
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана 
Франка

Освітня програма 36744 Журналістика

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 061 Журналістика
 
 
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

36744

Назва ОП Журналістика

Галузь знань 06 Журналістика

Спеціальність 061 Журналістика

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Вид освітньої програми Освітньо-наукова

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі 
ступеня (рівня)

Магістр (ОКР «спеціаліст»)
 

Термін навчання на освітній 
програмі

4 р. 0 міс.

Форми здобуття освіти на 
ОП

заочна, очна денна, очна вечірня

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

Факультет журналістики

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

Кафедра теорії і практики журналістики, 
кафедра української преси, кафедра нових 
медій, кафедра мови ЗМІ, кафедра зарубіжної 
преси та інформації, кафедра радіомовлення і 
телебачення (факультет журналістики); кафедра 
історії філософії, кафедра психології 
(філософський факультет); кафедра іноземних 
мов для гуманітарних факультетів, кафедра 
іноземних мов для природничих факультетів 
(факультет іноземних мов); кафедра загальної 
педагогіки та педагогіки вищої школи (факультет 
педагогічної освіти); кафедра математичного 
моделювання соціально-економічних процесів 
(факультет прикладної математики та 
інформатики); кафедра інтелектуальної 
власності, інформаційного та корпоративного 
права (юридичний факультет), кафедра 
економіки підприємств (економічний факультет).

Місце (адреса) 
провадження освітньої 
діяльності за ОП

м. Львів, вулиця Генерала Чупринки 49, 
факультет журналістики
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Освітня програма 
передбачає присвоєння 
професійної кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, 
яка присвоюється за ОП (за 
наявності)

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 209621

ПІБ гаранта ОП Лизанчук Василь Васильович

Посада гаранта ОП Професор

Корпоративна електронна 
адреса гаранта ОП

Vasyl.Lyzanchuk@lnu.edu.ua

Контактний телефон 
гаранта ОП

+38(068)-059-14-00

Додатковий телефон 
гаранта ОП

+38(067)-903-92-79

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії з галузі знань 06 Журналістика за 
спеціальністю 061 Журналістика чинна у Львівському національному університеті імені Івана Франка. 
ОНП була впроваджена згідно із отриманою ліцензією відповідно до наказу Міністерства освіти і 
науки України № 707 від 23.06.2016 р. на факультеті журналістики Львівського національного 
університету імені Івана Франка. ОНП погоджено на засіданні вченої ради факультету журналістики 
Львівського національного університету імені Івана Франка 18 травня 2016 року (протокол №10) та 
затверджено на засіданні вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка 25 
травня 2016 року (протокол №20/5). Освітньо-наукова програма відповідає третьому освітньо-
науковому рівню вищої освіти. Включає спеціалізацію «Теорія та історія журналістики». Навчання 
здійснюється за очною (денною і вечірньою) та заочною формами. Тривалість начального процесу 
становить 4 роки.
 Виконання освітньо-наукової програми є необхідною умовою академічної підготовки фахівця 
кваліфікації доктора філософії за спеціальністю 061 Журналістика.
 Програма встановлює:
 – нормативний зміст навчання у Львівському національному університеті імені Івана Франка, обсяг і 
рівень засвоєння у процесі підготовки відповідно до вимог освітнього рівня “доктор філософії” з 
галузі знань 06 Журналістика за спеціальністю 061 Журналістика;
 – перелік навчальних дисциплін підготовки доктора філософії;
 – термін навчання.
 Освітньо-наукова програма складається з освітньої та наукової складових (компонентів): 
 1. Професійна теоретична підготовка, що забезпечує підвищення освітнього рівня за відповідною 
спеціальністю і яка містить нормативні дисципліни і дисципліни вільного вибору аспіранта, 
розподілені між такими складовими: глибинні знання зі спеціальності, загальнонаукові 
компетентності, універсальні навички та мовні компетентності.
 2. Науково-дослідна робота.
 3. Підготовка та захист дисертаційної роботи.
Міцними підвалинами запровадження сучасної чотирирічної підготовки докторів філософії є вагомі 
здобутки науковців львівської школи журналістики. Сьогодні на факультеті журналістики працює 5 
заслужених професорів (Крупський І. В., Лось Й. Д., Кость С. А., Лизанчук В. В., Сербенська О. А.), в 
арсеналі кожного понад 7 захистів кандидатських дисертацій і консультування докторських наукових 
праць. Крім них, навчальний процес забезпечують професори і доценти: Житарюк М. Г., Лильо Т. Я., 
Габор Н. Б., Мельник Ю. І., Паславський І. І. та інші. 
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року та набір на ОП

 
Рік 

навчання
Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг набору 
на ОП у 

відповідному 
навчальному 

році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня 
поточного навчального року

У тому числі іноземців

ОД ОВ З ОД ОВ З

1 курс 2019 - 2020 8 4 4 0 0 0 0

2 курс 2018 - 2019 8 4 3 1 0 0 0

3 курс 2017 - 2018 8 3 2 2 0 0 0
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4 курс 2016 - 2017 5 3 1 0 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

17221 Журналістика

другий 
(магістерський) 
рівень

16991 Журналістика

третій (освітньо-
науковий/освітньо-
творчий) рівень

36744 Журналістика

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

Усі приміщення ЗВО 163345 64243

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

162647 64243

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

698 0

Приміщення, здані в 
оренду 

1071 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

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

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма ОНП_doctor PHD.pdf TaPfAARXWvv668fqQQCI9+PqDD/OTMnpn8wjInlY14I=

Навчальний план за 
ОП

061-ZHurnalistyka-
ochna.pdf

PrQs3egTlYpD+AC41/jg11L7LqSgckerZBfn9Gx7fZo=

Навчальний план за 
ОП

061-ZHurnalistyka-
zaochna.pdf

2JUEbZSrSiJf20sSvOm1j1GutijnbmJtp7zoTx34hNQ=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія_Bidzilia.pdf rwbnbGy9DZOVCGNGvqqAgIygOhRFuBCrhzD2zofOl6U=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія_Bohuslavskyj.pdf PPE3PeEM7l+5MmqZOZqA/8+KARLJtfByYZD29ERetbA=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія_Butyrina.pdf ysrWAvkI6QiSSW1R8DiFFx0eHFV977yLSPYsbwxG1Kk=

Рецензії та відгуки Рецензія_Getka.pdf sbmbcu9TjcPTlvsW7UEF4GdrqtD8tLCKReFwpnITS2U=
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роботодавців

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія_Ogar.pdf mfHJfsxAPvY3SbyDWmJnT32MYjQFVQ+iOFI84OEBIzc=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 
Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?
Основною ціллю ОП є забезпечення підготовки доктора філософії за спеціальністю 061 
Журналістика.Основна ціль ОП реалізована через розвиток загальних і фахових компетентностей, які 
потрібні для забезпечення підготовки кадрів вищої кваліфікації, здійснення науково-дослідної 
діяльності, аналітичної роботи, наукового консультування, а також у науково-педагогічній 
діяльності.До основних цілей належать: здатність до розв’язання комплексних проблем у галузі 06 
Журналістика, що передбачає проведення інноваційних досліджень, розвиток науково-дослідних 
навичок для здійснення самостійних наукових досліджень, здобуття теоретичних знань, умінь, 
навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, поглиблення теоретичної 
загальноуніверситетської та фахової підготовки, підвищення рівня професійної та викладацької 
майстерності, розвиток навичок у написанні й оформленні результатів наукових робіт, набуття знань і 
практичних навичок викладання у вищих навчальних закладах.
Унікальністю ОНП є: 
ОНП підготовки доктора філософії за спеціальністю 061 Журналістика єдина у Львові; реалізація 
наукових досліджень у контексті наукової діяльності «львівської школи журналістики»; орієнтація на 
найновіші теорію та методологію досліджень сучасного журналістикознавства; можливість участі 
аспірантів у науково-дослідних проєктах, у розробці наукових кафедральних тем;можливість участі у 
програмах міжнародної академічної мобільності (стажування, навчання, обмін досвідом), а також 
участі у міжнародних проєктах, які реалізовують на факультеті.
 
Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії 
та стратегії ЗВО
ОНП за спеціальністю 061 Журналістика повністю відповідає місії та стратегіям розвитку Львівського 
національного університету імені Івана Франка. Цілі освітньої програми корелюють із стратегією 
розвитку університету (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/2016-strategy.pdf) 1. 
«Забезпечення високої якості навчального процесу». Професорсько-викладацький потенціал: 
викладання навчальних дисциплін забезпечують: 5 докторів та 36 кандидатів наук зі спеціальності. 
Розробка та реалізація навчальних програм гнучких до вимог ринку, залучення до навчального 
процесу роботодавців: ОП пройшла рецензування потенційних роботодавців, підписано договори про 
співпрацю. 2. «Формування нової культури ставлення до інтелектуальної власності, впровадження 
системи запобігання плагіату»: із здобувачами доктора філософії підписано Декларації про 
дотримання академічної доброчесності. Зреалізована система внутрішньої та зовнішньої оцінки 
освітнього процесу через анкетування аспірантів та розширені засідання кафедри із стейкхолдерами, 
аспірантами, потенційними здобувачами доктора філософії. 3.«Досягнення найвищих світових 
стандартів та глобалізація наукових досліджень». На факультеті журналістики існує наукова 
«львівська школа журналістики», що забезпечує викладання на ОП, науковці беруть участь у 
міжнародних наукових проєктах, зокрема в Erasmus+KA2. 4. «Поглиблення інтеграції університету у 
світовий освітній та науковий простір». Цьому сприяють публікації у закордонних наукових виданнях 
та виступи на міжнародних конференціях.
 
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
Оскільки нова за формою і змістом освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії з галузі 
знань 06 Журналістика за спеціальністю 061 Журналістика була впроваджена у 2016, випускників за 
цією програмою ще не було, то зацікавленими сторонами (потенційними роботодавцями) насамперед 
виступали завідувачі кафедр та декан факультету журналістики Львівського національного 
університету імені Івана Франка. Їхні пропозиції щодо розробки та впровадження освітньо-наукової 
програми були обговорені на засіданнях кафедр та вченій раді факультету журналістики. Участь у 
засіданнях кафедри також брали потенційні вступники – магістри факультету журналістики. На 
основі співпраці потенційних здобувачів та академічної спільноти факультету журналістики 
Львівського національного університету імені Івана Франка були сформульовані основні цілі та 
програмні результати навчання ОНП, орієнтований перелік дисциплін, які могли б зацікавити 
здобувачів. Сьогодні стейкхолдери можуть взяти участь в обговоренні освітньо-наукової програми під 
час розширених засідань кафедр або надіслати письмово свої пропозиції, як це зазначено на сайті 
факультету журналістики, (https://journ.lnu.edu.ua/academics/postgraduates) на адресу: 
journft@lnu.edu.ua.
Зауваги, висловлені в рецензіях заінтересованих сторін, будуть враховані під час розробки нової 
освітньо-наукової програми (https://journ.lnu.edu.ua/academics/postgraduates/retsenzii-robotodavtsiv).
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- роботодавці
Під час реалізації цієї програми відбуваються наукові семінари за участю роботодавців, на яких 
обговорюють плюси і мінуси функціонування ОНП у сучасному освітньому середовищі. Зокрема, було 
проведено семінари на кафедрі радіомовлення і телебачення. У ролі роботодавця виступила Вікторія 
Бабенко, завідувачка кафедри журналістики Українського Католицького Університету 
(https://journ.lnu.edu.ua/news/naukovyy-seminar). Подібне обговорення відбулося також на кафедрі 
нових медій за участю Емілії Огар, завідувачки кафедри журналістики, зв’язків з громадськістю та 
реклами Української академії друкарства (https://journ.lnu.edu.ua/news/cpil-n-narada-kafedr-
radiomovlennia-i-telebachennia-ta-novykh-mediy). 
А також на кафедрі теорії і практики журналістики за участю Юрія Романишина, завідувача відділу 
періодичних видань імені Мар’яна та Іванни Коців Львівської національної наукової бібліотеки імені 
Василя Стефаника (https://m.facebook.com/groups/304962482975772?
view=permalink&id=1692074957597844). Договір про співробітництво також підписала Йоанна Ґетка, 
керівниця кафедри міжкультурних досліджень Центрально-Східної Європи Варшавського 
університету, декан факультету журналістики Міжнародного економіко-гуманітарного університету 
імені Степана Дем’янчука Ольга Мітчук, а також Олег Богуславський, директор Інституту 
журналістики і масової комунікації Класичного приватного університету. Інтереси роботодавців 
будуть враховані під час удосконалення освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії за 
спеціальністю 061 Журналістика.

- академічна спільнота
Викладацький склад, який забезпечує підготовку докторів філософії на освітньо-науковій програмі 
«Журналістика», безпосередньо беруть участь у формуванні програмних результатів навчання, 
висвітлюючи їх в авторських курсах, опис яких представлено у відповідних силабусах, з якими може 
ознайомитися кожен здобувач. Науковці факультету також беруть участь у семінарах кафедр, на 
яких обговорюють особливості навчання, вдосконалення освітнього процесу на зазначеній освітньо-
науковій програмі.

- інші стейкхолдери
На вищезгаданих наукових семінарах кафедр факультету журналістики, які відбулися впродовж 
січня-лютого 2020 року, брали участь здобувачі доктора філософії та випускники магістратури, які 
становлять важливу ланку зацікавлених у розвитку освітньо-наукової програми «Журналістика». Про 
перебіг таких зустрічей можна прочитати на головній сторінці факультету або у Фейсбуці 
(https://journ.lnu.edu.ua/news/naukovyy-seminar). Інтереси цих категорій стейкхолдерів випливають з 
анкетування, яке організував Центр моніторингу і Центр забезпечення якості освіти Львівського 
національного університету імені Івана Франка, яке відбулося 5 лютого 2020 року. Пропозиції, 
висловлені на наукових семінарах і в анкетуванні, будуть враховані під час удосконалення освітньо-
наукової програми.

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають 
тенденції розвитку спеціальності та ринку праці
Факультет журналістики сьогодні − це один з найпотужніших осередків науково-дослідної діяльності 
та журналістської освіти, орієнтований на інноваційну наукову діяльність у сфері 
журналістикознавства та реалізацію принципів якісної освіти. Цілі та програмні результати програми 
відображають основні тенденції розвитку спеціальності 061 Журналістики, адже орієнтують 
здобувача на коректування, проєктування і побудову моделей сучасної конкурентоспроможної 
журналістики в умовах глобалізації на основі власних наукових пошуків. Програмні результати 
передбачають найновіші знання про основні закономірності розвитку сучасної журналістики, уміння 
застосовувати їх для розв'язування фундаметальних та прикладних проблем у медіагалузі, 
продукувати журналістикознавчі дослідницької методики для емпірчного аналізу медій. Реалізацію 
програмних результатів можна простежити крізь призму курсів («Сучасні проблеми науки про 
журналістику», «Медіафілософія», «Концепція сучасного періодичного видання», «Сучасний 
український інформаційний ринок»), у дослідницькій тематиці. Цілі та програмні результати 
навчання, орієнтовані на найновіші тенденції ринку праці, пов’язані із запитом на фахівців, які на 
високому науковому рівні аналізуватимуть проблеми та перспективи розвитку сучасної журналістики, 
надаватимуть конкретні рекомендації з урахування українського та міжнародного контексту для 
розвитку спеціальності, імплементуватимуть результати досліджень у власні навчальні курси.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів 
навчання ОП було враховано галузевий та регіональний контекст
Галузевий контекст був основним у формуванні цілей та програмних результатів навчання освітньо-
наукової програми (галузь знань 06 Журналістика). Важливим для формулювання цілей та 
програмних результатів навчання ОП було врахування тих процесів, які відбуваються у сучасному 
інформаційному просторі України. Свідченням цього є набір дисциплін вільного вибору аспіранта, які 
належать до Складової 1 (глибинні знання із спеціальності), серед яких варто виокремити такі: 
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«Сучасна українська телевізійна і радіопубліцистика», «Гібридні війни в соціальних мережах», 
«Розважальна комунікація», «Україна у світових мас-медіа», «Лінгвокреативні тенденції в ефірному 
мовленні», «Преса як засіб протидії гібридній війні» та інші. Освітня програма підготовки докторів 
філософії розрахована на випуск науковців загальнодержавного рівня. Але оскільки унікальність 
освітньої програми є її реалізація у контексті наукової діяльності «львівської школи журналістики», 
тож регіональний чинник враховано насамперед у науково-дослідницькій тематиці, над якою 
працюють здобувачі доктора філософії.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів 
навчання ОП було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм
Формування цілей та програмних результатів навчання ОНП з підготовки доктора філософії за 
спеціальністю 061 Журналістика здійснювалося на основі аналізу аналогічних програм підготовки 
аспірантів на факультеті журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка та 
інших відділень факультетів журналістики, які до цього часу здійснювали підготовку аспірантів 
(Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 
Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, Української академії 
друкарства). Жодна з програм не була взята за взірець, оскільки ОНП нового зразка була розроблена 
згідно з Постановою Кабінету Міністрів України №261 від 23 березня 2016 року. Під час розробки 
освітньо-наукової програми також проводилися консультації із науковцями та потенційними 
роботодавцями з Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, Класичного приватного університету, Дніпропетровського національного університету 
імені Олеся Гончара, Науково-дослідного інституту пресознавства ЛННБУ імені Василя Стефаника. 
Брали до уваги програми підготовки доктора PhD Варшавського університету, Університету імені 
Адама Міцкевича, Мерілендського університету (США). Проводилися обговорення на засіданнях 
кафедр та вченої ради факультету журналістики. Цілі та програмні результати освітньої програми 
також було обговорено на засіданнях науково-методичних комісій з журналістики, у яких беруть 
участь науковці із різних ЗВО України.

