
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана 
Франка

Освітня програма 36754 Політологія

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 052 Політологія
 
 
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

36754

Назва ОП Політологія

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність 052 Політологія

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. 

Форми здобуття освіти на 
ОП

заочна, очна денна

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

кафедра політології

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

кафедра теорії та історії політичної науки, 
кафедра міжнародних відносин і дипломатичної 
служби, кафедра країнознавства і міжнародного 
туризму 

Місце (адреса) 
провадження освітньої 
діяльності за ОП

Львівський національний університет імені Івана 
Франка
вул. Університетська 1, м. Львів, 79000

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 219699

ПІБ гаранта ОП Романюк Анатолій Семенович
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Посада гаранта ОП Професор

Корпоративна електронна 
адреса гаранта ОП

anatoliy.romanyuk@lnu.edu.ua

Контактний телефон 
гаранта ОП

+38(067)-672-07-19

Додатковий телефон 
гаранта ОП

+38(032)-239-41-08

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Освітньо-наукова програма (ОП) підготовки доктора філософії з політології (052) в  галузі знань 
05-«соціально-поведінкові науки» впроваджена згідно з правилами підготовки здобувачів вищої 
освіти на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти, встановлених Постановою Кабінету 
Міністрів України «Про затвердження підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 
та доктора наук у вищих навчальних закладах» від 23 березня 2016 року № 261. На основі ОП 
розроблено навчальний план підготовки докторів філософії (ухвалений Вченою радою Університету 
від 25 травня 2016 року, протокол № 20/5) та розроблені індивідуальні плани здобувачів ступеня 
доктора філософії. Програма здійснюється в очній (денній, вечірній) та заочній формі навчання в 
аспірантурі. Нормативний строк навчання складає чотири роки. Програма підготовки в аспірантурі 
складається з освітньої та наукової складових. Об’єм освітньої складової становить 40 кредитів ЄКТС. 
Освітня складова ОП передбачає два цикли: загальної та професійної підготовки, які включають 
нормативні обов’язкові дисципліни (формують глибинні знання зі спеціальності, загальнонаукові й 
мовні компетентності та універсальні навички) та блок дисциплін вільного вибору аспіранта. Наукова 
складова ОП передбачає проведення власного наукового дослідження та оформлення його 
результатів у вигляді дисертаційної роботи. На час запровадження ОП підготовки доктора філософії з 
політології Львівський університет здійснював ступеневу освіту зі спеціальності за освітніми рівнями 
«бакалавр» та «магістр», функціонувала спеціалізована вчена рада Д 35.051.17 з правом 
присудження наукового ступеня кандидата та доктора політичних наук за спеціальностями 23.00.01 – 
теорія та історія політичної науки та  23.00.02 – політичні інститути та процеси. Підготовка докторів 
філософії з політології здійснюється на основі тривалого досвіду функціонування аспірантури зі 
спеціальності 23.00.01 – теорія та історія політичної науки та 23.00.02 – політичні інститути та 
процеси з часу створення кафедри політології (1990 р.) та кафедри теорії та історії політичної науки 
(2007 р.). Зокрема, за період з 2006 року у спеціалізованій вченій раді Д 35.051.17 було успішно 
захищено більше 120 кандидатських і 20 докторських дисертацій.Програма запроваджена на базі 
існуючої наукової школи за спеціальністю 052 «політологія» для задоволення потреб ринку у 
висококваліфікованих та конкурентоспроможних спеціалістах у сфері академічних, аналітичних 
послуг, політологічних досліджень.
 
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 З ОД З

1 курс 2019 - 2020 5 4 1 0 0

2 курс 2018 - 2019 10 6 4 1 0

3 курс 2017 - 2018 3 3 0 0 0

4 курс 2016 - 2017 5 3 2 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

9685 Політологія
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другий 
(магістерський) 
рівень

11606 Політологія

третій (освітньо-
науковий/освітньо-
творчий) рівень

36754 Політологія

 
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 OPP-1.pdf 3sWYwViyMfeog6R+sJ7YAAjt6MwhMDVFCfY0AabAsBw=

Навчальний план за 
ОП

052-Politolohiia-
ochna.pdf

zNFULyctbxGo2JQ0c5OpMBKh/6GY1xe0ma6PW30ZvBM=

Навчальний план за 
ОП

052-Politolohiia-
zaochna.pdf

9WRnA90h8ioGyk0yEV8NWTL5+bE5e1d4dGyC1sUBN9I=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Recenziya_4.PDF R1WUuPufuxvy+PmaW9YlwQei5lQMUVyb+Bno8Fvlptc=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Recenziya_1.PDF ID4I1+PaFjOjaVuQwDrAt2Dfqd9VA98j1IPvgsPRTtY=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Recenziya_2.PDF A3fnGK58EEgiRNxLg5o4IOQU833I0u3E/v0Og+YAuqc=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Recenziya_3.PDF IeaFkRs1Rfsfa3T/NzgnsEVGAHFpT3xEmak+CKaSOOA=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Ugoda_1.PDF VbCn+qzLCcFmTkVHQ8Ym0MKkAqAyknxTfYa2XVERvZQ=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 
Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?
Цілі навчання : підготовка висококваліфікованих фахівців із політичної науки, які володіють 
методологією та інструментальним апаратом у владно-управлінській, науково-дослідній, навчальній, 
інформаційній, безпековій та експертно-консалтинговій сферах тощо. Їх досягнення забезпечується 
відповідними формами навчання та ресурсами університету (матеріально-технічними, кадровими, 
інформаційними, організаційними, фінансовими тощо). Унікальністю ОП є її проблематика і зміст: 
актуальні напрями досліджень та досягнень в сучасній політичній науці, методологія, методи і 
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принципи наукового дослідження та їх застосування на практиці, освітні інноваційні підходи до 
навчання. застосування інформаційних та цифрових технологій. Програма засновується на новітніх 
досягненнях політичної науки,  враховує особливості підготовки фахівців у політичній сфері, дозволяє 
здобувачам набути наукових, дослідницьких, інноваційних компетентностей, поглибити освітньо-
наукову складову професійної діяльності.
Освітньо-наукова програма складається з освітньої та наукової складових: 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; науково-дослідна робота; підготовка та захист дисертаційної роботи.
 
Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії 
та стратегії ЗВО
Цілі ОП сформовано з урахуванням Стратегії Львівського національного університету імені Івана 
Франка (ЛНУ ім. І. Франка) (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/2016-strategy.pdf). 
“Досягнення найвищих світових стандартів та глобалізація наукових досліджень” (с. 11) : на 
факультетех наявна наукова школа, спеціалізовані аудиторії, обладнані проекторами, 
мультимедійним обладнанням. “Забезпечення високої якості навчального процесу” (с. 12) : 
викладання здійснюють переважно доктори наук; до навчального процесу залучають 
висококваліфікованих фахівців із державних та недержавних структур, викладачів інших ЗВО для 
презентації їх досвіду щодо вирішення проблемних питань в сфері політології, зокрема представники 
МЗС, Народні депутати України, голови обласних адміністрацій, громадські активісти; аспіранти 
користуються сучасною бібліотекою, знайомляться із науковими публікаціями викладачі; аспіранти з 
науковими керівниками здійснюють спільні наукові дослідження, публікують їх результати; науково-
педагогічний персонал має мотивацію для такої діяльності, – це піднімає його професійний рейтинг. 
“Поглиблення інтеграції університету у світовий освітній та науковий простір” (с. 16): академічна 
мобільність науково-педагогічних працівників і аспірантів, участь у міжнародних конференціях 
(посилання із сайту чи унівесритету чи факультету) тощо.
 
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
ОП підготовки доктора філософії з політології враховує інтереси здобувачів вищої освіти у 
поглибленні теоретичних та практичних знань, умінь та навичок, інших компетентностей, набутих на 
освітніх рівнях «бакалавр» та «магістр», формування нових вмінь, необхідних для формулювання 
нових ідей, наукових підходів, теорій та принципів дослідження, оформлення результатів власних 
наукових досліджень і навичок викладання у вищих навчальних закладах. Освітньо-наукова програма 
підготовки доктора філософії з політології орієнтована на поглиблення теоретичної загально-
університетської та фахової підготовки; підвищення рівня професійної та викладацької майстерності; 
здобуття теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування 
нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі політичної науки; розвиток науково-дослідних 
навичок для здійснення самостійних наукових досліджень; розвиток навичок у написанні та 
оформленні результатів наукових робіт; набуття знань і практичних навичок викладання у вищих 
навчальних закладах. Для врахування інтересів та пропозицій здобувачів вищої освіти та випускників 
під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП проводились студентські 
наукові конференції, Дні науки з участю випускників, магістрів, студентських та аспірантських 
наукових товариств : intrel.lnu.edu/research/conferences; filos.lnu.edu.ua/news/category/news-
k_polit/page/2; filos.lnu.edu/department/teoriji-ta-istoriji-politychnoji-nauky

- роботодавці
Інтереси роботодавців враховані в ОП у забезпеченні професійних компетентностей докторів 
філософії, необхідних для співробітників вищих навчальних закладів, наукових установ, аналітично-
експертного середовища, органів влади та місцевого самоврядування, політичних партій та 
громадських організацій. Потреби роботодавців відображені в програмних результатах навчання, в 
поглибленому вивченні дисциплін спеціалізації та загальнонаукових дисципліни, які формують soft 
skills і необхідні для конкурентоздатності на сучасних ринках праці. Зворотній зв’язок з 
роботодавцями здійснюється шляхом проведення консультацій, спільних заходів, стажування. Серед 
стейкхолдерів-роботодавців - декан філософського факультету Л.В. Рижак, начальник відділу 
аналітичної роботи Львівської обласної державної адміністрації А. Б. Дендюк, заступник начальника 
управління – начальник відділу громадського партнерства управління «Секретаріат ради» Львівської 
міської ради О. С. Файфурка, менеджер проектів Інституту міста Львівської міської ради В. А. Фургало, 
політичний аналітик фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва А. А. Сухарина, керівник 
тренінгово-ресурсного відділу Благодійного фонду Українська Галицька Фундація А. М.  Сабара.

- академічна спільнота
Інтереси академічної спільноти  в ОП враховані через створення умов для співпраці з представниками 
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інших закладів вищої освіти та наукових установ України; впровадження інноваційних технологій і 
методів навчання; сприяння академічній мобільності та саморозвитку з закордонними освітніми та 
науковими центрами (наприклад, Еразмус+, Фулбрайт та ін.), участі у міжнародних програмах обміну 
та стажування.
Доктори філософії можуть працювати викладачами, науковими співробітниками, що дає можливість 
написання підручників, статей, монографій, розробка нових курсів і програм, і можливість здобуття 
вищого ступеня доктора наук.

- інші стейкхолдери
доктори філософії можуть працювати в департаментах внутрішньої політики, аналітичних підрозділах 
державних інститутів

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають 
тенденції розвитку спеціальності та ринку праці
Мета та результати ОП підготовки доктора філософії в галузі політології відображають спрямованість 
на підготовку фахівців, здатних системно на концептуальному та практичному рівнях аналізувати 
нові політичні явища, особливості політичних процесів у глобалізованому та інформаційному 
суспільствах, формувати релевантні новим викликам підходи до вирішення проблем та конфліктів у 
політичній сфері. Програма також дає змогу сформувати soft skills – комунікативні, мовні навички, 
відповідальність, етичні та академічні цінності та ін. – необхідні для успішної кар’єри на ринку праці.
Підготовка висококваліфікованих фахівців із політичної науки, які володіють методологією та 
інструментальним апаратом у владно-управлінській, науково-дослідній, навчальній, інформаційній, 
безпековій та експертно-консалтинговій сферах відповідають «новим» викликам та вимогам часу. 
Орієнтація у глобальних світових проблемах, якісний управлінський капітал та динамічність – це 
ключові принципи підготовки докторів філософії.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів 
навчання ОП було враховано галузевий та регіональний контекст
Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП з підготовки доктора філософії 
в галузі політології було враховано галузевий та регіональний контекст через формування 
затребуваних ринком професійних навичок аналізу та розв’язання комплексних проблем в політичній 
сфері. При виборі індивідуальної тематики досліджень здобувачі  орієнтовані на аналіз регіональних 
проблем. В навчальних програмах та під час занять значна увага приділяється питанням 
регіонального політичного процесу. Кафедра політології щорічно проводить міжнародні наукові 
конференції присвячені питанням регіонального політичного процесу, відповідно докторантів 
залучають до досліджень відповідного профілю.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів 
навчання ОП було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм
При формулюванні цілей та програмних результатів навчання ОП, зокрема зі спеціальності 
«Політологія», вивчено та прийнято до уваги досвід подібних програм в галузі 052 «Політологія» 
університетів-партнерів.Зокрема – Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
(Філософський факультет в контексті кафедр: політології та політичних наук і Інститут міжнародних 
відносин). Проведені наукові конференції, методологічні семінари, нетворкінги сприяли аналізу та 
апробації досвіду іноземних партнерів. Зважаючи на наявність налагоджених зв’язків із зарубіжними 
університетами-партнерами (Вашавський університет, Вроцлавський університет, Ягелонський 
університет в Республіці Польща) а також можливої участі здобувачів у програмі “Вишеград+” по 
проекту “Удосконалення методів та інструментів політології в Україні: вплив університетів країн 
Вишеградської четвірки” аспіранти кафедри мають можливість постійно аналізувати зарубіжний 
досвід та апробовувати іноземні програми. Зокрема, щодо політології використовували підхід і досвід 
Інституту політології Вроцлавського університету; щодо міжнародних відносин Факультету 
політичних наук і міжнародних відносин Варшавського університету.

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?
Розроблення ОП у 2016 році відбувалося на основі Національної рамки кваліфікацій (додаток до 
постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341). Програмні результати 
відповідають девятому рівню НРК, за яким було сформовано результати навчання для того, аби 
здобувач зміг набути відповідних компетентностей: комплексних знань міждисциплінарних зв’язків 
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(РН5); вмінь критично мислити, аналізувати, оцінювати й синтезувати нові ідеї (РН3); комунікаційних 
навиків широкого науково-прикладного профілю – від філософського до вузькоспеціалізованого 
облікового (РН15, РН16); досягти автономності й відповідальності під час реалізації лідерських 
здатностей у науково-освітньому середовищі (РН17) тощо. Такі результати навчання сприятимуть 
вчасному завершенню наукового дослідження й успішному захисту дисертаційної роботи.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?
40

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)?
Структура ОП передбачає поглиблене вивчення політичної науки. Основним навчальним курсом за 
спеціальністю, що відповідає даній компетенції є «Сучасні напрямки розвитку політичної науки», в 
рамках якого здобувач отримує знання про нові актуальні підходи та методики, що використовуються 
для аналізу політики в світі та Україні. Науковий семінар та педагогічна практика повинні 
забезпечити формування практичних вмінь та навичок, що необхідні здобувачеві для майбутньої 
професійної діяльності, зокрема в закладах вищої освіти, наукових та науково-дослідницьких 
установах.
Дисципліни вільного вибору, що забезпечують глибинні знання зі спеціальності, розділені на три 
блоки: теорія та історія політичної науки (дисципліни, зорієнтовані на формування розуміння 
загальних принципів та взаємодій в політиці, методологічної та політико-філософської складової), 
політичні інститути та процеси (дисципліни, що зосереджують свою увагу на політичних процесах та 
практиці функціонування політичних інститутів в країнах світу та Україні) та міжнародна політика 
(дисципліни, що вивчають основні теорії міжнародних відносин, особливості формування міжнародної 
системи та світового політичного процесу). Здобувач не обмежений у виборі дисциплін з конкретного 
блоку, щоправда, часто цей вибір зумовлений специфікою теми дисертації. Тобто, не останню роль 
відіграє зв'язок теми індивідуального наукового дослідження з предметами, що викладаються.
Змістове наповнення освітньої програми безумовно передбачає наявність базового професійного 
рівня розуміння специфіки розвитку політичної теорії, методології та методів дослідження політичних 
процесів. Основна увага приділяються поглибленню вже отриманих знань на попередніх рівнях 
професійної підготовки. В той же час важливими є сучасні тенденції розвитку світової науки.  Поряд з 
цим частина дисциплін нормативного характеру забезпечує формування загальних компетенцій, але 
їх частка в структурі освітньої програми є невеликою, а самі вона є необхідними для успішної 
професійної діяльності (як от «філософія» та «іноземна мова за професійним спрямуванням»).

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної 
освітньої траєкторії?
Після вступу під час планування програми підготовки докторанти погоджують з науковим керівником 
та викладачами, які проводять заняття, проблеми і теми, що становлять для них особливий інтерес. 
Для формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачі вищої освіти за ОП мають можливість 
скористатися процедурою вибору навчальних дисциплін. Дисципліни вільного вибору поділені на дві 
складові: перша забезпечує глибинні знання зі спеціальності, друга включає загальнонаукові 
компетенції.  Дисципліни першої складової дають здобувачеві можливість обрати ті навчальні курси, 
що забезпечать більш якісну підготовку до написання та захисту його дисертації.  Вибір трьох 
дисциплін, що забезпечують загальні компетенції зорієнтований на підготовку здобувача до 
викладацької та дослідницької діяльності. Вказане забезпечується шляхом формування 
індивідуального навчального плану та індивідуального плану наукової роботи.
Формування індивідуальної освітньої траєкторії висвітлено в:
Тимчасовому положенні про порядок організації академічної мобільності здобувачів вищої освіти у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf
Положенні про визнання та перезарахування результатів навчання учасників академічної мобільності 
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у Львівському національному університеті імені Івана Франка https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/09/reg-academic-mobility.pdf

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних 
дисциплін?
Здобувачі вищої освіти самостійно приймають рішення (за виключенням нормативних курсів) щодо 
того які саме курси вони хочуть прослухати з категорії «курси на вибір».У структурі ОП передбачений 
цикл дисциплін вільного вибору загальним обсягом 18 кредитів ЄКТС. Статут Львівського 
національного університету імені Івана Франка, положення університету та накази ректора 
забезпечують можливість здобувачів освіти вибирати навчальні дисципліни з затвердженого та 
визначеного в навчальній програмі переліку в обсязі не менше ніж 25 відсотків. Згідно з положенням 
про організацію навчального процесу та положенням, яке регламентує порядок вибору дисциплін, 
здобувачі кваліфікаційного рівня доктор філософії мають можливість обрати по три навчальні 
дисципліни з двох освітніх складових.
Заяви на обрання дисциплін вільного вибору пишуться власноручно здобувачами та подаються в 
відділ аспірантури для формування розкладу занять на наступний навчальний рік. Враховуючи 
специфіку ОП мінімальна кількість здобувачів, необхідна для викладання обраного курсу - один. В 
такий спосіб забезпечується можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії.
«Тимчасове положення 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)

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів 
вищої освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної 
діяльності
Хоч ОП і передбачає підготовку фахівців у різних напрямках, пов’язаних як з аналізом політики, так і 
з політичною та управлінською діяльністю, кваліфікаційний рівень доктора філософії розрахований на 
підготовку наукових та науково-педагогічних співробітників. Відповідно основний момент практичної 
орієнтованості освітньої програми полягає в підготовці здобувачів до дослідницької діяльності, чому 
присвячена ціла низка компонентів ОП як в нормативній, так і в варіативній частині. Зокрема, курси 
зорієнтовані на формування компетенцій підготовки наукової роботи та розуміння сучасних 
методологічних підходів політичної науки. 4 кредити ЄКТС (120 годин) передбачені на проходження 
педагогічної практики на шостому семестрі навчання в аспірантурі. Також аспірант має можливість 
обрати курси «педагогіка вищої школи» та «психологія вищої школи», що формують необхідні 
компетенції та готують здобувача до професійної діяльності в сфері вищої освіти. 
Також вони мають можливість залучатися до наукових досліджень кафедри та проектів над якими 
працюють викладачі кафедри. Окрім того участь в міжнародній науковій конференції передбачає 
проведення практичного дослідження за заданими параметрами та самостійного. Це стимулює і 
створює зразки практичної дослідницької роботи.

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти 
соціальних навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та 
результатам навчання ОП результатам навчання ОП
Під час навчання та проходження практик здобувачі мають можливість удосконалити свої соціальні 
та комунікативні навички, що будуть необхідними у майбутній професійній діяльності. В процесі 
навчання передбачається тісна співпраця між здобувачем та науковим керівником, що відповідає 
формуванню як комунікативних компетенцій, так і цінностей, морально-етичних норм та стандартів 
поведінки в професійній сфері. Специфіка ОП передбачає наявність невеликої кількості здобувачів, 
що дозволяє встановити міжособистісний контакт між здобувачем та викладачем, забезпечити більш 
якісну та різносторонню комунікацію.
Здобувач має можливість прослухати вибіркові курси «педагогіка вищої школи» та «психологія вищої 
школи», що забезпечують формування соціальних навичок. Педагогічна практика дає можливість 
розвинути лідерські та ораторські якості, сформувати розуміння завдань на функцій викладача вищої 
школи. Таким чином в рамках ОП здобувач має можливість відчути себе по обидві сторони освітнього 
процесу: навчатися та навчати.
На відділенні політологія активно працює ГО «Поліс» та на факультеті міжнародних відносин ГО 
«Молода дипломатія». В рамках обох організацій постійно реалізується багато соціально значимих 
проектів. Окрім того, у місті Львів діє велика кількість НГО, які постійно звертаються до ЗВО, 
проводять презентації власної діяльності. Відповідно для докторантів є велика пропозиція щодо 
залучення.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?
Стандарт відсутній.
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Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із 
самостійною роботою)?
Згідно з затвердженим в Львівському національному університеті імені Івана Франка підходом один 
кредит відповідає 30 годинам, що включає в себе як аудиторну, так і самостійну роботу. Норми 
студентського навантаження визначаються Положенням про освітню діяльність ЛНУ ім. І. Франка та є 
обов’язковими для планування й виконання в рамках ОП.
Загальний обсяг навантаження здобувачів – 1200 годин, з них – 540 аудиторних годин та 660 годин 
самостійної роботи. 4 кредити ЄКТС (120 годин) передбачено на педагогічну практику. Навантаження 
по компонентах ОП розділено загалом рівномірно, зберігається баланс між аудиторною та 
самостійною роботою.

