земан І. 
Компетенція 
Європейського суду з 
прав людини щодо 
розгляду 
міждержавних спорів 
– справи України 
проти Російської 
Федерації // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
міжнародні 
відносини. – 2018. – 
Випуск 45. – С. 209 – 
218.; Kuźniak B. 
Sytuacja uchodźców 
wewnętrznych na 
Ukrainie w świetle 
regulacji prawno-
międzynarodowych / 
Brygida Kuźniak, Ihor 
Zeman // Studia 
Prawnicze KUL. – 2018. 
– No 1 (73). – S. 81-94.; 
Галімурка П. Правова 
природа 
консультативних 
висновків 
Міжнародного Суду 
ООН / П.Галімурка, 
І.Земан // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
міжнародні 
відносини. – 2019. – 
Випуск 47. – С. 163-
172.
Конференції:
Чверть століття 
українсько-
американської 
дружби: досвід гідний 
майбутнього. ІІІ 
американознавча 
мультидисциплінарно
ї конференції (м. 
Львів, 12-13.04.2016); 
Україна в умовах 
трансформації 
міжнародної системи 
безпеки. Міжнародна 
науково-практичної 
конференції. (Львів, 
19 травня 2016 р.); 
Транскордонна 
безпека : політико-
правовий, соціально-
економічний, 
гуманітарний та 
екологічний вимір. 
Міжнародна науково-
практична 
конференції, Львів, 21 
квітня 2017 року; Siła 
prawa zamiast prawa 
siły. Ерліховська 
школа науки про 
міжнародні відносини 
та міжнародне право. 
Міжнародна 
конференція, Львів-
Санок, 17-19 травня 
2018 р.; Криза 
сучасної системи 



безпеки: у пошуках 
нового міжнародного 
порядку. Міжнародна 
наукова конференція. 
Львів, 4-5 квітня 2019 
р.; Україна в умовах 
трансформації 
міжнародної системи 
безпеки. Міжнародна 
наукова конференція. 
Львів, 15-16 травня 
2019 р.
Стажування: 2016 р. 
Фрідріх-Шіллер 
університет Єни 
(Німеччина) 
/Еразмус+/мобільніст
ь викладачів гостьові 
лекції на тему «Право 
Європейського 
Союзу»;
2016 р. Ягеллонський 
університет / Угода 
про співпрацю між 
Львівським та 
Ягеллонським 
університетами/гостьо
ва лекція на тему 
«Міжнародно-правове 
регулювання 
внутрішньо 
переміщених осіб»; 
2017 р. Віденський 
університет 
(Австрія)/Австрійська 
служба академічних 
обмінів 
(OEAD)/дослідницьки
й проект на тему 
«Міжнародно-правова 
діяльність Лео 
Стрісовера та його 
вплив на Ганаса 
Кельзена, Альфреда 
Фердроса та Герша 
Лаутерпахта»; 2018 р. 
Варшавський 
університет 
(Польщі)/Угода про 
співпрацю між 
Львівським та 
Варшавським 
університетами/дослід
ницький проект на 
тему Дипломатичне 
відділення у 
Львівському 
університеті (1930-
1939); 2019 р. Вільний 
університет Берліну 
(Німеччина) – 
гостьова лекція на 
тему «Міжнародно-
правові аспекти 
російсько-
українського 
конфлікту у 
Керченській протоці».
Членство в 
Українській Асоціації 
міжнародного права (з 
2017 р.).
Експерт по 
акредитації освітніх 
програм 
Національного 
агентства із 
забезпечення якості 
вищої освіти (з 2019 
р.)
Науковий керівник 



аспіранта 2 року 
навчання тема 
дисертації «Внесок 
Герша Лаутерпахта у 
розвиток концепції 
прав людини у 
міжнародному 
публічному праві»;
Керівник (2018, 2019, 
2020 рр.) 
студентських 
наукових робіт, які 
були подані до участі у 
2 турі всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт по 
спеціальності 
«міжнародне право».

206287 Земан Ігор 
Васильович

Заступник 
декана 
факультету 
міжнародн
их відносин 
з 
навчально-
методичної 
роботи, 
доцент 
кафедри 
міжнародн
ого права, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
міжнародних 

відносин

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2010, 
спеціальність: 

030402 
Мiжнародне 

право, Диплом 
кандидата наук 

ДK 022430, 
виданий 

26.06.2014

5 Історія 
міжнародно-
правових вчень

Кафедра 
міжнародного права. 
Кваліфікація: 
Кандидат юридичних 
наук, 12.00.11- 
міжнародне право, 
тема дисертації:
«Становлення та 
розвиток науки 
міжнародного права у 
Львівському 
університеті», диплом 
ДК №0222430 від 
26.06.2014р.
Стаж: 5 р.
Публікації:
Публікації: Земан І.В. 
Статут ООН та права 
людини у баченні 
Луїса Сона / І. В. 
Земан // Сучасні 
проблеми 
міжнародного права. 
Liber Amicorum до 60-
річчя проф. М.В. 
Буроменського : 
моногр. / авт.кол.; за 
ред. В.М. Репецького 
та В.В. Гутника. – 
Львів; Одеса, 2017. – 
С. 380 – 393.;
Міжнародне 
кримінальне право 
(співробітництво 
держав у протидії 
злочинності) : 
підручник / В. А. 
Гринчак, І. В. Земан, І. 
І. Когутич, О. К. 
Марін. – Харків : 
Право, 2019. – 440 с. – 
С.344-367.; Земан І. 
Вплив Луїса Сона на 
розвиток сучасного 
міжнародного права 
прав людини / І. 
Земан // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
міжнародні 
відносини. – 2016. – 
Випуск 38. – С. 246-
252.; Репецький В. 
Кафедра 
міжнародного права 
Львівського 
університету: 
спадковість і нові 
підходи / В. 
Репецький, І. Земан // 
Вісник Львівського 
університету. Серія 



міжнародні 
відносини. – 2017. – 
Випуск 42. – С. 166-
172.; Zeman I. Die 
völkerrechtliche 
Tätigkeit von Leo 
Strisower und sein 
Einfluss auf Hans 
Kelsen, Alfred Verdross 
und Hersch 
Lauterpacht / I. Zeman 
// Zeitschrift für 
öffentliches Recht – 
2018. – Volume 73. – 
Issue 2. – P. 373-396.; 
Репецький В. 
Львівська школа 
міжнародного права: 
історія і сучасність / В. 
Репецький, І. Земан // 
Український часопис 
міжнародного права. 
– 2018. – Випуск 2. – 
С. 12-21.; Земан І. 
Компетенція 
Європейського суду з 
прав людини щодо 
розгляду 
міждержавних спорів 
– справи України 
проти Російської 
Федерації // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
міжнародні 
відносини. – 2018. – 
Випуск 45. – С. 209 – 
218.; Kuźniak B. 
Sytuacja uchodźców 
wewnętrznych na 
Ukrainie w świetle 
regulacji prawno-
międzynarodowych / 
Brygida Kuźniak, Ihor 
Zeman // Studia 
Prawnicze KUL. – 2018. 
– No 1 (73). – S. 81-94.; 
Галімурка П. Правова 
природа 
консультативних 
висновків 
Міжнародного Суду 
ООН / П.Галімурка, 
І.Земан // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
міжнародні 
відносини. – 2019. – 
Випуск 47. – С. 163-
172.
Конференції:
Чверть століття 
українсько-
американської 
дружби: досвід гідний 
майбутнього. ІІІ 
американознавча 
мультидисциплінарно
ї конференції (м. 
Львів, 12-13.04.2016); 
Україна в умовах 
трансформації 
міжнародної системи 
безпеки. Міжнародна 
науково-практичної 
конференції. (Львів, 
19 травня 2016 р.); 
Транскордонна 
безпека : політико-
правовий, соціально-
економічний, 



гуманітарний та 
екологічний вимір. 
Міжнародна науково-
практична 
конференції, Львів, 21 
квітня 2017 року; Siła 
prawa zamiast prawa 
siły. Ерліховська 
школа науки про 
міжнародні відносини 
та міжнародне право. 
Міжнародна 
конференція, Львів-
Санок, 17-19 травня 
2018 р.; Криза 
сучасної системи 
безпеки: у пошуках 
нового міжнародного 
порядку. Міжнародна 
наукова конференція. 
Львів, 4-5 квітня 2019 
р.; Україна в умовах 
трансформації 
міжнародної системи 
безпеки. Міжнародна 
наукова конференція. 
Львів, 15-16 травня 
2019 р.
Стажування: 2016 р. 
Фрідріх-Шіллер 
університет Єни 
(Німеччина) 
/Еразмус+/мобільніст
ь викладачів гостьові 
лекції на тему «Право 
Європейського 
Союзу»;
2016 р. Ягеллонський 
університет / Угода 
про співпрацю між 
Львівським та 
Ягеллонським 
університетами/гостьо
ва лекція на тему 
«Міжнародно-правове 
регулювання 
внутрішньо 
переміщених осіб»; 
2017 р. Віденський 
університет 
(Австрія)/Австрійська 
служба академічних 
обмінів 
(OEAD)/дослідницьки
й проект на тему 
«Міжнародно-правова 
діяльність Лео 
Стрісовера та його 
вплив на Ганаса 
Кельзена, Альфреда 
Фердроса та Герша 
Лаутерпахта»; 2018 р. 
Варшавський 
університет 
(Польщі)/Угода про 
співпрацю між 
Львівським та 
Варшавським 
університетами/дослід
ницький проект на 
тему Дипломатичне 
відділення у 
Львівському 
університеті (1930-
1939); 2019 р. Вільний 
університет Берліну 
(Німеччина) – 
гостьова лекція на 
тему «Міжнародно-
правові аспекти 
російсько-



українського 
конфлікту у 
Керченській протоці».
Членство в 
Українській Асоціації 
міжнародного права (з 
2017 р.).
Експерт по 
акредитації освітніх 
програм 
Національного 
агентства із 
забезпечення якості 
вищої освіти (з 2019 
р.)
Науковий керівник 
аспіранта 2 року 
навчання тема 
дисертації «Внесок 
Герша Лаутерпахта у 
розвиток концепції 
прав людини у 
міжнародному 
публічному праві»;
Керівник (2018, 2019, 
2020 рр.) 
студентських 
наукових робіт, які 
були подані до участі у 
2 турі всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт по 
спеціальності 
«міжнародне право».