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

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?
Освітня програма підготовки доктора філософії із спеціальності 061 Журналістика відповідає вимогам 
9 рівня Національної рамки кваліфікацій, згідно з якими випускники ОП здатні розв’язувати 
комплексні проблеми в галузі дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке 
переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та професійної практики. Визначені в 
освітньо-науковій програмі програмні результати навчання відповідають стандартам НРК. Цикл 
загальної та професійної підготовки орієнтований на знання та розуміння нових досліджень з теорії 
журналістики, масових комунікацій і масової інформації, наукове, методологічне й фахове розуміння 
проблем, тенденцій, закономірностей у контексті сучасного журналістського практикуму з метою 
концептуалізації вивчених теорій і конструювання нових методологічних принципів та засад 
журналістикознавства з дотриманням академічної доброчесності. Застосування знань та розумінь 
здійснюється під час проведення наукових досліджень та реалізації науково-дослідних проєктів у 
галузі журналістики, адже це здатність апробувати та впроваджувати традиційні і новаторські 
методи, методики, методології задля розвʼязання фундаментальних та прикладних проблем у галузі 
журналістики. Резуальтатом реалізації комунікативних навичок є готовність до професійної 
комунікації з науковою спільнотою щодо актуальних проблем в галузі журналістикознавства, 
здатність провадити науковий діалог щодо стратегічних проблем розвитку журналістики з 
менеджерами галузі та творчими працівниками редакцій, також і на міжнародному рівні (іноземною 
мовою). Уміння представляти результати цього діалогу у формі наукових публікацій, виступів на 
наукових конференціях та семінарах. Автономність та відповідальність дозволяє випускникам 
освітньо-наукової програми реалізовувати власні дослідницькі проєкти, ухвалювати самостійні 
рішення у непередбачуваних робочих чи навчальних контекстах. Набуті компетентності актуальні 
також під час реалізації педагогічних навиків: уміння самостійно планувати структуру навчальних 
занять, організовувати навчально-виховний процес як взаємодію викладача й аспірантів, 
популяризувати академічну доброчесність оцінювати результати навчання відповідно до поставлених 
цілей, аналізувати проблеми, приймати рішення щодо їхнього вирішення.

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)?
Зміст освітньо-наукової програми відповідає предметній області спеціальності 061 Журналістика. 
Адже із 22 кредитів, які охоплюють нормативні дисципліни, 11 кредитів відповідають предметній 
області, враховуємо також «Педагогічну практику», а з 18 кредитів, які відведені на вибіркові 
дисципліни, 9 кредитів – дисципліни з галузі знань Журналістика.
Зміст ОНП враховує 4 складові, визначені постановою КМУ (пункт 27 Порядку підготовки здобувачів 
вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук (затверджений Постановою КМУ №261 від 
23.03.2016), які забезпечують набуття таких компетентностей: 1) здобуття глибинних знань із 
спеціальності («Сучасні проблеми науки про журналістику» (3 кредити), «Науковий семінар» (4 
кредити), ДВВА зі Складової 1 (9 кредитів); 2) оволодіння загальнонауковими (філософськими) 
компетентностями («Філософія» (4 кредити)); 3) набуття універсальних навичок дослідника 
(«Педагогічна практика» (4 кредити), ДВВА зі Складової 2 (9 кредитів); 4) здобуття мовних 
компетентностей («Іноземна мова за фаховим спрямуванням (7 кредитів)).
Нормативні дисципліни «Сучасні проблеми науки про журналістику» та «Науковий семінар» формують 
теоретичні та практичні навики необхідні для систематизації відомих журналістикознавчих понять та 
методів досліджень, а також конструювання, моделювання, інтерпретації нових методів та напрямів 
досліджень задля розв’язання наукових проблем у предметній області спеціальності. Передбачають 
акцент на історіософії журналістики, науково-методологічній основі досліджень із журналістики, 
наукових школах журналістики, основних журналістських теоріях, моделях масової комунікації та 
журналістики, когнітивних теоріях щодо забезпечення інформаційного балансу. Навчальна 
дисципліна «Науковий семінар» також сприяє вдосконаленню комунікативних навичок через 
представлення власних наукових результатів та кваліфіковане ведення дискусій, а також дозволяє 
оперувати відповідними науковими категоріями під час аналізу наукових  досліджень у галузі науки 
«Журналістика». «Педагогічна практика» зорієнтована на набуття педагогічного досвіду під час 
викладання навчальних дисциплін зі спеціальності «Журналістика». 
Зміст дисциплін вільного вибору (Складова 1) стосується філософського аспекту теорії та історії 
української журналістики як складного і важливого феномену, необхідних теоретичних знань і 
практичних навиків фахової поведінки в умовах сучасного українського інформаційного ринку, 
ресурсу і потенціалу сучасної світової публіцистики за кордоном, рейтингування газетних та 
журнальних періодичних видань України, моделювання концепції нових перспективних медійних 
друкованих проектів, їхнього тематичного напряму, структури та проблематики, розважальної 
комунікації, лінгвокреативних тенденцій сучасного публічного тексту, методів протидії зловживанням 
інформацією у соціальних мережах. ОНП здатна забезпечити також наукову складову шляхом 
організації належного рівня виконання дисертаційної роботи кожного аспіранта.

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної 
освітньої траєкторії?
Формування індивідуальної освітньої траєкторії для аспіратнів Університету забезпечується через 
вибір навчальних дисциплін, академічну мобільність, а також шляхом визання неформальної освіти та 
згідно з можливістю та необхідністю формування індивідуального навчального плану, 
індивідуального плану наукової роботи. Зазначені можливості закріплені у «Тимчасовому положенні 
про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка» (протокол №54/9 від 26.09.2018) 
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf) та в інших документах, 
розміщених за відповідними покликами https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-
tomorrow/documents/education-process/. Кожний аспірант на основі навчального плану підготовки 
докторів філософії за спеціальністю Журналістика формує свій індивідуальний план опанування 
навчальних дисциплін, до якого включаються також вибіркові навчальні дисципліни. Навчальний 
план підготовки доктора філософії за освітньо-науковою програмою «Журналістика» передбачає два 
блоки дисциплін – «Нормативні дисципліни» та «Дисципліни вільного вибору аспіранта». «Дисципліни 
вільного вибору аспіранта» містять дві складові. «Складова 1» допомагає здобути аспірантам 
глибинні знання із спеціальності. «Складова 2» − загальнонаукові компетентності. Аспіранти мають 
змогу вибирати дисципліни згідно із своїми науковими інтересами та які є релевантними для 
конкретного наукового дослідження.
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Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних 
дисциплін?
Аспіранти факультету журналістики можуть формувати індивідуальну освітню траєкторію через вибір 
конкретних дисциплін, що входять до переліку «Дисциплін вільного вибору аспіранта» у навчальному 
плані. Попередньо з переліком курсів, їхньою метою та завданнями, а також коротким змістом курсів, 
переліком програмних результатів та фахових компетентностей, які вони можуть здобути після 
пройденого навчального курсу, здобувачі третього рівня вищої освіти можуть ознайомитися завдяки 
освітньо-науковій програмі підготовки доктора філософії в аспірантурі Львівського національного 
університету імені Івана Франка та навчальному плану підготовки доктора філософії з галузі знань 06 
Журналістика, які знаходяться у вільному доступі на сайті факультету журналістики (вкладка 
«Аспірантура (підготовка докторів філософії)»): ОНП 
(https://journ.lnu.edu.ua/academics/postgraduates/osvitn-o-naukova-prohrama-pidhotovky-doktoriv-filosofii.) 
Навчальний план: (https://journ.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/061-ZHurnalistyka-ochna.pdf. 
Процедура забезпечення здобувачем вибору навчальних дисциплін в межах, передбачених 
відповідною освітньо-науковою програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 
25% загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для цього рівня вищої освіти, здійснюється за 
безпосереднім вибором навчальних дисциплін, у тому числі з інших рівнів вищої освіти (Тимчасове 
положення про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 
https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf). Відділ аспірантури і 
докторантури на початку навчального року доводить до відома аспірантів перелік дисциплін за 
вільним вибором. Аспіранти після ознайомлення з переліком дисциплін за вільним вибором до 01 
березня поточного року пишуть заяву на ім’я декана факультету, в якій перелічують обрані навчальні 
дисципліни, а згодом вносять ці дисципліни до вибіркової частини індивідуального плану своєї 
підготовки та інформують про це відділ аспірантури і докторантури. Відділ аспірантури і 
докторантури узагальнює інформацію про вибір аспірантами навчальних дисциплін і формує 
повідомлення про це на ті загальноуніверситетські кафедри або кафедри окремих факультетів, що 
забезпечують підготовку і викладання зазначених дисциплін. Згідно із своїми науковими інтересами 
аспірант може вибрати дисципліни, що формують глибинні знання із спеціальності. У межах 
Складової 1 здобувачам третього рівня вищої освіти пропонуємо 13 навчальних предметів, що 
сформовані у три блоки, а також 7 дисциплін, що допомагають формуванню загальнонаукових 
компетентностей зі Складової 2, які також розділені на три блоки. З кожного блоку аспірант повинен 
обрати одну дисципліну.

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів 
вищої освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної 
діяльності
Здобувачі третього вищої освіти згідно з навчальним планом під час другого та третього року 
навчання проходять педагогічну практику. Навчальна дисципліна «Педагогічна практика» належить 
до нормативних дисциплін. Мета навчальної дисципліни − формування в аспірантів умінь щодо 
організації власної педагогічної діяльності, набуття педагогічного досвіду організації освітнього 
процесу у закладі вищої освіти. Проходження педагогічної практики дозволяє аспірантам здобути 
компетентності, які необхідні для подальшої професійної діяльності: знання та розуміння 
методологічних засад організації навчальних занять, особливостей викладання фахових дисциплін, 
взаємодії викладача та студентів під час начального процесу; застосування цих знань і вмінь під час 
планування структури навчальних занять, впровадження у навчальний процес інноваційних освітніх 
технологій та авторських методик, оцінювання результатів навчання відповідно до поставлених 
цілей, вміння оцінювати власні педагогічні дії на кожному етапі навчального процесу, здійснювати 
самостійні висновки й приймати рішення щодо вдосконалення кожного заняття. Педагогічна 
практика дозволяє набути також комунікативні компетентності: вміння організовувати діалогічне 
спілкування зі студентами, активно використовувати інтерактивні методи навчання, конструктивно 
спілкуватися з викладачами у процесі аналізу проведених навчальних занять. Здобувачі повинні 
також демонструвати авторитетність, інноваційність, академічну та професійну доброчесність.

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
Аспіранти під час навчання  мають змогу також здобути соціальні навички (soft skills), адже ОНП 
передбачає загальні та фахові компетентності, які їх забезпечують. Зокрема йдеться не лише про всі 
нормативні дисципліни, а й дисципліни вільного вибору аспіранта. Насамперед це комунікативні 
навики, які передбачають спілкування в діалоговому режимі з науковою спільнотою та громадськістю 
в певній галузі наукової діяльності («Іноземна мова за фаховим спрямуванням», «Лінгвокреативні 
тенденції в ефірному мовленні», «Сучасна українська телевізійна і радіопубліцистика»), навики 
міжособистісного спілкування під час проведення аудиторних занять («Педагогічна практика»), 
конфлікт-менеджмент («Психологія вищої школи», «Преса як засіб протидії гібридній війні», «Гібридні 
війни в соціальних мережах»), презентаційні навики щодо власної наукової діяльності у вигляді звітів, 
обговорень статей та розділів дослідження, наукових проєктів («Науковий семінар», «Сучасні 
проблеми науки про журналістики»). Це також управлінські навики – ініціювання інноваційних 
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комплексних проєктів, лідерство, робота у команді, автономність під час їх реалізації («Філософія», 
«Сучасний український інформаційний ринок», «Інновації та підприємництво», «Інформаційні 
технології та програмування»). Соціальні навички аспіранти також можуть набути під час виступу на 
наукових конференціях, а також участі у круглих столах Ради молодих вчених факультету 
журналістики, на наукових семінарах кафедри.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?
Професійний стандарт відсутній.

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із 
самостійною роботою)?
Задля співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОНП із фактичним навантаженням 
здобувачів на ОНП підготовки доктора філософії за спеціальністю 061 Журналістика використовують 
підхід адекватного розподілу аудиторного навантаження та самостійної роботи. Навчальний час за 
нормативними та вибірковими дисциплінами розподілено загалом також рівномірно: нормативні 
дисципліни – 22 кредити ЄКТС (660 годин) та 18 кредитів ЄКТС (540 годин). Це загалом 3−4 кредити 
на навчальну дисципліну, окрім «Іноземної мови за професійним спрямуванням (7 кредитів ЄКТС). 
Загалом на тиждень припадає від 6 до 8, 5 аудиторних годин за 1−2 роки навчання, від 2,5 до 0,5 
аудиторних годин на третьому-четвертому роках навчання, адже в цей час відбувається написання та 
підготовка наукової роботи до захисту. Отже, загальний обсяг навантаження становить – 1200 годин. 
З них: навчальний час, відведений для аудиторних годин, становить – 540 годин, самостійна робота 
аспіранта, регламентована навчальним планом, становить – 660 годин. Отже, частка самостійної 
роботи становить – 0,48 від загального обсягу навчального часу, відведеного на вивчення дисциплін, 
а частка аудиторного навантаження – 0,45 від загального обсягу навчального часу. Тобто самостійна 
робота становить менше, ніж 2/3 загального обсягу навчального часу, а аудиторне навантаження 
більше, ніж 1/3 від загального освітнього навантаження. Це стосується і дисциплін, які аспіранти 
слухають разом з аспірантами інших ОНП.

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
Освітньо-наукова програма не передбачає дуальної форми освіти.

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
Правила вступу до аспірантури 2020 року: 
https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/img814.pdf 
Правила вступу до аспірантури 2016 року:
https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/Pravyla-pryyomu-do-aspirantury-ta-doktorantury-
2016-r.pdf

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості 
ОП?
Прийом на навчання до аспірантури відбувається на загальних підставах. Правила вступу є 
прозорими, у вільному доступі на сайті ЛНУ імені Івана Франка. Вступники до аспірантури мають 
змогу попередньо ознайомитися з освітньо-науковою програмою з «Журналістики», правилами вступу 
до аспірантури, рецензіями на ОНП, договорами із стейкхолдерами. Магістри, які планують вступати 
в аспірантуру в 2020 році, мають можливість взяти участь у наукових семінарах кафедри, на яких 
обговорюють особливості функціонування і розвитку освітньо-наукової програми в сучасних реаліях. 
Інформацію про наукові заходи можна отримати на сайті факультету. Адже до подачі документів 
абітурієнти мають визначитися із сферою своїх наукових зацікавлень у контексті 
журналістикознавства та підготувати реферат, що стосується наукової проблематики, рецензію на 
нього потенційного наукового керівника, сформувати список наукових публікацій. Абітурієнти 
проходять співбесіду на факультеті журналістики, після чого складають вступні іспити з трьох 
предметів: журналістики, філософії, іноземної мови. До складу комісії, яка проводить співбесіду, 
входять завідувачі кафедр та доктори наук із спеціальності. Співбесіди з кандидатами покликані 
виявити наукову сферу зацікавлень вступників та їхній інтерес до освітньо-наукової програми з 
журналістики, перспективи подальшого працевлаштування. Під час підготовки до іспиту із 
спеціальності здобувачі можуть ознайомитися з орієнтованим переліком запитань та 
рекомендованою літературою.
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Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в 
інших ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?
Перезарахування результатів навчання, отриманих у інших ЗВО, для учасників освітнього процесу 
відбувається на основі «Положення про визнання та пере зарахування результатів навчання учасників 
академічної мобільності у Львівському національному університеті імені Івана Франка». Документи 
знаходиться у вільному доступі на сайтах Львівського національного університету імені Івана Франка 
та структурних підрозділів. Доступний за посиланням: https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/09/reg-academic-mobility.pdf. А також «Положенням про порядок визнання 
здобутих в іноземних внз документів про вищу освіту» (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2017/05/reg_others_docs.pdf), «Положенням про порядок визнання здобутих в 
іноземних ЗВО наукових ступенів» (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2017/05/reg_others_docs.pdf). Вказані документи розміщені на сайті Університету.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП 
(якщо такі були)?
За період 2016−2020 років практики застосування вказаних правил на ОНП з «Журналістики» не 
було.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?
Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регулюється «Порядком визнання 
у Львівському національному університеті імені Івана Франка результатів навчання, здобутих у 
неформальній та інформальній освіті», у якому чітко регламентовані порядок та процедура визнання 
результатів навчання, здобутих у неформальній освіті. Документ у вільному доступі на сайті 
Львівського національного університету імені Івана Франка:https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/01/reg_inf-educations-results.pdf
Учасники освітнього процесу, які здобули результати навчання у неформальній чи інформальній 
освіті, мають право подати документи на розгляд предметної комісії та пройти процедуру визнання 
результатів навчання у неформальній освіті. Визнання результатів навчання поширюється лише на 
нормативні дисципліни ОНП та дозволені для дисциплін, які викладатимуться в наступному семестрі.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП 
(якщо такі були)
За період 2016−2020 років практики застосування вказаних правил на ОНП з «Журналістики» 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
Відповідно до Тимчасового положення про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти 
ступеня доктора філософії у Львівському національному університеті імені Івана Франка, освітній 
процес підготовки здобувачів вищої освіти здійснюється у таких формах: навчальні заняття; 
самостійна робота; науковий семінар; контрольні заходи; педагогічна практика. Найпоширенішими 
формами навчання є лекції, практичні заняття, консультації, презентації та дискусії. Важливою 
формою є науковий семінар, яким керує провідний вчений факультету. Комплексне використання цих 
форм дозволяє досягнути таких програмних результатів: 
1. Знання та розуміння в галузі професійної діяльності (лекції, лекції-разом, лекції-візуалізації, дебати, 
круглі столи, мозкові штурми) https://journ.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/03/Vydatni_postati_u_svitovykh_mas-media.pdf. 
2. Вміння застосовувати знання під час розв’язання комплексних проблем у спеціальності 061 
«Журналістика» (навчальні розробки,  аналіз кейсів, аналітичні звіти, есеї, дерево рішень тощо) 
https://journ.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/Presa_iak_zasib_protydii_hibrydniy_viyni.pdf;.  3. 
Здатність до фахової комунікації в галузі (лекція-діалог, лекція-разом, групові проєкти, тьюторство, 
мозкові штурми)(https://journ.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/Naukovyy_seminar.pdf. 4. Здатність 
ініціювати інноваційні проекти, лідерство, автономність під час реалізації (тренінги, майстер-класи, 
проєкти, презентації) https://journ.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/Mediafilosofiia.pdf.