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
Не передбачено.

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на 
навчання та вимоги до вступників ОП
https://filos.lnu.edu.ua/academics/postgraduates
https://www.lnu.edu.ua/lvivskyj-natsionalnyj-universytet-imeni-ivana-franka-zaproshuje-do-navchannya-v-
aspiranturi-ta-doktoranturi/
https://aspirantura.lnu.edu.ua/documents/

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості 
ОП?
Під час складання та затвердження Правил прийому PhD 052 Політологія відбулося погодження із 
ОП.Відповідно до Правил прийому до аспірантури Львівського національного університету та згідно  
Наказу Міністерства освіти і науки України № 707 від 23 червня 2016 року «Про ліцензування освітньої 
діяльності на третьому освітньо-науковому рівні» на навчання на денну і вечірню форму здійснюється 
на конкурсній основі серед  вступників, які здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний 
рівень «спеціаліста. Освітня програма розрахована  на відмінне засвоєння вступниками освітньої 
програми другого рівня та навичок дослідницької роботи, які відображені в уже опублікованих 
статтях, участі у наукових конференціях або позитивній рецензії на реферат, який вступник подає до 
відділу аспірантури. Вимоги до вступників: filos.lnu.edu.ua/academics/postgraduates/postgraduates-
politology

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в 
інших ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?
Визнання результатів навчання вступників, отриманих в інших ЗВО, регулюється Правилами прийому 
до аспірантури Львівського національного університету та «Тимчасовим положенням про організацію 
освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка». Доступність учасників освітнього процесу до документів ЛНУ, що 
регулюють питання визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, забезпечується 
розміщенням їх на веб-ресурсах університету (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/01/img814.pdf)
Документи, якими ЛНУ ім. І. Франка регулює питання визнання результатів навчання, отриманих в 
інших ЗВО: положення про організацію освітнього процесу здобувачів ступеня доктора філософії 
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf); положення про порядок 
визнання іноземного документу про вищу освіту (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2017/05/reg_others_docs.pdf); положення про порядок організації академічної 
мобільності здобувачів вищої освіти  (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf); положення про визнання та перезарахування 
результатів навчання учасників академічної мобільності  (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/09/reg-academic-mobility.pdf); положення про порядок відрахування, поновлення, 
переведення здобувачів вищої освіти та надання академічної відпустки (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf).

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

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?
Регулювання питань визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті у Львівському 
національному університеті здійснюється на основі  “Порядку визнання у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній 
освіті” (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/reg_inf-educations-results.pdf) визначені чіткі 
та зрозумілі правила, які є доступними для усіх учасників освітнього процесу і послідовно 
дотримуються під час реалізації ОП.

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

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
Освітній процес в рамках ОП, форми і методі навчання і викладання відповідають «Тимчасовому 
положенню 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). Освітній процес підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 
доктора філософії в Університеті здійснюється у таких формах:  навчальні заняття; самостійна 
робота; науковий семінар; контрольні заходи; педагогічна практика. Протягом навчання однією із 
ефективних форм навчання є науковий семінар - колективне, публічне обговорення наукової 
інформації для формування компетенцій здобувачів в об’ємі нових знань та методів для оптимізації 
взаємодії з проектами і програмами, що забезпечує умови для розвитку мислення через дискусію. Для 
організації семінару заздалегідь призначають доповідачів та опонентів. Метою наукового семінару є 
розвиток логічного мислення, формування переконання, оволодіння культурою толерантності, 
активізація соціального становлення особистості майбутнього науковця. Аудиторні заняття 
передбачені у вигляді лекцій, семінарських занять, значну частину в структурі освітнього процесу 
займає самостійна робота. І лекційні, і семінарські заняття передбачають переважання діалогічних 
методів, що має на меті формування компетенцій самостійного аналізу політичних теорій та явищ і 
процесів політичної дійсності, висловлення та аргументацію власної позиції з приводу актуальних 
питань в сфері спеціалізації. 

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?
Студентоцентричність навчання на ОП забезпечується низкою заходів та засад. Не останню роль у 
цьому відіграють кількісні показники – а саме малочисельність груп, завдяки чому кожен зі 
здобувачів отримує належну увагу педагога та має змогу розвиватися індивідуально за підтримки та 
сприяння викладачів. Відбувається посилення ролі здобувача як учасника процесу навчання – від 
пасивного слухача, до активного, який може частково впливати на процес отримання знань, 
компетенцій і навичок. Більше того, здобувач кваліфікаційного рівня доктор філософії  сформований 
кваліфікований фахівець в галузі політології, паритетні відносини між здобувачем та викладачем 
дають можливість формування студентоентричного підходу.
В основі студентоцентричного навчання на ОП лежить прагнення акцентувати увагу слухачів не 
лише на здобутті певного комплексу знань, а насамперед – на формуванні їхніх конкретних 
практичних умінь, навичок, компетентностей, здатності розв’язувати складні професійні задачі, часто 
нестандартні, пов’язані із самостійними експертними оцінками, критичними спостереженнями та 
висновками, науково-дослідницьким пошуком та ін. Також здобувачі мають можливість вибору 
індивідуальних траєкторій навчання, обирати дисципліни циклу вільного вибору.
Постійні бесіди зі здобувачами показують високий рівень задоволеності методами навчання та 
викладання.

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання 
на ОП принципам академічної свободи
Принцип академічної свободи є одним із базових, покладених в ціннісну основу ОП. Він передбачає 
незалежність та свободу слова, творчості, педагогічної, наукової, науково-педагогічної діяльності для 
всіх учасників освітнього процесу. У процесі навчання майбутнього науковця та викладача важливим 
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є формування незалежності, власної думки, створення середовища, що сприятиме вияву 
індивідуальності та творчості. Саме тому ОП передбачає домінування діалогічних методів під час 
лекційних занять, орієнтування практичних занять і семінарів на розвиток самостійних умінь та 
навиків здобувачів, зосередженість на формуванні у здобувачів досвіду незалежних експертних 
оцінювань тих чи інших явищ політичної дійсності. З іншої сторони більша частина компонентів ОП 
передбачає виконання творчих завдань, що мають безпосередній зв'язок з дослідницькою діяльністю 
здобувачів.

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 *
Навчальні програми і силабуси навчальних дисциплін розміщені на сайті і до них відкритий доступ. 
Загальна інформація щодо змісту навчання; порядку та критеріїв оцінювання; умов відрахування, 
поновлення, переведення та надання академічної відпустки відображена у “Тимчасовому положенні 
про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти доктора філософії у ЛНУ ім. Івана Франка” 
(http://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf). В межах ОП для кожного 
компоненту є розроблений силабус, що розміщений на сайті університету та містить основні вимоги, 
цілі, зміст та очікувані результати навчання. Таким чином учасники освітнього процесу можуть 
отримувати усю інформацію, що стосується освітнього процесу, оскільки вона знаходиться постійно 
та у вільному доступі. За допомогою такого підходу здобувачі вищої освіти мають змогу ознайомитися 
з особливостями вибіркових дисциплін та свідомо обрати компоненти освітньої програми, виходячи з 
власних потреб та інтересів. Окрім того кафедри покладають відповідальність за інформування щодо 
переліку вибіркових дисциплін на наукових керівників, лекторів. Додатково кожен з викладачів на 
першому занятті традиційно інформує здобувачів про вимоги до організації освітнього процесу в 
рамках конкретного освітнього компонента, що він викладає в усній формі. На початку вивчення 
кожної дисципліни докторантам доводиться інформація щодо порядку та критеріїв оцінювання з 
предмету. 

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП
Специфіка ОП передбачає основним результатом навчання написання на захист дисертації. В рамках 
ОП велика увага приділяється сучасним напрямам наукового дослідження, нормативним вимогам до 
підготовки наукової публікації. Одним з нормативних компонентів ОП є науковий семінар (4 кредити 
ЄКТС – 120 годин), в рамках якого здобувачі мають можливість зосередитись на використанні 
вивчених методологічних та методичних прийомів в процесі написання своєї роботи. Дослідницьку 
складову містять і інші курси, передбачені структурою освітньої програми та орієнтовані на 
поглиблення спеціалізованих знань. Окремо структура освітньої програми передбачає курс 
«Методологія підготовки наукової публікації», що передбачає формування компетенцій, пов’язаних з 
оформленням результатів дослідницької діяльності у наукову публікацію відповідно до українських та 
міжнародних наукових стандартів.
В рамках ОП забезпечується також обговорення результатів дослідження на науково-методичних 
семінарах кафедри та наукових конференціях. В рамках цих заходів здобувачі набувають навиків 
обґрунтованого викладу результатів своїх наукових досліджень, академічної дискусії. Здобувачі 
вищої освіти в рамках ОП часто присутні на захистах, що проходять у Спеціалізованій Вченій раді із 
захисту кандидатських та докторських дисертацій з політичних наук Д.35.051.17. Цей досвід дає 
змогу сформувати уявлення про процедуру захисту та на чужому прикладі повчитися майстерності 
захисту власної концепції, викладеної в завершеному дослідженні.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють 
зміст навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній 
галузі
Оновлення змісту освітніх компонентів викладачами відбувається відповідно до актуальних викликів 
політичної науки та практики. Студентоцентричний підхід до організації навчання та пріоритет у 
формуванні соціальних навичок зумовлюють необхідність збільшення частки усних методів 
організації навчання з активним залученням здобувачів (бесіда, дискусія) та візуалізації, особливо в 
рамках лекційних занять. 
13-15 вересня 2019 р. на базі кафедри політології було проведено трьохденний воркшоп у рамках 
проекту «Удосконалення методів та інструментів політології в Україні» на якому викладачі політичної 
науки з України, Польщі, Словаччини та Угорщини обговорювали нові концептуальні підходи щодо 
розвитку політичної науки та практичні методи аналізу. Викладачі, які працюють з докторантами 
брали участь у роботі. За матеріалами семінару підготовлене монографічне видання, яким можуть 
користуватися викладачі та докторанти.
Важливим компонентом підвищення кваліфікації викладачів виступає щорічна міжнародна 
конференція присвячена політичним партіям та виборам, яка переважно орієнтована на вивчення 
особливостей регіонального політичного процесу. Також дієвим є запрошення і виступи викладачів з 
інших країн, практичних політиків та вітчизняних спеціалістів. 

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
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інтернаціоналізацією діяльності ЗВО
Інтернаціоналізація діяльності ЛНУ ім. І. Франка регламентується “Положенням про порядок 
реалізації міжнародних проектів” (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/reg_int-projects.pdf) 
і стратегією міжнародної діяльності (http://international.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/IFNUL_Internationalisation_Strategy_2019_Eng.pdf). Університет підписав 
договори про співпрацю з європейськими та світовими ЗВО (filos.lnu.edu.ua/research/international-
collaboration; inter.lnu.edu.ua/research/international-collaboration). Можна виділити напрямки 
інтернаціоналізаційної діяльності в рамках ОП: виступи запрошених викладачів з інших країн (проф. 
Шляхта Б. - Ягелонський університет, проф. Зеев В. – Аріельський університет Ізраїль, проф. 
Р.Альбертскій – Вроцлавський університет, проф. А. Шмідт – Печський університет). Участь аспірантів 
у програмі міжнародних обмінів Еразмус + (аспірантка О.Шаран пройшла річне стажування по 
програмі ЕРАЗМУС в Загребському університеті, 2018 р.). Pеалізація міжнародних проектів 
(Удосконалення методів та інструментів політології в Україні: вплив університетів країн 
Вишеградської четвірки в рамках Вишеградського фонду). Участь викладачів у міжнародних 
стажуваннях (М.З. Мальський- Університет Марії-Кюрі Склодовської, Польща, 2017 р.; Ю.І. Присяжнюк 
- Познанський університет імені Адама Міцкевича (2018 та 2019 рр.). Н.В. Антонюк програма Еразмус – 
Близькосхідний університет (Анкара, Туреччина, 2016 р.); А.С.Романюк - Вармінсько-Мазурський 
університет (Польща, 2018 р.).

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?
Усі контрольні заходи в межах навчальних дисциплін, передбачені ОП та навчальним планом, 
скеровані на те, щоб забезпечити досягнення програмних результатів навчання, визначають 
відповідність рівня набутих знань, умінь і навичок ЗВО вимогам нормативних документів у сфері 
підготовки докторів філософії. З кожної навчальної дисципліни передбачено поточний та підсумковий 
(семестровий) контроль.
Система оцінювання рівня знань при поточному контролі визначається робочою програмою освітнього 
компонента ОП. Він здійснюється у письмовій формі та передбачає перевірку рівня підготовленості 
ЗВО з певних розділів навчальної програми, а також виконання індивідуальних науково-дослідних 
завдань (ІНДЗ). Формами поточних контрольних заходів є відповідь на одне з питань у рамках 
самостійного опрацювання за вибором аспіранта; виконання ІНДЗ у вигляді ессе на задану чи 
самостійно обрану тему; написання рецензії на ІНДЗ іншого аспіранта (за вільним вибором) тощо. 
Індивідуальна науково-дослідна робота аспіранта також зорієнтована на програмні результати і має 
на меті формування в структурі їхньої аналітичної діяльності навичок працювати зі спеціальною 
літературою, орієнтує їх на критичне осмислення інформації та ґрунтовне засвоєння теоретичних 
знань. Цей вид роботи скерований на формування в аспірантів уміння селекціонувати необхідну 
інформацію та застосовувати її до висвітлення обраної проблематики з формулюванням власної точки 
зору. 
Підсумковий контроль здійснюється з метою оцінювання сукупних результатів навчання здобувачів 
вищої освіти на окремих етапах освітнього рівня. Підсумковий контроль передбачено з усіх 
навчальних дисциплін та педагогічної практики, які містяться у навчальному плані. Підсумковий 
контроль передбачає комплексну перевірку засвоєння навчального матеріалу дисципліни як під час 
аудиторних занять, так і в процесі самостійної чи практичної роботи. Формами підсумкового контролю 
результатів навчання є іспит або залік; їхній вибір відбувається на етапі підготовки навчального 
плану і зумовлений пріоритетами ОП Політологія.
Семестровий залік передбачає оцінювання засвоєного навчального матеріалу на підставі виконання 
аспірантом всіх видів робіт, обумовлених навчальною програмою; виставляється за накопичувальною 
системою балів.
Семестровий іспит проводиться у письмовій формі та передбачає оцінювання знань аспіранта в 
повному обсязі навчального матеріалу впродовж семестру.
Форми як поточних, так і підсумкових контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дають 
змогу перевірити досягнення програмних результатів навчання за рахунок того, що на етапі 
укладання робочих навчальних програм/силабусів передбачено, що всі різновиди контрольних 
заходів автоматично зорієнтовуються на змістовне наповнення навчальних дисциплін, відповідають їх 
меті та завданням та скорельовані з результатми навчання.

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?
Чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень 
здобувачів вищої освіти забезпечується відображенням відповідної інформації у  «Тимчасовому 
положенні про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в 
університеті», робочій програмі навчальної дисципліни, силабусах, індивідуальних планах здобувачів. 
У силабусах та робочих програмах навчальних дисциплін визначені очікувані результати навчання, 
критерії їх оцінювання. Система оцінювання успішності здобувачів вищої освіти доктора філософії у 
вигляді семестрових екзаменів оцінюється за шкалою ЄКТС, національною шкалою («відмінно», 
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«добре», «задовільно», «незадовільно») та 100-бальною шкалою Університету, а семестрових заліків - 
за шкалою ЄКТС та національною шкалою («зараховано», «не зараховано»). Бали нараховуються за 
наступним співвідношенням: семінарські заняття: 20% семестрової оцінки; есе: 10% семестрової 
оцінки; модуль: 20% семестрової оцінки; іспит: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 
50. У силабусі також визначена політика виставлення балів: врахування балів, набраних на 
практичних заняттях, самостійній роботі та балів підсумкового модулю; врахування присутності на 
заняттях та активність здобувача під час практичного заняття;  списування та плагіат. 
Індивідуальний план здобувача контролюється науковим керівником, відповідність плану виконаних 
робіт встановлюється на атестації здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, яка 
здійснюється кафедрою.

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?
Здобувач вищої освіти самостійно може ознайомитися з інформацією
про форми контрольних заходів та критерії оцінювання до початку вивчення
дисциплін, яка розміщена на електронних ресурсах ЛНУ (графік навчального процесу, навчальний 
план, розклад занять, робочі програми навчальних дисциплін, силабуси).
На сайті університету (https://aspirantura.lnu.edu.ua/oholoshennya/) розміщуються розклади занять (за 
10 днів до початку занять) та екзаменаційних сесій (за місяць до початку сесій).
Також інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання в силабусах надається 
кафедрами та викладачами перед початком семестру).

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої 
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 описана «Положенням про організацію освітнього 
процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка» та «Тимчасовим положенням 
про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка» (п. 5) (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf, Положення 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.
Вони містять опис процедури проведення контрольних заходів. Процедура проведення контрольних 
заходів, окрім підсумкової атестації, кількості відведених годин та розподіл балів за кожним 
контрольним заходом описується в робочих програмах навчальних дисциплін та силабусах. Усі 
силабуси та робочі програми навчальних дисциплін ОП «Політологія» знаходяться у вільному доступі.

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування 
відповідних процедур на ОП
Об’єктивність екзаменаторів забезпечується: рівними умовами для всіх здобувачів (тривалість 
контрольного заходу, його зміст та кількість завдань, механізм підрахунку результатів тощо) та 
відкритістю інформації про ці умови, єдиними критеріями оцінки, можливістю застосування 
комп’ютерного тестування знань. Також «Тимчасове положення про організацію освітнього процесу 
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Львівському національному університеті імені 
Івана Франка», встановлює єдині правила перездачі контрольних заходів, та їх оскарження. 
Об’єктивність екзаменаторів забезпечується виконанням принципів та положень Кодексу академічної 
доброчесності ЛНУ.
Контроль та координацію діяльності підрозділів університету щодо недопущення виникнення 
конфлікту інтересів здійснює юридичний відділ. Випадків оскарження результатів контрольних 
заходів та атестації здобувачів за ОП, а також конфлікту інтересів не було. В університеті для 
врегулювання конфліктних ситуацій функціонує Комісія з питань етики та професійної діяльності, яка 
реалізовує свої повноваження відповідно до положення https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/reg_ethics-comission.pdf.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних 
заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП
Здобувачам вищої освіти, які в день, визначений за розкладом для складання контрольного заходу, 
отримали незадовільну оцінку або позначку «не з’явилися», може бути надано право перескладання 
екзамену або заліку протягом сесії за індивідуальним графіком ліквідації академічних 
заборгованостей. Перескладання екзаменів допускається не більше двох разів з кожної дисципліни. 
Згідно з нормами “Положення про організацію освітнього процесу у Львівському національному 
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університеті імені Івана Франка”, яке затверджено на засідання Вченої ради  Університету протокол 
№ 50/5 від 21.06.2018р. (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf), 
здобувачам вищої освіти, які в день, визначений за розкладом для складання контрольного заходу, 
отримали незадовільну оцінку або позначку “не з’явилися”, може бути надано право перескладання 
екзамену або заліку протягом сесії за індивідуальним графіком ліквідації академічних 
заборгованостей.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на 
ОП
У разі оскарження здобувачем результатів проведення контрольного заходу він звертається з заявою, 
яка подається особисто в день процедури проведення або оголошення результату контрольного 
заходу, до керівника факультету, на якому навчається. Розпорядженням проректора створюється 
апеляційна комісія. Результатом розгляду заяви (апеляції) є прийняття апеляційною комісією одного з 
двох рішень: задовольнити або відхилити заяву. Якщо в результаті розгляду заяви (апеляції) 
апеляційна комісія приймає рішення про зміну попередніх результатів контрольного заходу, нова 
оцінка знань здобувача виставляється спочатку в протоколі апеляційної комісії, а потім в письмовій 
роботі, у відомості обліку успішності та індивідуальному плані здобувача і заноситься до Журналу 
реєстрації апеляцій.

Процедура оскарження результатів проведення контрольних заходів 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), яке 
передбачає можливість апеляції у випадку незгоди з результатами перевірки наукових публікацій і 
текстів на плагіат. Апеляцію подає особисто автор (автори) роботи на ім’я Ректора Університету 
впродовж трьох робочих днів після оголошення результатів перевірки. За дорученням Ректора Комісія 
з питань етики та професійної діяльності Вченої ради Університету впродовж десяти робочих днів 
розглядає апеляційну справу.

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної 
доброчесності?
Політика, стандарти та процедури дотримання академічної доброчесності у Львівському 
національному університеті імені І. Франка знайшли відображення в “Положення про забезпечення 
академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана Франка”, розглянуто 
і рекомендовано Вченою радою університету, протокол № 56/10 від 31 жовтня 2019 р.; затверджено 
Радою трудового колективу протокол № 1 від 14.05.2019р. (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf)., основною метою якого є утвердження етичних 
цінностей в освітньому процесі та науковій діяльності, формування високої академічної культури, 
носіями якої є наукові, науково-педагогічні, педагогічні працівники, здобувачі вищої освіти та інші 
учасники освітнього процесу та наукової діяльності Університету, прийнятому 14 травня 2019 року на 
Конференції трудового колективу Львівського національного університету імені Івана Франка. Всі 
викладачі та здобувачі вищої освіти освітньої програми підписали Декларацію академічної 
доброчесності.
Також затверджено Кодекс академічної доброчесності ЛНУ імені Івана Франка 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/code_academic_virtue.docx), який є складовою 
частиною внутрішньої нормативної бази системи забезпечення якості вищої освіти та якості освітньої, 
наукової, науково-технічної, мистецької та інноваційної діяльності, – розроблений з метою підвищення 
рівня освіти, наукових досліджень, дотримання вимог наукової етики та запобігання академічного 
плагіату у ЛНУ імені Івана Франка.