209735 Репецький 
Василь 
Миколайови
ч

Професор, 
завідувач 
кафедри 
міжнародн
ого права, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
міжнародних 

відносин

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

ордена Леніна 
державний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

1979, 
спеціальність:  

, Диплом 
кандидата наук 

ЮP 002879, 
виданий 

21.12.1984, 
Атестат 

доцента ДЦ 
009850, 
виданий 

30.03.1989, 
Атестат 

професора ПP 
002752, 
виданий 

19.02.2004

34 Педагогічна 
практика

Кафедра 
міжнародного права. 
Кваліфікація: Диплом 
к.ю.н. ЮР № 002879 
від 24 квітня 1985 
року. 
Тема дисертації 
«Бюджетна 
дисципліна і її 
фінансово-правове 
забезпечення», 
атестат професора ПР 
№ 002752 від 19 
лютого 2004 року. 
Публікації:
Репецький В.М., 
Малига В.А., Гутник 
В.В. Внесок професора 
М.В. Буроменського у 
розвиток вітчизняної 
науки міжнародного 
права. – Сучасні 
проблеми 
міжнародного права. 
– Львів-Одеса, 2017. – 
С. 12-37.
Репецький В.М., 
Малига В.А. Розвиток 
науки міжнародного 
права у Львівському 
університеті за період 
відновлення 
української 
державності. – Наука 
міжнародного права 
на рубежі століть. 
Тенденції розвитку та 
трансформації. 
Спеціальне видання 
наукових статей. – 
2016. - С. 9-18.
Репецький В.М., 
Зубарева А.Є. 
Виконання рішень 
Комітету ООН з прав 
людини в Україні. – 



Від теорії 
міжнародного права 
до практики захисту 
прав людини. - Київ-
Одеса, 2016. – С. 370-
384.
Репецький В.М., 
Земан І.В. Кафедра 
міжнародного права 
Львівського 
університету: 
спадковість і нові 
підходи // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
міжнародні 
відносини. – 2017. – 
Випуск 42. – С. 166-
172. 
Репецький В.М., 
Земан І.В. Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка // 
Енциклопедія 
міжнародного права : 
У 3 т. / редкол.: Ю.С. 
Шемшученко, В.Н. 
Денисов (співголови) 
та ін.; Інститут 
держави і права ім. 
В.М. Корецького НАН 
України. – Т. 2. Е-Л. – 
Київ : 
Академперіодіка, 
2017. – 928 с. – С. 914-
916.
Репецький В., Земан І. 
Львівська школа 
міжнародного права: 
історія і сучасність / В. 
Репецький, І. Земан // 
Український часопис 
міжнародного права. 
– 2018. – Випуск 2. – 
С. 12-21.
Участь у міжнародній 
конференції 
«Імплементація угоди 
про асоціацію між 
Україною та 
Європейським 
Союзом: публічно-
правові та приватно-
правові аспекти» (20 
квітня 2018 р.); у 
міжнародній науковій 
конференції «Сила 
права замість права 
сили» (Львів/Санок, 
17-19 травня 2018 р.); 
у круглому столі 
«Сучасні виклики 
застосування 
міжнародного 
гуманітарного права в 
збройних конфліктах» 
(26 вересня 2018 р.), у 
міжнародній 
конференції «Russia 
and Ukraine – 
challenges for 
international law and 
politics» (Варшава, 3 
червня 2019 р.)
Стажування у 
Ягелонському 
університеті (Польща) 
січень 2018 року.
Стажування у 
Вроцлавському 



університеті (Польща) 
2-8 березня 2020 
року.
Керівництво 
аспірантами здійснює 
з 1991 року, в 
результаті захищено 
25 кандидатських 
дисертацій.

120417 Дудок Роман 
Іванович

Завідувач 
кафедри 
Іноземних 
мов для 
гуманітарн
их 
факультетів
, Основне 
місце 
роботи

Факультет 
іноземних мов

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

ордена Леніна 
державний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

1983, 
спеціальність:  

, Диплом 
доктора наук 

ДД 001136, 
виданий 

26.06.2012, 
Диплом 

кандидата наук 
KH 000244, 

виданий 
23.06.1992, 

Атестат 
доцента ДЦ 

000422, 
виданий 

23.04.1998, 
Атестат 

професора ГP 
008814, 
виданий 

04.07.2013

30 Іноземна мова 
за фаховим 
спрямуванням 
(англійська)

Факультет іноземних 
мов. Кваліфікація: 
диплом доктора наук 
ДД №001136, 
професор 12 ПР -
008814.
Стаж: 35 р.
Публікації:
Дудок Р. І., Помірко 
Р.С. Слова і їх смисли. 
– Чорноморський 
університет імені 
Петра Могили. 
Миколаїв - 2015р., 
№23, с.48-57.Roman 
Dudok A New Concept 
of Teaching a Foreign 
Language for Specific 
Purposes at the Lvsv 
University // Theory 
and  Practice of 
Teaching Ukrainian as a 
Foreign Language 2017. 
Випуск 13. С.88-94
Дудок Р.І.  
Психологічна роль 
метафори у 
художньому дискурсі /
 Актуальні питання 
іноземної філології, 
ХІІІ Міжнародна 
наукова конференція, 
Східноєвропейський 
національний 
університет імені Лесі  
Українки, № 10, СС. 
70-74, Луцьк-Світязь 
31 травня - 2 червня 
2019 р.
Дудок Р. І  Когнітивна 
метафора як 
лінгвокультурний 
феномен Берлін,
(Німеччина)
Berlin,(Germany 
Філологія. «Наука, 
дослідження, 
розвиток»: / Philology. 
Science. Research. 
Development. /  
Матері-али 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції. – \ 
Monografia Po-
konferencyjna. Берлін, 
Німеччина. 30 – 31 
серпня, 2018. № 8 – С. 
41-47. – 7 с. – . Дудок 
Р. І. (спів-автор); 
(0.4375 д.а.)
 Дудок Р. І  Фрейм як 
когнітивна і 
лінгвістична модель   
/ Philology. Science. 
Research. 
Development. /Лондон 
/ London (Great 
Britain) Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції. –  



Monografia 
Pokonferencyjna. 30 – 
31 серпня, 2018. № 10 
– С.81-88. – 7 с.. . 
Дудок Р. І  (спів-
автор); (0.4375 д.а.)
Berlin, (Germany 
Філологія. «Наука, 
дослідження, 
розвиток»: / Philology. 
Science. Research. 
Development. /  
Матері-али 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції. – \ 
Monografia 
Pokonferencyjna. 
Берлін, Німеччина. 30 
– 31січня, 2019, № 1, 
С.35–39, . Дудок Р. І.;
(0.375 д.а.)
Дудок Р. І  What 
metaphor means/ 
Philology. Science. 
Research. 
Development. /Лондон 
/ London (Great 
Britain) Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції. –  
Monografia 
Pokonferencyjna. 27.02 
– 28.02, 2019. № 2 – 
С.65– 69. –Дудок Р. І .
Дудок Р. І. Contextual 
and Integral Indicators 
in the Interpretation of 
Meaning / Philology. 
Science. Research. 
Development. /  
Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції. – \ 
Monografia 
Pokonferencyjna. 
Rotterdam (The 
Netherlands)/. 30–31 
березня. 2019 р., 
pp.84-89., Дудок Р. І .