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти 
методами навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?
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Студентоцентрований підхід встановлений у «Положенні про Студентське самоврядування» 
(http://students.lnu.edu.ua/self-government/regulation/). Інституційний формат Університету і зокрема 
програми з журналістики передбачає невеликі групи студентів. Це створює сприятливі умови для 
організації індивідуальної праці зі студентами, дає змогу розкрити їхні здібності, продемонструвати 
знання під час обговорення, з’ясувати  з викладачем їхні сильні і слабкі сторони. 
Форми і методи навчання викладачі обирають відповідно до змісту освітніх компонентів, тож їх 
центрованість на аспірантах полягає передусім у найкращих практиках викладання, максимальній 
сформованості компетентностей та досягненні програмних результатів навчання. Атмосфера 
викладання і навчання на кафедрі, факультеті та в університеті загалом передбачає взаємоповагу, 
взаєморозуміння і довіру. Рівень задоволеності регулярно вивчається через проведення анкетування. 
Загалом у процесі навчання викладачі надають можливість студентам впливати на освітній матеріал, 
дискутувати на обрані теми, готувати індивідуальні завдання з досліджуваної тематики. Можливе 
проходження навчальних курсів у системі Moodle. За результатами опитування аспірантів щодо ОНП 
від 5 лютого 2020 р., 87, 5 % задоволені методами проведення навчальних занять; методами 
проведення лекцій задоволені 93,8 % здобувачів, методами проведення практичних занять – 100 % 
аспірантів.

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання 
на ОП принципам академічної свободи
Академічна свобода – основоположний принцип інституційної діяльності Львівського національного 
університету імені Івана Франка. Це проявляється зокрема у виборі способу подання навчального 
матеріалу. Більшість навчальних курсів – авторські освітні моделі з уваги професійного досвіду та 
експертності, які систематично оновлюються і обговорюються під час круглих столів та методичних 
семінарів кафедр. 
Принципи академічної свободи в Університеті охоплюють: особистісний підхід; поширення знань і 
використання результатів наукових досліджень та участь майбутніх докторів філософії у наукових 
конференціях; вибір навчальних дисциплін з урахуванням думки докторів філософії (представлений 
перелік вибіркових дисциплін); використання сучасних методів навчання та досліджень – ситуативні 
завдання. Вказаний принцип реалізується також і завдяки можливості формування індивідуального 
плану навчання та індивідуального наукового плану. Усі методи навчання побудовані на принципі 
діалогу, що залишає майбутньому докторові філософії можливість вибору власного освітнього 
інтересу та досягнення результату в тандемі з викладачем. У навчальному процесі спостерігається 
толерантне ставлення і розуміння між всіма його учасниками, що прописане в посадових інструкціях 
та інших документах. Структури освітніх компонентів наповнюються з урахуванням можливостей 
варіювання інформаційного матеріалу, свободи слова і творчості аспірантів.

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація 
щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у 
межах окремих освітніх компонентів *
Інформація про цілі, зміст, очікувані результати навчальних дисциплін, порядок та критерії 
оцінювання міститься в робочих програмах та силабусах, що розміщені на сайті факультету 
(https://journ.lnu.edu.ua/academics/postgraduates/sylabusy). Викладач на першому занятті описує цілі, 
порядок і критерії оцінювання навчальної дисципліни. Зміст та очікувані результати навчання 
викладач висвітлює окремо для кожного змістового модуля. Під час написання дисертаційних робіт на 
першому етапі науковий керівник розглядає з кожним майбутнім доктором філософії тему роботи, її 
актуальність і структуру, а також терміни виконання кожного з розділів. 
Для покращення взаємодії доктори філософії отримують контактну інформацію викладача 
(електронну пошту, веб-сторінку, номер телефону), що дозволить погодити час для консультацій. 
Такий спосіб інформування є найбільш зрозумілим і доступним для докторів філософії. Ознайомлюючи 
з курсом, викладачі мають можливість безпосередньо в авдиторії пояснити майбутнім докторам 
філософії всі особливості, можливості й вимоги дисципліни, відповівши на їхні запитання. 
На сайті факультету журналістики висвітлена інформація про навчання: графік організації освітнього 
процесу, розклад навчання https://journ.lnu.edu.ua/academics/postgraduates/rozklad-zaniat, силабуси, 
інформація про викладачів та ін. 

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП
Головними елементами науково-дослідної роботи аспіранта є: науково-дослідна робота на 
семінарських заняттях; написання статей, тез доповідей, написання дисертацій; участь у наукових 
проєктах і конференціях, дослідницька й аналітична робота у мультимедійній лабораторії, кабінеті 
журналістської майстерності, у навчальній телестудії FrankoTV. Передумовою поєднання навчання та 
наукових досліджень майбутніх докторів філософії факультету журналістики є наявність навчальної 
дисципліни «Науковий семінар». 
На факультеті журналістики щороку відбуваються звітна наукова конференція, а також міжнародна 
конференція студентів і молодих вчених, круглі столи,  учасниками яких є і майбутні доктори 
філософії факультету https://journ.lnu.edu.ua/news/zvitna-naukova-konferentsiia-za-2019-rik; 
https://journ.lnu.edu.ua/news/konferentsiia-studentiv-ta-molodykh-uchenykh-2020). 
Окрім того, наукове товариство факультету видає щороку «Вісник Львівського університету. Серія 
журналістика», а також збірник наукових праць «Теле- та радіожурналістика», в яких майбутні 
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доктори філософії факультету активно публікують результати своїх досліджень.
З інформацією про всі наукові заходи можна ознайомитися на сайті факультету в розділі «Новини» 
або на сторінці Фейсбуку.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють 
зміст навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній 
галузі
Перегляд змісту навчальних дисциплін відбувається щороку. Розроблені робочі програми навчальних 
дисциплін обговорені та затверджені на засіданнях кафедр. Педагоги-науковці активно діляться 
досвідом з майбутніми докторами філософії, а їхні досягнення потрапляють у навчальні авторські 
виклади, які постійно оновлюються. Такий підхід можна простежити на основі силабусів 
(https://journ.lnu.edu.ua/academics/postgraduates/sylabusy). 
Ознайомлюючись з новими форматами використання різноманітних методів викладання у 
навчальному процесі та новими науковими досягненнями у галузі Журналістика, викладачі на ОНП 
доповнюють свої навчальні курси або удосконалюють розроблені раніше. Наприклад, зміст навчальної 
дисципліни «Гібридні війни в соціальних мережах» оновлюється на основі нових закордонних 
публікацій у гуманітарній сфері, а також на основі стажування, яке пройшов викладач курсу – доц. 
Залізняк Ю. Б. за кордоном. Зміст навчальної дисципліни «Інформаційна війна в теле- та радіоефірі» 
оновлюється на основі нових наукових публікацій професора В. В. Лизанчука. Професор активно 
друкує результати своїх досліджень не лише в наукових збірниках, але й у газетах та журналах. 
Майбутні доктори філософії мають можливість студіювати ці праці. Програма навчальної дисципліни 
«Сучасні проблеми науки про журналістику» оновлюється через нові монографії і інші наукові 
публікації викладачів, які опубліковані у таких фахових наукових періодичних виданнях: 
1. Актуальні питання масової комунікації.
2. Вісник Львівського університету. Серія: журналістика.
3. Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника.
4. Збірник праць Науково-дослідного центру періодики.
5. Інформаційне суспільство.
6. Наукові записки Інституту журналістики.
7. Образ.
8. Стиль і текст.
9. Теле- та радіожурналістика.
10. Українське журналістикознавство.
11.  Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: «Соціальні 
комунікації».

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО
Питання інтернаціоналізації діяльності ЗВО висвітлено в «Положенні про порядок реалізації 
міжнародних проектів, грантів та договорів» (https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-
tomorrow/documents/internationa-cooperation/) та «Стратегії міжнародної діяльності Львівського 
національного університету імені Івана Франка» (https://international.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/IFNUL_Internationalisation_Strategy_2019_Ukr.pdf.).Відповідними договорами 
передбачено участь докторів філософії та викладачів факультету  у програмах мобільності. Доцент 
кафедри нових медій факультету журналістики Ю. Б. Залізняк в 2019 р. перебував на стажуванні в 
США в Університеті Іллінойса в Урбана-Шампейн. Тема дослідження доцента – «Студенти-журналісти 
України і США як продюсери нефейкових новин». Докторантка кафедри радіомовлення і телебачення 
Софія Ворончук у вересні 2018 року була на стажуванні для волонтерів EVS за програмою Erasmus+ у 
проєкті Interculture 3S в м. Любліні. У 2019 році також стала волонтером у програмі Interculture 4S. З 
2018 року наукові керівники долучені до міжнародного проєкту «DESTIN» у рамках «ERASMUS+KA2».3 
березня 2020 року факультет журналістики став фіналістом-учасником проєкту IREX «Вивчай та 
розрізняй: інфомедійна грамотність» за підтримки посольств Великої Британії та США. Також  доц. 
Мельник Ю. І. був на двотижневому стажуванні в НТШ (США). Навчання пов’язане із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО: можливість відвідувати гостьові лекції, внесення наукових 
видань у світові рейтингові системи та бази даних.

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП 
дозволяють перевірити досягнення програмних результатів навчання?
Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів є чіткими, зрозумілими, дають 
можливість встановити досягнення результатів навчання для окремого освітнього компонента. 
Згідно із цілями та результатами навчання викладач визначає форми контрольного оцінювання. 
Зазвичай це поточний контроль – усне та письмове опитування, написання есе, оцінювання роботи в 
малих групах, тестування, захист індивідуальних проектів, а також підсумковий контроль – екзамени 
та заліки з урахуванням накопичених балів поточного контролю. Впровадження кредитно-модульної 

Сторінка 13



системи навчання передбачає обґрунтований поділ навчального матеріалу дисципліни на модулі. 
Перевірку якості засвоєння теоретичного і практичного матеріалу здійснюють після вивчення 
кожного модуля. Оцінка за навчальний курс виводиться сумарно. Система оцінювання та розподіл 
балів детально описані у силабусах та робочих програмах дисциплін. Система оцінювання 
співвідноситься 50/50, якщо йдеться про іспит. Коли йдеться про залік, то усю суму балів студент 
може отримати завдяки виконанню завдань впродовж семестру. Оцінювання навчальних досягнень 
студентів здійснюється за системою ECTS та національною шкалою оцінювання.
Програмні результати відображені у конкретних формах поточного і підсумкового контролю: 
написання есе, усне опитування, комп’ютерне тестування, вирішення кейсів, презентація 
індивідуальних навчальних проектів тощо. Наприклад, виконання групового проекту під час вивчення 
курсу «Історіософія української журналістики» 
(https://journ.lnu.edu.ua/academics/postgraduates/sylabusy) не тільки дасть аспірантам знання про 
основні методологічні засади історії української журналістики та вміння аналізувати, інтерпретувати 
історіософський аспект журналістики, а також здатність реалізовувати результати своїх досліджень 
у формі тексту, ініціювати інноваційні комплексні проекти, навики лідерства та повної автономності 
під час їх реалізації. Ці компоненти дозволять перевірити досягнення результатів у межах навчальної 
дисципліни.
Документи, що регулюють навчальний процес і підсумкове оцінювання:
Положення про організацію освітнього процесу: http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf
Положення про опитування студентів працівників, викладачів, випускників та роботодавців щодо 
якості освітнього процесу: http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf
Положення про забезпечення якості освіти у Львівському національному університеті імені Івана 
Франка
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf
Положенням про контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Львівського 
національного університету імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf).
Згідно з опитуванням здобувачів, які навчаються на ОНП «Журналістика», форми поточного і 
проміжного контролю знань радше влаштовують та влаштовують 100 %  з-поміж опитаних, які 
вважають їх важливими.

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?
Зрозумілість форм контрольних заходів забезпечується завдяки визначеному чіткому розподілу балів 
оцінювання у різних формах поточного контролю. У робочій програмі та силабусі кожної дисципліни 
задекларовано розподіл балів впродовж навчального семестру 
(https://journ.lnu.edu.ua/academics/postgraduates/sylabusy).
Перелік та структуру питань, які виносить викладач на підсумковий контроль, оприлюднюють 
заздалегідь, контрольні питання обговорюють, всі неточності усувають на заняттях або 
консультаціях. Про розподіл  балів за формами навчання лектор повідомляє на перших заняттях.
Прозорість і зрозумілість форм контрольних заходів для здобувачів вищої освіти досягається через:
Положенням про контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Львівського 
національного університету імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf)
Положення про організацію освітнього процесу: http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf
Положення про опитування студентів працівників, викладачів, випускників та роботодавців щодо 
якості освітнього процесу:
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?
На початку семестру викладач повідомляє аспірантів про терміни, коли відбудуться контрольні 
заходи із навчальної дисципліни, а також про їхню форму. За тиждень до початку контрольних 
заходів, викладач ще раз нагадує про них та про критерії їх оцінювання. Форма проведення контролю 
та критерії оцінювання зазначені також у силабусах навчальних дисциплін. Терміни проведення 
екзаменаційної сесії визначає наказ ректора. Інформацію щодо розкладу атестаційних тижнів (сесій) 
подають на сайті факультету журналістики, сторінці факультету, у соціальній мережі facebook, на 
дошці оголошень, що знаходиться в навчальному корпусі (вул. Ген. Чупринки, 49) за місяць до 
початку контрольних заходів. Інформація розміщена також на сайті: факультету журналістики: 
https://journ.lnu.edu.ua/academics/postgraduates/rozklad-sesii.
Питання, що стосуються проінформованості аспіранта на початку семестру щодо умов складання 
заліків чи іспитів, входять також в питальник опитування аспірантів щодо навчальних дисциплін. Це 
дозволяє зреагувати на проблеми, які могли б бути з цим пов’язані. Згідно з опитуванням аспірантів, 
87,6% опитуваних вважають задовільним доведення до їхнього відома критеріїв оцінювання знань.

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

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким 
чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?
Процедура проведення контрольних заходів регулюється Положенням про організацію освітнього 
процесу в Львівському національному університеті імені Івана Франка:  https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf,
 а також Тимчасовим положенням про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти 
ступеня доктора філософії у Львівському національному університеті імені Івана Франка: 
https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf Положенням про контроль та 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Львівського національного університету 
імені Івана Франка: https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf
Документи знаходяться у відкритому доступі на інтернет-сторінці Університету.

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування 
відповідних процедур на ОП
Сума балів за кожне завдання у поточній успішності та за підсумкове випробування визначена у 
робочій програмі та силабусі. Об'єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами 
проведення перевірки знань здобувачів (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок 
результатів тощо) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки. Аспіранти завчасно 
поінформовані про систему оцінювання  кожного завдання. Наприклад, під час письмового 
оцінювання аспіранти отримують варіанти модульних та екзаменаційних білетів, які потрапляють до 
них рандомно. Якщо ж іспит відбувається через електронну систему MOODLE, вона самостійно 
підбирає перелік тестових питань, відповіді на які закладені заздалегідь. Можливий конфліктний 
інтересів врегульовується Положенням про організацію освітнього процесу у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-
6e18062115060-1.pdf).
Виникнення конфлікту інтересів вирішується послідовно: кафедра, деканат, ректорат, комісія з 
питань етики. Вищий орган, який запобігає і врегульовує конфлікт інтересів, є Комісія з питань етики 
та професійної діяльності, яка реалізує свої повноваження згідно з Положенням про комісію з питань 
етики та професійної діяльності Львівського національного університету імені Івана Франка: 
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_ethics-comission.pdf. За час існування програми 
не було випадків, які б потребували врегулювання конфліктів між здобувачами та екзаменаторами.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних 
заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП
Якщо за результатами підсумкового семестрового контролю аспірант одержав незадовільну оцінку, у 
нього виникає академічна заборгованість з певної дисципліни, яку можна ліквідувати повторно 
склавши семестрову атестацію. Аспірант може оскаржити необ’єктивність викладача під час 
повторної здачі заліку чи іспиту комісії, до складу якої, як правило, входить завідувач кафедри.
Повторне складання екзаменів допускається не більше двох разів з кожної дисципліни: перший раз 
викладачеві, другий – комісії, яка створюється за розпорядженням декана факультету у складі: 
завідувача кафедри, викладача, який проводив заняття з цієї дисципліни та викладача дисципліни, 
який не проводив заняття в цій групі. Регулюється Положенням про організацію освітнього процесу у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf), а також Положенням про контроль та оцінювання 
навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Львівського національного університету імені Івана 
Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf)/

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на 
ОП
Здобувач, який не погоджується із результатом підсумкової сесійної атестації, має право в день 
оголошення результатів підсумкового оцінювання звернутися в деканат факультету з відповідною 
апеляційною заявою. 
Процедура апеляції можлива за наявності заяви аспіранта на ім’я декана факультету, який скликає 
апеляційну комісію. Апеляція має бути розглянута на засіданні апеляційної комісії не пізніше 
наступного дня після її подання. Аспірант, який подав апеляцію, має право бути присутнім при 
розгляді своєї заяви.
Найвищим органом, який розглядає апеляцію учасників освітнього процесу, є Комісія з питань етики 
та професійної діяльності, яка діє згідно з Положенням про комісію з питань етики та професійної 
діяльності Львівського національного університету імені Івана Франка 
(http://https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_ethics-comission.pdf) та Положенням про 
забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана 

Сторінка 15



Франка. Процедура оскарження результатів перевірки наукових текстів на плагіат регулюється 
також п. 6 «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). Апеляцію подає особисто автор роботи на ім’я 
ректора впродовж 3 робочих днів після оголошення результатів перевірки. За дорученням ректора 
Комісія з питань етики та професійної діяльності впродовж десяти робочих днів розглядає апеляцію.
Застосування цих правил на ОНП не було.

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної 
доброчесності?
Політику, стандарти і процедуру дотримання академічної доброчесності
містить 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), а також Кодекс академічної доброчесності 
Львівського національного університету імені Івана Франка: https://www.lnu.edu.ua/about/university-
today-and-tomorrow/documents/ та Декларації про дотримання академічної доброчесності здобувачами 
вищої освіти та викладачами. Зазначені нормативні документи розміщено на веб-сайті Університету 
та розроблено з метою підвищення рівня освіти, наукових досліджень, формування високої 
академічної культури (дотримання вимог професійної етики та запобігання академічному плагіату 
тощо), утвердження в учасників освітнього процесу етичних цінностей в освітньому процесі та 
науковій діяльності. На кафедрах факультету журналістики Львівського національного університету 
імені Івана Франка проведено наукові семінари, під час яких аспіранти та наукові керівники підписали 
Декларації про дотримання академічної доброчесності. 

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?
У межах навчальних дисциплін («Сучасні проблеми науки про журналістику», «Науковий семінар», 
«Методологія підготовки наукової публікації», «Інтелектуальна власність і трансфер технологій») 
викладачі наголошують на відповідальному ставленні до самостійного написання дослідження та 
дотримання політики академічної доброчесності. Аспіранти також отримують застереження щодо 
виконаних на замовлення іншими особами наукових робіт та плагіату у власних наукових роботах. Їх 
ознайомлюють з відповідними документами, які регулюють принципи академічної доброчесності, 
університету. 
Дисертаційцні роботи аспірантів перевіряє на системі антиплагіату 
UNICHECK(https://unicheck.com/ukua?utm_source=updates&utm_medium=email&utm_campaign=chd-ua ) 
відповідальна особа на факультеті – Яценко А.М., заступник декана з наукової та навчально-
методичної роботи факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана 
Франка. 