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?
У рамках ОП Політологія для протидії академічному плагіату використовується онлайн-сервіс Unicheck 
компанії ТОВ «Антиплагіат» (https://unicheck.com/uk-ua), який дає змогу безкоштовно перевіряти 
наукові роботи на плагіат. Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти зберігаються на сайті 
університету(https://www.lnu.edu.ua/research/scientific-council-on-thesis-defence/dissertations-defended-
at-the-university/). Сервіс може працювати з текстами на 22-х мовах у різних форматах (PDF, DOC, 
DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX, ODT, ODS, ODP, RTF, PAGES, TXT, HTM, HTML, Google Docs via Google Drive). 
Завдяки зручному функціоналу сервіс дозволяє порівнювати наукові роботи не тільки з інтернет-
джерелами, а й академічною базою університету, а також з усіма документами в певному обліковому 
записі. Для технічного забезпечення діяльності згаданої платформи призначена відповідальна особа в 
університеті, яка безпосередньо взаємодіє з надавачем зазначених послуг, створює відповідні профілі 
для відповідальних осіб на факультетах, проводить консультації, навчання тощо. За поданнями 
деканів призначають відповідальних осіб на факультетах, які забезпечують технічну перевірку робіт 
на наявність плагіату у відповідних підрозділах. Організацію перевірки робіт щодо наявності плагіату 
здійснюють завідувачі кафедр. Спеціалізовані вчені ради університету відповідальні за перевірку 
тексту дисертаційної роботи на академічний плагіат. 
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Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?
Для популяризації академічної доброчесності серед здобувачів ОП за спеціальністю 052 «політологія» 
проводяться: консультування щодо вимог з написання наукових робіт з акцентуванням на принципах 
самостійності, коректного використання інформації з інших джерел та уникання плагіату, а також 
правил опису джерел та оформлення цитувань; розробка і поширення методичних посібників з 
академічної доброчесності, розміщення на веб-сайтах періодичних видань університету викладу 
етичних норм публікації та рецензування статей; конкурси з академічної доброчесності.
Працівники університету та аспіранти підписали декларацію про дотримання академічної 
доброчесності у ЛНУ імені Івана Франка.
Всебічне сприяння підвищенню академічної доброчесності всіма учасниками освітнього процесу 
позитивно впливає на престиж закладу освіти та його кадрового складу, а також на рейтинг у 
системі вищої освіти України. З-поміж важливих подій, 17 вересня 2019 року у ЛНУ імені Івана Франка 
відбувся семінар “PROдоброчесність: інструменти впровадження в діяльність закладу вищої освіти” за 
участі президента Міжнародного фонду досліджень освітньої політики Т. Фінікова та керівника групи 
сприяння академічній доброчесності Сумського державного університету А. Артюхова 
(https://www.lnu.edu.ua/u-l-vivs-komu-universyteti-vidbuvsia-seminar-prodobrochesnist-instrumenty-
vprovadzhennia-v-diial-nist-zakladu-vyshchoi-osvity/).

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади 
відповідних ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП
За порушення академічної доброчесності педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники 
можуть бути притягнені до академічної відповідальності, види якої визначені “Положенням про 
забезпечення академічної доброчесності у ЛНУ імені Івана Франка” (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf).
У разі виявлення фактів порушення академічної доброчесності можуть бути застосовані заходи 
академічної відповідальності, а саме:  повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, 
залік тощо); повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми; 
позбавлення академічної стипендії;  позбавлення наданих закладом освіти пільг з оплати навчання; 
відрахування із закладу освіти. В університеті дотримується політика “нульової толерантності” до 
будь-яких  проявів академічної недоброчесності. Протягом періоду здійснення освітньої діяльності 
випадків порушення
академічної доброчесності учасниками освітнього процесу за ОП не виявлено.

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?
Конкурсний відбір науково-педагогічних працівників у Львівському національному університеті ім. І. 
Франка проводиться відповідно до вимог законодавства України, “Порядку проведення конкурсного 
відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників ЛНУ ім. І. Франка” 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/12/reg_concurs-2018.pdf), відповідно до якого Постійна 
атестаційно-кадрова комісія (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_standing-
commission.pdf) перевіряє відповідність поданих претендентами документів нормативно-правовим 
вимогам до науково-педагогічних працівників. Зокрема надає рекомендації Вченій Раді університету 
на предмет укладення трудового договору (контракту). Відкритий конкурс дає змогу залучити 
кращих викладачів до ОП. Основними критеріями відбору є професіоналізм претендента, зокрема: 
відповідність здобутої претендентом освіти посаді, на яку оголошують конкурс; наявність наукових 
ступенів і вчених звань; стаж науково-педагогічної роботи; авторство за науково-методичними 
працями; кількість підготовлених науково-педагогічних кадрів; якість проведених відкритих лекцій; 
участь претендента у міжнародних конференціях. Під час конкурсного добору викладачів враховують 
рейтингові показники його навчально-методичної і наукової діяльності (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2017/05/reg_rating.pdf ).

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу
Роботодавцями для випускників ОП за спеціальністю 052 «політологія» є ЗВО, наукові установи, 
органи державної влади, та місцевого самоврядування, політичні партії та громадські організації, 
аналітичні центри і т.п., (А.Ковальський – директор департаменту внутрішньої та інформаційцної 
політики Львівської обласної адміністрації; К.Терек-Медведські – в.о. голови представництва МЗС 
України у Львові; Л.Рижак – декан філософського факультету Львівського національного університету 
імені Івана Франка), які забезпечують формування та реалізацію державної політики, розвиток 
громадянського суспільства, експертно-аналітичне  забезпечення суспільно-політичних процесів. ЛНУ 
залучає представників ЛНУ до участі в підготовці та рецензуванні та реалізації навчальних програм, 
робочих навчальних планів, у проведенні атестації здобувачів вищої освіти.
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В процесі підготовки бакалаврів, магістрів, аспірантів широкого поширення набула практика 
запрошення на заняття фахівців з конкретних галузей та практикуючих політиків. Як правило ці 
заняття мають відкритий характер і в них можуть брати участь всі бажаючі, в тому числі і 
докторанти.
За сприяння відділу кар’єрного розвитку та співпраці з бізнесом роботодавців залучають до 
організації освітнього процесу шляхом щорічного проведення Форуму кар’єри в університеті, інших 
заходів (https://work.lnu.edu.ua/).

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних 
занять на ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців
ЛНУ ім. Івана Франка залучає до аудиторних занять політичних експертів, аналітиків, народних 
депутатів України, проектних менеджерів. В межах ОП за спеціальністю 052 «політологія» 
проводяться також експертні зустрічі, нетворкінги, які сприяють поглибленому розумінню сучасних 
політичних процесів, розуміння коректного і ефективного використання практичного матеріалу в 
індивідуальних дослідженнях. Передовсім мова йде про аналітиків відділу аналітичної роботи 
Львівської обласної державної адміністрації, проектних менеджерів та керівників відділів Львівської 
міської ради, аналітиків фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва (А.Сухарина), активістів 
громадських організацій. Вони також запрошуються для на обговорення та захист дисертаційних 
робіт.
Кафедра політології в час навчання запрошує на різноманітні зустрічі, лекції, презентації народних 
депутатів України, депутатів місцевого рівня, експертів, представників аналітичних центрів, відомих 
політиків та працівників міністерств (Т.Батенко, Р.Лозинський – діючі народні депутати України; 
О.Юринець – народний депутат України 8-го склакання; Ю.Гудима – заступник голови Львівської 
обласної ради; Д.Зубрицька – Центр розвитку місцевого самоврядування). Факти проведення таких 
зустрічей відображені на сайті кафедр та факультету: filos.lnu.edu.ua/department/politology

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть 
конкретні приклади такого сприяння
Для стимулювання професійного розвитку викладачів в університеті діє “Положення про оцінювання 
роботи та визначення рейтингу наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників” 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/05/reg_rating.pdf) і “Положення про підвищення 
кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників у ЛНУ” (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/reg_prof_development.pdf). Протягом 5 років викладач повинен пройти 
стажування тривалістю від 6 до 12 кредитів за ЄКТС. Щорічно оголошується конкурс за програмою 
закордонного стажування (https://international.lnu.edu.ua/european-programmes-and-
projects/erasmus/key-action-1/).
В ЛНУ ім. І. Франка здійснюють підготовку та перепідготовку фахівців з вищою освітою 
(https://ipodp.lnu.edu.ua/). Для забезпечення професійного, фахового розвитку викладачів 
застосовуються різні види підвищення кваліфікації, стажування. Підвищення кваліфікації 
здійснюється на підставі плану підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних 
працівників. Викладачі Львівського національного університету мають можливість проходити 
стажування як у ЗВО України так і за кордоном, працюють над науковими темами та грантами
Положення про преміювання працівників, докторантів, аспірантів і студентів університету за наукові 
здобутки
Положення про порядок виконання науково-дослідних робіт у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності
Система заходів зі стимулювання підвищення викладацької майстерності в університеті передбачає 
матеріальні й моральні заохочення і регламентується Статутом та Колективним договором. 
Матеріальне заохочення здійснюється згідно «Положення про преміювання працівників, аспірантів і 
студентів університету за наукові здобутки» від 7 лютого 2020 р. (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/reg_premium.pdf  та «Положення про мотиваційний фонд Львівського 
національного університету імені Івана Франка (від 12.03.2019 р.) - https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/04/reg_motivation.pdf.  Преміювання викладачів передбачено за високі 
досягнення у праці, впровадження нових методів і форм навчання, англомовних навчальних курсів, 
наукові досягнення; за написання і видання монографій, підручників, посібників, наукових статей в 
наукометричних виданнях, іншої наукової продукції; за захист дисертацій на здобуття наукового 
ступеня; преміювання наукових консультантів і керівників при успішному захисті дисертацій їхніми 
здобувачами; преміювання наукових керівників за призові місця на Всеукраїнських та Міжнародних 
конкурсах студентських наукових робіт та олімпіадах; оплата участі в конференціях. Моральною 
формою заохочення викладачів є відзнака «Медаль Івана Франка» (Положення 
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_award_franko.pdf) та почесне звання 
«Заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка» (Положення 
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_honored_professor.pdf).
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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?
Львівський національний університет імені Івана Франка володіє відповідним аудиторним фондом 
площею 64 243,2 м2 . Для проведення занять для здобувачів вищої освіти на ОП використовуються 
аудиторії в чотирьох навчальних корпусах, зокрема:
- вул. Університетська, 1; вул. Січових Стрільців, 14, 16, 19; вул. П. Дорошенка, 33, 41; вул. Коперника, 
3.
Здобувачі мають у своєму розпорядженні Наукову бібліотеку, фонд якої становить понад 3 млн. 
найменувань. На факультетах розташовані її філії. Зокрема, здобувачів вищої освіти на ОП фаховою 
літературою забезпечує профільна Бібліотека гуманітарних факультетів, формуючи пропозицію 
загальногуманітарних чи філософських видань, найбільш відповідних для реалізації визначених ОП 
цілей та програмних результатів навчання. Окрім централізованої закупки літератури університетом, 
факультетська бібліотека поповнюється викладачами кафедр. В рамках політології видаються 
періодичні наукові журнали: «Філософсько-політологічні студії» та спільно з Вищою школою 
народного господарства pólrocznik “Europa Srodkowo-Wschodnja”, які зареєстровані в базі Copernicus. 
Кафедра політології і теорії та історії політичної науки мають в розпорядженні аудиторії з 
мультімедійними проекторами. Окрім того, кафедра політології має у розпорядженні два 
мультімедійні проектори та два фліпчарти. Фінансування ОНП здійснюється з бюджетного та 
позабюджетних фондів. Фінанси розподіляються на такі статті: оплата праці, матеріально-технічне 
забезпечення та обслуговування.

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?
Львівський національний університет імені Івана Франка забезпечує безоплатний доступ здобувачів 
вищої освіти до інфраструктури та інформаційних ресурсів, необхідних для навчання, викладацької та 
наукової діяльності в межах ОП. Здобувачі мають у розпорядженні Наукову бібліотеку та її філії на 
факультетах. В навчальних корпусах створено можливість безкоштовного та необмеженого доступу 
до мережі Інтернет. Аудиторії забезпечені мультимедійним обладнанням, що в межах освітньої 
програми використовується як в процесі навчання, так і під час проходження педагогічної практики, 
тобто здобувачі мають можливість використання інтерактивних методик навчання в професійній 
діяльності.
Враховуючи специфіку освітньої програми, для врахування потреб та інтересів здобувачів вищої 
освіти в рамках ОП використовують індивідуальні бесіди-опитування. Безпосередній зв'язок 
здобувачів з кафедрами через наукових керівників дозволяє вчасно виявляти та оперативно 
реагувати на нові потреби, що виникають у здобувачів вищої освіти в рамках ОП.
В університеті діє Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, яке 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. Воно 
сприяє підтримці наукових ідей, інновацій та обміну знаннями, – у своїй діяльності керується 
положенням (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_research_society.pdf).

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та 
здоров’я здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?
Організація освітнього середовища відповідає чинним санітарним, пожежним нормам та нормам 
охорони праці. На сайті університету містяться всі інструкції для забезпечення безпечного освітнього 
середовища. В норми університету імплементуються антидискримінаційні норми законодавства 
України, що дозволяє створити не тільки фізично, але і психологічно безпечний простір. На 
факультетах проводиться робота з викладачами з метою забезпечення безпеки життя і здоров’я всіх 
учасників освітнього процесу. В Львівському національному університеті імені Івана Франка діє: 
Відділ охорони праці; Служба пожежної безпеки; Відділ з питань надзвичайних ситуацій; 
Студентський відділ; Спортивний клуб, Спорттабір «Карпати», Центр культури і дозвілля, Медпункт 
(Університетська, 1, ауд. 067); Навчально-спортивний комплекс; Стаціонари (Шацький біолого-
географічний стаціонар, Високогірний біостаціонар с. Кваси, Розтоцький ландшафтно-геофізичний 
стаціонар (Брюховичі), Чорногірський географічний стаціонар (Ворохта), Лабораторія еколого-
геологічних досліджень у смт Верхнє-Синєвидне, Дністровський географічний стаціонар у смт 
Єзупіль).
В Університеті ефективно працює Психологічна служба, яка забезпечує навчально-виховний процес 
засобами практичної психології, сприяє захисту психічного здоров’я усіх його учасників, гуманізації 
стосунків у студентських, аспірантських і викладацьких колективах. Є також безкоштовна лінія 
психологічної допомоги (https://www.lnu.edu.ua/about/subdivisions/general-university-units/psychological-
service/).

Сторінка 17



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?
Інформаційні ресурси університету та кафедр дають можливість здобувачам постійно бути 
проінформованими щодо освітнього процесу. Навчальні та навчально-методичні матеріали 
знаходяться у вільному доступі на інформаційних сторінках університету. Окрім того є можливість 
соціальної підтримки (надання гуртожитку, пільги на здобуття вищої освіти, оздоровлення). На 
кафедрах встановлені години консультацій викладачів, коли здобувачі мають можливість 
індивідуально проконсультуватися з будь-яких питань, що виникають в освітньому процесі. 
Організація навчального процесу централізовано здійснюється відділом аспірантури та докторантури 
ЛНУ імен Івана Франка.
Специфікою ОП є невелика кількість здобувачів, що дозволяє сформувати стійкий зв'язок між 
здобувачем та кафедрою, на якій він виконує дисертацію. Цей зв'язок найчіткіше виявляється у 
взаємодії здобувача з науковим керівником. Для моніторингу виникнення потреб здобувачів вищої 
освіти, проблем, що можуть виникати у освітньому процесі, проводяться бесіди з науковим 
керівником чи завідувачем кафедри. Регулярні опитування показують високий рівень задоволеності 
підтримкою, забезпеченою здобувачам вищої освіти на всіх рівнях. 
Аспіранти можуть комунікувати зі студентським самоврядуванням, яке діє відповідно до Положення 
(https://students.lnu.edu.ua/self-government/regulation/), приймати участь у їх засіданнях, подавати свої 
пропозиції та ідеї на розгляд. Частиною громадського самоврядування є Наукове товариство 
студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/reg_research_society.pdf)
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 аспіранти – діти-сироти, а також аспіранти, які в період 
навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, аспіранти з інвалідністю І, ІІ групи. 
Університет звільняє від оплати за проживання в гуртожитках здобувачів, які належать до цієї 
категорії. (http://studviddil.lnu.edu.ua/) 
Для аспірантів доступний також юридичний відділ університету 
(https://www.lnu.edu.ua/about/subdivisions/general-university-units/), який надає безкоштовні 
консультації з правових питань щодо економічної та соціальної діяльності університету.

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)
В Львівському національному університеті імені Івана Франка відповідно до пункту 20 частини першої 
статті 1 Закону України «Про освіту» створює достатні умови щодо реалізації права на освіту для осіб 
з особливими освітніми потребами. 
Достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими освітніми потребами в 
університеті, серед іншого, регламентуються Статутом (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf). Зокрема, передбачено право на академічну відпустку за станом 
здоров’я, призовом на військову строкову службу в разі втрати права на відстрочку від неї, сімейними 
обставинами тощо. Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу, аспірант має право 
на перерву у навчанні (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf). 
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 освітою осіб з особливими потребами координує “Ресурсний центр з 
інклюзивної освіти” (http://centres.lnu.edu.ua/inclusive-education/).
Низка корпусів ЛНУ ім. І. Франка обладнана спеціальними пандусами; обладнані санвузли для осіб з 
особливими потребами; у фондах Наукової бібліотеки доступна колекція навчальної та наукової 
літератури у зручних форматах для людей із вадами зору. В наявності є сходовий підйомник PTR-130 
(переносний). 

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій 
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким 
чином забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників 
освітнього процесу? Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?
В Львівському національному університеті імені Івана Франка прийнята низка документів, що 
спрямовані на боротьбу з дискримінацією, корупцією та будь-якими формами насильства в освітньому 
процесі. Відповідні положення закріплені в Статуті Львівського національного університету, наказах 
ректора, Положенні та Кодексі академічної доброчесності. Учасники освітнього процесу підписують 
декларації про дотримання академічної доброчесності.
Повноваженнями щодо надання консультацій з академічної доброчесності та інших правил 
академічної етики; розгляду заяв стосовно конфліктних ситуацій, конфлікту інтересів; забезпечення 
вирішення конфліктних ситуацій, пов’язаних з корупційними проявами, гендерним насильством, 
дискримінацією чи домаганнями наділена Комісія з питань етики та професійної діяльності 
Львівського національного університету імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-
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content/uploads/2020/02/reg_ethics-comission.pdf).
Усі конфліктні ситуації вирішуються на рівні кафедри, у разі потреби – в деканаті, зі залученням 
декана чи заступника декана із виховної роботи, а також на Вченій раді філософського факультету і 
факультету міжнародних відносин. У разі не вирішення конфліктної ситуації в межах факультету, 
справа передається у Комісію з питань етики та професійної діяльності університету. За час існування 
аспірантури при кафедрах політології, історії та теорії політичної науки, міжнародних відносин і 
дипломатичної служби та країнознавства і міжнародного туризму таких ситуацій не виникало.

В університеті діють телефон довіри та психологічна служба. В центрі забезпечення якості освіти 
університету присутня посада уповноваженої особи з питань запобігання та протидії корупції.
Під час реалізації ОП не було прецедентів застосування процедур врегулювання конфліктних 
ситуацій.
Здобувачі кваліфікаційного рівня доктор філософії традиційно вважаються повноцінними членами 
кафедри. При виникненні двостороннього конфлікту з науковим керівником за здобувачем 
зберігається право зміни наукового керівника. У випадках виникнення конфліктів з викладачами 
здобувач може звернутися до наукового керівника чи завідувача кафедри. На заходах в межах 
факультету та кафедри наголошується на необхідності дотримання антикорупційної та 
антидискримінаційної політики.
Враховуючи, що здобувачі кваліфікаційного рівня доктор філософії проходять обов’язкову педагогічну 
практику (в обсязі 120 годин), важливим є не тільки запобігання конфліктів між викладачами та 
аспірантами, але й між аспірантами та студентами, в академічних групах яких аспіранти проводять 
заняття. Модерування відносин між аспірантами та студентами у випадку виникнення конфліктів 
здійснюється завідувачем кафедри та академічним порадником.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у 
відкритому доступі в мережі Інтернет
Розроблення, затвердження, моніторинг та періодичний перегляд ОП регулюються згідно з 
«Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості освіти у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка», затвердженого на засіданні Вченої ради  ЛНУ від 01.02.2019 р.  і 
введеного в дію 22.02. 2019 р. наказом ректора. Документ оприлюднено на сайті університету: 
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf
“Положення про Центр забезпечення якості освіти Львівського національного університету імені Івана 
Франка” (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/reg-education-quality.pdf)

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були 
внесені до ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?
Перегляд освітніх програм відбувається згідно з «Положенням про систему внутрішнього 
забезпечення якості освіти у Львівському національному університеті імені Івана Франка» за 
результатами їхнього постійного моніторингу. Критерії, за якими відбувається перегляд освітніх 
програм, формулюються, як у результаті зворотного зв’язку із науково-педагогічними працівниками, 
здобувачами, випускниками та роботодавцями, так і внаслідок прогнозування розвитку 
спеціальностей та потреб суспільства. Зміни до ОП були, зокрема, обґрунтовані необхідністю 
посилення у змісті навчальних дисциплін теоретико-методологічної компоненти. На підставі змін до 
ОП проектною групою розроблено навчальний план. ОП прийняті у 2016 р. з політології переглянуто у 
2020 р. : filos.lnu.edu.ua/academics/posrgraduates/postgraduates-politology

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
Здобувачі вищої освіти залучаються до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур 
забезпечення її якості через оцінювання ними якості діючих навчальних програм (опитування). 
Регулярне проведення таких оцінювань на основі аналізу результатів є основою прийняття 
необхідних рішень щодо перегляду програм. Здобувачі вищої освіти також мають змогу брати участь 
в  обговоренні ОП на засіданнях вченої ради факультету і Вченої ради університету, конференціях 
трудового колективу. Здобувачі вищої освіти залучаються до перегляду освітніх програм також через 
обговорення на засіданнях Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих 
вчених філософського факультету ЛНУ ім. І. Франка «Кордіс».