347290 Максимук 
Валентина 
Максимівна

Доцент 
кафедри 
Іноземних 
мов для 
гуманітарн
их 
факультетів
, Основне 
місце 
роботи

Факультет 
іноземних мов

Диплом 
кандидата наук 

ФЛ 010985, 
виданий 

27.01.1988, 
Атестат 

доцента ДЦ 
041222, 
виданий 

02.10.1991

40 Іноземна мова 
за фаховим 
спрямуванням 
(англійська)

Факультет іноземних 
мов.  Кваліфікація: 
Кандидат наук, 
Диплом ФЛ 010985, 
дата видачі 27.01.1988, 
Рада Львівського гос. 
університету імені 
Івана Франка, 
рішення від 
10.06.1987, кандидат 
філологічних наук. 
Тема дисертації: 
Структура речення як 
засіб реалізації 
авторської 
прагматики в 
публіцистичному 
тексті. На матеріалі 
публіцистики Дж. 
Болдуіна : дис. канд. 
філол. наук. : 10.02.04 
/ В.М. Максимук; 
Львів. гос. ун-т. ім. І. 
Франка. – Львів, 1987. 
– 220 с. 
Доцент по кафедрі 
іноземних мов, 



атестат ДЦ 041222, 
дата видачі 02.10.1991, 
Гос. комітет СРСР з 
народної освіти , 
рішення №9/1595-Д 
від 02.10.1991.
Публікації: 
Максимук В.М. 
Актуалізація 
текстових категорій на 
прикладі романів 
Саллі Бомен «Доля», 
«Розповідь Ребеки» / 
В.М. Максимук // 
Американські та 
Британські Студії: 
Мовознавство, 
Літературознавство, 
Міжкультурна 
Комунікація (збірник 
наукових праць). К. – 
2015. – С. 48 – 52.
Максимук В.М. 
Актуалізація 
художнього часу та 
простору в романі 
Саллі Бомен « Доля» / 
В.М. Максимук // 
Мова і культура 
(науковий журнал). К. 
: Видавничий дім 
Дмитра Бураго, 2011. 
– Вип.14. – Т. ІІ (148). 
С. 305 – 311. 
Максимук В.М. 
Типологія оповіді в 
сучасному жіночому 
дискурсі 
(компаративний 
аналіз). //“Мова і 
культура”, Київ: 
Видавничий Дім 
Дмитра Бураго. 2007. 
Випуск 9. Том ІV(92). 
Язик і Культура. С. 189 
– 195 ( 0,9 друк. арк.) 
Максимук В.М. 
“Оцінювання як 
стимул до 
впровадження 
творчості та інновації 
в навчанні англійської 
мови” (“Evaluation as 
an Impetus for 
Creativity and 
Innovation 
Implementation in ELT  
//“Мова і культура”, 
Київ: Видавничий Дім 
Дмитра Бураго. 2005. 
Випуск 7. Том І. 
Філософія мови і 
культури. С. 269 - 278. 
(0,8 друк. арк.)
Максимук В. М. 
Програмний курс 
написання наукової 
роботи з дисципліни 
«Англійська мова для 
академічних цілей»// 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
іноземні мови. 2010. 
Випуск 17. С. 194 – 
200. 
Стажування: при 
Львівському 
відділенні Центру 
наукових досліджень 
та викладання 
іноземних мов  АН 



України з 26.10.2015 
по 26 .12 2015 . 
Планується з 09.03. 
2020 – 08.05.2020. 
при Львівському 
відділенні Центру 
наукових досліджень 
та викладання 
іноземних мов  АН 
України.
Участь у 43 
міжнародних та 
вітчизняних 
конференціях.
Член Британської 
Ради з 1993 року по 
2000 рік, промотор 
підручників Oxford 
University Press для 
шкіл, що 
спеціалізуються в 
англійський мові, в 
Західному регіоні 
України від Oxford 
University Press , 
участь в партнерстві  з 
Орегонським 
університетом ( США) 
з 2000 р. по 2007 р., 
член міжнародної 
організації TESOL, 
IATEFL, EATAW.
Керівництво 
аспірантами. 
Захищено 3 
кандидатські 
дисертації. 

28635 Поляруш 
Борис 
Юрійович

Доцент 
кафедри 
філософії, 
Основне 
місце 
роботи

Філософський 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Кишенівський 
державний 
університет 
ім.В.Леніна, 

рік закінчення: 
1976, 

спеціальність: 
7.02030201 

історія

39 Філософія Кафедра філософії. 
Кваліфікація: 
кандидат 
філософських наук, 
09.00.03 – соціальна 
філософія та 
філософія історії (ФС 
№ 009322). «Потреба 
в праці як основа 
соціальних потреб 
людини».
Доцент кафедри 
філософії (ДЦ 
АР№004055).
Стаж: 36 р.
Публікації:
1. Поляруш Б. 
Рецепція діалогу в 
філософії Юргена 
Габермаса / Борис 
Поляруш // Діалог і 
порозуміння для 
європейської і світової 
спільнот (із 
залученням творчого 
досвіду Львівсько-
Варшавської школи) : 
колективна 
монографія / А. 
Гуральські, А. Карась, 
С. Пролєєв, Я. Лащик, 
М. Зарічний, М. 
Братасюк, М. 
Бойченко, Л. Сафонік, 
І. Добропас та ін. ; за 
заг. ред. проф. А. Ф. 
Карася. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 
2018. – 216 с. – С. 68–
76. – 0,75 д.а.
2. Поляруш Б. 
Трансформація 
публічного простору 



сучасного міста / 
Борис Поляруш // 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
філософські науки. – 
Львів : ВЦ ЛНУ імені 
Івана Франка, 2017. – 
Вип. 19. – С. 48–55. – 
0,5 д.а.
3. Поляруш Б. 
Можливості та 
майбутнє діалогу в 
сучасному суспільстві 
/ Борис Поляруш // 
Development and 
modernization of social 
sciences: experience of 
Poland and prospects of 
Ukraine: Collective 
monograph. Lublin: 
Izdevnieciba “Baltija 
Publishing”, 2017. – С. 
189–207. – 1 д.а.
4. Поляруш Б. 
Поняття 
«відкритості» як 
основна 
характеристика 
демократичного 
суспільства / Борис 
Поляруш // European 
Applied Science / 
Wissenschaftliches 
Magazin. – Stuttgart, 
2017. – № 4. – P. 55–
58. Режим доступу:  
http://www.ortpublishi
ng.ru/statji_avtorov_ea
s_N4_2017).
Стажування: 
Львівська національна 
музична академія 
імені М.Лисенка, 
Програма стажування 
та звіт про її 
виконання, 12 червня 
2017 р.

127597 Рижак 
Людмила 
Віталіївна

Декан 
філософськ
ого 
факультету, 
Основне 
місце 
роботи

Філософський 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

ордена Леніна 
державний 
університет 
ім.І.Франка, 

рік закінчення: 
1971, 

спеціальність: 
7.04020101 
математика

39 Філософія Філософський 
факультет. 
Кваліфікація: 
кандидат 
філософських наук, 
09.00.03 – соціальна 
філософія та 
філософія історії. (ФС 
№ 007187) 
«Діалектика 
об’єктивного та 
суб’єктивного у 
формуванні 
суспільного ідеалу».
Доцент кафедри 
філософії (ДЦ № 
048521).
Публікації:
1.Рижак Л. 
Дегуманізація життя: 
соціально-
технологічні виклики 
сучасності / Л. Рижак 
// Вісник ЛНУ. Серія  
філософсько-
політологічні студії, 
2019. – Вип. 22. – C. 
89-95. (0,5) (Index 
Copernicus).
2.Рижак Л. 
Технонаука: 
постлюдина та 
відповідальність за її 



майбутнє / В. 
Мельник, Л. Рижак // 
Наукові праці. 
Науковий журнал. 
Серія “Філософія”. – 
Миколаїв, 2017. – Вип. 
288. – Том.300. – 
С.84-90. (0,75 д.а.) 
(Index Copernicus).
3.Рижак Л. Ризик як 
маркер технологічної 
інноваційності 
суспільства / Л. Рижак 
// Вісник ЛНУ : 
Філософсько-
політологічні студії, 
2017. – Вип. 12. – C. 
132-138. (0,5) (Index 
Copernicus).
4.Ryzhak L. Sustainable 
development of 
humanity: joint 
responsibility for the 
future / L. Ryzhak  // 
Studium Europy 
srodkovej i wschodniej. 
– Polrocznik. – 
Wydawnictwo Wyzszej 
Szkoly Gospodarki 
Krajowej. – Kutno, 
2018. – P. 100-111 (0, 
75 д.а., англ).
5.Рижак Л. Людина в 
лабіринтах 
віртуальної 
комунікації 
мережевого 
суспільства / Л. Рижак 
// Quo vadis, 
hunanitas? – Warszawa 
– Lwow – Kijow :  
Wydawnictwo 
VERBINUM, 2017. – S. 
67-75.  (0,5 д.а.) ( розд. 
колективної 
монографії).
6.Рижак Л. Соціальні 
аспекти наукового 
пізнання у контексті 
віртуальних 
можливостей / Л. 
Рижак // Філософія. 
Пізнання. Наука : 
колект. моногр. – 
Львів : Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана 
Франка, 2008. – С.87-
104.
Тези на міжнародних 
конференціях:
1.Рижак Л. 
Гуманітарна 
компетентність у 
структурі економічної 
освіти / Л. Рижак // 
зб. тез Міжн. наук.-
практ. конф. 
“Психологія бізнесу та 
управління: виклики 
сьогодення”. – Львів : 
СПОЛОМ, 2018. – С. 
176-178.
2.Рижак Л. 
Інформаційно-
мережеве суспільство: 
віртуалізація освітніх 
практик / Л. Рижак // 
Збірник наукових 
праць “Релігія, 
релігійність, 
філософія та 



гуманітаристика в 
сучасному 
інформаційному 
просторі: 
національний та 
інтернаціональний 
аспекти” (за матер. XV 
міжн. наук.-прак. 
конф). – Монреаль: 
СРМ “ASF”,  2017. – С. 
4-6.
3.Рижак Л. 
Аксіологічні засади 
комунікативної 
толерантності у 
соціальних Інтернет-
мережах / Л. Рижак // 
Матеріали міжн. 
наук.-практ. конф. 
“Нове та традиційне у 
дослідженнях 
сучасних 
представників 
суспільних наук”. – 
Київ: ГО “Київська 
наукова 
суспільнознавча 
організація”, 2016. – 
C. 74-76.
Науковий керівник 
аспірантів – Лучак А-
М., Мамчак С., Боднар 
В., Федишин М.
Стажування: 
Національний 
лісотехнічний 
університет України, 
Програма стажування 
та звіт про її 
виконання, 15 травня 
березня 2017 р.
Член редколегії 
“Вісника ЛНУ. Серія : 
філософські науки”.