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?
ЗВО проводить роботу щодо популяризації академічної доброчесності  у трьох напрямах: 
методичному – розробка положень та кодексів про академічну доброчесність; теоретичному − 
проведення зустрічей, семінарів, розширених засідань кафедри, практичному − підписання публічно 
Декларацій про дотримання академічної доброчесності (всі наукові керівники аспірантів факультету 
журналістики підписали декларації про дотримання академічної доброчесності). Абсолютне 
несприйняття академічного плагіату, нульова толерантність до списування та хабарництва, 
утвердження в усіх учасників освітнього процесу моральних цінностей, а також об’єктивне 
оцінювання результатів навчання є найдієвішою популяризацією академічної доброчесності серед 
аспірантів. Найкращим прикладом є викладачі на ОНП та наукові керівники, які дотримуються 
академічної доброчесності. Свідченням популяризації правил академічної доброчесності є 
задоволеність її дотриманням у 81,3 % опитуваних на ОНП  «Журналістика» (на основі анкетування 
від 5 лютого 2020 року).

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади 
відповідних ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП
За умов порушення угоди про академічну доброчесність, 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), застосовують заходи 
академічної відповідальності, а саме: 
- повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо);
- відрахування із закладу освіти;
- позбавлення академічної стипендії;
- позбавлення наданих закладом освіти пільг з оплати навчання;
-  внесення до реєстру порушників академічної доброчесності.
Якщо одна з форм порушення академічної доброчесності буде виявлена у статті чи в іншій формі 
наукового дослідження вперше (самоплагіат, фабрикація наукового фактажу), то здобувачу вказують 
на це порушення та дають можливість доопрацювати і самостійно усунути, після цього цей науковий 
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матеріал проходить повторно перевірку на системі антиплагіату UNICHECK. За умови, якщо 
виявиться, що аспірант систематично порушує угоду про академічну доброчесність, він буде 
відрахований з аспірантури, а робота не допущена до захисту. Прикладів порушення академічної 
доброчесності на освітньо-науковій програмі підготовки доктора філософії за спеціальністю 
Журналістика не було.

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?
Конкурсний добір викладачів здійснюється згідно з Порядком проведення конкурсного відбору на 
заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Львівського національного 
університету імені Івана Франка: (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/12/reg_concurs-
2018.pdf).
Під час конкурсного добору викладачів на факультеті журналістики враховується науковий ступінь, 
звання, досвід науково-педагогічної роботи, наукові здобутки, до яких належать: кількість 
опублікованих статей в українських та закордонних фахових виданнях, виданих підручників, 
навчальних посібників, методичних рекомендацій; виступи на всеукраїнських та міжнародних 
науково-практичних конференціях, керівництво науково-дослідницькою роботою, виступи у пресі, на 
радіо і телебаченні з важливих науково-педагогічних тем, рекомендації колег та відгуки студентів. 
Оголошення про конкурс на заміщення посад друкується у газеті, на сайті Університету. Претенденти 
на викладацьку посаду проводять відкрите заняття. Це дає можливість на засіданні кафедри оцінити 
педагогічно-методичну і наукову компетентність викладача. Результати кафедрального таємного 
голосування передаються на розгляд вченої ради факультету журналістики. Вчена рада факультету 
журналістики рекомендує таємним голосуванням асистентів і доцентів. Атестаційно-кадрова комісія 
розглядає справи науково-педагогічних працівників на дотримання відповідних вимог. Професорів 
обирає вчена рада Університету після рекомендації вченої ради факультету. 

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу
Задля працевлаштування випускників аспірантури факультет журналістики організовує педагогічну 
практику аспірантів у вищих навчальних закладах України, запрошує на зустріч з аспірантами 
досвідчених професорів, доцентів з інших університетів, висококваліфікованих працівників засобів 
масової інформації. У такий спосіб створюється взаємозв'язаний трикутник: «Викладач – медійник − 
аспірант», що забезпечує підвищення знань і розуміння новітніх особливостей функціонування мас-
медіа, науково-дослідницької роботи і педагогічної практики. Проведені також наукові семінари із 
потенційними роботодавцями (Бабенко В.В., Огар Е.І, Романишин Ю.О., Богуславський О. В.). 
Інформація є на сайті факультету: https://journ.lnu.edu.ua/news/naukovyy-seminar. Наукові статті 
аспірантів, які публікують у фахових виданнях, рецензують експерти цих вишів, таким чином, у них 
створюється науково-педагогічна оцінка майбутніх докторів філософії. Своєрідним залученням до 
науково-освітнього процесу на факультеті журналістики є рецензування підручників, навчальних 
посібників, монографій. Рецензували праці аспірантів факультету журналістики О. В. Богуславський, 
В. М. Галич, О. Г. Ткаченко, О. Я. Гоян, І. А. Мельник, Л. Т. Масенко, О. Д. Пономарів, М. С. Тимошик, О. 
М. Холод та ін. Надалі викладачі факультету журналістики будуть поглиблювати, розширювати 
набутий досвід та шукати нових форм і методів для ефективного залучення працедавців щодо 
організації та реалізації  освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних 
занять на ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців
На кафедрах факультету працюють висококомпетентні  професіонали-практики: виконавчий 
директор медіахолдингу «Люкс» Парасковія Дворянин, Народний артист України, актор театру імені 
Марії Заньковецької Орест Гарда, доктор філологічних наук, професор Ігор Павлюк, редактор 
інтернет-видання «Варіанти» Ірина Марушкіна. Відкриті лекції для аспірантів прочитали запрошені 
науковці та професіонали-практики: Мацєй Міжеєвський, викладач відділення журналістики 
Ягелонського університету, Богдан Нгайло, британський журналіст та дипломат, Гражина Філіп, 
професор Жешівського університету,  Михайло Боцюрків, журналіст, спікер моніторингової місії ОБСЄ 
в Україні. У наукових семінарах з питань методології та методики наукових досліджень брали участь 
директор Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
Володимир Різун, доктор філологічних наук, професор Дніпровського національного університету 
імені Олеся Гончара, заслужений журналіст України Володимир Демченко, кандидат наук із 
соціальних комунікацій, доцент, завідувачка кафедри журналістики факультету суспільних наук 
Українського Католицького Університету Вікторія Бабенко та викладачі інших навчальних закладів. 
Під час таких семінарів-диспутів відбувається знайомство з аспірантами, їхнім рівнем науково-
педагогічного розвитку, що є передумовою майбутнього запрошення на роботу.
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Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть 
конкретні приклади такого сприяння
Професійний розвиток викладачів ЛНУ імені Івана Франка здійснюється через створення потрібних 
умов для стажування, підвищення кваліфікації на базі профільних науково-навчальних закладів 
України. Важливим для фахового розвитку викладачів є закордонне стажування. За останніх два роки 
за кордоном здобували нові науково-педагогічні знання Н. О. Войтович, Н. Є. Михайличенко, М. С. 
Рудик, Я. І. Табінський, (Польща), О. Ю. Квасниця (Японія), Ю. Б. Залізняк (Сполучені Штати Америки), 
Ю.С. Лавриш (Австрія).
Ефективно функціонують міжнародні програми: «Еразмус + КА2»,  «Горизонт 2020».  В реалізації 
програми «Еразмус+ КА2» беруть участь доц. А. М. Яценко, доц. Н. Б. Габор, доц. О. М. Білоус, доц. Ю. 
Б. Залізняк,  доц. Ю. С. Лавриш, асист. Н. О. Войтович. В університеті існують курси іноземних мов, 
курси з удосконалення педагогічної майстерності, курси, пов’язані із роботою у системі MOODLE, курс 
із підготовки е-посібників. Однією з форм моніторингу професіоналізму викладача є проведення 
відкритих лекцій, практичних і лабораторних занять, рівень методичного забезпечення дисциплін, 
керівництво науково-дослідною діяльністю.

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності
В університеті розроблена система морального і матеріального заохочення викладачів, що стимулює 
розвиток науково-педагогічної майстерності, програмних компетентностей. На це спрямовані 
Положення про нагороди, звання і преміювання: https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-
tomorrow/documents/awards. Систему стимулювання викладацької майстерності забезпечують: 
Положення про преміювання працівників, докторантів, аспірантів і студентів університету за наукові 
здобутки; Положення про мотиваційний фонд Львівського національного університету імені Івана 
Франка; Положення про почесне звання «Заслужений професор Львівського національного 
університету імені Івана Франка»; Положення про Відзнаку Львівського національного університету 
імені Івана Франка «Медаль Івана Франка». Професор О. А. Сербенська отримала  «Медаль Івана 
Франка». Додаткові грошові виплати здійснюються згідно з Положенням про порядок встановлення 
та надання працівникам надбавок, доплат, матеріальних допомог, премій та інших грошових 
винагород (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/10/kol-dogovir-2017.pdf). Відповідно до 
«Положення про підручники і навчальні посібники Львівського національного університету імені Івана 
Франка» щороку нагороджують авторів грамотами і грошовими преміями. Наприклад, проф. В. В. 
Лизанчук отримав відзнаку за посібники «Журналістська майстерність», «Психологія мас-медіа»,  
підручник «Інформаційна безпека України: теорія і практика»; проф. С. А. Кость за посібник 
«Журналістика і війна».

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?
Загальний аудиторний фонд університету складає 64 243,2 м 2. Основні заняття для реалізації ОНП 
відбуваються на факультеті журналістики – це лекційні аудиторії, ком’ютерні класи, мультимедійна 
лабораторія, телерадіостудія. Аудиторний фонд факультету складає 18 аудиторій загальною площею 
1084,9 м2. Наукова  бібліотека університету забезпечує системне та якісне інформаційно-
бібліографічне обслуговування аспірантів (бібліотечний фонд – налічує понад 3 млн найменувань, 
приміщення університетської бібліотеки − 25 читальних залів на 794 місця). В бібліотеці функціонує 
електронний каталог і відкритий доступ до мережі WІ-FI. Бібліотека факультету журналістики станом 
на 1.11.2019 р. налічує 9211 екземплярів книг. Бібліотечні фонди містять літературу зі спеціальності, 
а аспіранти мають доступ до фахових видань факультету журналістики: 
http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/journalism/index, 
http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/teleradio/index (Вісник Львівського національного 
університету: серія Журналістика, науковий збірник «Теле- і радіожурналістика»). Фінансування ОНП 
(оплата праці, матеріально-технічне забезпечення та обслуговування) здійснюється з бюджетного та 
позабюджетного фондів. Навчально-методичне забезпечення ОНП включає навчальні плани, робочі 
програми та силабуси з усіх навчальних дисциплін, методичні матеріали тощо, які знаходяться на 
кафедрі та на сайті факультету журналістики (https://journ.lnu.edu.ua/academics/postgraduates). 
Методичним забезпеченням на ОНП задоволені 62,5 % опитуваних.

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?
Здобувачі ОНП мають безоплатний доступ до інфраструктури та інформаційних ресурсів, необхідних 
для навчання, викладацької та наукової діяльності в межах ОП (це робота у комп’ютерному класі, 
використання проектора, мультимедійної лабораторії, телерадіостудії). На факультеті журналістики є 
безкоштовний доступ до мережі Інтернет та відкритий доступ до WІ-FI. На факультеті журналістики 
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працює Рада молодих вчених, на засіданнях якої відбувається обговорення результатів  наукової 
роботи аспірантів (https://journ.lnu.edu.ua/news/rada-molodykh-vchenykh). Також аспіранти беруть 
участь в роботі наукової звітної конференції, за результатами якої вже третій рік поспіль виходить 
збірник тез (https://journ.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2013/10/Збірник_звітної-конференції-за-2016-
рік.pdf). На факультеті журналістики також відбувається Міжнародні науково-практичні конференції 
студентів та молодих вчених  (https://journ.lnu.edu.ua/news/konferentsiia-studentiv-ta-molodykh-
uchenykh-2020)
На факультеті журналістики також працює Наукове товариство студентів та аспірантів. Виявлення і 
врахування потреб та інтересів здобувачів ввідбувається за допомогою моніторингу, проведення 
опитувань на ОНП, результати обговорюють на засіданнях кафедри, методичних семінарах, 
засіданнях Вченої ради факультету. Згідно з опитуванням аспірантів факультету журналістики від 5 
лютого 2020, доступ до комп’ютерної техніки та мережі Інтернет влаштовує 68,8 опитаних.

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та 
здоров’я здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?
Санітарно-технічний стан приміщень університету відповідає чинним вимогам їх експлуатації. 
Забезпечено необхідний санітарний, тепловий, протипожежний режим. Не було зафіксовано жодних 
випадків травмувань чи порушень. Освітнє середовище є безпечним для життя і здоров’я здобувачів 
вищої освіти, що навчаються за ОНП, та дає можливість задовольнити їхні потреби та інтереси. Для 
цього в університеті діє відділ охорони праці; служба пожежної безпеки; відділ з питань 
надзвичайних ситуацій; медпункт (Університетська, 1, ауд. 067) та Десята міська лікарня міста Львова 
(вул. Бой-Желенського, 14), психологічна служба ЛНУ ім. І. Франка (вул. Дорошенка, 41,  ауд.103) . На 
факультеті є відповідальні з охорони праці, пожежної безпеки. Розпорядженням декана створено 
рятувальні ланки. На кожній кафедрі є інструкція з дотримання правил пожежної безпеки. 
Приміщення факультету оснащені вогнегасниками та аптечкою. Журнали з охорони праці та 
протипожежної безпеки щодо проходження інструктажів знаходяться в деканаті. Психологічна 
служба ЛНУ імені Івана Франка проводить періодичні тренінги та семінари з питань психічного 
здоров'я, видає дидактичні матеріали (https://filos.lnu.edu.ua/about/psyholohichna-sluzhba-universytetu).

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 виступає деканат факультету, який забезпечує централізоване надання довідок (у тому 
числі з інших служб, відділів університету), що реалізовують методисти деканату. Інформація до 
аспірантів може доноситися сайт факультету, соціальні мережі. Соціальна підтримка здобувачам 
вищої освіти надається також студентським відділом Університету, який координує процедури 
призначення та позбавлення академічних і соціальних стипендій. Проводить інформаційно-
роз’яснювальну діяльність щодо стипендіального забезпечення студентів 
(https://studviddil.lnu.edu.ua/pro-nas/) та здійснює інші повноваження передбачені положенням про 
студентський відділ Львівського національного університету імені Івана Франка 
(https://studviddil.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/reg_studviddil.pdf)
Здобувачі вищої освіти мають можливість комунікувати із студентським самоврядуванням 
(https://students.lnu.edu.ua/self-government/) яке діє відповідно до положення 
(https://students.lnu.edu.ua/self-government/regulation/,брати участь у їх засіданнях, тим самим 
висувати свої пропозиції та ідеї на розгляд. В Університеті діє також Наукове товариство студентів, 
аспірантів, докторантів і молодих вчених, що є складовою громадського самоврядування. Вказане 
товариство сприяє розвитку науки, зростанню зацікавленості до наукової роботи у молодіжному 
середовищі, забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються та/або працюють у питаннях 
наукової діяльності, сприяє підтримці наукових ідей, інновацій та обміну знаннями і у своїй діяльності 
керується положенням (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_research_society.pdf). 
Велику підтримку для здобувачів надає Первинна профспілкова організація студентів, метою 
діяльності якої є захист прав та інтересів здобувачів (http://ppos.lnu.edu.ua/). Особливу соціальну 
підтримку отримують здобувачі вищої освіти діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, 
особи з їх числа, а також студенти, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без 
батьків, здобувачі з інвалідністю І, ІІ групи. Університет звільняє від оплати за проживання в 
гуртожитках здобувачів, які належать до цієї категорії. http://studviddil.lnu.edu.ua/. Професорсько-
викладацький  склад факультету журналістики   надає освітню підтримку кожному здобувачу вищої 
освіти у питаннях, що безпосередньо стосуються організації навчального процесуЗа результатами 
анкетування, яке відбулося 5 лютого 2020 року, можливість комунікації з викладачами повністю 
влаштовує – 93,8 % опитуваних, проведення консультацій – 56,3 %. Забезпечення інформування про 
навчальні та позанавчальні заходи влаштовує та радше влаштовує – 81,3%. 

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)
Умови для реалізації права на освіту особами з особливими потребами в університеті 
регламентуються Статутом вишу (п. 10.19, 10.19.20). Здобувачі мають право на академічну відпустку 
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(за станом здоров’я, призовом на військову строкову службу, сімейними обставинами тощо) або 
перерву в навчанні зі збереженням окремих прав здобувача вищої освіти; спеціальний навчально-
реабілітаційний супровід та вільний доступ до інфраструктури Університету відповідно до медико-
соціальних показань за наявності обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров’я. З метою 
забезпечення доступності будівель  Львівського національного університету імені Івана Франка для 
осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення приміщення обладнані відповідно до 
державних будівельних норм – ДБН В.2.2-17:2006. Зокрема, пандусами та спеціальними ліфтами 
обладнані: головний корпус Університету, гуртожитки за адресою: вул. Пасічна, 62, вул. Пасічна, 62б. 
На сайті Університету розміщена інформація про умови доступності осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення до приміщень: https://www.lnu.edu.ua/informatsiia-pro-umovy-
dostupnosti-osib-z-invalidnistiu-ta-inshykh-malomobil-nykh-hrup-naselennia-do-prymishchen/). Питання 
забезпечення освіти осіб з особливими потребами координує «Ресурсний центр з інклюзивної освіти» 
(http://centres.lnu.edu.ua/inclusive-education/ ). Для доступу до аудиторій закуплено мобільний 
сходовий підйомник PTR-130. На ОНП немає здобувачів вищої освіти з особливими потребами. 