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього 
забезпечення якості ОП
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Залучення їх до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП у Львівському університеті 
відбувається через Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених 
Львівського національного університету імені Івана Франка, на філософському факультету – Наукове 
товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених філософського факультету ЛНУ ім. І. 
Франка «Кордіс», яке представляє інтереси аспірантів перед керівництвом факультету та іншими 
організаціями з питань наукової роботи та розвитку академічної або професійної кар’єри.

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
Залучення роботодавців до процесу моніторингу і перегляду ОП та інших процедур забезпечення 
якості навчання відбувається через систему анкетувань (опитувань) роботодавців щодо кваліфікації 
випускників, представництво в групах розробників освітніх програм. Роботодавці беруть участь в 
атестації здобувачів вищої освіти, а також в публічному захисті дисертаційних робіт. Дієвою формою 
врахування інтересів роботодавців є проведення науково-практичних конференцій, семінарів, 
круглих столів. Пропозиції від роботодавців щодо оновлення ОП та інших процедур забезпечення її 
якості закріплюються резолюцією конференції чи рішенням круглого столу та передаються на 
розгляд й обговорення вчених рад факультетів і в подальшому враховуються при перегляді та 
оновленні змісту ОП на наступний рік.

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП
Процедура збирання інформації щодо кар’єрного шляху випускників ОП окрім особистих зв’язків 
викладачів університету з багатьма випускниками забезпечується також застосування практики 
інформаційних запитів до роботодавців та безпосередньо випускників. Ще однією формою зворотного 
зв’язку з випускниками є можливість спілкування на офіційному сайті філософського факультету  та 
офіційних сторінках в соціальних мережах, де випускники залишають відповідні відгуки стосовно 
навчання в університеті, пропозиції щодо удосконалення освітніх програм, а також інформацію щодо 
працевлаштування.
Ефективним інструментом комунікації з випускниками ОП є організація зустрічей випускників між 
собою, мотиваційних зустрічей зі здобувачами вищої освіти. Типовими траєкторіями влаштування 
випускників ОП – робота в ЛНУ, інших ЗВО, аналітичних центрах, а також політична кар’єра. В 
університеті функціонував відділ сприяння працевлаштуванню випускників та студентів ЛНУ ім. І. 
Франка (https://work.lnu.edu.ua/about/), який сьогодні реорганізований у відділ кар’єрного розвитку та 
співпраці із бізнесом, який сприяє випускникам університету у працевлаштуванні та адаптації їх до 
практичної діяльності. У ЛНУ ім. І. Франка вже три роки поспіль відбувається “День кар’єри ЄС”, куди 
залучають і аспірантів, зацікавлених в ідеї розвитку міжнародного співробітництва та кар’єри. 
(https://www.lnu.edu.ua/predstavnytstvo-yes-ta-l-vivs-kyy-universytet-provodiat-den-kar-iery-yes-2019/). 

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?
Процедури щодо забезпечення якості реалізації, контролю та моніторингу внутрішніх показників 
освітньої діяльності третього освітньо-наукового рівня ОП 052 «політологія» здійснюються: 
� на рівні кафедр – у вигляді контролю діяльності науково-педагогічних працівників, заслуховування, 
обговорення та прийняття рішень на засіданнях кафедр; 
� на рівні факультетів – у вигляді контролю діяльності кафедр, заслуховування, обговорення питань 
та прийняття рішень на засіданні вченої ради факультету щодо затвердження основних нормативних 
документів з реалізації ОП; 
� на рівні ЗВО – моніторинг щодо виконання прийнятих рішень проводить навчально-методичний 
відділ. Зокрема, у процесі  здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості під час розробки 
ОП у 2019 році було виявлено недостатність теоретико-методологічної компоненти у змісті 
навчальних дисциплін.

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?
У зв’язку з первинною акредитацією ОП зауваження та пропозиції за результатами зовнішнього 
забезпечення якості вищої освіти цієї ОП відсутні. Але  під час удосконалення ОП були враховані 
новітні тенденції  у політологічних дослідженнях вимоги роботодавців та здобувачів, а саме:  у 
забезпеченні комплексним науковим інструментарієм аналізу політичних процесів. Також були 
враховані пропозиції посилити залучення здобувачів вищої освіти до наукової діяльності, зокрема до 
публікацій у фахових виданнях України та виданнях, які зареєстровані у міжнародних науко-
метричних базах даних.

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур 
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внутрішнього забезпечення якості ОП?
Відповідно до «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка» забезпечується сприяння залученню учасників 
академічної спільноти до системи внутрішнього забезпечення якості освіти та освітньої діяльності. 
Академічна спільнота залучена до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП через здійснення 
моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; оцінювання освітньої та діяльності 
випускової кафедри  з використанням системи рейтингового оцінювання діяльності науково-
педагогічних працівників; підвищення  кваліфікації; дотриманняv норм академічної доброчесності та 
запобіганню проявам академічного плагіату. Питання забезпечення якості освіти, основних процедур 
її забезпечення постійно розглядаються на засіданнях кафедр, факультету, ректорату, Вченої ради 
ЗВО. 

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти
Повноваження і розподіл відповідальності у здійснення процесів і процедур внутрішнього 
забезпечення якості освіти   визначено «Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості 
освіти у Львівському національному університеті імені Івана Франка» та  розподіляються між: 
Центром  забезпечення якості освіти; Навчально-методичним відділом Центру забезпечення якості 
освіти із дидактично-методичним сектором, сектором організаційного забезпечення освітнього 
процесу; Відділом ліцензування та акредитації Центру забезпечення якості освіти;Відділом 
менеджменту якості освітнього процесу Центру забезпечення якості освіти:
Центром моніторингу;
Відділом сприяння працевлаштуванню; 
Науково-дослідною частиною;
Центр мережних технологій та IT підтримки:
Лабораторією контролю якості організаційно-методичного центру електронного навчання;
Відділом АСУ «Сигма»;
Відділом по роботі з ЄДЕБО;
Відділом міжнародних зв’язків;
Відділ інформаційного забезпечення (Детальні інформація: 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?
Навчальний процес у Львівському національному університеті імені Івана Франка регулюється 
основними документами: Закон України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-
технічну діяльність», Постанова Кабінету Міністрів  України «Про затвердження переліку галузей 
знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти». На основі 
нормативних документів видаються накази ректора університету та рішення і розпорядження Вченої 
Ради університету
Права та обов‘язки всіх учасників освітнього процесу у Львівському національному університеті ім. 
Івана Франка регулюються наступними документами:
1. Статутом ЛНУ
2. Положення про організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті
2. Тимчасовим положенням про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня 
доктора філософії у Львівському національному університеті імені Івана Франка 
3 Положення про педагогічну практику аспірантів Львівського національного університету імені Івана 
Франка
4. Правила прийому до аспірантури та докторантури.
Усі наведені документи розташовані у вільному доступі на офіційному
сайті ЛНУ http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/education-process/

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на 
офіційному веб-сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції 
заінтересованих сторін (стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки
https://filos.lnu.edu.ua/academics/postgraduates/postgraduates-politology

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)
https://filos.lnu.edu.ua/academics/postgraduates/postgraduates-politology
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10. Навчання через дослідження

Продемонструйте, що зміст освітньо-наукової програми відповідає науковим інтересам 
аспірантів (ад’юнктів)
Серед нормативних компонентів ОП лише дисципліна «Сучасні напрямки розвитку політичної науки» 
має на меті формування глибинних знань зі спеціальності. В її рамках формується розуміння 
актуальних тенденцій, методологічних підходів політичної науки, що є універсальним для здобувачів 
незалежно від їх наукових інтересів. В той же час в структурі ОП передбачена широка можливість 
вибору навчальних дисциплін поглиблення знань зі спеціальності (п'ятнадцять навчальних 
дисциплін, з яких здобувач має можливість обрати три; дисципліни умовно розділені на три блоки: 
теорія та історія політичної науки, політичні інститути та процеси, міжнародна політика, що дозволяє 
охопити практично всі потенційні наукові інтереси здобувача), що забезпечує відповідність 
навчальної програми науковим інтересам аспіранта. В рамках наукового семінару аспіранти мають 
можливість спрямувати навчальний фокус на тему власного дослідження.

Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми забезпечує повноцінну підготовку 
здобувачів вищої освіти до дослідницької діяльності за спеціальністю та/або галуззю
ОП передбачає поглиблене вивчення політичної науки та орієнтована на тих, хто має відповідний 
базовий рівень. Поряд з тим передбачене вивчення насамперед сучасних проблем розвитку 
політичної науки. Як серед нормативних, так і серед вибіркових дисциплін є курси, спрямовані на 
формування методологічної основи, вивчення методик та технік дослідницької діяльності (Науковий 
семінар, Підготовка науково-іноваційного проекту, Методологія підготовки наукової публікації). 
Теоретико-методологічний напрям є важливим елементом ОП, та включає з однієї сторони набуття 
загальних компетенцій, зокрема з філософії та іноземної мови, що дозволяють сформувати розуміння 
витоків методології політичної науки та бути включеним у світовий науковий процес, з іншої сторони – 
набуття спеціальних компетенцій, що стосуються формування у здобувача кваліфікаційного рівня 
розуміння предметності та основних сучасних тенденцій політичної науки. Окрім того здобувач має 
можливість обрати курси, що відповідають профілю його особистого дослідження та допоможуть 
йому сформувати методологічну основу в рамках його наукових інтересів.
Повноцінну підготовку доктора філософії до дослідницької діяльності за спеціальністю забезпечують 
такі дисципліни: “Науковий семінар”, “Філософія”, “Підготовка науково-інноваційного проекту”, 
“Методологія підготовки наукової публікації”, “Інформаційні технології та програмування”, 
“Інтелектуальна власність і трансфер технологій”, “Інновації та підприємництво”.

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
В структуру освітньої програми включені дисципліни вільного вибору «Педагогіка вищої школи» (3 
кредити ЄКТС) та «Психологія вищої школи» (3 кредити ЄКТС), що спрямовані на формування у 
здобувача необхідних для викладання у вищій школі компетенцій та навичок. Поглиблене вивчення 
спеціалізованих дисциплін забезпечує комплексне формування розуміння у здобувача розвитку 
політичної науки, основних теорій політики, методології та методики не лише дослідження політики, 
але і викладання політичної науки.
4 кредити ЄКТС (120 годин) передбачені на педагогічну практику, що є нормативною складовою 
структури ОП та проходиться кожним здобувачем на шостому семестрі навчання. В рамках 
педагогічної практики здобувачі мають можливість на практиці застосувати вивчені методі навчання, 
сформувати власні підходи до викладання політичної науки, комунікації зі студентами, напрацювати 
ефективні для свого предмета методики оцінювання. Велика кількість годин, присвячених 
педагогічній практиці дозволяє здобувачеві одночасно опинитися по обидві сторони освітнього 
процесу, що забезпечує формування у здобувача власного підходу до викладання.

Продемонструйте дотичність тем наукових досліджень аспірантів (ад’юнктів) напрямам 
досліджень наукових керівників
Аспірант Кепич М. Тема: "Динаміка розвитку суспільно-політичних криз в Україні в умовах гібридної 
політики". 
Публікації наукового керівника: Романюк А.С. Порівняльний аналіз політичних інститутів країн 
Західної Європи. Аспірант Маргунюк О. Тема: "Інститут політичних партій в Індії: сутність та 
особливості функціонування". Публікації наукового керівника: Романюк А., Шведа Ю. Партії та 
електоральна політика. Романюк А.С. Порівняльний аналіз політичних інститутів країн Західної 
Європи; Романюк А.С., Литвин В.С. Порівняльний аналіз політичних інститутів країн Вишеградської 
групи та інших країн Центрально-Східної Європи: монографія. Аспірант – Вольський О. Тема: "Місцеве 
самоврядування в умовах децентралізації влади: порівняльний аналіз на прикладі Республіки Польща 
та України". Публікації наукового керівника: Литвин В. Політичні режими сучасності: інституційні та 
процесуальні виміри аналізу. Литвин В. Напівпрезиденталізм у Польщі й Україні: концептуалізація, 
становлення, атрибути та різновиди. Lytvyn V. The Stages of Installation and Institutional, Procedural, 
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Political and Behavioral Attributes of Semi-Presidentialism in Poland and Ukraine: Comparative Analysis. 
Аспірант Дяків В. Тема: "Відносини між центром та периферією в умовах напівпрезидентської 
системи: на прикладі Франції". Публікації наукового керівника: Литвин В. Атрибути та різновиди 
напівпрезидентської системи правління в Європі: інституційно-процесуальний і політично-
поведінковий аспекти: монографія. 

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)
В Університеті проводиться низка наукових та науково-практичних конференцій, що дають 
можливість аспірантам апробувати результати своїх наукових досліджень. Зокрема, щороку 
проводиться Звітна конференція, за результатами якої видається збірник тез (filos.lnu.edu.ua?
research/research-areas). Кафедра теорії та історії політичної науки проводить періодичні Міжвузівські 
методологічні читання («Віснику Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії». 
Кожен здобувач проходить науково-методичний семінар на кафедрі, на якому він має можливість 
представити результати своєї наукової діяльності. Заохочується участь аспірантів у виконанні 
науково-дослідних тем, затверджених на кафедрах.
Видається науковий журнал «Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні 
студії», який є фаховим з політичних наук та зареєстрований в наукометричній базі Index Copernicus. 
Заходи матеріального забезпечення: доступ до комп’ютерних класів та лабораторій; можливість 
користування книжковим фондом та періодичними виданнями, розміщеними у  бібліотеці; вільний 
доступ до електронних наукових баз даних, зокрема “Scopus” та “Web of Science”, на базі 
загальноуніверситетської бібліотеки; виплата премій за опубліковану аспірантом статтю у науковому 
журналі, що має імпакт-фактор у розмірі до 4000 грн. (згідно з п. 2.1.4 “Положення про преміювання 
працівників, аспірантів і студентів Університету за наукові здобутки за посиланням”).

Проаналізуйте, як ЗВО забезпечує можливості для долучення аспірантів (ад’юнктів) до 
міжнародної академічної спільноти за спеціальністю, наведіть конкретні проекти та заходи
В Львівському національному університеті діє Положення про порядок реалізації міжнародних 
проектів, грантів та договорів. В рамках ОП між кафедрами, залученими до виконання ОП, та низкою 
закордонних ЗВО укладено двосторонні договори про міжнародну співпрацю 
(filos.lnu.edu.ua/research/international-collaboration). Вона можлива як у формі організації спільних 
заходів, виконанні проектів, до яких долучаються здобувачі ОП, так і в формі міжнародної академічної 
мобільності.
В університеті функціонує відділ міжнародних зв’язків, що координує проекти, зв’язані з 
міжнародною співпрацею по всіх спеціальностях. Здобувачі ОП мають можливість отримати всю 
інформацію про відкриті пропозиції міжнародної співпраці безпосередньо у відділі або на його 
інтернет-сторінці. Для здобувачів доступна участь у програмах Erasmus +Horizon 2020 Fullbright 
Програми обміну з Варшавським та Вроцлавським університетом (Польща), Альбертським 
університетом (Канада) тощо. Вишеградський фонд 
filos.lnu.edu.ua/v4_cooperation/v4_cooperation_main_ page.htm 
Участь аспірантів у програмі міжнародних обмінів Еразмус + (аспірантка О.Шаран пройшла річне 
стажування по програмі ЕРАЗМУС в Загребському університеті, 2018 р.). 

Опишіть участь наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах, результати яких 
регулярно публікуються та/або практично впроваджуються
За кафедрами, що беруть участь у виконанні ОП, є затверджені науково-дослідні теми, результати 
діяльності яких відображаються в наукових публікаціях викладачів: міжнародні відносини: «Регіони у 
сучасних міжнародних відносинах.», Н.В. Антонюк  Європейський Союз: досягнення, проблеми, 
перспективи / РОЗДІЛ 4 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ: ПОЛІТИКА ЄДНОСТІ У РІЗНОМАНІТНОСТІ; N. Antonyuk  
Transformation of the European security system in the context of current geopolitical changes // UR Journal 
of Humanities and Social Sciences, N2(3)/2017/ –  P. 99-117 (co-author M. Gladysh). Кафедра теорії та 
історії політичної науки – «Політичні аспекти безпеки особи в контексті формування нових 
регіональних систем безпеки: індикатори та інституційні принципи й механізми гарантування») 
результати діяльності яких відображаються в наукових публікаціях викладачів (Бунь В. Формування 
електоральних преференцій виборців в Україні: вплив інституційного дизайну та ефектів виборчих 
систем, 2019; Вдовичин І.Я. Міграція як виклик правам і свободі людини, 2019; Гарбадин А. Ідея 
справедливості у поведінковій економіці Р.Талера, 2019; Шипунов Г. Ідейно-інституційний розвиток 
лівих політичних партій: принципи дослідження: монографія, 2018; Угрин Л. Національна 
ідентичність: проблеми співвідношення культурних і політичних вимірів, 2018; Khoma N. Revolutionary 
and military crowd-sourcing and crowd-funding practices of social political activism (based on the Ukraine’s 
example of 2014-2016), 2017.

Опишіть чинні практики дотримання академічної доброчесності у науковій діяльності 
наукових керівників та аспірантів (ад’юнктів)
В Університеті діє кодекс академічної доброчесності та положення про академічну доброчесність. Всі 
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учасники освітнього процесу підписують декларацію про дотримання академічної доброчесності. 
Університетом заохочується перевірка на дотримання принципів академічної доброчесності всіх видів 
робіт здобувача. Вчені ради факультетів несуть відповідальність за перевірку. До основних видів 
академічної відповідальності здобувачів освіти належать: повторне проходження оцінювання 
(контрольна робота, іспит, залік тощо); повторне проходження відповідного освітнього компонента 
освітньої програми; відрахування із закладу освіти. До основних видів академічної відповідальності 
працівників належать: відмова у присудженні наукового ступеня чи присвоєнні вченого звання; 
позбавлення присудженого наукового (освітньо-творчого) ступеня чи присвоєного вченого звання; 
відмова в присвоєнні або позбавлення присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії. 
Підрозділи університету щорічно проводять для аспірантів і докторантів заходи з питань наукової 
етики та недопущення академічного плагіату. З метою перевірки робіт (монографій, підручників, 
посібників, статей, дисертацій) учасників освітнього процесу на наявність плагіату Університет 
забезпечує доступ до платформ з наданням відповідних сервісів. За поданнями деканів призначають 
відповідальних осіб на факультетах, які забезпечують технічну перевірку робіт на наявність плагіату 
у відповідних підрозділах. 

Продемонструйте, що ЗВО вживає заходів для виключення можливості здійснення наукового 
керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності
Університетом прийнята низка документів, що покликані гарантувати дотримання принципів 
академічної доброчесності працівників. Всі працівники зобов’язані підписати декларації про 
дотримання академічної доброчесності. Положення про забезпечення академічної доброчесності у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка передбачає низку видів відповідальності 
за порушення академічної доброчесності.
Конкретні санкції обговорюються і визначаються в індивідуальному порядку із урахуванням 
конкретних обставин та порушень. Якщо такі порушення будуть виявлені з боку наукового керівника 
аспіранта, то відбудеться заміна наукового керівника згідно інтересів аспіранта.
В рамках освітньої програми не було прецедентів порушення науковими керівниками принципів 
академічної доброчесності.