209735 Репецький 
Василь 
Миколайови
ч

Професор, 
завідувач 
кафедри 
міжнародн
ого права, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
міжнародних 

відносин

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

ордена Леніна 
державний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

1979, 
спеціальність:  

, Диплом 
кандидата наук 

ЮP 002879, 
виданий 

21.12.1984, 
Атестат 

доцента ДЦ 
009850, 
виданий 

30.03.1989, 
Атестат 

професора ПP 
002752, 
виданий 

19.02.2004

34 Міжнародна 
юстиція

Кафедра 
міжнародного права. 
Кваліфікація: Диплом 
к.ю.н. ЮР № 002879 
від 24 квітня 1985 
року. 
Тема дисертації 
«Бюджетна 
дисципліна і її 
фінансово-правове 
забезпечення», 
атестат професора ПР 
№ 002752 від 19 
лютого 2004 року. 
Стаж: 19 р.
Публікації:
Репецький В.М., 
Малига В.А., Гутник 
В.В. Внесок професора 
М.В. Буроменського у 
розвиток вітчизняної 
науки міжнародного 
права. – Сучасні 
проблеми 
міжнародного права. 
– Львів-Одеса, 2017. – 
С. 12-37.
Репецький В.М., 
Малига В.А. Розвиток 
науки міжнародного 
права у Львівському 
університеті за період 
відновлення 
української 
державності. – Наука 
міжнародного права 



на рубежі століть. 
Тенденції розвитку та 
трансформації. 
Спеціальне видання 
наукових статей. – 
2016. - С. 9-18.
Репецький В.М., 
Зубарева А.Є. 
Виконання рішень 
Комітету ООН з прав 
людини в Україні. – 
Від теорії 
міжнародного права 
до практики захисту 
прав людини. - Київ-
Одеса, 2016. – С. 370-
384.
Репецький В.М., 
Земан І.В. Кафедра 
міжнародного права 
Львівського 
університету: 
спадковість і нові 
підходи // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
міжнародні 
відносини. – 2017. – 
Випуск 42. – С. 166-
172. 
Репецький В.М., 
Земан І.В. Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка // 
Енциклопедія 
міжнародного права : 
У 3 т. / редкол.: Ю.С. 
Шемшученко, В.Н. 
Денисов (співголови) 
та ін.; Інститут 
держави і права ім. 
В.М. Корецького НАН 
України. – Т. 2. Е-Л. – 
Київ : 
Академперіодіка, 
2017. – 928 с. – С. 914-
916.
Репецький В., Земан І. 
Львівська школа 
міжнародного права: 
історія і сучасність / В. 
Репецький, І. Земан // 
Український часопис 
міжнародного права. 
– 2018. – Випуск 2. – 
С. 12-21.
Участь у міжнародній 
конференції 
«Імплементація угоди 
про асоціацію між 
Україною та 
Європейським 
Союзом: публічно-
правові та приватно-
правові аспекти» (20 
квітня 2018 р.); у 
міжнародній науковій 
конференції «Сила 
права замість права 
сили» (Львів/Санок, 
17-19 травня 2018 р.); 
у круглому столі 
«Сучасні виклики 
застосування 
міжнародного 
гуманітарного права в 
збройних конфліктах» 
(26 вересня 2018 р.), у 
міжнародній 
конференції «Russia 



and Ukraine – 
challenges for 
international law and 
politics» (Варшава, 3 
червня 2019 р.)
Стажування у 
Ягелонському 
університеті (Польща) 
січень 2018 року.
Стажування у 
Вроцлавському 
університеті (Польща) 
2-8 березня 2020 
року.
Керівництво 
аспірантами здійснює 
з 1991 року, в 
результаті захищено 
25 кандидатських 
дисертацій.
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виданий 
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Атестат 

професора ПP 
002752, 
виданий 

19.02.2004

34 Науковий 
семінар

Кафедра 
міжнародного права. 
Кваліфікація: Диплом 
к.ю.н. ЮР № 002879 
від 24 квітня 1985 
року. 
Тема дисертації 
«Бюджетна 
дисципліна і її 
фінансово-правове 
забезпечення», 
атестат професора ПР 
№ 002752 від 19 
лютого 2004 року. 
Стаж: 19 р.
Публікації:
Репецький В.М., 
Малига В.А., Гутник 
В.В. Внесок професора 
М.В. Буроменського у 
розвиток вітчизняної 
науки міжнародного 
права. – Сучасні 
проблеми 
міжнародного права. 
– Львів-Одеса, 2017. – 
С. 12-37.
Репецький В.М., 
Малига В.А. Розвиток 
науки міжнародного 
права у Львівському 
університеті за період 
відновлення 
української 
державності. – Наука 
міжнародного права 
на рубежі століть. 
Тенденції розвитку та 
трансформації. 
Спеціальне видання 
наукових статей. – 
2016. - С. 9-18.
Репецький В.М., 
Зубарева А.Є. 
Виконання рішень 
Комітету ООН з прав 
людини в Україні. – 
Від теорії 
міжнародного права 
до практики захисту 
прав людини. - Київ-
Одеса, 2016. – С. 370-
384.
Репецький В.М., 
Земан І.В. Кафедра 
міжнародного права 
Львівського 
університету: 
спадковість і нові 
підходи // Вісник 
Львівського 



університету. Серія 
міжнародні 
відносини. – 2017. – 
Випуск 42. – С. 166-
172. 
Репецький В.М., 
Земан І.В. Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка // 
Енциклопедія 
міжнародного права : 
У 3 т. / редкол.: Ю.С. 
Шемшученко, В.Н. 
Денисов (співголови) 
та ін.; Інститут 
держави і права ім. 
В.М. Корецького НАН 
України. – Т. 2. Е-Л. – 
Київ : 
Академперіодіка, 
2017. – 928 с. – С. 914-
916.
Репецький В., Земан І. 
Львівська школа 
міжнародного права: 
історія і сучасність / В. 
Репецький, І. Земан // 
Український часопис 
міжнародного права. 
– 2018. – Випуск 2. – 
С. 12-21.
Участь у міжнародній 
конференції 
«Імплементація угоди 
про асоціацію між 
Україною та 
Європейським 
Союзом: публічно-
правові та приватно-
правові аспекти» (20 
квітня 2018 р.); у 
міжнародній науковій 
конференції «Сила 
права замість права 
сили» (Львів/Санок, 
17-19 травня 2018 р.); 
у круглому столі 
«Сучасні виклики 
застосування 
міжнародного 
гуманітарного права в 
збройних конфліктах» 
(26 вересня 2018 р.), у 
міжнародній 
конференції «Russia 
and Ukraine – 
challenges for 
international law and 
politics» (Варшава, 3 
червня 2019 р.)
Стажування у 
Ягелонському 
університеті (Польща) 
січень 2018 року.
Стажування у 
Вроцлавському 
університеті (Польща) 
2-8 березня 2020 
року.
Керівництво 
аспірантами здійснює 
з 1991 року, в 
результаті захищено 
25 кандидатських 
дисертацій.

90989 Столярський 
Олег 
Васильович

Доцент, 
Основне 
місце 

Факультет 
міжнародних 

відносин

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

16 Сучасні 
тенденції 
міжнародного 

Кафедра 
міжнародного права. 