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?
Під час реалізації ОП прецедентів для застосування процедур врегулювання конфліктних ситуацій не 
було. Адже на факультеті журналістики не має дискримінації за мовними, релігійними, статевими 
ознаками чи психофізичними даними та суперечності у політичних поглядах.  Академічна спільнота 
працює злагоджено, щоб інтереси кожного учасника ОНП були враховані. На факультеті є можливість 
відкрито та публічно проговорювати проблемні питання, вести неупереджений діалог поміж усіма 
учасниками освітнього процесу. Керівництво факультету веде політику відкритості, що забезпечує 
доброзичливі стосунки, які базуються на принципах чесності, гідності і взаємоповаги.
У рамках загальнофакультетських заходів постійно наголошується на важливості дотримання 
антикорупційної та антидискримінаційної політики учасників ОП. Питання про запобігання 
конфліктних ситуацій, у тому числі корупції та дискримінації, регулярно висвітлюють на засіданнях 
кафедри та засіданнях вченої ради факультету. Цьому сприяє чітка політика процедури вирішення 
конфліктних ситуацій, яка доступна для всіх учасників освітнього процесу та якої послідовно 
дотримуються під час реалізації ОНП: усі конфлікти вирішують багаторівнево (кафедра−заступник 
декана з виховної роботи−декан−вчена рада−Комісія з питань етики та професійної діяльності). 
Порядок розгляду конфліктних ситуацій описано у Положенні про комісію з питань етики та 
професійної діяльності https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_ethics-comission.pdf. З 
метою запобігання корупції в університеті на час заліково-екзаменаційної сесії працює телефон 
довіри: (032) 239-41-00. Всі зауваги можна описати в листі на   поштову скриньку: dovira_lnu@ukr.net. 
В Університеті працює Уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції, якою є доцент 
Іваночко Ірина Богданівна. 

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
Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОНП відбувається 
згідно з процедурою забезпечення якості вищої освіти та відповідною політикою Львівського 
національного університету імені Івана Франка. Зокрема, питання розкрито у «Тимчасовому 
положенні про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка»
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf), у «Положенні про відділ 
аспірантури та докторантури Львівського національного університету імені Івана Франка 
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/04/reg aspirantura.pdf), у «Положенні про Центр 
забезпечення якості освіти Львівського національного університету імені Івана Франка» 
(http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/reg-education-quality.pdf), «Положенні про 
забезпечення якості освіти» https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf 
та постанові Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 “Про затвердження Порядку 
підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних 
закладах (наукових установах)” .(http://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/10/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-
%D0%9A%D0%9C%D0%A3-%E2%84%96261-%D0%B2%D1%96%D0%B4-23.03.2016-%D1%80..docx

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були 
внесені до ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?
Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії «Журналістика» впроваджена в навчальний 
процес 2016 року. Почали активно висловлювати зауваги і пропозиції до її вдосконалення потенційні 

Сторінка 20



роботадавці у рецензіях, з якими можна ознайомитися у вкладці Аспірантура (підготовка докторів 
філософії) на сайті факультету: https://journ.lnu.edu.ua/academics/postgraduates/retsenzii-robotodavtsiv. 
Також будуть враховані результати опитування аспірантів щодо задоволеності чи незадоволеності 
ОНП. Наповнення навчальних дисциплін постійно оновлюється згідно з новими науковими 
здобутками.

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
На кафедрах відбуваються засідання, на яких присутні аспіранти та магістранти кафедр. Так, 
скажімо, 20 лютого 2020 року на факультеті відбулося засідання на кафедрі теорії і практики 
журналістики (https://www.facebook.com/groups/304962482975772/permalink/1692074957597844/ ). На 
засіданні були присутні аспіранти 4 та 3 року навчання: Євгеній Міклушка, Лілія Імбіровська-
Сиваківська та Ірина Табінська,  майбутні аспіранти – випускники кафедри Олена Борзик та Ірина 
Женчук та магістри кафедри Софія Трощук, Тетяна Гудзовська, Роман Миндюк. Аспіранти позитивно 
відгукнулися про дисципліни вільного вибору аспіранта. Також було обговорено перспективи 
вдосконалення ОНП доктора філософії у галузі журналістики, що підтверджено протоколом засідання 
кафедри №7 від 20.02.2020 року. Обговорення ОП з майбутніми докторами філософії відбулося і на 
кафедрі радіомовлення і телебачення 10 лютого 2020 р. (https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=2810472432334444&set=pcb.2810472752334412&type=3&theater). Учасниками засідання були 
аспіранти різних років навчання, серед яких Д. Плахта, В. Антонов, С. Ворончук). Відбулося 
опитування аспірантів щодо освітніх компонентів і щодо загальної оцінки ОНП. Його результати 
врахуємо під час перегляду освітньо-наукової програми «Журналістика».

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього 
забезпечення якості ОП
Аспіранти факультету журналістики делегують свої питання через органи студентського 
самоврядування: Раду молодих вчених, Наукове товариство студентів і аспірантів на вчену раду 
факультету журналістики, що дозволяє їм висловлювати свої пропозиції щодо ведення та 
вдосконалення освітнього процесу. Представники студентського самоврядування є членами вченої 
ради факультету журналістики та вченої ради Університету.

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
Процес перегляду ОНП на факультеті журналістики тільки розпочався. Проте за цей короткий час на 
факультет неодноразово приходили стейкхолдери, які обговорювали актуальні питання ОНП та 
покращення навчального процесу на факультеті журналістики. На кафедру нових медій було 
запрошено Емілію Огар, завідувачку кафедри журналістики, зв’язків з громадськістю та реклами 
Української академії друкарства, проф., доктора наук із соц. комунікацій 
(https://journ.lnu.edu.ua/news/cpil-n-narada-kafedr-radiomovlennia-i-telebachennia-ta-novykh-mediy). 
Кафедру радіомовлення і телебачення відвідала Вікторія Бабенко, завідувачка кафедри журналістики 
Українського католицького університету, кандидат наук із соц. комунікацій, доцент. На кафедру 
теорії та практики журналістики завітав Юрій Романишин, завідувач відділу періодичних видань імені 
Мар’яна та Іванни Коців Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника 
кандидат історичних наук, доцент. З ними підписано договори про співробітництво, які є на кафедрах 
факультету журналістики. Окрім цього, на факультеті діє «Асоціація випускників факультету 
журналістики», головою якої є доцент кафедри теорії і практики журналістики Ігор Лубкович, а 
секретарем – асистент Наталія Войтович. На засіданнях роботодавці доносять інформацію про нові 
актуальні тенденції на ринку праці у медіасфері та разом з викладачами обговорюють покращення 
ОНП.

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП
У 2020 році відбудеться перший випуск аспірантів, які навчаються за програмою PhD. На сьогодні 
маємо 3 аспірантів 4 року навчання на денній формі – Міклушка Є.Р., Лазуркевич І.Т., Табінська 
(Малюк) І.Р. У 2019−2020 н.р. на кафедрі теорії та практики журналістики на 0,25 ставки були 
працевлаштовані Міклушка Є.Р. та Табінська І.Р., а також аспірантка 3 року навчання – Імбіровська-
Сиваківська Л. Це дозволяє не лише відслідкувати їхню траєкторію, а й залучити молоді кадри до 
навчального процесу. Адже саме вони вносять нові тенденції у сучасну журналістику, навчаючи 
цьому здобувачів освітнього рівня «бакалавр». 

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?
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Згідно із звітом за результатами опитування аспірантів від 5 лютого 2020 року, який надав Центр 
забезпечення якості освіти та Центр моніторингу, було виявлено недоліки, які стосувалися ОНП або її 
реалізації. З-поміж них варто виокремити такі: збільшити кількість вибіркових дисциплін, пов’язаних з 
розвитком технологічних процесів сьогодні, актуальних у журналістиці. Зокрема, аспіранти 
запропонували такі дисципліни: «Проєктний менеджмент», «Основи програмування», «Робота з SMM і 
SEO», а також курсів, пов’язаних з роботою з джерелами: «Робота з архівами», «Медіантропологія». 
Недоліки, виявлені в опитуванні, стосувалися переважно якихось елементів викладання окремих 
викладачів чи їх організації навчального процесу (повторення матеріалу, розкриття теми, технічне 
забезпечення, вміння зацікавити, відсутність поєднання теорії з практикою, недостатність наочного 
матеріалу, відсутність плюралістичної точки зору тощо). Також здобувачі відзначили таких 
найкращих викладачів: доц. Н. Б. Габор, доц. Мельник Ю. І., Лильо Т. Я., доц. Хоменко Т. М., проф. 
Лизанчук В. В. На вченій раді факультету журналістики було розглянуто результати опитування. 
Викладачі їх врахують у подільшій роботі. Глобальних зауваг до освітньо-наукової прогами не було. 
Адже 75 % аспірантів повторили б свій вибір навчання на ОНП. 100 % аспірантів вважають, що їхні 
очікування щодо навчання за ОНП збіглися з тим, що вони отримали. 

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?
Проводимо первинну акредитацію ОНП. Зауваг не було. 

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур 
внутрішнього забезпечення якості ОП?
Упродовж навчального процесу на засіданнях Науково-методичної ради обговорюють теми 
кандидатських дисертацій, зміст освітніх компонентів, шляхи покращення освітньої діяльності. Потім 
результати таких засідань затверджують на вченій раді. Також наукову діяльність аспіратів 
обговорюють на засіданнях кафедр. Крім цього, розглядають оновлення навчальних дисциплін і 
затверджують силабуси, робочі навчальні програми.

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти
Забезпечення якості освіти здійснюється відповідно до процесів та процедур, які гарантують 
платформу для розвитку та вдосконалення ОНП. Структурними підрозділами ЗВО, які здійснюють цей 
процес, перш за все є факультет та кафедри. На цьому рівні відбувається контроль за наявністю 
необхідних ресурсів для забезпечення та організації освітнього процесу, формування освітніх 
програм, навчальних та робочих планів, розроблення та затвердження навчальних програм, контроль 
та співпраця з аспірантами. Окрім цього до процесу залучені відділ аспірантури і докторантури 
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/), навчально-методичний відділ (https://nmv.lnu.edu.ua/); відділ 
ліцензування та акредитації (https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-
tomorrow/documents/licensing/); відділ сприяння працевлаштуванню (https://work.lnu.edu.ua/ ); науково-
дослідна частина (http://research.lnu.edu.ua/); відділ міжнародних зв’язків 
(https://international.lnu.edu.ua/); наукова бібліотека (http://library.lnu.edu.ua/); відділ інформаційного 
забезпечення (https://www.lnu.edu.ua/about/subdivisions/general-university-units/information-analytic-and-
career-center/), центр забезпечення якості освіти та центр моніторингу. Внутрішнє забезпечення 
якості освіти у Львівському університеті регулює Положення про систему внутрішнього забезпечення 
якості освіти https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf.

9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? 
Яким чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?
Права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу регулюються такими документами: Статутом 
Університету (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 11.10.2018 року), у якому 
про це зазначено у Розділі 10 (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf), 
Положенням про організацію освітнього процесу (затверджено Вченою радою Львівського 
національного університету імені Івана Франка протокол №50/5 від 31.05.2018) 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf),  Тимчасовим 
положенням про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка (затверджено на засіданні Вченої ради 
Львівського національного університету імені Івана Франка, протокол № 54/9від 26.09.2018) 
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf). 
Всі документи є у вільному доступі на офіційному веб-ресурсі Львівського національного університету 
імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/) у розділі «Документи Університету».

Сторінка 22



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
На сайті факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка є 
вкладка «Аспірантура (підготовка докторів філософії)», де розміщена освітньо-наукова програма, а 
також навчальні плани для аспірантів очної та заочної форми навчання, програма вступу до 
аспірантури. У вкладці зазначено, що «Всі зауваження та пропозиції щодо вдосконалення освітньо-
наукової програми  «Журналістика» (спеціальність 061 Журналістика) просимо надсилати на адресу 
факультету: journft@lnu.edu.ua» (https://journ.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-наукову програму з аспірантури для підготовки докторів з філософії у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка за спеціальністю 061 «Журналістика» можна знайти у 
вкладці «Аспірантура (підготовка докторів 
філософії)»(https://journ.lnu.edu.ua/academics/postgraduates/osvitn-o-naukova-prohrama-pidhotovky-
doktoriv-filosofii) на офіційному веб-ресурсі факультету журналістики Львівського національного 
університету імені Івана Франка (https://journ.lnu.edu.ua/).

10. Навчання через дослідження

Продемонструйте, що зміст освітньо-наукової програми відповідає науковим інтересам 
аспірантів (ад’юнктів)
Аспіранти, які навчаються за освітньо-науковою програмою «Журналістика», вивчають нормативні 
дисципліни, які дозволяють їм поглибити загальнотеоретичну підготовку, необхідну для здобуття 
ступеня доктора філософії. Вибіркові дисципліни спрямовані на удосконалення фахових знань та 
здійснення наукових досліджень у межах освітньої програми. Теми дисертацій аспірантів 
відповідають змісту фахових дисциплін. Наприклад, теми досліджень С. Ворончук «Образ українця в 
електронних ЗМІ України, Росії, Польщі та Франції: порівняльний аспект» та М. Стельмах «Українська 
тематика в історичній публіцистиці Тімоті Снайдера і Енн Еплбаум» узгоджуються із програмою курсу 
«Україна у світових мас-медіа». Тема дисертації О. Яриша «Соціальні медії як інструмент 
інформаційних маніпуляцій» відповідає змісту дисципліни «Гібридні війни в соціальних мережах». 
Дослідження О. Левантович «Пропаганда в умовах гібридної медійної реальності (на прикладі 
публіцистики Пітера Померанцева)» кореспондується із навчальною дисципліною «Преса як засіб 
протидії гібридній війні». Тема дисертації В. Рущак «Журнальний медіаменеджмент: специфіка 
створення, функціонування бренду (на прикладі журналу «Локальна історія»)» безпосередньо 
пов’язана із змістом курсу «Концепція сучасного періодичного видання». Також аспіранти завдяки 
нормативному курсу «Іноземна мова за фаховим спрямуванням» мають змогу удосконалювати знання 
англійської та інших мов, що дозволяє їм компетентно комунікувати у міжнародному науковому 
середовищі.

Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми забезпечує повноцінну підготовку 
здобувачів вищої освіти до дослідницької діяльності за спеціальністю та/або галуззю
ОНП підготовки доктора філософії за спеціальністю 061 «Журналістика» містить низку нормативних 
та вибіркових дисциплін, які сприяють науковій активності аспірантів. Нормативна дисципліна 
«Сучасні проблеми науки про журналістику» через поєднання традиційних і нових наукових методів 
забезпечує підготовку до розв’язування наукових завдань у сфері журналістики. Формуванню 
софійності мислення сприяє нормативна дисципліна «Філософія». «Науковий семінар» та дисципліни 
вільного вибору «Методологія підготовки наукової публікації» і «Підготовка науково-інноваційного 
проекту» уможливлюють засвоєння методологічних засад наукової праці, збору та опрацювання 
інформації, відкриті дискусії щодо одержаних результатів. Комплекс дисциплін вільного вибору 
покликаний задовольнити цілий обшир наукових зацікавлень аспірантів. Для тих, хто вивчає 
історичний контекст розвитку журналістики/публіцистики, запропоновано дисципліни «Історіософія 
української журналістики», «Видатні постаті у світових мас-медіа», «Світоглядна публіцистика за 
кордоном». Аналіз сучасних медій викладено у курсах «Сучасна українська телевізійна і 
радіопубліцистика», «Сучасний український інформаційний ринок», «Україна у світових мас-медіа», 
«Концепція сучасного періодичного видання», «Розважальна комунікація». Для аспірантів, які 
вивчають методи роботи ЗМІ в умовах гібридної війни, призначені дисципліни «Преса як засіб протидії 
гібридній війні», «Інформаційна війна в теле- і радіоефірі», «Гібридні війни в соціальних мережах».

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
Повноцінну підготовку аспірантів до викладацької діяльності у закладах вищої освіти за 
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спеціальністю «Журналістика» забезпечує комплекс дисциплін. Нормативна навчальна дисципліна 
«Педагогічна практика» готує аспіранта до науково-педагогічної діяльності через засвоєння 
методики проведення лекційних, практичних, лабораторних і семінарських занять, активні та 
інтерактивні методи навчання, самостійно організовані заняття.Становленню професійно 
компетентного, творчого викладача, якому притаманний індивідуальний стиль педагогічної 
діяльності, високий рівень педагогічної культури сприяє також наповнення дисциплін вільного вибору 
«Педагогіка вищої школи» та «Психологія вищої школи». Теоретичний та емпіричний матеріал 
дисципліни «Педагогіка вищої школи» дає знання про вищий навчальний заклад як педагогічну 
систему. Дисципліна «Психологія вищої школи» дає змогу усвідомити психологічні та мотиваційні 
чинники комунікативної складової викладацької діяльності, навчитися структурувати та психологічно 
грамотно перетворювати наукові знання у навчальний матеріал. Дисципліна «Інформаційні технології 
та програмування» навчає методик використання інформаційних технологій в організації науково-
педагогічної роботи. Формуванню досвіду викладацької діяльності сприяє відвідування занять 
викладачів, що допомагає засвоїти професійну риторику, опанувати різні способи та прийоми 
оцінювання навчання у вищій школі, виробити індивідуальний стиль організації педагогічної взаємодії 
викладача і студента. 

Продемонструйте дотичність тем наукових досліджень аспірантів (ад’юнктів) напрямам 
досліджень наукових керівників
При написанні наукових доповідей на наукові конференції, підготовці статей до наукових фахових 
збірників аспіранти використовують наукові доробки своїх керівників. Зокрема, теми аспірантів Я. 
Сиваківського («Преса в умовах гібридної війни: засади і особливості функціонування, тенденції») та 
Л. Імбіровської («Воєнна журналістика: морально-етичний та правовий аспекти») співзвучні з 
науковими дослідженнями проф. С. Костя: Журналістика і війна. Львів, 2016. 414 с. та Історія 
української військової преси. Львів, 2018. 340 с. Аспірантка І. Лазуркевич (тема «Медійні ресурси 
світоглядної публіцистики Клайва Льюїса (Велика Британія) і Любомира Гузара (Україна) та духовні 
виклики сучасного світу», керівн. − проф. Й. Лось) має змогу працювати з такими працями керівника: 
Публіцистика й тенденції розвитку світу. Львів, 2008. 376 с.; Перспективи світоглядної публіцистики: 
навч. посібник. Львів, 2014. 294 с. В основі праць проф. В. Лизанчука (Інформаційна безпека України: 
теорія і практика : монографія. Львів, 2017. 728 с.; Творімо разом Україну!: монографiя. Львiв, 2009. 
452 с.) − дотичні до теми аспіранта Д. Плахти («Мас-медійний контекст виборчих політичних 
технологій: українські реалії і світовий досвід») наукові напрями. На кафедрах сформовано папки-
досьє з публікаціями наукових керівників співзвучними з науковими інтересами докторантів.