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?
Освітньо-професійна програма (ОП) підготовки доктора філософії з політології (052) в  галузі знань 05 
- «соціально-поведінкові науки»  з одного боку, відображає існуючі тенденції в розвитку  політичної 
науки, її міждисциплінарний характер, з іншого –  потреби українського ринку праці у спеціалістах, 
здатних системно, концептуально реагувати на динамічні процеси у політичній сфері, реагувати та 
аналізувати їхній вплив  на всі сфери суспільного буття. 
Проведений самоаналіз дав змогу визначити сильні сторони ОП: 
Сильні сторони ОП:
– формування професійних компетенцій з урахуванням світових вимог до підготовки  фахівців у сфері 
політологічних досліджень які  передбачають набуття теоретичних знань, умінь, навичок та інших 
компетентностей, необхіднихх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних наукових 
проблем у галузі політичної науки та дослідницькій діяльності, оволодіння методологією наукової та 
педагогічної діяльності, проведення власного наукового дослідження, результати якого мають 
наукову новизну, теоретичне та практичне значення.
- інноваційний підхід до змісту навчання, спрямований на підвищення рівня
якості освіти і набуття здобувачами конкурентних переваг на ринку праці за рахунок формування 
професійних компетентностей, знань, умінь та навичок, відповідно до вимог роботодавців; 
– формування в межах освітньої програми загальнонаукових компетентностей, критичного та 
аналітичного мислення, soft skills, що посилює конкуретність здобувачів  вищої освіти  цієї ОП на 
ринку праці;
– формування у випускників ОП навичок роботи з інформацією, ведення пошуку, добору та 
опрацювання наукової інформації, джерел і літератури, підготовки та публікації наукових статей, 
виступів на конференціях, наукових семінарах;
– формування у випускників ОП навичок та вмінь управління інформацією;
– високий рівень професіоналізму викладачів,  які забезпечують освітній процес, систематичне 
підвищення науково-педагогічної кваліфікації, що дає можливість безперервно удосконалювати 
професійні компетенції та педагогічну майстерність, та оновлювати зміст освітніх компонентів на 
основі наукових досягнень і сучасних практик;
– форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам студентоцентрованого підходу і 
принципам академічної свободи, навчання здійснюється в умовах дотримання стандартів академічної 
доброчесності.
За результатами самоаналізу визначено і слабкі сторони ОП, що потребують більшої уваги у 
подальшому вдосконаленні освітнього програми:
– урізноманітнення форм  співпраці з роботодавцями та іншими стейкхолдерами, її нормативне 
оформлення  через укладання договорів;
– вдосконалення методів роботи  зі здобувачами, спрямованих на підготовку наукових пуцблікацій, 
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що відповідають світовим стандартам і зареєстровані у наукометричних базах Scopus або Web of 
Science. 

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО 
планує здійснити задля реалізації цих перспектив?
Реалізація освітньо-професійної програми (ОП) підготовки доктора філософії з політології (052) 
передбачає процедури її постійного перегляду та вдосконалення у відповідності до результатів 
моніторингу, вимог ринку та світових практик. Найближчими  заходами, які плануються, є: 
– вдосконалення форм і методів співпраці з потенційними роботодавцями та стейкхолдерами, 
розширення їхнього кола та формалізація  співпраці з ними;
– подальше підвищення професійного, наукового та методичного рівня науково-педагогічних 
працівників, які забезпечують реалізацію ОП;
– розширення участі аспірантів в міжнародних програмах академічної мобільності.

 
 
          
  

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: 09.04.2020 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

Розвиток інновацій 
та підприємство

навчальна 
дисципліна

SYLABUS_Innovatsii-ta-pidpryiemnytstvo-1.pdf u2/Lw1KTl3gpVpJsNuGUd3KCCD9NjjlL4/HDT6XlBMM= Аудиторія, ноутбук, 
колонки

Інтелектуальна 
власність і 
трансфер 
технологій

навчальна 
дисципліна

SYLABUS-Intelektual-na-1.pdf ezTXb6SporES7EoJXGH0qrrIA4KAf+2/rIBhuzJcaTI= Аудиторія, ноутбук, 
колонки

Інформаційні 
технології та 
програмування

навчальна 
дисципліна

Informatsiyni-tekhnolohii-ta-prohramuvannia.pdf 3ZyVSu3DJDsRbebrf3qYpJBbnrPqc3hM+Cwb1O9jn8E= Аудиторія, ноутбук, 
колонки

Підготовка 
науково-
інноваційного 
проекту

навчальна 
дисципліна

Pidhotovka-naukovo-innovatsiynoho-proektu.pdf Bbhl9ThJAxcz5QYehZpoRupG17Y6yft1Fz/mmkbzAv4= Аудиторія, ноутбук, 
колонки

Психологія вищої 
школи

навчальна 
дисципліна

Psykholohiia-VSH-1.pdf mSIvV/GHPNHUUUOlOjj611PxnkrL8weToevY0jjVG9o= Аудиторія, ноутбук, 
колонки

Педагогіка вищої 
школи

навчальна 
дисципліна

SYLABUS-kursu_Pedahohika-VSH-1.pdf yT+qTl/la5b5erOTZMuEJ9s59WYpgZcBc17/diyko6Y= Аудиторія, ноутбук, 
колонки

Порівняльні та 
регіональні студії 

навчальна 
дисципліна

porivnial_ni_rehional_ni_studii-.-1.pdf LYfqbKJu9Fz9RvbTMAHOG91eazGX8CGwutD1zvg81rg= Аудиторія, ноутбук, 
колонки

Міжнародні 
медійні системи та 
глобальна 
комунікація  

навчальна 
дисципліна

SYLABUS_Mizhnarodni_mediyni_systemy_PRYSYAZHNYUK-
1.pdf

xsyjDOjrPeGD0jQLh5v/Kwo9TBQywhfhQDS6AuyvXDE= Аудиторія, ноутбук, 
колонки

Сучасна 
конфліктологія та 
постконфліктна 
відбудова   

навчальна 
дисципліна

SYLABUS_Suchasna_konfliktolohiia_IZHNIN-1.pdf gKgExhvGSm/NSut+1YiaLHrhiB6koymkAD2tst8LOxU= Аудиторія, ноутбук, 
колонки

Сучасні наукові 
школи вивчення 
міжнародних 
відносин  

навчальна 
дисципліна

SYLABUS_Suchasni_naukovi_shkoly_MV_ROMANYUK-1.pdf hw3WBQoeJLxeZM/6UYw/QJOwAVe3p4NMEREjxPAvmhY= Аудиторія, ноутбук, 
колонки

Сучасні проблеми 
міжнародного 
політичного 
розвитку

навчальна 
дисципліна

SYLABUS_Suchasni_problemy_MPR_POLISHCHUK-1.pdf rYFVqGqXXhRMBK/HVvM0UlA4nGcwJoZzx4NIaOJtHGo= Аудиторія, ноутбук, 
колонки

Форми та способи 
концептуалізації 
ідеї 
пандетермінізму у 
політиці

навчальна 
дисципліна

Formy-ta-sposoby-kontseptualizatsii-idei-
pandeterminizmu-u-politytsi-1.pdf

N6MWelh4GqQqjsMMryGN+Gj4dWMkb6VPqGb1Je9Rz3Q= Аудиторія, ноутбук, 
колонки

Дія принципу 
когерентності у 
нестійких 
політичних 
системах  

навчальна 
дисципліна

Diia-pryntsypu-koherentnosti-u-nestiykykh-politychnykh-
systemakh-1.pdf

uzFwUpBYzkI6qUhTDW1WOWptsZi69uoPRIKLrpzQXuo= Аудиторія, ноутбук, 
колонки

Локальні та 
нелокальні типи 
взаємодії у 
політиці: 
теоретико-
методологічний 
аспект  

навчальна 
дисципліна

Lokal-ni-ta-nelokal-ni-typy-vzaiemodii-u-politytsi-
teoretyko-metodolohichnyy-aspekt-1.pdf

QJPYmBqQeODmlo9FV7h2NYx6J/YnK1Lb2UvHzy7Rrjk= Аудиторія, ноутбук, 
колонки

Співвідношення 
символічних та 
реальних систему 
політиці

навчальна 
дисципліна

Spivvidnoshennia-symvolichnykh-ta-real-nykh-system-u-
politytsi-1.pdf

Kw3nE/WvwagbMd3RdLFf+3UOZr/wjoVcKyI8RO50kPc= Аудиторія, ноутбук, 
колонки

Трансформація 
визначення 
предмету 
політології в історії 
політичної думки

навчальна 
дисципліна

Transformatsiia-vyznachennia-predmetu-politolohii-v-
istorii-politychnoi-dumky-1.pdf

akvYCmnb9d4pE0w+yGm7sExKtX8XOXr/tLT7Mxst+MY= Аудиторія, ноутбук, 
колонки

Політичний процес 
як спрямування 
розвитку 
суспільства 
внаслідок 
взаємодії 
політичних акторів

навчальна 
дисципліна

Politychnyy-protses-iak-spriamuvannia-rozvytku-suspil-
stva-vnaslidok-vzaiemodii-politychnykh-aktoriv-1.pdf

XGO3o3N0Bufrnl6/wSF+j1oTLyHgCWB7IB3vM8AOXWo= Аудиторія, ноутбук, 
колонки

Політична система 
Європейського 
Союзу    

навчальна 
дисципліна

Politychna-systema-YEvropeys-koho-Soiuzu-1.pdf e2hMOXwtObztFcNdiGJLybLo3ElQ0nLoRnLrT5WRVlw= Аудиторія, ноутбук, 
колонки

Кількісні та якісні 
методи і 
інструменти 
аналізу виборчих 
систем   

навчальна 
дисципліна

Kil-kisni-i-iakisni-metody-ta-instrumenty-analizu-
vyborchykh-system-1.pdf

MEQtrWpvjYon6vcNCrVievYGS5Kmv/Bh9it9iazWb+o= Аудиторія, ноутбук, 
колонки

Партії та партійні 
системи в процесі 
трансформації

навчальна 
дисципліна

Partii-ta-partiyni-systemy-v-umovakh-transformatsii-1.pdf tneiqrR7yFy3bJtJiJsC4banrT9isx/+IuTfXto3wLQ= Аудиторія, ноутбук, 
колонки

Системи 
правління. 
Взаємовідносини 
інститутів глави 
держави, 
парламенту та 
уряду

навчальна 
дисципліна

Systemy-pravlinnia.-Vzaiemovidnosyny-instytutiv-hlavy-
derzhavy-parlamentu-ta-uriadu-1.pdf

Qgoc8Wz5CEtjZj6NwKTfPN7TkdREum7JeoXwLcQVdc8= Аудиторія, ноутбук, 
колонки

Іноземна мова за 
фаховим 
спрямуванням

навчальна 
дисципліна

Inozemna-mova-za-fakhovym-spriamuvanniam.pdf rLpvRggNisc+G3EGyJwHWJ7U48QhX8tZMZqxX2N/Ax8= Аудиторія, ноутбук, 
колонки

Філософія навчальна 
дисципліна

SYLABUS-Filosofiia.pdf Cd5fJeP/jChWLZ+4QqMlZZXvpmLCemNwEeuKEbVXrhU= Аудиторія, проектор, 
ноутбук



Науковий семінар навчальна 
дисципліна

Naukovyy-seminar-1.pdf PKz+YV8zKfYx3wiULlmWbBIExMRtmkBM0x8RfXOwoAk= Аудиторія, проектор, 
ноутбук, роздатковий 
матеріал

Сучасні напрямки 
розвитку 
політичної науки

навчальна 
дисципліна

Suchasni-napriamky-rozvytku-politychnoi-nauky-1.pdf AjDwC8evjsOjKpu+HCWgywduOAc5DdEmzXjzV2aZz9w= Аудиторія, проектор, 
ноутбук, роздатковий 
матеріал

Методологія 
підготовки 
наукової публікації

навчальна 
дисципліна

Методологія підготовки наукової публікації.pdf SJYGD1xYqFew886kDTx0akVeFiD1AveJkN/YyJATYzk= Аудиторія, ноутбук, 
колонки

Педагогічна 
практика

практика Положення-про-педагогічну-практику.pdf /PHc1hYSO+yJRxTYzOwj6REDz6wx44bcMp/S6+FssCU= Аудиторія, проектор, 
ноутбук

 
* 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 

215745 Квас Олена 
Валеріївна

завідувач 
кафедри 
загальної 
педагогіки 
та 
педагогіки 
вищої 
школи

0 Педагогіка 
вищої школи

Структурний підрозділ – кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи, завідувач кафедри.
Кваліфікація викладача – Доктор педагогічних наук, Номер диплома: 
ДД № 001384. 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки «Розвиток ідей дитиноцентризму в педагогічній теорії та практиці (друга половина ХІХ ст. – перша половина ХХ ст.)», Номер атестата:12 ПР№009418.

Стаж науково-педагогічної роботи – 21 рік.

1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection; 
1. Квас О.В. Проблема формування образу дитинства в соціально-гуманітарних дослідженнях / О.В. Квас // Людинознавчі студії: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: Видавничий відділ
ДДПУ імені Івана Франка. – Випуск 2/34. – 2016. – С. 90–100. (11 c. / 0,5 д.а.) / IndexCopernicus.
2.Квас О.В. Видова різноманітність музеїв України при навчальних закладах у контексті патріотичного виховання учнів початкової школи/ О.В. Квас, С.В. Волошин // Духовність особистості: методологія, теорія і практика: збірник наукових праць/ Гол. редактор
Г.П. Шевченко. – Випуск 1(76). – Сєвєродонецк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017. – С. 40 –58. (18 c. / 1 д.а.) (співавторство 9 с. / 0,5 д.а.) IndexCopernicus
3.Квас О. Педагогічний потенціал сучасного танцювального мистецтва / О. В. Квас, М. М. Марушка // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. – № 12 (131) грудень. – 2015. – С. 6–9. (4 с. / 0,4 д.а.) (співавторство 3 с. / 0,25 д.а.) IndexCopernicus
4.Квас О. Вплив суспільства на виховні процеси дитини у дослідженнях та публікаціях С. Балея/ О.В. Квас, М.П. Подоляк // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. – №6 (137) червень. – 2016. – С. 6–12. – 0,5 д.а. (співавторство 4 с. / 0,25 д.а.)
IndexCopernicus
5.Квас О. Дитиноцентричні погляди та ідеї у педагогічній спадщині Августина Волошина/ О.В. Квас // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. – №7 (162) липень. – 2018. – С. 12–17. – 0,5 д.а. IndexCopernicus
2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України;
1.Квас О. В. Реалізація ідей Е. Раєрсона в освітньому просторі Канади в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. / Олена Квас // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: збірник наукових праць; редкол. Т.І. Сущенко (голов.
ред.) та ін. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 36 (89). – С. 17–25. – 0,5 д.а.
2. Квас О. В. Педагогічні умови гендерної соціалізації дітей молодшого шкільного віку/ Олена Квас, Лілія Вовк // Педагогічні умови гендерної соціалізації дітей молодшого шкільного віку Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. – №4 (111)
квітень 2014. – С. 7–12. – 0,4 д.а.
3. Квас О. В. Організаційно-педагогічні умови формування соціально-комунікативної компетенції старших дошкільників засобами ігрової діяльності / О.В. Квас, М.М. Айзенбарт // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2015. – №7 (126)
липень.– С. 6–13. – 0,5 д.а. IndexCopernicus
4. Квас О. В. Організація та теоретико-методичне забезпечення дослідно-експериментальної перевірки духовно-моральної вихованості у старшокласників-вихованців навчальних закладів інтернатного типу / О. В. Квас, С. М. Волошин // Педагогіка формування
творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: збірник наукових праць; редкол. Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 39 (92). – С. 227–235 – 0,5 д.а.
5.Квас О. В. Творчо-педагогічна спадщина Івана Франка для дітей молодшого шкільного віку у контексті минулого і сьогодення / О. В. Квас, С. В. Волошин //Український психолого-педагогічний науковий збірник: наукове періодичне видання. – Львів, 2015. –
Вип. 4 (04). – С. 44–46 – 0,45 д.а.
6.Квас О. В. Проблема дослідження підтримки материнства і дитинства в українській виховній традиції / О.В. Квас // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. – №12 (167) листопад. – 2018. – С. 6–12. – 0,7 д.а. IndexCopernicus
7. Квас Олена. Епістеми історії освіти та педагогіки. Рецензія на монографію: Микола Галів. Український історико-педагогічний наратив (середина ХІХ – кінець ХХ ст.): епістемологічні засади. Дрогобич: Посвіт, 2018. 620 с. – Східноєвропейський історичний
вісник / [головний редактор В. Ільницький]. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – Вип. 11. – С.245-247. http://eehb.dspu.edu.ua/article/viewFile/170720/171897 (Web of Science Core Collection)
Участь в конференціях: 2014 – 7, 2015 – 9, 2016-2, 2017 – 3, 2018 – 3.
3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії;
1 монографія, 4 колективні монографії, 5 навчально-методичних посібники (у співавторстві),
4) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня;
захищених кандидатів наук – 7, здійснює керівництво п’ятьох кандидатських досліджень.
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Структурний підрозділ – кафедра психології Львівського національного університету імені Івана Франка, завідувач кафедри.
Кваліфікація викладача –  Кандидат філософських наук,  09.00.01 - онтологія і теорія пізнання, “Формалізація як один з факторів інтеграції наукового знання”, диплом ФС №005062, 25.05. 1983; професор кафедри психології , атестат 12ПР №010694,
30.06.2015, протокол № 3/01-П 
Підвищення кваліфікації: Український католицький університет, кафедра психології та психотерапії (24.05. 2016 − 24.06.2016 р. наказ № 82-0 від 24.05.2016). Тема : «Оволодіння іноваційними методами та засобами навчання». Довідка № 219/16 від 30.06.2016
р.
Львівський національний університет імені Івана Франка (27.01-07.02. 2020) «Цифрові компетенції в освіті», свідоцтво № 04167243/02672-20
Стажування за кордоном: Grant MacEwan Community College, Едмонтон, Альберта, Канада, (1999 р.), Uniwersytet Wroclawski (факультет соціальних наук), Польща, (2014).

1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection;
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) 
2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України; Загалом публікацій 159 (з них наукових - 124: 35статей  у фахових виданнях, 6 статей - за кордоном)
Фахові видання останніх 5 років:
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.
3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії;
1.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. 
2. 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.
3. 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.
4. 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.)
5. Психологічні аспекти комунікаційного менеджменту організації : навч. посібник  − Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 456 с. 
6. Психологія примирення : навч. посібник .− Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. − 294 с.
4) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня; 
Пилат Наталія Іванівна, спеціальність 19.00.05 −  соціальна психологія; психологія соціальної роботи  (дата присудження  −  13 жовтня 2004 року, протокол № 9-11/9, диплом ДК № 025700);
Штепа Олена Станіславівна, спеціальність 19.00.05  −  соціальна психологія; психологія соціальної роботи  (дата присудження  −  12 жовтня 2006 року, протокол № 24-06/9, диплом ДК № 036424);
Кліманська Марина Борисівна, спеціальність 19.00.05−  соціальна психологія; психологія соціальної роботи  (дата присудження  −  20 вересня 2007 року, протокол № 24-06/7, диплом  ДК № 041816);
КарковськаРуслана Ігорівна, спеціальність  19.00.05−  соціальна психологія; психологія соціальної роботи  (дата присудження – 20 вересня 2009 року, протокол № 24-06/7, диплом ДК № 041814);
Чолій Софія Мирославівна, спеціальність  19.00.11  −  політична психологія(рішення Атестаційної колегії від 10 листопада 2011 року,диплом  ДК №001113);
Єсип Мар’яна Зіновіївна, спеціальність 19.00.01 −  загальна психологія;  історія психології (рішення Атестаційної колегії від 26 вересня 2012 року, диплом ДК № 009329).
Гребінь Наталія Валеріївна спеціальність 19.00.01 −  загальна психологія;  історія психології (рішення Атестаційної колегії від 28 лютого  2017 року,  диплом ДК №   040998) 
Мандзик Т.М  19.00.01 - загальна психологія та історія психології (рішення Атестаційної колегії від 5 березня 2019 року,  диплом ДК № 051005)
5) участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”;
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).
6) проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік;
7) робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або Акредитаційної комісії, або їх експертних рад, або міжгалузевої експертної
ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої освіти МОН;
8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного
рецензованого наукового видання;
 З 2005 керувала виконанням наукової теми кафедри психології філософського факультету «Розвиток особистості в умовах  становлення Української держави» (номер держреєстрації 0199U003619); 2006 -2008 − керівник наукової теми кафедри психології
філософського факультету «Психологічний аналіз соціальної активності особистості» (номер держреєстрації 0106U005912); 2009-2011 − керівник наукової теми кафедри психології філософського факультету «Психологічний вимір соціального буття
особистості» (номер держреєстрації 0109U004349);2012-1914 − керівник наукової теми кафедри психології філософського факультету  «Багатовимірність особистості: психологічний ракурс» (номер держреєстрації 0112U003261);  2015-2018− керівник
наукової теми кафедри психології філософського факультету «Психологічні детермінанти розвитку особистості в умовах соціально-політичної трансформації українського суспільства»; 2018-2020 − керівник наукової теми кафедри психології філософського
факультету “Особистість в соціумі: психологічні механізми активності” (Номер держреєстрації: 0118U0006198)
Відповідальна за випуск та член редакційної колегії  Вісника Львівського університету. Серія психологічні науки.
Рецензент  журналу Journal of Education, Culture and Society (Вроцлав, Республіка Польща).
9) керівництво школярем, який зайняв призове місце III-IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Національного центру “Мала
академія наук України”; участь у журі олімпіад чи конкурсів “Мала академія наук України”;
призери III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Національного центру “Мала академія наук України”: 2017 р  Квас В. - ІІІ місце; 2019 р. Гнатко К.-О  - ІІІ місце.
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.
10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу
(наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та
його заступника;
Завідувач кафедри психології філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка
11) участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад);
Виступала як опонент на захисті кандидатських дисертацій: О.В. Фрідман (Спеціалізована вчена рада факультету психології Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка зі спеціальності 19.00.01 – загальна психологія, історія психології, 2010
р.), М.А. Дроздової (Спеціалізована вчена рада Інституту соціальної та політичної психології АПН України, 2010 р.) та Т.В. Кухар (Спеціалізована вчена рада Інституту соціальної та політичної психології АПН України, 2011 р.).
12) наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та/або патентів загальною кількістю два досягнення;
13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування;
Комунікаційний менеджмент і управління трудовими ресурсами в некомерційних організаціях : Метод. посібник − Львів: ІМГС, 2002. – 487с. (Довган Л.)
Розв’язання конфліктів : Метод. посібник − Львів: ІМГС, 2002. – 508 с. (Равчина Т.В.)
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.
14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади
(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та
проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів; керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській
Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря,
головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу;
Студентка Кіт О.Б. (2 місце) у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в галузі «Педагогічна та вікова психологія», що відбувався у південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К. Д. Ушинського у 2015 р.
Студентки Плосконос О. (1 місце) та Мусаковська О. (3 місце) призери  Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Психологія» (теоретична і прикладна психологія), що відбувалася в Переяслав-Хмельницькому державному університеті імені Г. Сковороди у
2017 р. 
15) наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій;
Конфлікти без насильства : Посібник – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2003. – 193с. (Равчина Т.В.)
Адміністративний ресурс у виборчій кампанії та способи його нейтралізації : Навч.  посібн. − Львів: ЦПД ЛНУ ім. І. Франка, 2005. − 160 с. (Романюк А, Скочиляс Л., ін.) 
Співбесіда спеціаліста центру зайнятості з працедавцями (методичний посібник на допомогу фахівцям центру зайнятості) : Метод. посіб. – Львів: Світ, 2005.− 34с. (Туранський Ю.)
16) участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю;
 Асоціація політичних психологів України (участь з 1995 р., голова Львівського відокремленого підрозділу); Товариство конфліктологів України (з 1998 р.), Українська Академія Акмеологічних наук (член-кореспондент з 2009 р.) 
17) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років; 
Працювала асистентом кафедри педагогіки та психології (1984-1987 рр.), доцентом кафедри педагогіки та психології (1987-1991 рр.), доцентом кафедри психології (1991-2004), в.о. завідувача кафедри психології (2004-2006 рр.), завідувач кафедри
психології (2006 р. і до сьогодні).
18) наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років.
Під час визначення рівня наукової та професійної активності науково-педагогічного (наукового) працівника можуть зараховуватися здобутки за попередніми місцями роботи, п’ятирічний строк може продовжуватися на час перерви в роботі з об’єктивних
причин (соціальна відпустка, призов/мобілізація на військову службу чи військова служба за контрактом, тривала хвороба тощо). Для підтвердження кваліфікації науково-педагогічного працівника закладів вищої освіти, в яких здійснюється підготовка
фахівців за мистецькими спеціальностями галузі знань 02 “Культура і мистецтво”, замість наукових публікацій можуть зараховуватися такі здобутки: літературні твори, переклади літературних творів, твори живопису, декоративного мистецтва, архітектури,
архітектурні проекти, скульптурні, графічні, фотографічні твори, твори дизайну, музичні твори, аудіо- та відео твори, передачі (програми) організації мовлення, медіатвори, сценічні постановки, концертні програми (сольні та ансамблеві) кінотвори, анімаційні
твори, аранжування творів, рекламні твори.