роботи інститут 
внутрішніх 
справ при 

Національній 
академії 

внутрішніх 
справ України, 
рік закінчення: 

2001, 
спеціальність:  

, Диплом 
кандидата наук 

ДK 039991, 
виданий 

15.03.2007, 
Атестат 

доцента ДЦ 
038842, 
виданий 

16.05.2014

права Кваліфікація 
викладача: Кандидат 
юридичних наук, 
12.00.11 - міжнародне 
право, «Міжнародно-
правове 
співробітництво у 
боротьбі з 
відмиванням грошей 
від наркобізнесу».
Диплом серії ДК № 
039991 від 15 березня 
2017 року
Доцент кафедри 
міжнародного права. 
Диплом 14 ДЦ № 
038842 від 16 травня 
2014 року
Стаж: 19 років
Публікації: 
Столярський О.В. 
Особливості 
застосування 
міжнародної 
кримінально-правової 
юрисдикції: 
доктринальні підходи 
професора М.В. 
Буроменського та 
інших вчених  
/Сучасні проблеми 
міжнародного права. 
–
Львів-Одеса, 2017. – С. 
450-463.
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Правова 
універсалізація 
міжнародних норм у 
боротьбі зі 
злочинністю в кінці 
ХХ століття / О.В.  
Столярський // Право 
і суспільство. 
Науковий журнал. – 
2015 р. – № 3. – С.173-
178. 
Столярський О.В. 
Міжнародний та 
національний 
правовопорядок і 
забезпечення 
основних прав та 
свобод людини в 
умовах глобалізації: 
проблеми 
співвідношення / О.В.  
Столярський //  
Право і суспільство. 
Науковий журнал. – 
2015 р. – № 6–2.– 
С.41-45. 
Столярський О.В. 
Міжнародне право як 
засіб впливу 
глобалізації на 
поведінку держави та 
індивіда / О.В.  
Столярський // 
Юридичний науковий 
електронний журнал. 
– 2015.- № 6.- С.235-
238. 
Столярский О.В. 
Генезис 
международного 
правового 
сотрудничества 
государств в борьбе с 
преступностью / О.В. 
Столярский // 



Jurnalul juridic 
national: teorie şi 
practică. – 2015 – № 
1(11). – С. 182-187.
Конференції:
Столярський О.В. 
Становлення та 
розвиток поняття 
«міжнародне 
кримінальне право» / 
О.В. Столярський // 
«Теоретичні та 
практичні проблеми 
правового 
регулювання 
суспільних відносин»: 
матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції, (м. 
Харьків, 23-24 січня 
2015 року). – Харьків: 
ГО «Асоціація 
аспірантів-юристів». – 
2015. – С.13-18. 
Столярський О.В. 
Основні способи 
імплементації 
міжнародних 
кримінально-
правових норм / О.В. 
Столярський // 
Міжнародне та 
національне 
законодавство: 
способи 
удосконалення: 
Матеріали 
міжнародної науково- 
практичної 
конференції, м. 
Дніпропетровськ, 3–4 
квітня 2015 р. – 
Дніпропетровськ: 
Дніпропетровський 
гуманітарний 
університет, 2015.- 
С.226-229.
Брав участь в таких 
міжнародних і 
національних  
наукових 
конференціях та 
семінарах з питаннь 
забезпечення якості 
вищої освіти:
1. 26 червня 2018 року 
Конференція 
НаУКМА з 
викладацької 
майстерності
2. 6 червня 2018 
Методологічний 
науковий семінар з 
питань правничої 
освіти та правничих 
професій - Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка.
 3. 24 та 25 квітня 2018 
року Міжнародна 
конференція  
«Забезпечення якості 
юридичної освіти,  
університетська 
автономія та 
академічна свобода в 
контексті підготовки 
фахівців для 
правничої професії 



ХХІ сторіччя» - 
Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка. 
Стажування:
 17.10.2019 по 
17.12.20119  наказ № 
3692 від 5.10.2016 
Інститут міжнародних  
відносин Київського 
національного 
університету імені 
Тараса Шевченка
Членство:
1. Член науково-
методичної комісії № 
6 з бізнесу, управління 
та права  сектору 
вищої освіти   
Міністерства освіти  і 
науки України брав 
участь в розробці 
стандартів вищої 
освіти (з квітня 2016 
року по березень 2019 
року)
2) член робочої групи 
при МОН України з 
питань організації та 
проведення єдиного 
фахового вступного 
випробування з 
використанням 
організаційно-
технологічних 
процесів здійснення 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання  для 
вступу на другий 
(магістерський) рівень 
вищої освіти за 
спеціальностями 081 
«Право» та 293 
«Міжнародне право» 
розробляв таксономії 
щодо ЗНО (з березня 
2018).
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Доцент 
кафедри 
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за фаховим 
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(французька)

Факультет іноземних 
мов.  Кваліфікація: 
кандидат 
філологічних наук, 
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мови, (ФЛ№ 012842) 
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мові», доцент 
кафедри французької 
філології (ДЦ№ 
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розвиток мови та 
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Матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції: м. Львів, 
15-16 травня 2015 р. – 
Львів: ГО «Наукова 
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французької мови) // 
«Філологічні науки: 
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та перспективи 
досліджень»: 
Матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції. Львів, 
24-25 жовтня 2014 
року. – Львів: ГО 
«Науково-філологічна 
організація «ЛОГОС», 
2014. – С. 114-116.
3) Львова Л.Ф. 
Способы выражения 
директивных речевых 
актов во французском 
языке // 
«Перспективы 
развития 
современной 
филологии»: 
Материалы VIII 
международной 
научной конференции 
1-2 октября 2013 года, 
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4) Структурно-
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Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 
Програмні результати навчання 

ОП
Методи навчання Форми та методи оцінювання

Сучасні тенденції міжнародного права

Виявлення ґрунтовних знань  з  теорії 
міжнародного права в у споріднених 
сферах міжнародно-правового 
регулювання, міжнародно-правових 
явищ і процесів; 
Самостійне оцінювання та аналіз 
стану розвитку міжнародного права, 
його сутності, наукових шкіл та 
тенденцій сучасної участі суб’єктів 
щодо реформ міжнародного права та 
прогнозувати подальші шляхи його 
розвитку та вдосконалення;
Поглиблене розуміння сучасних 
проблем міжнародного права з 
позицій теорії та практики; 
Здатність брати участь у розробці 

лекційний матеріал, діалоги, круглі 
столи-обговорення,
самостійне навчання
онлай-консультації

Онлайн- опитування, 
написання письмових робіт,
 підготовка презентацій, 
наукові дискусії, тести

Форма контролю (Іспит)



проектів міжнародних договорів, 
здійснювати наукове тлумачення 
міжнародно-правових актів, надавати 
рекомендації щодо їх удосконалення;
Здатність кваліфіковано здійснювати 
наукові дослідження проблем 
сучасних тенденцій міжнародного 
права з позицій теорії та практики;
Визначення наукових проблем, 
нерозроблених або недостатньо 
розроблених у міжнародному праві, 
готувати та здійснювати публічну 
апробацію результатів досліджень;
Здатність до самостійного аналізу 
практики застосування міжнародно-
правових актів для виявлення 
проблем правового регулювання в 
різних сферах міжнародно-правових 
відносин і надання рекомендацій 
щодо їх вирішення.
Систематизувати сформовані 
теоретичні обгрунтування основних 
актуальних проблем міжнародного 
права, а також розробляти практичні 
рекомендації щодо їх врегулювання.
Здатність прогнозувати тенденції 
розвитку міжнародного права. Вміння 
рекомендувати практичні підходи 
подолання глобальних проблем, 
вирішення регіональних викликів та їх 
попередження в майбутньому.

Науковий семінар

Знання нових ідей та поглядів з 
проблем міжнародного права, їх 
узагальнення та вироблення власної 
позиції щодо певних категорій.
Розроблення та реалізація власних 
досліджень на підставі сучасних 
наукових методів та підходів, які 
застосовуються в юриспруденції в 
цілому і в міжнародному праві, 
зокрема (Застосування знань і 
розумінь щодо різних підходів до 
формування наукового дослідження з 
урахуванням конкретної теми)

Самостійне навчання,
практичні заняття,
індивідуальні консультації, підготовка 
презентацій за результатами 
наукового дослідження на певному 
етапі навчання.

Усне опитування, написання 
письмових робіт, підготовка 
презентацій, наукові дискусії.
Форма контролю (Залік) - 
підсумовування поточної успішності 
аспірантів.

Критичний аналіз, оцінка та синтез 
нових і складних ідей (Формування 
тверджень щодо нових наукових ідей, 
концепцій та існуючих тенденцій у 
вітчизняній та зарубіжній науковій 
літературі з проблем міжнародного 
права) 

Самостійне навчання,
практичні заняття,
індивідуальні консультації, підготовка 
презентацій за результатами 
наукового дослідження на певному 
етапі навчання.

Усне опитування, написання 
письмових робіт, підготовка 
презентацій, наукові дискусії.
Форма контролю (Залік) - 
підсумовування поточної успішності 
аспірантів.

Філософія

Знання особливостей 
раціоналістичних та 
ірраціоналістичних світоглядних та 
парадигмальних підходів в 
концептуалізації знань; актуальну 
проблематику, тенденції розвитку 
сучасних філософських теорій; головні 
глобалізаційні виклики, що виникли 
перед світовою й українською 
спільнотами; особливості 
інформаційного суспільства та запити 
щодо нових потреб інтелектуального 
та етичного розвитку людини; 
особливості та проблеми сучасного 
громадянського, соціального і 
культурного розвитку, що обумовлені 
глобалізаційними викликами.
Вміння інтегрувати загальнонаукові 
знання, сучасні філософські методи 
пізнання та парадигмальні підходи в 
науково-дослідну роботу.
Розуміння ролі загальнонаукових 
знань і сучасних філософських методів 

Лекції з інтерактивним тестуванням, 
робота в наукових бібліотеках та з 
інтернет-ресурсами з філософії
Самостійна робота над ІНДЗ 
(визначення актуальності теми 
дослідження, загальна характеристика 
наукової школи, в рамках якої буде 
проведене дослідження, окреслення 
об’єкта, предмета та методології 
наукового дослідження; парадигми, в 
рамках якої його буде здійснено, 
аналіз теоретичного і практичного 
значення дослідження)
Підготовка презентації (аналіз 
джерельної бази, постановка 
ключових запитань, аналіз 
альтернативних концепцій, 
критичний підхід), написання тез 
доповіді
Колаборативне навчання 
(брейнстормінг у малих групах, 
тьюторство)
Організація дискусії (у формі дебатів)

Експрес-контроль
Оцінка за ІНДЗ
Поточне оцінювання презентації і тез 
доповіді
Поточний контроль, взаємоконтроль
Поточне оцінювання групової дискусії 
Оцінювання проводиться за 100-
бальною шкалою. 
Бали нараховуються за: 
- семінарські/практичні заняття, 
науково-дослідну роботу;
- контрольні заміри (модулі); 
- іспит.