Опишіть з посиланням на конкретні приклади, як ЗВО організаційно та матеріально 
забезпечує в межах освітньо-наукової програми можливості для проведення і апробації 
результатів наукових досліджень аспірантів (ад’юнктів)
Для забезпечення якісного освітнього і наукового процесу на факультеті журналістики налагоджена 
робота щодо організації і матеріального оснащення наукових досліджень аспірантів. Вони мають 
змогу працювати в мультимедійній лабораторії та бібліотеці факультету, у телестудії, Науковій 
бібліотеці Університету, Львівській національній науковій бібліотеці  імені В. Стефаника НАН України 
(електронні бібліотеки цих закладів пропонують детальний пошук в електронному каталозі, доступ 
до різноманітних баз даних, бібліографічні огляди, каталог лінків). Аспіранти та науково-педагогічні 
працівники мають доступ до інформаційних ресурсів та баз даних. З 2017 р. Львівський національний 
університет імені Івана Франка має доступ до міжнародних наукових баз Scopus та Web of Science за 
кошти держбюджету (наказ МОН України від 19.09.2017 р. №1286 «Про надання доступу вищим 
навчальним закладам і науковим установам, що знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і 
науки України, до електронних наукових баз»). Апробація результатів наукових досліджень аспіранта 
відбувається під час наукових та науково-практичних конференцій, наукових семінарів кафедр, що 
підтверджено відповідними протоколами. Про проведення цих заходів інформують керівники 
аспірантів, а також Рада молодих вчених факультету. Опитування аспірантів засвідчило, що 
оснащеність та укомплектованість факультету та лабораторій задовольняє 62,5 % опитуваних.

Проаналізуйте, як ЗВО забезпечує можливості для долучення аспірантів (ад’юнктів) до 
міжнародної академічної спільноти за спеціальністю, наведіть конкретні проекти та заходи
Аспіранти, які навчаються за ОНП «Журналістика», мають можливість долучатись до міжнародної 
академічної спільноти, беручи участь у програмах міжнародного академічного обміну (наприклад, 
«Erasmus+», «Fulbright»), стипендіях та інших програмах, актуальну інформацію про які можна знайти 
на інтерент-сторінці відділу міжнародних зв’язків ЛНУ ім. І. Франка. Угоди про співпрацю із понад ста 
університетами Європи і світу дають можливість аспірантам обрати найбільш релевантний варіант 
для здійснення їхніх наукових досліджень. Зокрема, між факультетом журналістики ЛНУ ім. І. Франка 
та Українським Вільним Університетом у Мюнхені (Німеччина), Варшавським університетом, 
Вроцлавським університетом, Ягелонським університетом, Католицьким університетому у Любліні, 
Університетом Марії Кюрі-Склодовської, Інститутом польської філології у Жешувському університеті 
(Польща) налагоджено співпрацю, тому аспіранти мають змогу стажуватись у цих наукових закладах 
та шукати відповідні матеріали для своїх наукових проектів. Наукові дослідження неможливі без 
апробації, зокрема міжнародної. До прикладу, аспіранти факультету журналістики систематично 
публікують результати своїх досліджень в міжнародному реферованому електронному журналі 
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“Social Communication”. Також аспіранти взяли участь у підготовці двох українсько-польських 
колективних монографій «Problemy mediów i komunikacji społecznej – Uwarunkowania polskie i 
ukraińskie» та «Potencjał słowa. Międzynarodowe stosunki i komunikacja: stan i perspektywy».

Опишіть участь наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах, результати яких 
регулярно публікуються та/або практично впроваджуються
Наукова робота керівників аспірантів передовсім пов’язана з виконанням наукових тем кафедр 
факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка, які виконують 
у межах робочого часу викладачі. Зокрема, тема кафедри теорії і практики журналістики − 
«Журналістика в реаліях інформаційного суспільства: історичний досвід і сучасність» (проф. 
Крупський І. В.); кафедри української преси – «Історичний та сучасний контекст функціонування 
української преси» (проф. Кость С.А.); кафедри радіомовлення і телебачення – «Електронні засоби 
масової інформації в контексті гібридної війни Російської Федерації проти України» (проф. Лизанчук В. 
В.); кафедри нових медій − «Кросмедіа: застосування в сучасній журналістиці та перспективи» (доц. 
Габор Н.Б.); кафедри мови ЗМІ − «Медіатекст: сучасні концепти, інновації, жанрово-стильові 
різновиди» (проф. Яцимірська М. Г.); кафедри зарубіжної преси та інформації − «Мас-медіа світу і 
утвердження гуманістичних ідеалів» (проф. Лось Й. Д.). З 2018 року наукові керівники долучені до 
міжнародного проєкту «DESTIN» у рамках «ERASMUS+KA2». 3 березня 2020 року факультет 
журналістики став фіналістом-учасником проєкту IREX «Вивчай та розрізняй: інфомедійна 
грамотність» за підтримки посольств Великої Британії та США. Також доц. Залізняк Ю. Б. активно 
впроваджує в навчальний процес практичні результати, здобуті від стажування на програмі 
Фулбрайта. Доц. Мельник Ю. І. був на двотижневому стажуванні в НТШ (США).

Опишіть чинні практики дотримання академічної доброчесності у науковій діяльності 
наукових керівників та аспірантів (ад’юнктів)
Наукова діяльність керівників і аспірантів − це постійне фахове комунікування, спрямоване на 
якнайкращу наукову співпрацю. Можливі конфліктні ситуації, приміром,пов’язані з вибором/зміною 
теми, вибором/призначенням/зміною наукового керівника, зауваженнями щодо можливого плагіату; 
невиконанням обґрунтованих вимог наукового керівника, недотриманням норм законодавства про 
авторське право; наданням недостовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, 
творчої) діяльності, запозичені методики досліджень і джерела інформації є підставою до розгляду 
на засіданні кафедри, засіданні Вченої ради факультету та Університету. І науковий керівник, і 
аспірант можуть звернутися для вирішення конфліктної ситуації до Комісії з питань етики та 
професійної діяльності Львівського національного університету імені Івана Франка. Для уникнення 
порушень академічної доброчесності аспіранти ознайомлюються з Декларацією академічної 
доброчесності, Кодексом, які укладено відповідно до «Положення про забезпечення академічної 
доброчесності», і принципи яких допомагають у формуванні усвідомленої та зрілої академічної 
культури. На кафедрах підписано декларації здобувача і наукового керівника щодо дотримання 
правил академічної доброчесності.Завідувачі кафедр контролюють дотримання академічної 
доброчесності. На ОНП поширена практика перевірки дисертацій аспірантів на плагіат за допомогою 
Unicheck. Наукові праці керівників і аспірантів, опубліковані у фахових виданнях України і за 
кордоном, проходять процедуру рецензування і перевірку на плагіат.

Продемонструйте, що ЗВО вживає заходів для виключення можливості здійснення наукового 
керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності
На офіційному веб-сайті Львівського національного університету імені Івана Франка оприлюднене 
«Положення про забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному університеті 
імені Івана Франка», яке визначає і закріплює норми та правила академічної доброчесності науково-
педагогічних працівників і здобувачів освіти університету. Воно є невід’ємною складовою внутрішньої 
системи забезпечення якості освіти і наукової діяльності Університету. Дія «Положення» 
поширюється  на  наукових, науково-педагогічних і педагогічних  працівників, студентів, аспірантів, 
докторантів та інших учасників освітнього процесу та наукової діяльності Університету. У цьому 
документі визначені поняття і принципи академічної доброчесності; деталізовано зобов’язання 
науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти щодо дотримання норм і правил 
академічної доброчесності. Положення дає визначення понять «академічний плагіат», «списування», 
«фабрикація», «хабарництво» та «необ’єктивне оцінювання». У Положенні визначено порядок 
перевірки на наявність порушень академічної доброчесності. Також на офіційному веб-сайті 
Львівського національного університету імені Івана Франка можна ознайомитися із «Положенням про 
Комісію з питань етики та професійної діяльності Львівського  національного університету імені Івана 
Франка». На ОНП «Журналістика» не було прикладів недотримання академічної доброчесності. 81,3 % 
опитуваних аспірантів висловилися про задоволеність дотриманням правилами академічної 
доброчесності (звіт від 5 лютого 2020 року).

11. Перспективи подальшого розвитку ОП
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Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?
Сильними сторонами ОНП «Журналістика» вважаємо такі:
1. Освітньо-наукова програма «Журналістика» пропонує широкий спектр дисциплін вільного вибору 
студента із урахуванням сучасних тенденцій журналістської професії та науки про медіа. 
2. Програма кваліфіковано структурована, охоплює достатній набір проблем, які стосуються 
формування професійної майстерності аспірантів, підготовки докторських робіт, вивчення світової та 
української наукової спадщини.
3. Також програма пропонує аспірантам ґрунтовну філософську базу, що дозволяє їм засвоювати 
основні напрями сучасного мислення, а також вчитися продукувати власні ідеї, вдосконалювати чи 
переглядати підходи до власних досліджень.
4. Найціннішими є такі курси: «Медіафілософія», «Світоголядна публіцистика за кордоном», «Україна 
у світових мас-медіа», «Видатні постаті світових мас медіа», «Концепція сучасного періодичного 
видання», «Лінгвокреативні тенденції в ефірному мовленні», «Гібридні війни в соціальних мережах», 
«Методологія підготовки наукової публікації», «Психологія вищої школи», «Підготовка науково-
інноваційного проекту», «Інформаційні технології та  програмування». 
5. Іншою сильною стороною є конкурентоздатність наших випускників. Адже факультет журналістики 
Львівського національного університету імені Івана Франка має багаторічну історію, а львівська 
школа журналістики побудована на спадкоємних  традиціях і високих моральних цінностях. Про це 
свідчить і кількість захищених дисертацій та висококваліфікований професорсько-викладацький 
склад  (5 заслужених професорів Львівського національного університету імені Івана Франка). 
6. Чимало уваги в ОНП присвячено мовним компетентностям, що   забезпечує реалізацію 
комунікативної  складової, відкритість здобувачів ОП до співпраці з іноземними закладами освіти, 
проходження стажувань у рамках академічної мобільності. 
7. Сильною стороною ОНП можна теж вважати педагогічну практику аспіранта, під час якої здобувачі 
мають можливість реалізувати свій науково-педагогічний потенціал, апробувати результати своєї 
дослідницької праці. 

Слабкими (швидше вразливими) сторонами ОНП вважаємо:

1. Недостатнє залучення потенційних роботодавців у штат науково-педагогічних працівників.
2. Відсутність англомовних курсів у навчальному плані.
3. Недостатня кількість вибіркових дисциплін, тематика яких відповідала б висловним заувагам в 
опитуванні аспірантів.
4.  Залучення до співпраці гостьових професорів, іноземних і українських.
5. Недостатня кількість внутрішніх опитувань аспірантів щодо покращення освітньо-наукового рівня 
ОНП. 
6. Відсутність веб-ресурсів для кожного освітнього компонента ОНП.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО 
планує здійснити задля реалізації цих перспектив?
Ми свідомі того, наскільки важливо сьогодні постійно вдосконалювати і пропонувати нові віхи у 
розвитку освітньо-наукової програми «Журналістика», яка б відповідала сучасному ринку освітніх 
послуг. Для цього на найближчі три роки ми:
1) покращимо матеріально-технічну бази для забезпечення навчального процесу на освітньо-наукові 
програмі відповідно до вимог часу (зараз беремо участь у проєкті «ERASMUS+KA2», який закінчиться 
2021 року і передбачає оновлення сучасною технікою);
2) наповнимо бібліотечні фонди новими науковими працями викладачів;
3) впровадимо два англомовні курси;
4) розробимо нові навчальні дисципліни вільного вибору студента, пов’язані із сучасними новітніми 
процесами.  Водночас було б доцільно запровадити окремий курс «Сучасні методи наукових 
досліджень гуманітарного і соціального спрямування». Дисципліну «Методологія підготовки наукової 
публікації» варто було б зробити нормативною або ж частиною курсу «Сучасні проблеми науки про 
журналістику»;
5) оновимо методичні матеріали для забезпечення ОНП;
6) залучимо роботодавців до викладання дисциплін на ОНП;
7) збільшимо спільну участь аспірантіві наукових керівників у міжнародних наукових стажуваннях, 
проектах;
8) створити електронне наукове видання, у якому б аспіранти могли апробувати результати власних 
наукових досліджень;
9) створити е-репозитарій наукових праць викладачів факультету журналістики;
10) розробити два електронних навчальних курси;
11) плануємо налагодити тісні зв’язки з європейськими університетами.
Оскільки після захисту дисертації однією з умов отримання вченого звання доцента є отримання 
сертифікату з іноземної мови рівня В2, то, на нашу думку, вивчення іноземних мов в аспірантурі мало 
б бути підпорядковане не лише розвитку навичок усної та письмової комунікацій англійською мовою в 
науково-академічній тематиці, але й підготовці аспірантів до складання на  необхідний рівень В.  
Університет мав би посприяти тому, щоб такий іспит відбувався на його базі. 
Після захисту наукових робіт молоді колеги підуть працювати не тільки в університети, але й у 
науково-дослідні інститути, аналітичні центри. Тому є сенс пропонувати їм не тільки викладацьке 
стажування, але й його інваріантну можливість в аналітичних центрах та дослідницьких інститутах. 

Сторінка 26



Принаймні пердбачити для цього частину годин педагогічної практики.

 
 
          
  

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

***
Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення 
такої дії від імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці 
повноваження.
 
Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.
 
Інформація про КЕП
ПІБ: Мельник Володимир Петрович
Дата: 08.04.2020 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 проблеми науки 
про журналістику 

навчальна 
дисципліна

Сучасні проблеми науки 
про журналістику.pdf

gznJJ+cyEkJnoUpR7WC24A1AsO9+XVybQyf1W37wb50= Аудиторія, ноутбук, проектор, 
екран, доступ до Інтернету, Office 
365

Науковий семінар навчальна 
дисципліна

Науковий семінар.pdf QYQsprf4PljokaJ73Ml6RYc82ROsJPiQ3+FX/I9tf/s= Аудиторія, ноутбук, проектор, 
екран, доступ до Інтернету, Office 
365

Філософія навчальна 
дисципліна

Філософія.pdf RLI2eyw1bKpj9hqTJFJ7uKUUk6xTOMnmqHk9pEqHb5o= Аудиторія, ноутбук, проектор, 
екран, доступ до Інтернету, Office 
365

Педагогічна практика практика Педагогічна практика.pdf ISY2aQ+9+RtJa5hiMIjtDZ1i1VxMHAQlEGLyYARC+qg= Аудиторія, ноутбук, проектор, 
екран, доступ до Інтернету, Office 
365

Іноземна мова за 
фаховим спрямуванням 

навчальна 
дисципліна

Іноземна мова за фаховим 
спрямуванням.pdf

O/5zI6e/yKM5QYyi28FrP4GqhH4VcZUxC7Cm8r9HlA4= Аудиторія, ноутбук, проектор, 
екран, доступ до Інтернету, Office 
365

Історіософія української 
журналістики 

навчальна 
дисципліна

Історіософія української 
журналістики.pdf

GzVCLtVQ3djZz3qUDiYai4uzxD2P3A79kHikt5SHayM= Аудиторія, ноутбук, проектор, 
екран, доступ до Інтернету, Office 
365

Світоглядна 
публіцистика за 
кордоном 

навчальна 
дисципліна

Світоглядна публіцистика 
за кордоном.pdf

bFpD46NbD1ARU5woxnGhKCESrO1mu4jYhO5wWxHuoV8= Аудиторія, ноутбук, проектор, 
екран, доступ до Інтернету, Office 
365

Інформаційна війна в 
теле- і радіоефірі 

навчальна 
дисципліна

Інформаційна війна в теле- 
та радіоефірі.pdf

R7lZw4yfzynq3CMg9NmcxMVP2UjN27bk913navgcHow= Аудиторія, ноутбук, проектор, 
екран, доступ до Інтернету, Office 
365, технічні засоби навчальної 
телерадіостудії кафедри 
радіомовлення і телебачення

Педагогіка вищої школи          навчальна 
дисципліна

Педагогіка вищої 
школи.pdf

vBqX0PSTgjNycwU/xY4fWRRJc/dnoRTcmCGyzYoytAk= Аудиторія, ноутбук, проектор, 
екран, доступ до Інтернету, Office 
365

Психологія вищої школи навчальна 
дисципліна

Психологія вищої 
школи.pdf

zIHG4EOfy/gp7qhgG/z9U0FpqO/HM0Tb0y8C7QgGtXo= Аудиторія, ноутбук, проектор, 
екран, доступ до Інтернету, Office 
365

Інформаційні технології 
та програмування 

навчальна 
дисципліна

Інформаційні технології та 
програмування.pdf.pdf

zcFNWd4VWc8jXWy2DjoI3ExXC7PLpY2wSHDpsdFb0PU= Аудиторія, ноутбук, проектор, 
екран, доступ до Інтернету, Office 
365

 
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності для реалізації ОП; для обладнання/устаткування – 
також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

викладача
ПІБ Посада Структурний 

підрозділ
Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

215178 Житарюк 
Мар`ян 
Георгійович

Професор 0 Сучасні 
проблеми 
науки про 
журналістику 

Основні публікації за напрямом:
Житарюк М. Г. Когнітивізм іжурналістика: векторизближення/ М. Г. Житарюк // Медиасфера
и медиаобразование: специфика взаимодействия в современном социокультурном
пространстве [Электронный ресурс] : сборник статей / М-во внутр. дел Респ. Беларусь,
учреждение образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики
Беларусь» ; редкол.: С. В. Венидиктов (отв. ред.) [и др.]. – Могилев : Могилев.институт МВД,
2015. – С.141-148. Электронный ресурс. – Режим доступа: 
http://mic.org.ru/phocadownload/mediasfeta2015.pdf
ZhytaryukMarian. Provocariactuale [amenintari] 
aleKremlinuluiincontextultransformarilorgeopolitice / MarianZhytaryuk // GeoPolitica. – 2017. – № 2.
– Р. 121-124 (Bucuresti, EdituraTopForm, 2017.ISSN 1583-543X). URL: 
http://www.geopolitic.ro/provocari-actuale-amenintari-ale-kremlinului-in-contextul-transformarilor-
geopolitice/
Zhytaryuk Marian, Zhytaryuk Victoria. Ukraine in the german media in the context of political
transformations in the interwar period (based on the materials of daily “Dilo”)/ MarianZhytaryuk,
Victoria Zhytaryuk// Social Communication. – 2017. Volume 1. – P. 54-59. DOI: 10.1515/sc-2017-
0006. URL: https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/sc.2017.3.issue-1/sc-2017-0006/sc-2017-
0006.pdf
Житарюк Мар’ян. Перформативний потенціал клонофактів / Марʼян Житарюк // Вісник
Львівського університету. Серія Журналістика. – 2016. – Випуск 41. – С. 209–216.
Науково-дослідна робота:
Участь у конференціях:
Житарюк Мар’ян. Культурна, релігійна та паспортна експансія кремля як інструмент
гібридної війни проти Заходу: контекст Грузії, України, Молдови й Румунії. З виступу на
засіданні Міжнародної школи з геополітики у трикутнику «Румунія – Україна – Молдова»,
Сучава, Румунія, 10.07.2017 р. / Марʼян Житарюк // Журналісти і журналістика. URL:
https://mgzhyt.blogspot.com/?zx=f4d49320f0d9bde9
Житарюк Мар’ян. Резистентні засади функціонування української журналістики в умовах
російської агресії / Марʼян Житарюк // Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи
розвитку : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (12–13 жовтня 2016
р.) [наук.ред. В. М. Каленич]. – Вінниця, 2016. – 29-34 (353 с.). URL: 
https://vspu.edu.ua/content/event/years16_17/10_13_confer/dop1.pdfОпубліковано у січні-
лютому 2017 р.