Стаж науково-педагогічної роботи – 43 роки. 
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Структурний підрозділ – кафедра психології Львівського національного університету імені Івана Франка. 
Кваліфікація викладача – Львівський національний університет імені Івана Франка, 2008, психологія, магістр психології 
Кандидат психологічних наук, 19.00.05 – соціальна психологія, психологія соціальної роботи,  “Соціально-психологічні чинники уявлень студентської молоді про часову перспективу”;
доцент кафедри психології (АД № 004224).
*  Тест IELTS від Британської Ради, рівень С1, сертифікат № 19UA003322SENO001A від 23 жовтня 2019 року.

1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection;
1. Preferred Interpersonal Distances: A Global Comparison / A. Sorokowska, … O. Senyk, ... & P. Hilpert [and 75 oth.] // Journal of Cross-Cultural Psychology, 2017 – Vol. 48(4). – P. 577-592.
2. Global Study of Social Odor Awareness / Sorokowska, A., … O. Senyk, …  & Karwowski, M. [and 84 oth.]. Chemical Senses. – 2018. – Vol. 20. – P. 1-11.
2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України;
1. Сеник О. М. Дослідження чинників часової орієнтації на майбутнє / О. М. Сеник // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Херсон, 2016. – (Серія “Психологічні науки”). – Вип. 6. – Т. 1. – С. 111-117.
2. Сеник О. М. Дослідження динаміки часової перспективи студентської молоді (на прикладі студентів м. Львова) / О. М. Сеник, Т.М. Мандзик, Р.М. Різник // Теоретичні і прикладні проблеми психології, 2017. – № 1(42). – С. 238-246.
3. Сеник О. М. Час культури і психологічний час особистості: теоретичний огляд зв'язків між концептуалізацією часу в конкретній культурі та індивідуальною часовою перспективою / О. М. Сеник, В. В. Абрамов // Проблеми сучасної психології : збірник
наукових праць Державного вищого навчального закладу “Запорізький національний університет” та Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / За ред. С. Д. Максименка, Н. Ф. Шевченко, М. Г. Ткалич. – Запоріжжя: ЗНУ, 2017. – № 1(11). – С.  0-84.
4. Сеник О. Щоб кинути курити, розвивайте часову орієнтацію на майбутнє / О. Сеник, Р. Різник, І. Горбаль // Психологія і суспільство : укр. терет.-метод. соціогуманіт. часоп. / Тернопіл. держ. екон. ун-т, Ін-т експерим. систем освіти. – Тернопіль, 2017. – № 4
(70). – С. 118-128.
5. Динаміка часової перспективи студентської молоді південно-східних областей України в умовах соціоекономічних змін / О. М. Сеник, В.В. Абрамов, М. С. Гречкосій [та ін.] // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. –  К., 2018. – №
2 (9). – (Серія “Психологія”). – С. 68-72.
3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії;
 Частина колективної монографії: Senyk O. Is the Classical BTP-profile Always the Best One? Some Insights from BTP Measuring in Ukrainian and Polish Student Samples / O. Senyk, A. Kałużna-Welobób // Applied Psychology of Time ; in U. Tokarska ed. – Warsaw: PWN, 2016.
– P. 71-92.
5) участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”;
1. З  вересня 2013 року по квітень 2016 року – учасник академічного проєкту Tempus IMPRESS – Improving the Efficiency of Student Services (у партнерстві з Університетом Нортумбрії (Ньюкасл, Великобританія), в межах якого розроблено навчально-методичний
посібник з академічного курсу «Soft Skills», спрямованого на розвиток академічних і соціальних навичок у студентів.
2. У квітні 2019 року в рамках програми Еразмус+ пройшла стажування у Гумбольдтському університеті Берліна, Німеччина.
8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного
рецензованого наукового видання;
Березень-травень 2019 року — рецензент спеціального випуску журналу Timing & Time Perception видавництва Brill.
16) участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю;
З лютого по жовтень 2018 року – член правління НГО “Міжнародне товариство з часової перспективи” (International Time Perspective Network (ITPN)), яке займається науковою дослідницькою діяльністю, в рамках діяльності товариства була співорганізатором
III міжнародної конференції по часовій перспективі “Celebrating Time: 3rd International Conference on Time Perspective”, 15-19 серпня 2016 року, Копенгаген, Данія.
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Структурний підрозділ – кафедра іноземних мов для природничих факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка.
Кваліфікація викладача – Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, кафедра практичної психології та педагогіки (20.04 – 20.05.2017 р., Довідка №1721/4 від 23.05.2017 р.)
Диплом кандидата наук КД 050729 спеціальність 10.02.04 ‒ Германські мови
Тема дисертації: Жанротвірна лексика англійського неоромантичного екзотико-пригодницького роману

Диплом доктора наук ДД 003566 спеціальність 10.02.04 ‒ Германські мови
Тема дисертації: Лінгвогенологія сучасної науки (на матеріалі англомовних текстів)
Доцент кафедри, атестат АЕ № 000394

Стаж науково-педагогічної роботи – 39,5 років.

1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection;
1. Yakhontova T. “The authors have wasted their time...”: Genre features and language of anonymous peer reviews Topics in Linguistics. 2019. Vol. 20. Iss. 2. P. 67–89. (Scopus)
2. Kruse O., Chitez M., Bekar M., Doroholschi C., Yakhontova T. Studying and developing local writing cultures: An institutional partnership project supporting transition in Eastern Europe’s higher education University Writing in Central and Eastern Europe: Tradition, Transition,
and Innovation Ed. by M. Chitez, C. I. Doroholschi, O. Kruse, L. Salski, D. Tucan. Cham : Springer, 2018. P. 29–44. (WoS)
3. Yakhontova T. Theory and Concepts of English for Academic Purposes, Ian Bruce. Palgrave Macmillan, Houndmills (2015). 228 p. Journal of English for Academic Purposes. 2016. Vol. 21. P. 135–137 (WoS)
4. Foreign language writing in Ukraine: Indefinite past but promising future? Second Language Writing in the Global Context: Represented, Underrepresented, and Unrepresented Voices / ed. by T. Silva, J. Wang, J. Paiz, C Zhang. Beijing : Foreign Language Teaching and
Research Press, 2016. P. 239–258.
5. Yakhontova T. A linguistic and didactic model of teaching English research article writing to doctoral students. Іноземна філологія. 2018. № 131. С. 166–173. (Index Copernicus)
4) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня;
Підготувала вісім кандидатів філологічних наук  за спеціальністю 10.02.04 ‒ Германські мови
8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного
рецензованого наукового видання;
1. Головний редактор фахового збірника наукових праць “Іноземна філологія”.
2. Розробник і тренер Всеукраїнських літніх школ з академічного письма англійською мовою (Київ, 2015; Луцьк-Світязь, 2017)
16) участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю;
Член Європейської асоціації з викладання науково-академічного письма (European Association for the Teaching of Academic Writing).
  Член Європейської мережі з проблем грамотності (European Literacy Network).
Член благодійної організації “Українське фулбрайтівське коло”.

52072 Добуляк Леся 
Петрівна

Доцент 0 Інформаційні 
технології та 
програмування

Структурний підрозділ – кафедра математичного моделювання соціально-економічних процесів Львівського національного університету імені Івана Франка.
Кваліфікація викладача – кандидат економічних наук ДК №025345 від 22.12.2014, тема дисертації: Економіко-математичне моделювання тенденцій розвитку малого бізнесу в Україні»
Наукове 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 «The concept of modelling the tendencies of Ukraine’s small business development». Документ –
відгук про проходження стажування від 18.06.2019 р. 
Сертифікат про проходження курсів «Data Science School».

Стаж науково-педагогічної роботи – 15 років.
1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection;
Potyshniak О. Assessment of the effectiveness of the strategic management system of investment activities of companies / O. Potyshniak, L. Dobuliak, V. Fillipov, Yu. Malakhovskyi, O. Lozova // Academy of Strategic Management Journal,  Volume 18, Issue 4, 2019.
2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України;
1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. Добуляк Л. П. Використання агломеративної кластер-процедури для групування регіонів України за рівнем розвитку малого підприємництва / Л. П. Добуляк, С. Б. Костенко, С. П. Шевчук // Приазовський економічний вісник. – 2019.  – Випуск 4 (15).
3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії;
1. Добуляк Л. П. Регіональна диференціація України за рівнем розвитку малого підприємництва / Л.П. Добуляк // Spatial aspects of socio-economic systems` development: the economy, education and health care. Monograph. Opole: The Academy of Management and
Administration in Opole, 2015. – С. 68 – 75.
2. Dobuliak L. P. Level of small business development in the regions of Ukraine. Strategic management: global trends and national peculiatities. Collective monograph. -  Kielce, Poland, 2019.



185549 Яворська 
Олександра 
Степанівна

Завідувач 
кафедри

0 Інтелектуальна 
власність і 
трансфер 
технологій

Структурний підрозділ – кафедра інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права Львівського національного університету імені Івана Франка, завідувач кафедри.
Кваліфікація викладача – доктор юридичних наук; спеціальність 12.00.03  цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.  
«Договірні зобов’язання про передання майна у власність».
Професор кафедри цивільного права та процесу.

2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України;
1. Яворская А. Интеллектуальное право Украины в системе права Украины / Яворськая А. // Очерки права интеллектуальной собственности. - Сборник статей. Отв. ред. И. В. Спасибо-Фатеева. Харьков. Право. 2018. С. 463-486. (1,1 друк. арк.)
2. Яворська О. Vivere est cogitare / О. Яворська // Актуальні проблеми приватного права. Збірник наукових праць до 85-ти річчя з дня народження і 55-ти річчя науково-педагогічної та громадської діяльності Володимира Васильовича Луця. - Тернопіль.
Підручники і посібники, 2018. С. 73-93. 336с. (0,9 друк. арк.)  
3. Яворська О. Договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності за законодавством України. Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник. 2017. № 8. С. 153-165.( 0, 5 друк. арк.)
4. Яворська О.С. Законодавчі новели щодо захисту авторських і суміжних прав у разі їх порушення з використанням мережі Інтернет. Національний університет «Одеська юридична академія». Часопис цивілістики. Науково-практичний журнал. 2017. Випуск
26. С. 29-33. Одеса, 2017. 116 с. (4 друк. Арк.)
5. Яворська О.С. Завдання та пріоритети у сфері правової охорони інтелектуальної власності / Олександра Степанівна Яворська // Право України. – 2016. – Випуск 11. – С. 92-100. – (0,5 друк. Арк.)
6. Яворська О., Суханов М., Федорчук Ю., Лубчук О. Кому належить скіфське золото? Однозначна відповідь на складне питання Амстердамського окружного суду / Олександра Степанівна Яворська // Право України. – 2017. – Випуск 1. – С.127-139. (0,6 друк.
арк.) 
7. Яворська О.С. Теорія та практика застосування презумпції творчого характеру праці, результатом якої є об’єкт інтелектуальної власності / Олександра Степанівна Яворська // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2017. – Випуск 64. – С. 175 –
182. (0,3 друк. арк.)
8. Яворська О.С. Презумпція творчого характеру праці, результатом якої є об’єкт інтелектуального права: теорія та практика застосування / Олександра Степанівна 
9. Яворська // Національний університет «Одеська юридична академія». Часопис цивілістики. Науково-практичний журнал. – 2017. – Випуск 23. – С.78-83. (0,3 друк. Арк.)
3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії;
Яворська О. С. Правове регулювання обігу цінних паперів : навч. посібник / О. С. Яворська. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 336 с. – (27,09 друк. Арк.).
4) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня; 
 Здійснювала наукове керівництво написанням кандидатської дисертації аспірантами кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права: 
1. Шпуганич І. Благодійні організації як суб’єкти цивільного права. 
2. Дюкарєва К. Охорона прав інтелектуальної власності співавторів творів науки. 
3. Гирич О. Правова охорона товарних знаків за законодавством США. 
4. Андрейчук Л.- Правова  орона комерційних найменувань за   онодавством України та правом ЄС,  с рант 2-го курсу заочної асп.  . 
5. Тарасенко Х. Охорона прав  нтелектуальної власності у сфері  удівництва, аспірантка 1-го курсу  аочної асп. 
6. Попович Ю. – Договір умовного депонування рахунка (ескроу) за законодавством України та правом ЄС,аспірантка 1-го курсу заочної асп. 7. Гуц Н. – Договір колективного управління майновими правами суб’єктів авторського права і суміжних прав,
аспірантка 1-го курсу заочної асп. 
8. Юрків Р. – Примусові ліцензії на об'єкти промислової власності за законодавством України та правом ЄС, аспірант 1-го курсу заочної асп.  Здійснює наукове керівництво докторантами: 
1. Волинець Т. – здобувач наукового ступеня д.ю.н. Теоретико-правові аспекти здійснення та захисту права комунальної власності в Україні;
8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного
рецензованого наукового видання;
Є членом редколегії фахового видання, яке індексується в міжнародній наукометричній базі Index Copernicus «Вісник Львівського університету. Серія юридична».
11) участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад);
Проф. Яворська О. С. є членом спеціалізованої вченої ради в Тернопільському національному економічному університеті по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальностями 12.00.03 (цивільне право та
цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право) та 12.00.07 (адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право).

103627 Осідач Оксана 
Павлівна

Доцент 0 Розвиток 
інновацій та 
підприємство

Структурний підрозділ – кафедра економіки підприємства Львівського національного університету імені Івана Франка.
Кваліфікація викладача – кандидат економічних наук; 
диплом ДК № 004317, рішення Вищої атестаційної комісії України від 13 жовтня 1999р., протокол № 18-06/10);
Тема дисертації: «Форми організації та управління промисловим підприємством в умовах ринкової трансформації економіки України»;
Доцент кафедри економіки підприємства, атестат ДЦ 
№ 008672, рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 23.10.2003р. (протокол № 
4/36-Д)
Відрядження до Вюрцбурзького університету імені Юліуса Максиміляна (Німеччина) в рамках двосторонньої програми обміну, яке відбулось 11.01.2016-06.02.2016 (Наказ ректора від №23 від 11.01.2016р.)

Стаж науково-педагогічної роботи – 28 років.

2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України;
1. Osidach O. Comparative analysis of management styles in European countries / O. Osidach // ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS. SECTIO A. NAUKI HUMANISTYCZNE, SPOŁECZNE I TECHNICZNE -2015-NR 5 (1) –SS.90-98
2. Осідач О.П. Методичні основи формування інноваційних бізнес-моделей / О.П.Осідач // Вісник Львівського Університету. Серія економічна. - 2015. – Випуск 52. – СС. 127-134.
3. Осідач О.П. Форми ризикового фінансування новостворених високотехнологічних gідприємств / О.П.Осідач // Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Фінан¬сове регулю¬вання зрушень в економіці України», 21-22 березня
2017р., Мукачево . Режим доступу: http://msu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/03/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%92%D0%B8%D0%BF%D1%80.pdf – СС.169 — 172
4. Осідач О.П. Теоретичні узагальнення характерних ознак вираженої інноваційної культури у підприємництві / О.П.Осідач // Вісник Львівського Університету. Серія економічна.- 2018. – Випуск 55. – СС. 187-196
5. Осідач О.П. Практичні рекомендації для формування дієвої інноваційної культури у підприємництві / О.П. Осідач // Матеріали IV міжнарод¬ної науково-практич¬ної конференції "Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні», 17-19 жовтня
2019р. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка.-СС.319-322.

219699 Романюк 
Анатолій 
Семенович

Професор 0 Сучасні 
напрямки 
розвитку 
політичної науки

Структурний підрозділ – кафедра політології Львівського національного університету імені Івана Франка, завідувач кафедри політології.
Кваліфікація викладача – Львівський державний університет імені Івана Франка, 1978 р.; спеціальність – історія; кваліфікація - історик. Викладач історії та суспільствознавства.
Доктор політичних наук; 23.00.02 – політичні інститути і процеси;
Тема дисертації: «Порівняльний аналіз політичних систем країн Західної Європи: інституційний вимір». 
Професор кафедри політології. 
Наукове стажування, без відриву, Національний університет «Львівська політехніка» 12.11.2012–12.01.2013; (наказ № 387 від 31.10.12 р.).
Стаж науково-педагогічної роботи – 41 рік.