пізнання для успішної професійної 
діяльності; цілісне уявлення про 
процеси суспільного  розвитку; 
здатність виявляти науковий 
потенціал проблем, які виникають у 
професійній діяльності, проводити 
якісно-кількісний аналіз. Вміння 
критично оцінювати світоглядно-
концептуальні обґрунтування 
перспектив людського розвитку з 
врахуванням їхнього гуманістичного 
та етичного потенціалу.
Розуміння значущості громадянської 
перспективи людського розвитку та 
вміти виявляти світоглядно-ідейне 
підґрунтя комунікаційної ворожості й 
недоброзичливості до Іншого. 
Розуміння відмінність між 
переконаннями, заснованими на 
пересудах, забобонах і упередженнях, 
та переконаннями, заснованими на 
логічному обґрунтуванні й 
практичному досвіді.
Визнання свободи як базової цінність 
людського життя в поєднанні з 
етичною та правовою 
відповідальністю.
Вміння самостійно критично 
оцінювати міру достатності власних 
загальнонаукових знань і за 
необхідності поповнювати їх. 
Визнання свободи як базової цінність 
людського життя в поєднанні з 
етичною та правовою 
відповідальністю.
Вміння самостійно критично 
оцінювати міру достатності власних 
загальнонаукових знань і за 
необхідності поповнювати їх.

Іноземна мова за фаховим спрямуванням (англійська)

Знання та розуміння основних 
морфологічних і синтаксичних 
категорій іншомовного наукового 
мовлення, ключових характеристик 
наукового стилю; розуміння 
детального змісту, структури і 
композиції основних видів 
автентичних наукових текстів за 
фахом з монографій, підручників, 
газет, науково-популярних і 
спеціалізованих журналів та Інтернет-
видань, знання вимог до академічної і 
професійної кореспонденції.

   Уміння чітко, граматично 
правильно, стилістично коректно, 
зв’язно, лаконічно і аргументовано 
формулювати думку іноземною мовою 
в монологічному, діалогічному і 
полілогічному мовленні, наводячи 
різноманітні аргументи “за” і “проти”; 
уміння використання типових 
мовленнєвих моделей та структур в 
умовно-комунікативних і 
комунікативних ситуаціях фахового 
спілкування. 

   Здатність до сприйняття, обробки 
інформації іноземною мовою та 
управління нею; здатність до 
аналітичного, критичного та 
системного мислення, що виявляється 
у різних видах іншомовної 
мовленнєвої діяльності; здатність 
критично аналізувати інформацію 
іноземною мовою, оцінювати її 
значущість, синтезувати і 
структурувати її у процесі оформлення 

Робота в наукових бібліотеках, 
Інтернеті (сайти наукових бібліотек, 
сайти та бази даних міжнародних 
організацій, установ тощо), написання 
наукових тез доповідей, публікацій
Організація групової дискусії.
Комунікативні методи мовного 
навчання, жанрово-базований підхід 
до оволодіння провідними форматами 
науково-академічного спілкування, 
колаборативне навчання у вигляді 
групових дискусій та виконання 
спільних проектів, підготовка 
мультимедійних презентацій.

Оцінка на практичних заняттях,
оцінка письмових робіт та модульних 
завдань,
іспит. 



власних висловлювань іноземною 
мовою; уміння застосовувати різні 
техніки читання наукової літератури.
Володіння усною та письмовою 
комунікацією іноземною мовою на 
просунутому рівні (Advanced C1). 
Уміння налагоджувати контакт 
іноземною мовою, організувати 
діалогічне спілкування з іншими 
слухачами курсу, викладачами, 
науковцями; уміння обирати й 
застосовувати доцільні стилі 
комунікативної поведінки, 
комунікативні стратегії і тактики, 
досягати комунікативної мети під час 
обговорень, дискусій, бесід; розуміти 
інформацію, намір мовця і 
комунікативні наслідки його 
висловлювання в ході професійно-
наукових обговорень; уміння 
виступати з підготовленими 
презентаціями, доповідями на 
наукових конференціях, вести дискусії 
з науковцями, представниками 
громадськості з наукових проблем, 
відстоювати особистісну наукову 
позицію на демократичних засадах.
Здатність успішно самостійно 
продукувати статті, тези доповіді, 
реферати та анотації з високим 
ступенем граматичної, лексичної та 
стилістичної коректності; здатність 
очолювати роботу в групі під час 
виконання проектів і підготовки 
презентацій; соціокультурна 
адаптивність та комунікабельність; 
креативність. Здатність нести 
відповідальність за якість і результати 
науково-дослідної діяльності. 
Здатність до навчання впродовж 
життя, до подальшого 
самовдосконалення у сфері іноземної 
мови.

Іноземна мова за фаховим спрямуванням (французька)

Знання та розуміння основних 
морфологічних і синтаксичних 
категорій іншомовного наукового 
мовлення, ключових характеристик 
наукового стилю; розуміння 
детального змісту, структури і 
композиції основних видів 
автентичних наукових текстів за 
фахом з монографій, підручників, 
газет, науково-популярних і 
спеціалізованих журналів та Інтернет-
видань, знання вимог до академічної і 
професійної кореспонденції.

   Уміння чітко, граматично 
правильно, стилістично коректно, 
зв’язно, лаконічно і аргументовано 
формулювати думку іноземною мовою 
в монологічному, діалогічному і 
полілогічному мовленні, наводячи 
різноманітні аргументи “за” і “проти”; 
уміння використання типових 
мовленнєвих моделей та структур в 
умовно-комунікативних і 
комунікативних ситуаціях фахового 
спілкування. 

   Здатність до сприйняття, обробки 
інформації іноземною мовою та 
управління нею; здатність до 
аналітичного, критичного та 
системного мислення, що виявляється 
у різних видах іншомовної 
мовленнєвої діяльності; здатність 
критично аналізувати інформацію 

Робота в наукових бібліотеках, 
Інтернеті (сайти наукових бібліотек, 
сайти та бази даних міжнародних 
організацій, установ тощо), написання 
наукових тез доповідей, публікацій
Організація групової дискусії.
Комунікативні методи мовного 
навчання, жанрово-базований підхід 
до оволодіння провідними форматами 
науково-академічного спілкування, 
колаборативне навчання у вигляді 
групових дискусій та виконання 
спільних проектів, підготовка 
мультимедійних презентацій.

Оцінка на практичних заняттях,
оцінка письмових робіт та модульних 
завдань,
іспит. 



іноземною мовою, оцінювати її 
значущість, синтезувати і 
структурувати її у процесі оформлення 
власних висловлювань іноземною 
мовою; уміння застосовувати різні 
техніки читання наукової літератури.
Володіння усною та письмовою 
комунікацією іноземною мовою на 
просунутому рівні (Advanced C1). 
Уміння налагоджувати контакт 
іноземною мовою, організувати 
діалогічне спілкування з іншими 
слухачами курсу, викладачами, 
науковцями; уміння обирати й 
застосовувати доцільні стилі 
комунікативної поведінки, 
комунікативні стратегії і тактики, 
досягати комунікативної мети під час 
обговорень, дискусій, бесід; розуміти 
інформацію, намір мовця і 
комунікативні наслідки його 
висловлювання в ході професійно-
наукових обговорень; уміння 
виступати з підготовленими 
презентаціями, доповідями на 
наукових конференціях, вести дискусії 
з науковцями, представниками 
громадськості з наукових проблем, 
відстоювати особистісну наукову 
позицію на демократичних засадах.
Здатність успішно самостійно 
продукувати статті, тези доповіді, 
реферати та анотації з високим 
ступенем граматичної, лексичної та 
стилістичної коректності; здатність 
очолювати роботу в групі під час 
виконання проектів і підготовки 
презентацій; соціокультурна 
адаптивність та комунікабельність; 
креативність. Здатність нести 
відповідальність за якість і результати 
науково-дослідної діяльності. 
Здатність до навчання впродовж 
життя, до подальшого 
самовдосконалення у сфері іноземної 
мови (французької)

Історія міжнародно-правових вчень

Найбільш передові концептуальні та 
методологічні знання в галузі науково-
дослідної та/або професійної 
діяльності і на межі предметних 
галузей (Концептуальні знання про 
основні етапи розвитку міжнародно-
правових вчень, основні наукові 
доктрини, їхні спільні та відмінні риси, 
ключових представників міжнародно-
правової думки);
Критичний аналіз, оцінка і синтез 
нових та складних ідей (Вміння 
співставляти погляди провідних 
юристів-міжнародників для 
визначення найбільш виваженої 
позиції на сучасному етапі по 
конкретній теоретичній проблемі 
міжнародного права)

Самостійне навчання,
лекційні заняття,
практичні заняття,
індивідуальні консультації.