Примітки: 2,3,4,8,11,13,15,17

166058 Присяжний 
Михайло 
Павлович

Доцент 0 Науковий 
семінар 

Основні публікації за напрямом:
Присяжний М. П. Організація роботи редакції газети і праці журналіста : навч. посібник /
Михайло Присяжний, Мар’ян Лозинський // Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 182с.
 Присяжний М. П. Преса новітньої української еміграції в Німеччині: реалії і перспективи /
Михайло Присяжний // Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. – Львів: ПАІС,
2015. – Вип. 40. – С. 20-28.
 Присяжний М. П. Він – наш. На все життя (Переднє слово) / Михайло Присяжний // Про
далеке і близьке / Спогади та роздуми випускників про факультет журналістики ЛНУ ім. І.
Франка, – Львів: ПАІС, 2015. – С. 3-5.
  Присяжний М. П. У горнилі Франкової кузні / У квітні цього року факультет журналістики
Львівського національного університету імені Івана Франка відзначав власне 60-ліття /
Михайло Присяжний // Журналіст України. – 2015. – № 6. – С. 14-15.
Михайло Присяжний, Коли зброя – слово / Передмова // Сало Іван, Двох правд не буває :
бібліографічний покажчик, Львів, Каменяр. – 2016. – С. 3-14.
  Присяжний Михайло, Коли зброя – слово // Іван Сало. Дорогами життя і творчості:
бібліографічний покажчик. – Львів: Камула. – 2017. – С. 6-29. 
 Присяжний Михайло, Василь Лизанчук: довга дорога до себе // Теле- та радіожурналістика:
збірник наукових праць. – Вип. 16. – ЛНУ імені Івана Франка – Львів. – 2017. – С. 3-6.
Рудик М. С. Криниця досвіду і знань Володимира Здоровеги / вступне слово М. Присяжний.
Perpetuum mobile Володимира Здоровеги. – Львів : Простір –М, 2018. – С. 3-6.



Присяжний М. П. Проблеми української освіти і науки за рубежем у висвітленні еміграційної
преси / Михайло Присяжний // Науковий збірник Українського Вільного Університету, Т. 23,
Мюнхен. – 2019. – С. 176-183.
Присяжний М. П. Специфіка російських пропагандистських диверсій: виклики для
українських ЗМІ / Михайло Присяжний // Сучасна українська журналістика: історія, теорія,
практика: збірник матеріалів звітної наукової конференції за 2018 рік (секція
«Журналістики») / упоряд. Соломія Онуфрів. – Львів: ПАІС, 2019. –  С. 3-4 
Участь у конференціях  і семінарах:
Присяжний М. П. ЗМІ України в період виборчих кампаній : роздуми зі знаками запитання /
Михайло Присяжний //  Звітна конференція Львівського національного університету імені
Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 11 лютого 2015 року.
Присяжний М. П. Львівська школа журналістики : оптимізація підготовки за професійним
рівнем бакалавра / Михайло Присяжний // Міжнародна науково-практична конференція
«Стандарти журналістики та професійної освіти в період суспільних трансформацій (до 60-
річчя факультету журналістики Львівського університету)». – Львів : ЛНУ імені Івана Франка,
23 квітня 2015 року.
Присяжний М. П. Фундація УВУ в США: шлях жертовності, приклад відповідальності, засіб
плекання гідності / Михайло Присяжний // Міжнародна наукова конференція Sapereaude!
Український Вільний Університет: 1945. – 2015 (до 70-річчя діяльності УВУ в Німеччині). –
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 8 жовтня 2015.
Примітки: 3, 4, 7, 8, 10, 11, 15, 16, 17

211571 Кость 
Степан 
Андрійович

Професор 0 Історіософія 
української 
журналістики 

Основні публікації за напрямом:
Монографії, навчальні посібники
Західноукраїнська преса першої половини        ХХ століття: Люди боротьби й ідеї
(Бібліографічний довідник). Навчальний посібник / С. Кость. – Львів. – 2016. – 496 с.
Історія української військової преси / С. Кость. – Львів, 2016.  – 340 с.
Журналістика і війна / С. Кость.  – Львів, 2016.  – 414 с.
Кость С.  А.  Історія української журналістики (західноукраїнська преса другої половини ХХ
ст. : люди боротьби й ідеї: бібліографічний довідник / С.  Кость.  – Львів, 2015.  – 445 с.  
Кость С.  А.  Журналістика і війна / С.  Кость.  – Львів, 2015.  – 386 с. 
Статті:
Кость С. А. Іван Боберський – ще одне повернення / Степан Кость // Записки НТШ. – 2017. – Т.
58. – С. 93–94.
Кость С. А.   Не плачем, а мечем! / Степан Кость // Універсум. – 2017. – Ч. 9–10. – С. 45–46.
Кость С. А. Львівські «Sygnały» (1933–1934) у контексті  польсько-українського порозуміння /
Степан Кость // East European Science Journal. 10.  2018. Part 5. Wschodnioeuropejskie
Czasopismo Naukowe (Warszawa, Polska). – S. 58-62. 
Кость С. Преса українських літературних напрямів і угруповань у Східній Галичині (20–30-ї
роки ХХ століття). Частина 1. / Степан Кость // Вісник Львівського університету. Серія
Журналістика. –  Львів. – 2019. – Вип. 45. – С. 124 -135.
Кость С. Преса українських літературних напрямів і угруповань у Східній Галичині (20-30-і
роки ХХ століття). Частина 2 / Степан Кость // Вісник Львівського університету. Серія
Журналістика. –  Львів. – 2019. – Вип. 46. – С. 19-29. 
Кость С. А. Воєнна журналістика й ідея «нейтральності» українського журналіста / Степан
Кость // Теле- та радіожурналістика. Збірник наукових праць. Відп. ред. В. В. Лизанчук; ЛНУ
імені Івана Франка. – Львів, 2019. – Вип.18. – С. 162-170.
Кость С. А.   На чийому боці журналіст: усвідомлення своєї місії і завдання / Степан Кость //
Універсум. – 2019. – Ч. 9–10. – С. 41–44.
Кость С.   До питання про зміст поняття «українська преса» (або запрошення до дискусії) / С.
Кость // Вісник Львівського університету: Серія журналістики.  – Львів, 2015.  – Вип. 40.  – С.
212–221. 
Кость С. А. Львівські «Sygnały» (1933–1934) у контексті  польсько-українського порозуміння /
Степан Кость // East European Science Journal. 9(37) 2018. Part 5. Volume 1. 
Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (Warszawa, Polska). – S. 53–57. 
Кость С. А.   Хто винен? / Степан Кость // Універсум. – 2018. – Ч. 9–10. – С. 45–46.
Кость С. А. Дві романтики і бетонна стіна між ними / Сибірський семестр: пригоди, спогади,
роздуми студзагонівців / за ред. І. Паславського. – Львів: ПАІС, 2018. – С. 131-141.

Участь у конференціях  і семінарах
Кость С. Воєнний дискурс українських ЗМІ: концептуальні засади // Українська періодика:
історія і сучасність: Доповіді та повідомлення дванадцятої Всеукраїнської наук.-теорет.
конференції, Львів, 30 листопада – 1 грудня 2018 р.  Львів, 2018. С.269-279.
Кость С. А. Воєнна журналістика й ідея «нейтральності» українського журналіста / Степан
Кость // Теле- та радіожурналістика. Збірник наукових праць. Відп. ред. В. В. Лизанчук; ЛНУ
імені Івана Франка. – Львів, 2019. – Вип.18. – С. 162-170.
Кость С. А.  До питання про зміст поняття «українська преса» / С.  А.  Кость // Міжнародна
науково-практична конференція «Стандарти журналістики та професійної освіти в період
суспільних трансформацій (до 60-річчя факультету журналістики Львівського
університету)».  – 23–24 квітня 2015 року. 
Кость С. А. До питання про основні тенденції сучасної журналістики як суспільного інституту
/ Степан Кость // Сучасна українська журналістика: історія, теорія, практика :  збірник
матеріалів звітної наукової конференції за 2018 рік (секція «Журналістики») / упоряд.
Соломія Онуфрів. – Львів: ПАІС, 2019. – С. 23-26.
Кость С. А. Гібридні війни і сучасна журналістика / Степан Кость  // Збірник матеріалів звітної
наукової конференції за 2016 рік (секція «Журналістики»). – Львів : Малий вид. ц-р ф-ту
журн-ки, 2017. –  С. 35–38.

Примітки: 2, 3, 7, 14, 15, 16, 17.

Заслужений професор Львівського університету

168700 Лильо Тарас 
Ярославович

Доцент 0 Світоглядна 
публіцистика 
за кордоном 

Lylo T.  Ideological factor in mass communication: historical and
theoretical aspects // Social Communication. – 2016. – Vol. 2, Issue 1. – [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://socialcommunication.edu.pl/nr-1132016/   
Лильо Т. Ідеологізація преси: історія, особливості та універсальність засад // Вісник Львів. ун-
ту. — Серія журналістика. — 2017. — Вип. 41. — С. 67-76.
Lylo T.  Ideologeme as an exponent of the basic concepts of ideology in media discourse // Social
Communication. – 2017. – Social Communication. – 2016. – Vol.3, Issue 1. – [Електронний ресурс].
– Режим доступу: https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/sc.2017.3.issue-1/sc-2017-0002/sc-
2017-0002.pdf     
Nowa mediadezontologia pojęć jako przesłanka ich manipulacyjnego wykorzystania w rosyjskiej
propagandzie // Konteksty kultury medialnej — 2018.  — Tom V. — S. 29-39.
Лильо Т. Антропологічні та ідеологічні наслідки медіатизації // Вісник Львів. ун-ту. — Серія
журналістика. — 2020. — Вип. 48. – 134-142 с.

Примітки: 2,3,4,5,8,15,17

325707 Синиця 
Андрій 
Степанович

Професор 
кафедри 
історії 
філософії

0 Філософія 1. Synytsia A. S. AnthropologicalDimensionsofPragmatism and Perspectivesof Socio-Humanitarian
RedescriptionofAnalyticMethodology. AnthropologicalMeasurementsofPhilosophicalResearch. 2019.
No. 16. P. 91–101. (WebofScienceCoreCollection).
1. Синиця А. С. Перспективи метафізичного теоретизування засобами аналітичної філософії.
Гілея. 2018. Вип. 130. С. 302–305.
2. Синиця А. С. Лінгвістичний поворот у філософії: критичний аналіз. Схід. 2017. № 2(148). С.
100–104.
3. Розвиток дискусії між представниками континентальної і аналітичної філософії. Актуальні
проблеми духовності: зб. наукових праць. 2016. Вип. 16. С. 36–47.
4. Synytsia A. S. FreeWillinChoiceSituationfromtheStandpointofBiologicalNaturalism. Вісник
Львівського університету. Серія: філософські науки. 2015. Вип. 17. С. 125–132.
5. Синиця А. С. Мовні вирази і смисли в контексті проблематики філософії штучного
інтелекту. Гілея. 2015. Вип. 101. С. 317–320.
Навчальний посібник з грифом МОНМСУ:
Синиця А. С. Логіка: навчальний посібник. Львів: ЛДУФК, 2012. 235 с.
Монографії:
Синиця А. С. Сучасна аналітична філософія: від прагматики мови до концептуалізації
свідомості. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. 448 с.
Синиця А. С. Аналітична філософія. Львів: ЛДУФК, 2013. 304 с.
Синиця А. С. Історія села Нова Кам’янка: від найдавніших часів до сьогодення. Львів: Вид-во
Тараса Сороки, 2011. 178 с.
Розділи в монографіях:
1. SynytsiaA. S. ReceptionofI. Kant’sLogico-EpistemologicalIdeasinAnalytic Philosophy. Modern
Philosophy in the Context of Intercultural Communication : collective monograph / Z. M. Atamaniuk,
Ye. R. Borinshtein, N. P. Hapon, Yu. А. Dobrolyubska, etc. Lviv–Toruń: Liha-Pres, 2019. P. 157–174.
2. Synytsia A. S. Reception of M. Heidegger’s Legacy in Analytic Philosophy. Philosophical and
methodological challenges of the study of modern society : collective monograph / T. V.
Andrushchenko, Z. M. Atamaniuk, Ye. R. Borinshtein, Yu. А. Dobrolyubska, etc. Lviv – Toruń: Liha-
Pres, 2019. P. 216–236.
Член редакційної колегії «Вісника Львівського університету. Серія філософські науки»
(відповідальний секретар редколегії).
Офіційний опонент дисертацій, поданих на здобуття наукового ступеня канди-дата



філософських наук за спеціальністю 09.00.05 – історія філософії:
Бондарчук Л. С. Історія східної філософії у дослідженнях Б. Рассела. Київ, КНУ імені Тараса
Шевченка, 2015.
Сень А. О. Прагматизм і постпрагматизм у філософії Ричарда Рорті. Київ, КНУ імені Тараса
Шевченка, 2015.
Навчально-методичні посібники:
1. Синиця А. С. Філософія : навч.-метод. посібник. Львів: ЛДУФК, 2014. 180 с.
2. Синиця А. С. [та ін.] Філософія для аспірантів: конспекти : навч.-метод. ви-дання / за наук.
ред. А. Синиці. Львів: Ліга-Прес, 2017. 92 с.
Стажування: Докторант    кафедри теорії і історії культури ЛНУ імені Івана Франка (2015-
2018) ДД № 007882

349879 Дудок Роман 
Іванович

Доцент 
кафедри 
Іноземних 
мов для 
гуманітарних 
факультетів

0 Іноземна мова 
за фаховим 
спрямуванням 

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 Lviv
University // TheoryandPracticeofTeachingUkrainianas a ForeignLanguage 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-алиМіжнародної науково-практичної конференції. – \ Monografia Po-
konferencyjna. Берлін, Німеччина. 30 – 31 серпня, 2018. № 8 – С. 41-47. – 7 с. – . Дудок Р. І.
(співавтор)
Дудок Р. І  Фрейм як когнітивна і лінгвістична модель   / Philology. Science. Research.
Development. /Лондон / London (Great Britain) Матеріали Міжнародної науково-практичної
конференції. –  MonografiaPokonferencyjna. 30 – 31 серпня, 2018. № 10 – С.81-88. – 7 с. Дудок
Р. І  (співавтор)
Berlin, (Germany Філологія. «Наука, дослідження, розвиток»: / Philology. Science. Research.
Development. /  Матері-али Міжнародної науково-практичної конференції. – \
MonografiaPokonferencyjna. Берлін, Німеччина. 30 – 31січня, 2019, № 1, С.35–39
Дудок Р. І  Whatmetaphormeans/ Philology. Science. Research. Development. /Лондон / London
(Great Britain) Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. –  
MonografiaPokonferencyjna. 27.02 – 28.02, 2019. № 2 – С.65– 69. –Дудок Р. І ; (0.375 д.а.)
Дудок Р. І. ContextualandIntegralIndicatorsintheInterpretationofMeaning / Philology. Science.
Research. Development. /  Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – \
MonografiaPokonferencyjna. Rotterdam (TheNetherlands)/. 30–31 березня. 2019 р., pp.84-89.

Спершу «Іноземну мову за фаховим спрямуванням» викладала доц. Максимук В. М.