2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України;
1. Romanyuk A. Ewolucja opozycji politycznej na Ukrainie//Politeja. Studia Ukraiǹskie. – Kraków, 2015, #2(34/1). – S.5-24.
2. Romanyuk A. Regional Dimension of the Political Process in Ukraine: Transformation or Formation?//StudiumEuropyŚrodkowejiWschodniej. – Półrocznik, 2016, #6. – P.8-18.
3.RomanyukA.Peculiartiesofstructuralconstructionandideologicalpositioningoftheall-ukrainianunion “Svoboda” //StudiumEuropy ŚrodkowejiWschodniej. – Półrocznik, 2018, #10. – P.6-19.
4. Romanyuk A., Litwin V. Historical and Current Geopolitical Positioning of Ukraine: is it Central or Eastern Europe? // Politeja. – Kraków, 2018: 15 (6(57). – P.149-167.
5. Романюк А. Внутрішньопартійна демократія як чинник розвитку та оцінки політичних партій України// Вісник Львівського університету. Філософсько-політологічні студії. – 2018, Вип.18.- С.354-362.
6. Романюк А. Литвин В., Інституційні атрибути кількості, розміру та членства в постійних парламентських комітетах у європейських представницьких демократіях: порівняльний аналіз (станом на грудень 2015 року). Політичне життя (Political life). 2016. № 3.
С. 115–141.
7. Романюк А. Литвин В., Конструкції більшості та меншості у сучасних системах всенародних президентських виборів: порівняльний аналіз. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна: Серія "Питання політології". 2015. Вип. 28. С. 5–
21.
8. Романюк А. Литвин В., Концептуалізація і теоретична дистинкція понять "форма державного правління" та "система державного правління" у політичній науці. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: Серія 22.
Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. 2016. Випуск 20. С. 3–12.
9. Романюк А. Литвин В., Техніка "санітарного кордону" до радикальних партій в електоральному та парламент-урядовому зрізі країн Західної Європи. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. 2015. №
3 (77). С. 274–302.
10. Романюк А., Литвин В. Техніка "санітарного кордону" до радикальних партій у країнах Центрально-Східної Європи. Studia Politologica Ucraino-Polona (Українсько-польські політологічні студії). 2014. № 4. С. 130–144.
3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії;
1. Держава Ізраїль: політика і суспільство: навч. посібник/ В.Ханін, А.Романюк, В.Чернін. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 372 с. ( 4,3 др.арк.)
2. Романюк А. Литвин В., Порівняльний аналіз політичних інститутів країн Вишеградської групи та інших країн Центрально-Східної Європи: монографія. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. 548 с.
4) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня;
Лопата М.О. Порівняльний аналіз формування, стабільності та ефективності коаліційних урядів у країнах Вишеградської групи.- Спеціальність 23.00.02. Дис. на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук. – 2015; Панчак-Бялоблоцка Н.В.
Порівняльний аналіз урядів меншості у європейських парламентських демократіях.-Спеціальність 23.00.02. Дис. на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук. – 2017; Литвин В.С. Інституційно-процесуальні та політично-поведінкові атрибути і
різновиди напівпрезидентської системи правління: порівняльний аналіз на прикладі країн Європи. - Спеціальність 23.00.02. Дис. на здобуття наукового ступеня кандидата наук. – 2015.
5) участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”;
1. Проект Посольства Держави Ізраїль по підготовці навчального посібника: Держава Ізраїль: політика і суспільство. 
2. Участь у виконанні проекту № 21910020 у рамках "Вишеградського гранту+" (Visegrad+ Grant) на тему "Удосконалення методів та інструментів політології в Україні: вплив університетів країн Вишеградської четвірки". Проект фінансується через
Вишеградські гранти Міжнародного Вишеградського Фонду та впроваджується на кафедрі політології Львівського національного університету імені Івана Франка (Договір про надання фінансових ресурсів "Вишеградського гранту+" Міжнародного
Вишеградського Фонду № 21910020 від 16 травня 2019 року) (термін виконання проекту – 2019–2020 рр.).
3) Участь у виконанні проекту в рамках Вишеградського гранту університетського навчання (Visegrad University Studies Grant) та Програми "Східне партнерство" (Visegrad 4 Eastern Partnership Program), спрямованому на імплементацію навчального курсу
"Порівняльний аналіз політичних інститутів країн Вишеградської групи й інших країн ЦСЄ" (Договір про надання фінансових ресурсів Вишеградського гранту університетського навчання Міжнародного Вишеградського Фонду № 61450033) (термін виконання
проекту – 2015–2018 рр.).
8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного
рецензованого наукового видання;
Науковий редактор піврічника: Studium Europy Środkowej i Wschodniej. Видається Вищою школою народної господарки в Кутно /Index Copernicus/.
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1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Webof Science Core Collection;
1. Łytwyn W. Ewolucja instytucji prezydentury w politycznej historii Ukrainy: ustanowienie prezydentury, kompetencje, rola i miejsce prezydenta w systemie rządow. Politeja: Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
2015. Nr. 2 (34/1): Studia Ukraińskie. S. 25–62.
2. Lytvyn V. Republicanism with the position of superpresident: differentiation of presidential and semi-presidential systems of government with superpresidents. Studia Politica: Romanian Political Science Review. 2015. Vol. XV. No. 2. P. 289–318.
3. Lytvyn V. Theory and Typology, Challenges and Consequences of Semi-Presidentialism Within Republican Form of Government and Prospects for its Reformation in Ukraine. The Annals of the University of Bucharest: Political Science Series. 2016. Vol. 18. No. 1. P. 35–65.
4. Lytvyn V., Osadchuk I. The Atypicality of Semi-Presidentialism in the Post-Soviet Countries: The Context of the Votes of No Confidence in Governments. Studia Politica: Romanian Political Science Review. 2019. Vol. 19. No. 1. P. 57–82.
5. Romaniuk A., Lytvyn V. Historical and current geopolitical positioning of Ukraine: is it Central or Eastern Europe? Politeja: Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 2018. No. 6 (57). P. 149–167.
 2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України;
1. Литвин В. Гетерогенність і фактори та індикатори типологізації напівпрезидентської системи державного правління: теоретико-методологічний зріз. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. 2017. №
2 (88). С. 318–345.
2. Литвин В. До оцінювання класичних і посткласичних та формулювання оновленого і синтетичного визначень напівпрезиденталізму. Вісник Дніпропетровського університету: Філософія, соціологія, політологія. 2016. № 3. С. 30–46.
3. Литвин В. До структуризації та оновлення типології напівпрезиденталізму на підставі особливостей дуалізму, партійної приналежності і відповідальності виконавчої влади та композиції легіслатур. Історико-політичні проблеми сучасного світу: Збірник
наукових статей. 2019. Вип. 40. С. 26–33.
4. Литвин В. Інституційно-процесуальні та політично-поведінкові варіанти розвитку та реформування напівпрезидентської системи правління в Україні. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. 2018.
Вип. 2 (94). С. 201–221.
5. Литвин В. Конструкції більшості та меншості у сучасних системах всенародних президентських виборів: порівняльний аналіз. Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації. 2015. № 2 (39). С. 19–35.
6. Литвин В. Напівпрезиденталізм у країнах Центрально-Східної Європи: регіонально детерміновані особливості теоретизації та вибору. Вісник Дніпропетровського університету: Філософія, соціологія, політологія. 2017. № 3. С. 92–107.



7. Литвин В. Особливості, логіка та параметри операціоналізації президентсько-парламентського напівпрезиденталізму в країнах Європи. Humanitarian Vision (Гуманітарні візії). 2017. № 3 (1). С. 37–44.
8. Литвин В. Напівпрезиденталізм у Польщі й Україні: концептуалізація, становлення, атрибути та різновиди. Вісник Дніпропетровського університету: Філософія, соціологія, політологія. 2017. № 5. С. 85–98.
9. Литвин В. Особливості та наслідки поділу і дуалізму виконавчої влади в рамках різних видів напівпрезиденталізму. Український часопис конституційного права. 2018. № 4. С. 94–112.
10. Литвин В. Природа, спосіб обрання і легітимність інституту президента як атрибути напівпрезиденталізму: порівняння та узагальнення на прикладі країн Європи. Вісник Дніпропетровського університету: Філософія, соціологія, політологія. 2017. № 2 (36).
С. 30–46.
11. Литвин В. Теоретичні особливості, інституційні ризики та позитиви збалансованого напівпрезиденталізму й перспективи його реформування в Україні. Studia Politologica Ucraino-Polona (Українсько-польські політологічні студії). 2015. № 5. С. 45–54.
12. Литвин В., Осадчук І. Атиповість напівпрезидентських систем державного правління у пострадянських країнах: контекст вотумів недовіри урядам. Politicus. 2018. Вип. 3. С. 49–57.
13. Литвин В., Романюк А. Інституційні атрибути кількості, розміру та членства в постійних парламентських комітетах у європейських представницьких демократіях: порівняльний аналіз (станом на грудень 2015 року). Політичне життя (Political life). 2016. №
3. С. 115–141.
14. Литвин В., Романюк А. Конструкції більшості та меншості у сучасних системах всенародних президентських виборів: порівняльний аналіз. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна: Серія "Питання політології". 2015. Вип. 28. С. 5–
21.
15. Литвин В., Романюк А. Концептуалізація і теоретична дистинкція понять "форма державного правління" та "система державного правління" у політичній науці. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: Серія
22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. 2016. Випуск 20. С. 3–12.
16. Литвин В., Романюк А. Техніка "санітарного кордону" до радикальних партій в електоральному та парламент-урядовому зрізі країн Західної Європи. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. 2015. №
3 (77). С. 274–302.
17. Романюк А., Литвин В. Техніка "санітарного кордону" до радикальних партій у країнах Центрально-Східної Європи. Studia Politologica Ucraino-Polona (Українсько-польські політологічні студії). 2014. № 4. С. 130–144.
3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії;
1.Литвин В. Атрибути та різновиди напівпрезидентської системи правління в Європі: інституційно-процесуальний і політично-поведінковий аспекти: монографія. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. 636 с.
2.Литвин В., Романюк А. Порівняльний аналіз політичних інститутів країн Вишеградської групи та інших країн Центрально-Східної Європи: монографія. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. 548 с.
5) участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”;
1. Координування й участь у виконанні проекту № 21910020 у рамках "Вишеградського гранту+" (Visegrad+ Grant) на тему "Удосконалення методів та інструментів політології в Україні: вплив університетів країн Вишеградської четвірки". Проект фінансується
через Вишеградські гранти Міжнародного Вишеградського Фонду та впроваджується на кафедрі політології Львівського національного університету імені Івана Франка (Договір про надання фінансових ресурсів "Вишеградського гранту+" Міжнародного
Вишеградського Фонду № 21910020 від 16 травня 2019 року) (термін виконання проекту – 2019–2020 рр.).
2. Участь у виконанні проекту в рамках Вишеградського гранту університетського навчання (Visegrad University Studies Grant) та Програми "Східне партнерство" (Visegrad 4 Eastern Partnership Program), спрямованому на імплементацію навчального курсу
"Порівняльний аналіз політичних інститутів країн Вишеградської групи й інших країн ЦСЄ" (Договір про надання фінансових ресурсів Вишеградського гранту університетського навчання Міжнародного Вишеградського Фонду № 61450033) (термін виконання
проекту – 2015–2018 рр.).
8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного
рецензованого наукового видання;
Член редакційної колегії наукових видань, включених до переліку наукових фахових видань України, або іноземних рецензованих наукових видань: 
1. Наукове фахове видання "Історико-політичні проблеми сучасного світу: Збірник наукових статей" (Чернівці);
2. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін (Київ);
3. Науковий журнал (піврічник) "Studium Europy Srodkowej i Wschodniej" (Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Gospodarki Krajowej w Kutnie, Республіка Польща).
14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади
(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та
проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів; керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській
Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря,
головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу;
Участь у підготовці студента (Рішко С.І., спеціальність "політологія") до Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (ІІІ місце, 2019 р., Чернівці)

15242 Шипунов 
Геннадій 
Володимирович

Доцент 0 Методологія 
підготовки 
наукової 
публікації

Структурний підрозділ – кафедра теорії та історії політичної науки Львівського національного університету імені Івана Франка.
Кваліфікація викладача – Львівський національний університет імені Івана Франка, 2004 р., спеціальність –  політологія; Кваліфікація – магістр політології
Кандидат політичних наук; 23.00.02 – політичні інститути та процеси;
Тема дисертації:  «Теоретико- методологічні засади аналізу сучасного авторитаризму (на прикладі Росії та Білорусі)»
Доцент кафедри теорії та історії політичної науки
Доктор політичних наук; 23.00.01 – теорія та історія політичної науки;
Тема дисертації:
«Принципи концептуалізації ідейно-інституційної еволюції лівих політичних партій»
Наукове стажування, без відриву, Національний університет «Львівська політехніка»;
15.11.2012 – 15.12.2012; (наказ № 3932 від 06.11.12 р.).
Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук, ЛНУ ім. Івана Франка,   
05 березня 2019, Диплом ДД №008543.

Стаж науково-педагогічної роботи 10 років.
1)наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection;
1.Шипунов Г. Ліві політичні партії: особливості ідейно-інституційного становлення. Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. 2018. Вип. 16. С. 223–231. (Index Copernicus). 
2.Шипунов Г. Ідеї як основна складова ідеологій політичних партій. Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. 2017. Вип.11. С. 167–173. (Index Copernicus).
3.Шипунов Г. Концептуальні особливості визначення «лівих» та «правих» політичних партій в умовах постіндустріального суспільства. «Грані». Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. 2017. № 1 (141). С. 68–73. (Index Copernicus).
4.Шипунов Г. Ідеологія політичних партій: методологічні засади дослідження. Політикус. Науковий журнал. 2017. Вип. 3. С. 43–47. (Index Copernicus).
5.Шипунов Г. Інституційно-організаційна еволюція політичних партій: методологічні засади дослідження. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія. 2017. Вип. 18. С. 410–417. (Index Copernicus).
2)наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України;
1.Шипунов Г. Анархо-синдикалізм як напрям ідейно-інституційної еволюції лівого політичного руху. Гілея: науковий вісник. 2018. Вип. 130 (3). С. 396–400. (Index Copernicus).
2.Шипунов Г. Політичні партії «нової політики»: основні підходи до концептуалізації й індикатори визначення. Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. 2018. Вип. 17. С. 248–255. (Index Copernicus).
3.Шипунов Г. Єврокомунізм як напрям ідейно-інституційної еволюції комуністичних партій. Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. 2018. Вип. 18. С. 397–403. (Index Copernicus).
4.Шипунов Г. «Третій шлях» та ідейно-інституційна еволюція Соціал-демократичної партії Німеччини. Гілея: науковий вісник. 2018. Вип. 134 (7). С.395–399. (Index Copernicus).
5.Шипунов Г. Специфіка «ліво-правого» партійно-ідеологічного розмежування у посткомуністичних державах. Гілея: науковий вісник. 2018. Вип. 135 (8). С. 313–317. (Index Copernicus).
6.Шипунов Г. Неомарксизм та ідейно-інституційна еволюція лівого політичного руху. Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. 2018. Вип. 19. С. 194–203. (Index Copernicus).
7.Шипунов Г. Концепція «соціалізму в одній країні» та внутрішньопартійна боротьба у РКП(б)/ВКП(б). Гілея: науковий вісник. 2018. Вип. 136 (9). С. 293–296. (Index Copernicus).
8.Шипунов Г. «Третій шлях» та ідейно-інституційна еволюція Лейбористської партії Великобританії. Політикус. Науковий журнал. 2018. Вип. 4. С. 73–77. (Index Copernicus).
9.Шипунов Г. Ідейно-інституційна еволюція КПРС в контексті трансформації політичного режиму СРСР. Гілея: науковий вісник. 2018. Вип. 137 (10). С. 365–369.
10.Шипунов Г. Криза концепції «третього шляху» та перспективні напрями ідеологічної еволюції Лейбористської партії Великобританії. Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. 2018. Вип. 18. С. 297–303. (Index Copernicus).
11.Шипунов Г. В. Постматеріалізм як ціннісна основа «нових лівих» політичних партій. Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. 2016. Вип. 8. С. 23–30.
12.Шипунов Г. «Ліво-праве» партійне розмежування: принципи концептуалізації в сучасній політичній науці. Політикус. Науковий журнал. 2016. Вип. 4. С. 30–36.
13.Шипунов Г. Демократичний політичний режим: теоретико-методологічні підходи до визначення. Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. 2014. Вип. 4. С. 111–118. 
14.Шипунов Г. Авторитарний політичний режим: теоретико-методологічні підходи до визначення. Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. 2014. Вип. 5. С. 329–338.
15.Шипунов Г. Авторитарний режим в Білорусі: історія становлення. «Грані». Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. 2014. № 9 (113). С. 92–99.
16Шипунов Г. Методологічні засади використання категорії «політичний режим» в контексті дослідження посткомуністичних трансформацій. Вісник СевНТУ. Серія: Політологія. 2011. Вип. 123. С. 66–72.
3)наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії;
1.Шипунов Г. Ідейно-інституційний розвиток лівих політичних партій: принципи дослідження: монографія. Львів: Простір-М, 2018. 470 с.
2.Шипунов Г. Багатомандатний округ. Блогерна революція. Ядерне стримування. Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори): навчальний енциклопедичний словник-довідник / за заг. ред. Н. М. Хоми; [І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин,
Г.В. Шипунов та ін.]. Львів: “Новий Світ-2000”, 2015. 492 с. – С. 25; 34–35; 424.
3.Шипунов Г. Демократизація. Консолідація. Лібералізація. Теорія “залежності” (теорія “залежного розвитку”). Толерантність. Транзит (перехід). Транзитологія. Політологія: навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів
акредитації / за наук. ред. д-ра політ. н. Н. М. Хоми [В. М. Денисенко, О. М. Сорба, Л. Я. Угрин та ін.]. Львів: “Новий Світ-2000”, 2014. 779 с. – С. 124–126; 317; 348–349; 659–660; 692–693; 696 –697; 697–699.
4.Шипунов Г. Х. Лінц. Д. Растоу. Ф. Шміттер. Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл. / За заг. ред. Н. М. Хоми [В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]. Львів: “Новий Світ-2000”, 2014. 766 с. – С. 387–
388; 552–553; 725–726.
5.Шипунов Г. Колабораціонізм. Конфедерація. Перехід (транзит). Теорія “залежності” (теорія “залежного розвитку”). Ток-шоу. Транзит (перехід). Транзитні суспільства. Транзитологія. Політологія: сучасні терміни і поняття. Короткий навчальний словник-
довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації. – 3-тє видання, виправлене і доповнене / укладач В.М. Піча; за наук. ред. Л. Д. Климанської, Я. Б. Турчин, Н. М. Хоми. Львів: “Новий Світ-2000”, 2014. 516 с. – С. 166; 178; 285–286; 379–380; 388; 390–391; 391;
391–392.
6.Шипунов Г. Демократизація. “Залежності” теорія (Теорія “залежного розвитку”). Консолідація. “Листи до братів-хліборобів. Про ідею і організацію українського монархізму”.  Лібералізація. Х. Лінц. Д. Растоу. Толерантність. “Теорія нації”. Транзит.
Транзитологія. Ф. Шміттер. Політологія: енциклопедичний словник / [В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин, Н.М.Хома]; за ред. д-ра філос. наук, проф. В. П. Мельника.  Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. 406 с. – С. 74–75; 119; 152; 166–167; 168 –169; 174–175; 296–297;
344; 352–352; 356; 356–358; 394–395.
4)наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня;
1.Леськів Марія Євгенівна (захист кандидатської дисертації відбувся 1 червня 2018 р., м. Львів)
8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного
рецензованого наукового видання;
1.Головний редактор Вісника Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. 
10)організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу
(наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та
його заступника;
1.В.о. завідувача кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. 
11)участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад);
1.Член спеціалізованої ради Д 35.051.17 у Львівському національному університеті імені Івана Франка.
2. Опонування: 
- офіційний опонент на захисті докторської дисертації Яроша Ярослава Богдановича «Політична конкуренція парламентських партій» (Львів, 15 листопада 2019 р.);
- офіційний опонент на захисті кандидатської дисертації Сухорольської Ірини Юріївни «Громадська дипломатія як чинник демократизації політичної системи України» (Львів, 1 квітня 2016 р.);
- офіційний опонент на захисті кандидатської дисертації Харечко Ірини Зеновіївни  «Політико-правові механізми участі громадян у процесі прийняття політичних рішень в умовах електронної демократії» (Львів, 11 вересня 2014 р.);
- офіційний опонент на захисті кандидатської дисертації Шабанова Михайла Олександровича «Антропологічний чинник у розвитку політичних процесів» (Одеса, 26 червня 2013 р.);
- офіційний опонент на захисті кандидатської дисертації  Клима Ігора  Михайловича «Політична криза: аналіз і технології врегулювання в сучасній Україні» (Львів, 6 березня 2013 р.); 
- офіційний опонент на захисті кандидатської дисертації Панчак-Бялоблоцької Надії Василівни «Політична структуризація парламентів країн Центральної Європи» (Львів, 18 травня 2012 р.).
14)керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади
(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та
проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів; керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській
Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря,
головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу;
1.Здійснював керівництво студентами, які здобули призові місця на І та ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з політології.
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Професор 0 Науковий 
семінар

Структурний підрозділ – кафедра теорії та історії політичної науки Львівського національного університету імені Івана Франка.
Кваліфікація викладача – Львівський ордена Леніна державний університет ім. І. Франка – 1987 р. Історія. Викладач історії та суспільствознавства;
Львівська комерційна академія –  2008 р. Правознавство. Спеціаліст
Доктор політичних наук. 23.00.01 – теорія та історія політичної науки.
Свобода особи в українській політичній думці правого спрямування (20-30-х рр. ХХ ст.).
2011 р. Диплом: ДД № 000387;
Професор; Професор кафедри теорія держави і права
2013 р. Атестат професора: 12ПР № 009050
Кафедра історії держави, права та політико-правових учень, Львівський національний університет іменні Івана Франка
Формування нових професійних навичок в педагогічній та науково-дослідній діяльності, вдосконалення методики викладання фахових дисциплін, застосування інноваційних технологій в навчальному процесі. Довідка №1997-С від 06.06.2019 р.;
Сучасна парадигма публічного управління : І Міжнародна науково-практична конференція. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, (Професійна програма стажування – 60 годин ( 2 кредити ECTS). Сертифікат № 1-2019/83
17–18 жовтня 2019 р. Вдосконалення професійної підготовки. Підготовка наукових доповідей та наукових публікацій

Стаж науково-педагогічної роботи – 23 роки
2)наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України;