Усне опитування, написання 
письмових есе, підготовка 
презентацій,
Форма контроль (Екзамен)

Міжнародна правотворчість

Найбільш передові концептуальні та 
методологічні знання в галузі науково-
дослідної та/або професійної 
діяльності і на межі предметних 
галузей (Концептуальні знання про 
теоретичні засади процесу створення 
основних видів норм міжнародного 
права, процес створення норм 
міжнародного права органами 
міжнародних організацій, внесок 

Самостійне навчання,
лекційні заняття,
практичні заняття,
індивідуальні консультації.

Усне опитування, написання 
письмових есе, підготовка 
презентацій.
Форма контролю Екзамен



діяльності міжнародних судів у процес 
міжнародної правотворчості); 
Розроблення та реалізація проектів, 
включаючи власні дослідження, які 
дають можливість переосмислити 
наявне та створити нове цілісне 
знання та/або професійну практику, і 
розв’язання значущих соціальних, 
наукових, культурних, етичних та 
інших проблем (Проводити ретельний 
та всеохоплюючий аналіз сучасних 
способів міжнародного 
нормотворення та вміти надати 
кваліфіковану консультацію стосовно 
ефективного способу творення норм 
міжнародного права)

Міжнародна юстиція

Найбільш передові концептуальні та 
методологічні знання в галузі науково-
дослідної та/або професійної 
діяльності і на межі предметних 
галузей (Історію становлення та 
розвитку міжнародного правосуддя, 
основні положення установчих актів 
та регламентів судових установ, 
порядок розгляду справ, юридична 
сила рішень та їх вплив на розвиток 
міжнародного права);

Критичний аналіз, оцінка і синтез 
нових та складних ідей (Вміння 
аналізувати міжнародно-правові 
документи і рішення міжнародних 
судових установ, оцінювати їх 
значення для розвитку галузі чи 
інституту міжнародного права)

Самостійне навчання,
практичні заняття,
індивідуальні консультації, підготовка 
презентацій за результатами 
наукового дослідження на певному 
етапі навчання.

Усне опитування, написання 
письмових робіт, підготовка 
презентацій, наукові дискусії.
Форма контролю (Іспит)

Педагогіка вищої школи

Знання та розуміння теоретико-
методологічних засад організації 
навчально-виховного процесу у вищій 
школі, сутності, мети, функцій, 
науково-педагогічних, моральних 
цінностей діяльності викладача, 
теоретико-методичних аспектів 
організації педагогічної взаємодії, 
навчально-пізнавальної діяльності 
студентів, емоційно-виховного впливу 
на їхній розвиток.
Уміння організовувати різні види 
педагогічної діяльності у вищій школі, 
виокремлювати критерії оцінки їхньої 
ефективності, готовність визначати 
особистісну педагогічну позицію як 
викладача, здатність проектувати та 
окреслити модель власної педагогічної  
діяльності у вищій школі, аналізувати 
педагогічні ситуації та самостійно 
приймати рішення
Здатність критично аналізувати зміст 
навчальних дисциплін за фахом та 
узгоджувати його з набутим досвідом 
й професійною діяльністю майбутніх 
фахівців, критично оцінювати власні 
уміння застосовувати організаційно-
методичні форми навчання у вищій 
школі, аналізувати потреби, інтереси, 
ставлення студентів до навчального 
процесу, пропонувати ідеї щодо 
вдосконалення їхніх  знань, умінь, 
формування позитивної мотивації 
навчання відповідно до їхніх 
індивідуально-типологічних 
особливостей.
Здатність налагоджувати контакт, 
організовувати діалогічне спілкування 
зі студентами відповідно до їхніх 
психологічних особливостей, 

Робота в наукових бібліотеках, 
Інтернеті, самостійна робота над ІНДЗ 
(концепція власної педагогічної 
діяльності як викладача ВШ), 
виконання завдання № 1, організація 
роботи в групах, представлення 
власних міркувань у загальному колі,
підготовка презентації наукової 
інформації).
Організація групової роботи щодо 
обговорення критеріїв оцінки 
ефективності педагогічної діяльності 
викладача, оцінювання педагогічної 
діяльності викладача на підставі 
аналізу педагогічних ситуацій у вищій 
школі, презентація моделі  власної 
педагогічної діяльності.
Організація групової роботи, аналіз 
педагогічних ситуацій у вищій школі, 
організація сюжетно-рольових вправ,  
симуляцій щодо формування умінь 
застосування організаційно-
методичних форм навчання у вищій 
школі, виконання завдань № 2, 4, 5, 
6,7 самостійної роботи над ІНДЗ, 
презентація докторантами власних 
ідей.
Організація групової дискусії, діалогу 
в загальному колі, сюжетно-рольових 
вправ, ігор щодо організації 
педагогічної взаємодії та розв’язання 
конфліктів, вправ на вправляння 
ведення наукової дискусії, презентація 
особистісної науково-педагогічної 
позиції.
Організація діалогів щодо 
обговорення аспірантами власної 
відповідальності як викладача, 
здатності організовувати освітній 
процес на засадах інноваційних 

Оцінювання поточної роботи та 
презентацій 
докторантів.
Оцінювання поточної роботи, 
рефлексія й самооцінка аспірантами 
власних педагогічних дій у процесі 
виконання сюжетно-рольових вправ та 
презентацій  аспірантів.



дотримуватися норм педагогічної 
етики та педагогічного такту, обирати 
й застосовувати доцільні стилі 
педагогічної поведінки у конфліктних 
ситуаціях, доцільні способи 
розв’язання конфліктів зі студентами, 
викладачами,уміння вести дискусії з 
науковцями, представниками 
громадськості з наукових проблем, 
відстоювати особистісну науково-
педагогічну позицію на 
демократичних засадах
Здатність критично оцінювати власні 
педагогічні уміння відповідно до 
інноваційних підходів, визначати 
інноваційні моделі, технології 
організації навчально-виховного 
процесу у вищій школі та приймати 
рішення щодо їхнього застосування, 
оцінювати власну відповідальність як 
викладача в організації навчання, 
взаємодії зі студентами, окреслювати 
шляхи, засоби вдосконалення власних 
професійно-педагогічних знань, умінь, 
розвитку особистісних рис, значущих 
для педагогічної діяльності

підходів та готовності до професійно-
педагогічного саморозвитку, 
презентація концепції власної 
педагогічної діяльності як викладача у 
вищій школі

Психологія вищої школи

Знання сучасних теорій і концепцій 
педагогічної та вікової психології у 
царині навчання дорослих. Розуміння 
механізмів психічних процесів, які 
беруть участь у засвоєнні знань, 
формуванні умінь та навичок у 
професійній підготовці студентів у 
вищій школі. Розуміння механізмів 
научання, сутності мотивації до 
навчання та інших видів діяльності. 
Знання механізмів взаємодії студентів 
у групі та розвитку команди.
Уміння застосовувати знання про 
психологічні особливості осіб, які 
беруть участь у навчально-виховному 
процесі у вищій школі, та знання про 
механізми функціонування психічних 
процесів і явищ, які супроводжують 
викладацьку діяльність. Уміння та 
навички ефективного управління 
навчально-виховним процесом у ЗВО 
в рамках дисципліни, яка 
викладається.
Уміння діагностувати навчальні стилі 
студентів, визначаючи їхні обмеження 
та переваги; здатність за потреби 
корегувати навчальний стиль 
студента.
Уміння вивчати навчальну мотивацію 
студентів та ефективно стимулювати їх 
до навчання.

Здатність до критичного аналізу 
теорій та концепцій, що є підґрунтям 
сучасних методик викладання у вищій 
школі.
Уміння оцінювати ефективність 
методик подачі навчального 
матеріалу, обирати та/або створювати 
засоби та стилі викладання, адекватні 
змісту навчального матеріалу та 
аудиторії.
Уміння формувати власну 
обґрунтовану позицію щодо 
розв'язання проблем, які стосуються 
викладання  у вищій школі.

Володіння комунікативними 
уміннями і навичками, необхідними 
викладачу для ефективної 
самопрезентації, публічного виступу, 
конструктивної міжособової та 

Лекції презентації, інтерактивні 
методи (демонстраційні вправи, 
ситуаційні вправи, задачі, мозковий 
штурм, синектика, дискусії, робота з 
тестовими та іншими діагностичними 
методиками тощо

Форми оцінювання:
20 балів – К/Р 20 балів  - презентація 
«Чого і як я можу навчити інших» або 
видеоматеріал практичного 
заняття/лекції; 10 балів  - 
індивідуальне завдання «Опанування 
роботи з тестом «Навчальні стилі» (А. 
Кольб); 50 балів – присутність та 
активна робота на лекціях та 
практичних заняттях; Загалом 100 
балів – залік: 0-50 незараховано (0-
24=F; 25-50=FX), 51-100 - зараховано 
(51-60= E; 6170=D; 71-80=C; 81-89=B; 
90-100=A). FX означає: “незараховано” 
– необхідно виконати певну додаткову 
роботу для успішного складання; F 
означає: “незараховано” – необхідна 
значна подальша робота, курс 
потрібно пройти повторно.