125180 Грабовська 
Софія 
Леонідівна

Завідувач 
кафедри

0 Психологія 
вищої школи

Individual psychological characteristics of students with different types of civic identity //
International Journal of Education, Culture and Society. – Vol. 7. – No 1. – Wroclaw, 2017. – P. 138-
147. (I. Petrovska) 
Грабовська С., Гнатко О.-К. Суб’єктивна комфортність шкільного простору // Збірник
наукових статей Київського міжнародного університету й Інституту соціальної та політичниї
психології НАПН України. Серія : «Психологічні науки : проблеми і здобутки». Випуск 1 (11). −
К. : КиМУ, 2018. − С. 23-38. 
Грабовська С., Мандзик Т. 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.]. – К. :
Міленіум, 2017. −  Вип. 5 (19). – С. 292-301. 
Грабовська С. Критерії емпіричного вимірювання культурного капіталу у психологічних
дослідженнях // Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний
педагогічний університетімені Григорія Сковороди” – Вип. 37-1, Том VI (74) : Тематичний
випуск “Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”. –
К. : Гнозис, 2017  – С. 16 –28. 
Грабовська С., Бабенко В., Островська К. Діагностика стабільності організації: опитувальник
“стан справ в організації”. // Актуальні проблеми психології. − 2016. − Т. 10. − Вип. 28. − С.
69-81. 
Грабовська С., Петровська І. 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. 
Грабовська С. Стосунки філософії та психології епохи постмодерну : остаточне «розлучення»
чи новий етап  зближення? // Гуманітарний вісник»Переяслав-Хмельницький педагогічний
університет імені Григорія Сковороди». – Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські
психолого-педагогічні читання». – Вип.35. – Том ІІ (14). – К. : Гнозис, 2015, – С. 149-158
Грабовська С., Шульц Н. Суб’єктивна картина життєвого шляху у осіб з різним рівнем
настановлення до бідності // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія
«Психологія» ; ред. кол. Н Скотна, І.Галян та ін. – Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ імені
Івана Франка, 2015. – С. 150- 159
Grabovska S., Kachmaryk Kh,  Ostrovska K., Syniev V.Tolerance for uncertaintyinelderly people  //
Journal of Education, Culture and Society. – 2014– №1. – Р.20–27.
Grabovska S., Yesyp М. Pragmatism among believers: myth or reality // Journal of Education,
Culture and Society. – 2012. − №2. – P. 19 – 26
Grabovska S., Ostrovskii I.,  Ostrovska K, Sokalska A.Peculiarities of senior social-psychologic
activity AGING. Psychological, biological and social dimensions. –  Wroclaw, 2012. – P.61–68.
Толерантність як соціо-культурний феномен: світоглядно-культурний аспект : колективна
монографія / [Ф.С. Бацевич, С.Л. Грабовська, О.В. Дарморіз та ін.]; за заг. ред. д-ра філос.
наук, проф. Мельника В.П. − Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. –  330 с. 
Наука і цінності людського буття : колективна монографія : / [ М.П. Альчук, М.І. Бойченко,
С.Д. Вишинський, С.Л. Грабовська та ін. ]   за заг. ред. д-ра філос. наук, проф. Мельника В.П.
− Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 550 с.
Багатовимірність особистості : психологічний ракурс : колективна монографія / [ Х Н.П.
Гапон, С.Л. Грабовська, В.А. Гупаловська та ін. ] ; за заг. ред.. С. Л. Грабовської, Р.І.
Карковської. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 374 с.
Психологія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. − К. : Ін Юре, 2014. – 664 с.
(Партико Т., , Вовк А., Волошок О., Гупаловська В., Єсип М., Карковська Р., Кліманська М.,
Левус Н.,Штепа О.,Гребінь Н.)
Психологічні аспекти комунікаційного менеджменту організації : навч. посібник  − Львів :
ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 456 с. 
Психологія примирення : навч. посібник .− Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. − 294 с.
Брала участь у виконанні ряду міжнародних проектів: Проект розвитку громадянського
суспільства (Україна-Канада), Дослідження чинників схильності до «вимагаючої поведінки»
(Варшавський університет), «Двокрокова модель соціальної активності багаторівневий
аналіз» (Варшавський університет). Рецензент  журналуJournal of Education, Culture and
Society (Вроцлав, Республіка Польща).
Відповідальна за випуск та член редакційної колегії  Вісника Львівського університету. Серія
психологічні науки.
Рецензент  журналу Journal of Education, Culture and Society (Вроцлав, Республіка Польща).
Голова журі ІІ етапу конкурсів “Мала академія наук України” 2015, 2016, 2018  та 2020 років;
Голова журі І етапу конкурсів “Мала академія наук України” 2013–2020 років.
Примітки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

52072 Добуляк 
Леся 
Петрівна

Доцент 0 Інформаційні 
технології та 
програмування          

Добуляк Л. П. Регіональна диференціація України за рівнем розвитку малого підприємництва
/ Л.П. Добуляк // Spatialaspectsofsocio-economicsystems` development: theeconomy,
educationandhealthcare. Monograph. Opole: 
TheAcademyofManagementandAdministrationinOpole, 2015. – С. 68 – 75.
Dobuliak L. P. LevelofsmallbusinessdevelopmentintheregionsofUkraine.Strategicmanagement:
globaltrendsandnationalpeculiatities. Collectivemonograph. - Kielce, Poland, 2019.
Potyshniak О. 
Assessmentoftheeffectivenessofthestrategicmanagementsystemofinvestmentactivitiesofcompanies
/ O. Potyshniak, L. Dobuliak, V. Fillipov,Yu. Malakhovskyi, O. Lozova // Academy of Strategic
Management Journal,  Volume 18, Issue 4, 2019.
Добуляк Л. П. Оптимальний розподіл малим підприємством взятого кредиту на можливі види
діяльності / Л.П. Добуляк, Г.Г. Цегелик // Математичне моделювання в економіці.
Міжнародний науковий журнал, № 1, жовтень – грудень, 2014 р. – Київ, 2014. – С. 99 – 105.
Квик М. Я. Використання методу послідовних поступок для розв’язування задачі підвищення
рентабельності виробництва малого підприємства / М. Я. Квик, Г. Г. Цегелик, Л. П. Добуляк,
// Математичне моделювання в економіці. Міжнародний науковий журнал, № 1 (5), січень –
березень, 2016 р. – Київ, 2016. – С. 85 – 91.
Добуляк Л. П. Використання трендових моделей для дослідження тенденцій розвитку
малого підприємництва в Україні / Л. П. Добуляк, С. Б. Костенко // Науковий вісник
Ужгородського національного університету. Серія Міжнародні економічні відносини та
світове господарство. Випуск 24. Частина 1. – 2019.
Добуляк Л. П. Використанняагломеративної кластер-процедури для 



групуваннярегіонівУкраїни за рівнемрозвитку малого підприємництва / Л. П. Добуляк, С. Б.
Костенко, С. П. Шевчук // Приазовський економічний вісник. – 2019.  – Випуск 4 (15).
Dobuliak Lesia The concept of modelling the tendencies of Ukraine’s small business development //
Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky, Volume 3, No 4/2015. – P. 17 – 23.
Стажування:
18 – 21 жовтня 2015 р. у Academic Society of Michal Baludyansky Словаччині (Братіслава,
Словаччина). Документ – Sertificate № 23-10/15 від 21.10.2015 р.
05.06.2019 р. по 18.06.2019 р. у Польщі (місто Жешув). Наукова установа: “Жешувський
Університет”. 12.06.2019 р проведено відкритий науковий семінар на тему «Theconcept of
modelling thetendencies of Ukraine’ssmall bus in essdevelopment». Документ – відгук про
проходженнястажуваннявід 18.06.2019 р. 
Практичний досвід роботи:
Сертифікат про проходження курсів «DataScienceSchool»

Спершу «Інформаційні технології та програмування» викладав доц. Рикалюк Р. Є.
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Василь 
Васильович

Професор 0 Інформаційна 
війна в теле- і 
радіоефірі 

Основні публікації за напрямом:
Лизанчук В.В. Журналістська майстерність : підручник / Василь Лизанчук. – Львів : ЛНУ імені
Івана Франка, 2011. – 376 с.  
Лизанчук В. Психологія мас-медіа : підручник / Василь Лизанчук. – Львів : ЛНУ імені Івана
Франка, 2015. – 420 с. 
Лизанчук В.В. Інформаційна безпека України: теорія і пратика: підручник / Василь Лизанчук.
– Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 728 с.
Лизанчук В., Дворянин П. Новини на регіональному телебаченні : навч. Посібник / Парасковія
Дворянин,  Василь Лизанчук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 262 с.
Лизанчук В.В. Так! Я – Українець! Вибрані публікації / Василь Лизанчук. – Львів : ЛНУ імені
Івана Франка, 2019. – 800 с.
Лизанчук В. Суспільно-політичні сфери життя в радіобесіді  / В. Лизанчук // Теле- та
радіожурналістика:  зб. Наук. Праць. – 2015. – Вип. 14. – С. 37 – 63.
Лизанчук В. Українське національне «Я» в контексті глобалізаційних процесів / В. Лизанчук //
Гуцульщина у плині віків: історія і культура : матеріали міжнародної науково-практичної
конференції, присвяченої 25-річчю суспільно-культурного товариства «Гуцульщина» у м.
Львові (Львів, 30 січня 2016 р.) / за редакцією О. Масляника і П. Сіреджука. – Львів : Ліга-
Прес, 2016. – С. 72 – 91.
Лизанчук В. Російська інформаційно-психологічна війна проти України: мета і завдання,
методи і форми / В. Лизанчук //   Теле- та радіожурналістика. – 2017. � Випуск 16. – С.
102�121.
Лизанчук В. Культурно-національна ідентичність українців у концепції Івана Франка / В.
Лизанчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія :
Культурологія. � 2017. � Вип. 18. � С. 121�127. 
Лизанчук В. Просвітницька і маніпулятивна пропаганда в умовах нинішньої російсько-
української війни / В. Лизанчук // Теле- та радіожурналістика. – 2018. – Вип. 17. – С. 22 – 51.
Тези доповідей на міжнародних конференціях:
Лизанчук В. Унікальність українсько-гуцульської культури та  загрози її розвитку / В.
Лизанчук // Український феномен Гуцульщини: національний та європейський контексти.
Матеріали XXI Міжнародної наукової конференції в рамках  Міжнародного  гуцульського
фестивалю (м. Коломия, 11 серпня 2017 року) / Правопис, стилістика, літературне
редагування – авторське. Наукові редактори Я. Ткачук, А. Королько; упорядкування М.
Васильчук, І. Федів. – Коломия : Вік, 2017. – С. 8�12.
Заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка,
Заслужений журналіст України.

Лавреат Всеукраїнської премії імені Івана Огієнка, лавреат Львівської обласної премії Імені
В'ячеслава Чорновола.
Примітки: 2, 3, 4, 8, 11, 15, 16, 17.
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Автор більше 160 наукових праць, 1 стаття у Web of Science Core Collection, 1 монографія,
захищених кандидатів наук –5, здійснює керівництво чотирьох кандидатських досліджень.

1. Герцюк Д. Українське педагогічне товариство «Рідна школа»: етапи становлення та
розвитку Товариство “Рідна школа”: історія і сучасність / Дмитро Герцюк / Науковий
альманах / Упоряд. і наук. ред. Д. Герцюк і П. Сікорський – Ч. 9. – Львів, 2016. – С. 21–35.
2. Hertsyuk Dmytro. Ukrainian Cultural-Educational Life in Lemkovina from the End of the 19th
Centuries to the 1930 s. // CZECH-POLISH HISTORICAL AND PEDAGOGICAL JOURNAL. Volume
8/2016/1. –S. 77–87.
3. Герцюк Д. Українська приватна школа у Львові: витоки і основні віхи становлення / Дмитро
Герцюк // Розвиток української та польської освіти і педагогічної думки (ХІХ – ХХІ ст.). – Т. 6:
Приватна освіта в Україні і Польщі: історико-педагогічні аспекти становлення, сучасний стан
і перспективи розвитку: зб. наук. пр.; за ред. Д. Герцюка і І. Мищишин. – Львів: ЛНУ ім. І.
Франка, 2016. – С. 38–51.
4. Герцюк Д. Народний університет «Самоосвіта» у Львові (1930–1939 рр.): організаційно-
змістові аспекти діяльності / Дмитро Герцюк /Rozwój polskiej   i ukraińskiej teorii i praktyki
pedagogicznej na przestrzeni XIX – XX wieku. – T.5.: Educacja doroslyh  w Polsce i na Ukrainie XIX-
XXI w [Zared. A. Haratyk, N. Zayachkivska]. – Wrocław, 2015.– S.43–53.
5. Герцюк Д. Особливості реформування загальноосвітньої і професійної шкіл Польщі у
повоєнний період (середина 40-х – початок 50-х рр. ХХ ст.) / Герцюк Дмитро // Наукові
записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні
науки. – 2015. –№ 4.– С. 188–193.
6. Герцюк Д. Внесок Лева Ясінчука у налагодження культурно-освітніх зв’язків Товариства
“Рідна школа” з українською еміграцією Північної Америки (20-30-ті рр. ХХ ст.) // Вісник
Львівського університету. Серія педагогічна. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2018. – Вип. 33. – С.
14–23. 
7. Dmytro Hertsiuk. Improving Vocational Education Teacher Training at Lviv University within the
Framework of the Erasmus+ project ITE-VET / Dmytro Hertsiuk, Nataliya Horuk, Tetyana Ravchyna
// Improving teacher education for applied learning in the field of VET / Thomas Deißinger, Vera
Braun (ed.) - Münster, New York: Waxmann Verlag GmbH, 2018. – P. 181–203 
За останні п’ять років брав участь у понад 30 конференціях, наукових проектах зокрема:
1.Еразмус+ Проект (№ 574124-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP) «Вдосконалення освіти
вчителів для прикладного навчання в галузі професійної освіти» («Improving Teacher
Education for Applied Learning in the Field of Vocational Education»), ініційованого Університетом
Констанци (Німеччина) (2016—2018). Співкерівник робочої групи Львівського національного
університету імені Івана Франка.
2. ЄС TEMPUS “DIMTEGU – розробка і впровадження багатомовних викладацьких освітніх
програм в університетах Грузії і України” (2013–2016).

Спершу «Педагогіку вищої школи» викладала доц. Равчина Т. В.
 

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

 
Програмні результати навчання ОП Методи навчання Форми оцінювання

Сучасні проблеми науки про журналістику 

Демонструвати знання з історії 
зародження, становлення і розвитку 
українських та зарубіжних концепцій 
журналістики,
теорії, системи і моделі масової 
комунікації та масової інформації, 
актуальні проблеми, завдання й
виклики сучасної науки про 
журналістику, наукові методи 
дослідження проблем журналістики, 
фахово ідентифікувати, вирізняти й 
критично осмислювати соціокультурні 
процеси з погляду
аналізатора соціокультурного простору 
і політичної системи; якісно 
застосовуючи наукові методи

Лекції, консультування, дискусії Комбінований (письмовий та усний) 
іспит 

Науковий семінар 

Визначати головні елементи наукової Презентації, рецензування, колективне Комбінований залік



розвідки, висувати гіпотези, складати 
графік роботи, використовувати 
найновіші методологічні знання в галузі 
журналістики, писати та готувати до 
друку наукову статтю, тези, оформляти 
наукове дослідження згідно з 
необхідними вимогами до такого типу 
робіт

обговорення, дискусія, тьюторство

Філософія 

Робити висновки про особливості 
картезіанського, раціоналістичних та 
ірраціоналістичних світоглядних та 
парадигмальних підходів в 
концептуалізації знань; про тенденції 
розвитку сучасних філософських 
теорій; про головні глобалізаційні 
виклики, що виникли перед світовою й 
українською спільнотами; про 
особливості інформаційного суспільства 
та запити щодо нових потреб 
інтелектуального та етичного розвитку 
людини; про особливості та проблеми 
сучасного громадянського, соціального 
і культурного розвитку, що обумовлені 
глобалізаційними викликами. 
Інтегрувати загальнонаукові знання, 
сучасні філософські методи пізнання та 
парадигмальні підходи в науково-
дослідну роботу.
Критично оцінювати світоглядно-
концептуальні обґрунтування 
перспектив людського розвитку з 
врахуванням їхнього гуманістичного та 
етичного потенціалу

Дебати (оксфордські, панельні, «за» і 
«проти»)
Проблемно-пошукові
Ситуативне моделювання
Техніки опрацювання дискусійних 
питань
Метод проектів і їх презентацій
Метод усного опитування

Екзамен (комбінований, з 
представленням ІНДЗ) Дебати 
(оксфордські, панельні, «за» і «проти»)
Проблемно-пошукові
Ситуативне моделювання
Техніки опрацювання дискусійних 
питань
Метод проектів і їх презентацій
Метод усного опитування

Педагогічна практика 

Писати план-конспект занять, 
самостійно організовувати навчальне 
заняття, аналізувати педагогічні 
ситуації та ухвалювати рішення, 
впроваджувати у навчальний процес 
інноваційні технології та авторські 
методики, проводити моніторинг, 
аналіз та підгтовку навчально-
методичного забезпечення дисциплін

Презентації, обговорення, дискусії Залік

Іноземна мова за фаховим спрямуванням 

Володіння усною та письмовою 
комуні¬кацією іноземною мовою на 
просунутому рівні (Advanced C1). Уміння 
налагоджу¬вати контакт іноземною 
мовою, організо¬вувати діалогічне 
спілкування з іншими слухачами курсу, 
викладачами, науков¬цями; уміння 
обирати й застосовувати доцільні стилі 
комунікативної поведінки, 
комунікативні стратегії і тактики, дося-
гати 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 презента¬ціями, 
доповідями на наукових 
конфе¬ренціях, вести дискусії з 
науковцями, представниками 
громадськості з науко¬вих проблем, 
відстоювати особистісну наукову 
позицію на демократичних засадах. 
Писати статті та тези іноземною мовою.

Робота в парах, групах, монологічне та 
діалогічне мовлення; дискусії, 
презентації наукових повідомлень

Комбінований іспит

Історіософія української журналістики 

Застосувати теоретичні знання в 
науковій і журналістській діяльності;
проектувати історичний контекст і події 
минулого на сучасний журналістський 
процес.

Лекції, презентація, колаборативне 
навчання (форми – групові проекти, 
спільні розробки, тьюторство,  
навчальні спільноти і т. д.) проектно-
орієнтоване навчання, дискусія

Письмовий іспит

Світоглядна публіцистика за кордоном 

Оцінювати найважливіші тексти 
сучасних зарубіжних авторів, їхні 
основні аргументаційні прийоми; 
формулювати проблему, бачити за 
фактом явище, коректно подавати 
контекст, в якому подія розгортається, 
встановлювати причиново-наслідкові 
зв’язки між сукупністю чинників, які 
спричиняють описувану у світоглядній 
публіцистиці подію (тенденцію, явище).          

Презентація, лекції, практичні, дискусії Письмовий іспит

Інформаційна війна в теле- і радіоефірі 

Осмислювати головні ознаки 
маніпулювання; розробляти та 
реалізовувати науково-дослідні проекти 
щодо студіювання і узагальнення 
методів дослідження інформаційно-
психологічної агресії Російської 
Федерації проти України.

Презентація, лекції, практичні, дискусії Іспит

Педагогіка вищої школи 

Описати теоретико-методологічні 
засади організації освітнього процесу, 
сучасні стратегії, методи і форми 
організації навчання; визначати мету 
власної педагогічної діяльності; 
застосовувати різні прийоми організації 
емоційно-виховного впливу на 
студентів; планувати структуру, зміст, 
заняття; аналізувати різноманітні 
педагогічні ситуації та ухвалювати 
рішення тощо.

Інтерактивна лекція, бесіда, дискусія, 
діалог, кейс-метод, мозкова атака, 
ділові ігри, практичні заняття

Залік

Психологія вищої школи

Використовувати знання з психології 
вищої школи для розробки методики 
викладання фахових дисциплін; 
сприяти адаптації студентів до 
начання; аналізувати теорії сучасної 
психології.

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

Залік



Інформаційні технології та програмування 

Оформляти наукові статті та 
дисертаційне дослідження (текст, 
таблиці, графічний матеріал, 
посилання) згідно з вимогами у 
Microsoft Office Word; розміщувати 
електронні курси з усіма необхідними 
елементами (робоча програмиа, 
термінологічний словник, література, 
лекції, практичні завдання, банк 
запитань та підсумковий тест) у 
системі електронного навчання e-
learning.lnu.edu.ua; використовувати 
методи Data Science для аналізу даних 
(побудови прогнозів, дослідження 
зв’язків між досліджуваними 
показниками, розподілу неоднорідної 
групи об’єктів чи спостережень на 
однорідні кластери) за допомогою 
Microsoft Office Excel, робити висновки з 
отриманих результатів; записувати 
найпростіші алгоритми (лінійні 
структури, цикли, галуження) мовами 
програмування C++, Python, Prolog.

Презентації, лекції Комбінований залік

 