особистісно-групової взаємодії у ході 
навчально-виховної діяльності. 
Уміння гнучко застосовувати засоби 
безпосередньої та опосередкованої 
взаємодії з колегами для обміну 
педагогічним досвідом та 
представлення власних методичних 
розробок (в рамках методичних 
семінарів, науково-практичних 
конференцій тощо)

Інтелектуальна власність і трансфер технологій

Знання сучасних концепцій 
інтелектуальної власності. Розуміння 
творчої діяльності як відносин, що 
регулюються інтелектуальним правом. 
Знання про право інтелектуальної 
власності як інститут права та галузь 
законодавства: суб’єктів, об'єкти та 
зміст правовідносин у сфері 
інтелектуальної власності. Розуміння 
механізмів реалізації суб'єктивних 
прав у сфері інтелектуальної власності, 
охорони та захисту прав 
інтелектуальної власності. 
Застосування набутих знань при 
розробленні та реалізації проектів. 
Вміння здійснювати юридичну 
кваліфікацію приватно-правових 
явищ, встановлювати закономірності 
між структурою зобов’язань у сфері 
інтелектуальної власності та їх 
юридичними наслідками, аналізувати 
залежності властивостей договорів 
щодо розпорядження майновими 
правами інтелектуальної власності від 
характеристик їх істотних умов, 
встановлювати основні чинники 
побудови цивільно-правових 
договорів, що визначають їх здатність 
адекватно регулювати приватно-
правові відносини. Адаптація 
міжнародно-правових стандартів (в 
тому числі стандартів ЄС) у сфері 
інтелектуальної власності в Україні. 
Вміння прогнозувати вплив правових 
реформ у сфері інтелектуальної 
власності на економічні процеси у 
державі. 

Лекції, практичні заняття  
презентації, інтерактивні методи  
З метою самоконтролю особам, які 
здобувають ступінь доктора філософії, 
доцільно розв'язувати задачі з 
програми курсу, складати проекти 
відповідних документів (договори, 
позовні заяви тощо).  

50 балів – поточна успішність 
(відповіді на практичних заняттях, 
творчих робіт, есе, науково-дослідного 
проекту, виконання індивідуальних 
завдань);  
30 балів – підготовка позовних заяв;  
20 балів – контрольна модульна 
робота.  

Методологія підготовки наукової публікації

Знання головних різновидів наукових 
публікацій (автореферат, монографія, 
стаття, тези доповіді), особливостей 
їхньої структури та оформлення, 
стилю наукового тексту. Знання 
сучасних вимог до оформлення 
наукового апарату, особливостей 
вітчизняних (зокрема, фахових) та 
зарубіжних видань. 
Уміння визначити найбільш доцільні 
форми подачі результатів 
дослідження тієї чи іншої проблеми як 
наукового тексту (з позиції формату 
представлення, стилю, засобів впливу 
на читача тощо). Апробація 
результатів дисертаційної роботи на 
міжнародних та вітчизняних наукових 
конференціях.
Уміння перетворювати власні 
теоретичні ідеї в чіткий та логічний 
науковий текст. Знання про 
співвідношення висновкової та 
описової частин у науковій праці. 

У процесі вивчення дисципліни 
застосовуються наступні методи:  
-загальнонаукові методи пізнання; 
-навчально-методичні методи і 
прийоми індивідуальної роботи та 
роботи з колективом: 
-інтерактивна лекція;  
-презентація;  
-практичне заняття у формі семінару;  
-самостійна робота з науково-
методичною літературою; 
-консультування; 
-перевірка створених наукових 
текстів; 
-співбесіда зі слухачем. 

Бали нараховуються за наступним 
співвідношенням:  
Відвідування лекцій та участь в їх 
інтерактивній частині, прибуття на 
консультації – 10°%; 
Участь і виступи на практичних 
заняттях з дисципліни – в сумі 40°%;  
Співбесіда з лектором з проблематики 
дисципліни у вигляді колоквіуму – 
10°%; 
Оцінка лектором підготовленої до 
друку опублікованої наукової статті з 
теми своєї докторської (кандидатської) 
дисертації – 20%;  
Оцінка лектором підготовленої 
рецензії на підготовлену до друку або 
опубліковану наукову статтю свого 
колеги-докторанта – 20°%. 

Підготовка науково-інноваційного проекту

Уміння аналізувати, оцінювати, 
співставляти результати власних 

Презентація, лекції, колаборативне 
навчання (групові проєкти, спільні 

Оцінювання проводиться за 100-
бальною шкалою. Бали нараховуються



досліджень і представляти їх у вигляді 
майбутнього проєкту. Вміння 
прогнозувати результати виконання 
науково-інноваційного проєкту, їхню 
наукову новизну та практичну 
цінність.
Знати: методологію науково-
інноваційного проекту; сутність та 
основні види інноваційних проектів; 
методи оцінювання ефективності 
інноваційних проєктів та їхньої 
комерціалізації.
Вміти: якісно підготувати запит 
проєкту; вміло вибрати інноваційний 
або інвестиційний фонд; належно 
створювати необхідну документацію 
на різних етапах проходження відбору 
проєктів та під час реалізації проєкту.

розробки), творче індивідуальне 
завдання, дискусія.

за наступним співвідношенням:
• модульна контрольна робота: 40% 
семестрової оцінки; максимальна
кількість балів ‒ 40;
• поточна успішність (виконані 
завдання протягом семестру): 60%
семестрової оцінки; максимальна 
кількість балів ‒ 60.
Підсумкова максимальна кількість 
балів ‒ 100.
Письмові роботи: Очікується, що 
аспіранти виконають такий вид 
письмової роботи: науковий проект. 
Академічна доброчесність:
Очікується, що роботи аспірантів 
будуть їх оригінальними 
дослідженнями чи міркуваннями. 

Педагогічна практика

Знання та розуміння методологічних, 
концептуальних засад організації 
навчальних занять, викладання 
фахової дисципліни, діяльності 
викладача та діяльності студентів, 
теоретико-методичних аспектів 
організації кожної складової 
діяльності. Уміння самостійно 
планувати структуру навчальних 
занять,  розробляти методику 
організації взаємодіяльності 
викладача й студентів, здійснювати 
підготовку навчальних занять, 
організовувати навчально-виховний 
процес як взаємодію викладача і 
студентів, оцінювати результати 
навчання відповідно до поставлених 
цілей, аналізувати проблеми, 
приймати рішення щодо їхнього 
вирішення. Вміння критично 
аналізувати проведені заняття за 
визначеними критеріями, оцінювати 
власні педагогічні дії й дії студентів на 
кожному етапі процесу відповідно до 
поставленої мети, здійснювати 
самостійні висновки й приймати 
рішення щодо вдосконалення кожного 
етапу заняття. Вміння організовувати 
діалогічне спілкування зі студентами, 
застосовувати доцільні добудови для 
встановлення контакту з ними, 
конструктивно спілкуватися з 
викладачами у процесі аналізу 
проведених навчальних занять. 
Готовність організовувати навчальні 
заняття відповідно до інноваційних 
підходів, здатність впроваджувати 
інноваційні моделі, технології в 
практику організації навчально-
виховного процесу, аналізувати власну 
відповідальність за наслідки 
впровадження інноваційних 
педагогічних дій, окреслення 
програми власного професійного 
становлення та самовдосконалення на 
основі аналізу набутого під час 
практики педагогічного досвіду

Лекції, практичні  заняття, бесіди, 
розповіді, дискусії, колаборативне 
навчання (спільні розробки і проекти), 
інтерактивні методи навчання, кейс-
технології, рольові ігри, 
пресконференції, проектні технології, 
тестування, моделювання різних форм 
занять, аналіз ситуацій.  

Ознайомлення з робочими 
програмами, силабусами, змістом 
навчальних дисциплін. Підготовка і 
розробка планів-конспектів 
навчальних занять. Налагодження 
контакту й організація педагогічної 
взаємодії зі студентами. Організація 
самостійної роботи студентів. 
Впровадження в освітній процес 
інноваційних освітніх технологій та 
авторських методик. Підготовка 
презентацій, пошук наукової 
інформації з використанням науково-
методичної літератури та інтернет-
ресурсів. Аналіз педагогічних ситуацій 
та самостійне прийняття рішень щодо 
вирішення проблем. Відвідування й 
аналіз навчальних занять викладачів. 
Аналіз проведених колегами та 
самостійно організованих навчальних 
занять.

Оцінюється: навчально-методична 
робота і аудиторне навантаження 
аспіранта. 
Навчально-методична робота 
(підготовка до занять, методична 
робота, відвідування та аналіз занять, 
проведення консультацій, керівництво 
різними видами діяльності студентів). 
Аудиторне навантаження (проведення 
семінарських, практичних, 
лабораторних занять). 
Захист практики оцінюється за 100-
бальною шкалою: проведення двох 
відкритих залікових занять (2×25 балів 
= 50 балів); підготовка і розробка двох 
конспектів залікових занять (2×15 
балів = 30 балів); рецензія відвіданого 
заняття – 10 балів;  захист практики на 
засіданні кафедри, оформлення 
звітних документів (звіт про 
проходження практики (стислий опис 
змісту роботи), щоденник практики, 
конспекти проведених залікових 
занять, відгук наукового керівника про 
навчально-методичну роботу 
аспіранта) – 10 балів.  
 Підсумкова максимальна кількість 100 
балів.

 