1.Вдовичин І.Я. Криза суверенної держави і проект владного інституту глобальної спільноти // Вісник Львівського університету. Серія «Міжнародні відносини». – 2015. - №37(3). – С. 17-27.
2.Вдовичин І.Я. Ідея циклічності в політико-правовій думці (Дж. Віко) // Науковий вісник Львівського торговельно-економічного університету. Серія юридична. Зб. наук. праць. – Львів : Видавництво “Растр-7”, 2016. – Вип. №3. – С. 10-25.
3.Вдовичин І.Я. Політико-правові ідеї Е. Берка і сьогодення // Науковий вісник Львівського торговельно-економічного університету. Серія юридична. Зб. наук. праць. – Львів : Видавництво “Растр-7”, 2017. – Вип. №4. – С. 10-25.
4.Вдовичин І.Я. Глобалізація і європейська традиція правоутворення // Науковий вісник Львівського торговельно-економічного університету. Серія юридична. Зб. наук. праць. - Львів: Видавництво "Растр-7", 2017. - Вип. №5. - 292 с. - С. 18-30.
5.Вдовичин І.Я. Технократична модель суспільних відносин в політико-правових поглядах К.-А. Сен-Сімона // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2018. – Вип.
№6. - 264 с. – (Юридичні науки). - С. 8-19.
6.Свобода і відповідальність : консервативна інтерпретація (О. Шпенглер) // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Юридичні науки. Зб. наук. праць. - Львів, 2018. - Вип. 7. - С. 8-18.
7.Вдовичин І.Я. Феномен громадської думки– філософсько–соціологічний аспект  / І.Я. Вдовичин, О.З. Кендус // Гілея. Науковий вісник. – Київ. – 2019. - Випуск 141 (№2). Ч. 2. Філософські науки. – С. 18-22. 
8.Вдовичин І.Я.  Модерн і тиранія (свобода людини в умовах   інформаційного суспільства) // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Юридичні науки. Зб. наук. праць. - Львів, 2019. - Вип. 8. - С. 8-18.
9.Вдовичин І.Я. Міграція як виклик правам і свободі людини  // Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. 2019. Випуск 23. – С. 137-143.
10.Вдовичин І.Я. Формування комплексної міграційної політики як умова забезпечення стабільності країн ЄС / І.В. Вдовичин, Н.М. Наумкіна Політикус. Науковий журнал. Випуск 2.  2019. Одеса. Південноукраїнський національний педагогічний університет імені
К.Д. Ушинського. –  94 с. – С. 22-27.
11.Вдовичин І.Я. Вплив постмодернізму на розбудову моделі мовної політики / І.Я Вдовичин, С. Савойська // Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія політичні науки. – 2019. - № 4. – С. 79-85. – 102 с.
3)наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії; 
1.Вдовичин І. Я., Голинська М. І., Медвідь А. Б. Правоутворення в умовах глобалізації: теоретико – історична традиція та новації: монографія. – Львів: вид. ЛТЕУ, 2017. – 252 с.; 
2.Американський президенціалізм: інститут глави держави в США у персоналіях від зародження до сьогодення. Біографічна енциклопедія; за наук. ред. д-ра політ. н. Н. М. Хоми / О. В. Бабкіна, С. М. Дерев’янко, М. П. Требін та ін.; Львів: Новий Світ-2000, 2018.
– 369 с. (у співавторстві).
4)наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня;
Лукашенко Євген Миколайович. Тема: Межі свободи у політичній доктрині лібералізму Фрідріха фон Гаєка. 23.00.01 – теорія та історія політичної науки кандидата політичних наук (захист відбувся 25 жовтня 2019 рр. )
8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного
рецензованого наукового видання;
Керівник науково-дослідної теми: «Правова держава в умовах глобалізації: теоретико-історична традиція та новації». Номер державної реєстрації: 0118U000034
10)організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу
(наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та
його заступника;
Завідувач кафедри теорії держави і права Львівського торговельно-економічного університету
11)участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад);
Заступник голови спеціалізованої ради Д 35.051.17 (Львівський національний університет імені Івана Франка);
Член редколегії :
1. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Серія: юридичні науки
2. Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії.
13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування;
1.Вдовичин І.Я. Методичні рекомендації до виконання та захисту курсових робіт з навчальної дисципліни «Теорія держави і права» для студентів спеціальності 081 «Право» / уклад. І. Я. Вдовичин, Г.М. Санагурська. – Львів: Видавництво Львівського
торговельно-економічного університету, 2018. – 42 с.
2.Вдовичин І.Я. Історія політичних і правових учень. Методичні вказівки та завдання до семінарських занять, самостійної роботи, поточного та підсумкового контролю знань тести для студентів спеціальності 081«Право» / І.Я. Вдовичин, М.І. Голинська. -
Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2019. – 88 с.
4.Вдовичин І.Я. Історія держави і права зарубіжних краї. Методичні вказівки та завдання до семінарських занять, самостійної роботи, поточного та підсумкового контролю знань тести для студентів спеціальності 081«Право» / І.Я. Вдовичин, М.І. Голинська. -
Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2019. – 92 с.
5.Вдовичин І.Я. Історія держави і права України. Методичні вказівки та завдання до семінарських занять, самостійної роботи, поточного та підсумкового контролю знань тести для студентів спеціальності 081«Право» / І.Я. Вдовичин, М.І. Голинська. -  Львів:
Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2019. – 90 с.
15)наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій;
1.Вдовичин І.Я. Криза інституту суверенної держави і проект вселюдської спільноти  // Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах ближнього зарубіжжя (в контексті євроінтеграційних процесів): Матеріали V міжнародної науково-
практичної інтернет-конференції (Львів, 30 листопада 2015 року) : тези доповідей / Відп. ред П.О. Куцик. - Львів: Камула, 2015. - 516 с. - С. 71-74.
2.Вдовичин І.Я. Клерикальна традиція в українській політико-правовій думці (А. Шептицький) //Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах ближнього зарубіжжя (правові підходи до геополітичних реалій): Матеріали VI міжнародної
науково-практичної інтернет конференції (Львів, 23 грудня 2016 року): тези доповідей / Відп. ред. П.О. Куцик. – Львів : Видавництво "Растр-7", 2016. - 252 с. - С. 59-61.
3.Вдовичин І.Я. Проблема відповідальності людини в українській політико-правовій думці правого спрямування    // Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах ближнього зарубіжжя / Матеріали VIІ міжнародної науково-практичної
Інтернет конференції (Львів, 22 грудня 2017 року): тези доповідей: / Відп. ред. П.О.Куцик. - Львів:  Видавництво «Растр-7», 2017. – С. 85-88. – 536 с.
4.Вдовичин І.Я. Політико-правові механізми удосконалення державно-владних відносин в сучасній Україні // Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах ближнього зарубіжжя / Матеріали VIІ міжнародної науково-практичної Інтернет
конференції (Львів, 22 грудня 2017 року): тези доповідей / Відп. ред. П.О.Куцик. - Львів: Видавництво «Растр-7», 2017. – С. 504-506. – 536 с.
5.Вдовичин І.Я. Глобалізація як виклик свободі людини // Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах ближнього зарубіжжя : Матеріали VIІІ міжнародної науково-практичної Інтернет конференції (Львів, 21 грудня 2018 року): тези
доповідей / Відп. ред. П.О.Куцик. - Львів: Видавництво «Растр-7», 2018. – С. 35-37. – 204 с.
6.Vdovychyn I. Totality As A New Future? Collection of scientific materials International Scientific Conference: “Stability in Unstable World” (22 march 2019) / Ivan Franko National University of Lviv Faculty of International Relations; University of Warmia and Mazury in Olsztyn
Institute of Political Science. - Center of Scientific Research and Development in cooperation with Ivan Franko National University of Lviv and University of Warmia and Mazury in Olsztyn, 2019. – s. 303-307. (332 s.)
7.Вдовичин І.Я. Видавнича діяльність української політичної еміграції у Чехословаччині (20-30 ті рр. ХХ століття) // Видавничий рух в Україні: середовище, артефакти: доп. та повідомл. Міжнар. наук. конф. (Львів, 24-25 жовт. 2019 р.) / НАН України, ЛННБ
України ім. В. Стефаника; наук. ред. Л. Голоата; ред.-упоряд В. Пасічник. Львів,2019. 240 с. (С. 65-67).
8.Вдовичин І.Я. Групове мислення – традиція управління в Україні  // Сучасна парадигма публічного управління : Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції / За наук. ред. к.е.н., доцента Стасишина А.В. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 17–18
жовтня 2019 р. – Львів, 2019. – 629 с. (с.99-102)
16) участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю;
Член Наукового товариства ім. Т. Шевченка

169647 Мальський 
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Декан 0 Сучасні наукові 
школи вивчення 
міжнародних 
відносин  

Структурний підрозділ – кафедра міжнародних відносин і дипломатичної служби Львівського національного університету імені Івана Франка. Декан факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка.
Кваліфікація викладача – Доктор економічних наук, 08.10.02
Територіальні господарські системи і комплекси, 
Еколого-економічні основи розвитку територіальних господарських систем (теоретико-методологічні аспекти) 
Диплом ДН №001948 виданий 26.06.1995 р.
Диплом доктора наук ДД 001946 25.04.2013 р.
Професор кафедри
міжнародних відносин і дипломатичної служби
Атестат професора
ПР № 001272, виданий 28.05.1997р.
Атестат доцента ДЦ 006704 28.11.1988 
Диплом доктора наук ДH 001948 26.06.1995
Стаж науково-педагогічної роботи – 48 років.
1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або WebofScienceCoreCollection;
M. Malskyi, N. Antonyuk, M. Gladysh, O. Krayevska, Regionalism and Spillover Effects: Case of Ukraine. Baltic-Black Sea Regionalisms. Patchworks and Networks at Europe’s Eastern Margins. Springer. – Switzerland, 2020. - P. 207-223.
2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України;
1. M. Malskyy, The concept of “Europe of the Carpathians” in Ukrainian foreign policy on the example of an academic cooperation project (“Carpathian University”). – Warsaw, 2019. - P. 89-94.
2. М. Мальський, М. Мацях, Проблеми наукового визначення та інтерпретації поняття міжнародного порядку. Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. 2017. Випуск 42. С.5-14.
3. Antonyuk N., Malskyy M., Russia’s hybrid warfare against Ukraine in the context of European security / Н. Антонюк, М. Мальський // Вісник Львівського національного університету : Серія міжнародні відносини. – 2016. – Випуск 38. – С. 23-42.
3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії;
1. Н. В. Антонюк, М.З.Мальський– Політичні системи країн Вишеградської четвірки: монографія. Вид-во Львів: Ліга-Прес, 2018.- 164с.
2. M. Malskyy, M. Malska, N. Antoniuk,  Security challenges to international tourism: national and world trends / M.Malskyy, M. Malska, N. Antoniuk // Security of the XXI century: national and geopolitical aspects: collective manograph. – Prague, 2019. – P. 24-29.
4) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня;
Науковий керівник вісьмох кандидатських десертацій на здобуття ступеня кандидата політичних та економічних наук.
8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного
рецензованого наукового видання;
Член редакційної колегії Вісника Львівського університету. Серія Міжнародні відносини. 
Член наукової ради журналу «Стратегічні студії» Варшавського університету, Польща.
Член наукової ради «Журналу Інституту країн Центрально – Східної Європи», Університет Марії Кюрі – Склодовської, м. Люблін (Республіка Польща)  
10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти   підрозділу/відділу
(наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та
його заступника;
Член науково-технічної ради Львівського національного університету імені Івана Франка.
Член вченої Ради факультету міжнародних відносин.
11) участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад);
17) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років;
З 1992 р. – декан факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка; 2001–2015 рр. – завідувач кафедри міжнародних відносин і країнознавства (з 2001 – кафедра міжнародних відносин і дипломатичної служби).

169647 Мальський 
Маркіян 
Зіновійович

Декан 0 Сучасна 
конфліктологія 
та 
постконфліктна 
відбудова   

Структурний підрозділ – кафедра міжнародних відносин і дипломатичної служби Львівського національного університету імені Івана Франка. Декан факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка.
Кваліфікація викладача – Доктор економічних наук, 08.10.02
Територіальні господарські системи і комплекси, 
Еколого-економічні основи розвитку територіальних господарських систем (теоретико-методологічні аспекти) 
Диплом ДН №001948 виданий 26.06.1995 р.
Диплом доктора наук ДД 001946 25.04.2013 р.
Професор кафедри
міжнародних відносин і дипломатичної служби
Атестат професора
ПР № 001272, виданий 28.05.1997р.
Атестат доцента ДЦ 006704 28.11.1988 
Диплом доктора наук ДH 001948 26.06.1995
Стаж науково-педагогічної роботи – 48 років.

1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або WebofScienceCoreCollection;
M. Malskyi, N. Antonyuk, M. Gladysh, O. Krayevska, Regionalism and Spillover Effects: Case of Ukraine. Baltic-Black Sea Regionalisms. Patchworks and Networks at Europe’s Eastern Margins. Springer. – Switzerland, 2020. - P. 207-223.
2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України;
1. M. Malskyy, The concept of “Europe of the Carpathians” in Ukrainian foreign policy on the example of an academic cooperation project (“Carpathian University”). – Warsaw, 2019. - P. 89-94.
2. М. Мальський, М. Мацях, Проблеми наукового визначення та інтерпретації поняття міжнародного порядку. Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. 2017. Випуск 42. С.5-14.
3. Antonyuk N., Malskyy M., Russia’s hybrid warfare against Ukraine in the context of European security / Н. Антонюк, М. Мальський // Вісник Львівського національного університету : Серія міжнародні відносини. – 2016. – Випуск 38. – С. 23-42.
3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії;
1. Н. В. Антонюк, М.З.Мальський– Політичні системи країн Вишеградської четвірки: монографія. Вид-во Львів: Ліга-Прес, 2018.- 164с.
2. M. Malskyy, M. Malska, N. Antoniuk,  Security challenges to international tourism: national and world trends / M.Malskyy, M. Malska, N. Antoniuk // Security of the XXI century: national and geopolitical aspects: collective manograph. – Prague, 2019. – P. 24-29.
4) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня;
Науковий керівник вісьмох кандидатських десертацій на здобуття ступеня кандидата політичних та економічних наук.
8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного
рецензованого наукового видання;
Член редакційної колегії Вісника Львівського університету. Серія Міжнародні відносини. 
Член наукової ради журналу «Стратегічні студії» Варшавського університету, Польща.
Член наукової ради «Журналу Інституту країн Центрально – Східної Європи», Університет Марії Кюрі – Склодовської, м. Люблін (Республіка Польща)  
10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти   підрозділу/відділу
(наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та



його заступника;
Член науково-технічної ради Львівського національного університету імені Івана Франка.
Член вченої Ради факультету міжнародних відносин.
11) участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад);
17) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років;
З 1992 р. – декан факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка; 2001–2015 рр. – завідувач кафедри міжнародних відносин і країнознавства (з 2001 – кафедра міжнародних відносин і дипломатичної служби).

195807 Поліщук 
Микола 
Васильович
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Структурний підрозділ – кафедра політології Львівського національного університету імені Івана Франка.
Стаж науково-педагогічної роботи – 42 роки.
Доцент кафедри політології.
1. Поліщук М., Мороз О. Історичний досвід формування інститутів представницької демократії в Україні та його значення для сучасного державотворчого процесу // Вісник Львівського ун-ту. Серія “Філософські науки”. – Випуск 1. – Львів, 1999. – С. 189-193.
2. Поліщук М., Стасів В. Розбудова демократичної системи в Україні в контексті праці А. де токвіля “Демократія в Америці” // Серія “Міжнародні відносини”. – Випуск 1. – Львів, 2000. – С.158 -165.

45296 Герцюк Дмитро 
Дмитрович

Доцент 0 Педагогіка 
вищої школи

Структурний підрозділ – кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи. Декан факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка.
Кваліфікація викладача – кандидат педагогічних наук, Номер диплома: КН № 010249.13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, «Учительський рух на західноукраїнських землях (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)», доцент Номер атестата: ДЦ АЕ
№ 000845 
Стаж науково-педагогічної роботи – 31 рік.

1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection;
1 стаття у Web of Science Core Collection, 
2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України;
Автор більше 160 наукових праць
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).
3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії;
1 монографія
4) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня;
 Захищених кандидатів наук – 5.

219595 Антонюк 
Наталія 
Володимирівна
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Структурний підрозділ – кафедра країнознавства і міжнародного туризму.
Кваліфікація викладача – доктор історичних наук, 07.00.01 Історія України,
Українське культурне життя в «Генеральній губернії (1939-1944)»
Диплом ДД №001211 виданий 12.04.2000 р. 
Професор кафедри країнознавства і міжнародного туризму
Атестат професора ПР №002889, виданий 17.02.2003 р.
Атестат доцента ДЦ 007400 , виданий 17 квітня 2003 р.

З 10.09.-10.12.2015 р.(наказ №3346 від 15.09.15 р.) Львівський інститут регіональних досліджень НАН України. З 01.09.-31.10.2017 р. (наказ №3003 від 4.09.17 р.) РП, Ополе, університет

Стаж науково-педагогічної роботи – 42 роки.

1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection;
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorid=57204917951
2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України;
1. Russia s hybrid  warfare against Ukraine in the context of European security .// Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. №38 ,    2016,С.23-42.
2.Концептуальні засади місцевого самоврядування : вибрані аспекти // Вісник Львівського університету імені Івана Франка . Серія міжнародні відносини. – 2016 - Вип. 40. - С. 12-21.
3.Вивчення країн та регіонів як найважливіших політико-організаційних одиниць сучасного світу. Кафедрі країнознавства і міжнародного туризму 16 років // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. 2017. Випуск 42. C  115–11517 .
Н. Антонюк. Стан і напрями досліджень регіоналізму та процесів регіоналізації закордонними дослідниками міжнародних відносин //  Вісник Львівського університету . серія міжнародні відносини .  N.-44- 2018- C-8-44
4. Актуальні проблеми українсько-польських відносин у сучасних геополітичних реаліях// Вісник Львівського університету імені і. Франка . Серія міжнародні відносини ,номер 37-3, Львів, 2015, с. 151-165.
3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії;
1. Основи європейської інтеграції. – Посібник, Київ, 2016. – 411 с. (у співавторстві М. Мальська)
2. Європейський Союз: досягнення, проблеми, перспективи / РОЗДІЛ 4 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ: ПОЛІТИКА ЄДНОСТІ У РІЗНОМАНІТНОСТІ // Міжнародні відносини: Політика. Економіка. Право / М. З. Мальський, Ю. М. Мороз, І. І. Іжнін та ін.; за ред. Маркіяна
Мальського, Юрія Мороза. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – С. 187-213.
3. Н. Антонюк, М. Мальський. Політичні системи країн Вишеградської четвірки. – Львів: Ліга-прес, 2018
4) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня;
Науковий керівник п’ятьох кандидатських десертацій на здобуття ступеня кандидата політичних наук: Лідія Кіцила «Зовнішньополітичні аспекти реалізації курсу Чеської Республіки на інтеграцію до Європейського Союзу»(2004р.), О. Краєвська
«Концептуальні засади та інституційні механізми політики ЄС у сфері туризму»( 2007), Маріанна Гладиш «Регіональна інтеграція країн Північної Європи» (2011р. ), Галина Утко-Процик «Міжнародно –політичні основи становлення та функціонування
Європейської служби з питань зовнішньої діяльності ЄС» ( 2014р), Надія Литвин « Зовнішньополітична діяльність Західноєвропейської народної республіки»( 2016 р.)
6) проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік;
8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного
рецензованого наукового видання;
Член редакційної колегії Вісника Львівського університету. Серія Міжнародні відносини. 
Вісних Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм. 
Наукового журналу «Географія і туризм».
10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу
(наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та
його заступника;
Член науково-технічної ради Львівського національного університету імені Івана Франка.
Член вченої Ради факультету міжнародних відносин.
11) участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад);
Член Спеціалізованої вченої ради Д.35.051.25 по військовій історії у Національній академії сухопутних військ гетьмана Петра Сагайдачного
16) участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю- Асоціація дослідників європейських студій , Координатор Інформаційного Центру Європейського Союзу у Львівському національному університеті імені Івана франка 
17) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років.

219699 Романюк 
Анатолій 
Семенович

Професор 0 Науковий 
семінар

Структурний підрозділ – кафедра політології Львівського національного університету імені Івана Франка, завідувач кафедри політології.
Кваліфікація викладача – Львівський державний університет імені Івана Франка, 1978 р.; спеціальність – історія; кваліфікація - історик. Викладач історії та суспільствознавства.
Доктор політичних наук; 23.00.02 – політичні інститути і процеси;
Тема дисертації: «Порівняльний аналіз політичних систем країн Західної Європи: інституційний вимір». 
Професор кафедри політології. 
Наукове стажування, без відриву, Національний університет «Львівська політехніка» 12.11.2012–12.01.2013; (наказ № 387 від 31.10.12 р.).
Стаж науково-педагогічної роботи – 41 рік.

2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України;
1. Romanyuk A. Ewolucja opozycji politycznej na Ukrainie//Politeja. Studia Ukraiǹskie. – Kraków, 2015, #2(34/1). – S.5-24.
2. Romanyuk A. Regional Dimension of the Political Process in Ukraine: Transformation or Formation?//StudiumEuropyŚrodkowejiWschodniej. – Półrocznik, 2016, #6. – P.8-18.
3.RomanyukA.Peculiartiesofstructuralconstructionandideologicalpositioningoftheall-ukrainianunion “Svoboda” //StudiumEuropy ŚrodkowejiWschodniej. – Półrocznik, 2018, #10. – P.6-19.
4. Romanyuk A., Litwin V. Historical and Current Geopolitical Positioning of Ukraine: is it Central or Eastern Europe? // Politeja. – Kraków, 2018: 15 (6(57). – P.149-167.
5. Романюк А. Внутрішньопартійна демократія як чинник розвитку та оцінки політичних партій України// Вісник Львівського університету. Філософсько-політологічні студії. – 2018, Вип.18.- С.354-362.
6. Романюк А. Литвин В., Інституційні атрибути кількості, розміру та членства в постійних парламентських комітетах у європейських представницьких демократіях: порівняльний аналіз (станом на грудень 2015 року). Політичне життя (Political life). 2016. № 3.
С. 115–141.
7. Романюк А. Литвин В., Конструкції більшості та меншості у сучасних системах всенародних президентських виборів: порівняльний аналіз. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна: Серія "Питання політології". 2015. Вип. 28. С. 5–
21.
8. Романюк А. Литвин В., Концептуалізація і теоретична дистинкція понять "форма державного правління" та "система державного правління" у політичній науці. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: Серія 22.
Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. 2016. Випуск 20. С. 3–12.
9. Романюк А. Литвин В., Техніка "санітарного кордону" до радикальних партій в електоральному та парламент-урядовому зрізі країн Західної Європи. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. 2015. №
3 (77). С. 274–302.
10. Романюк А., Литвин В. Техніка "санітарного кордону" до радикальних партій у країнах Центрально-Східної Європи. Studia Politologica Ucraino-Polona (Українсько-польські політологічні студії). 2014. № 4. С. 130–144.
3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії;
1. Держава Ізраїль: політика і суспільство: навч. посібник/ В.Ханін, А.Романюк, В.Чернін. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 372 с. ( 4,3 др.арк.)
2. Романюк А. Литвин В., Порівняльний аналіз політичних інститутів країн Вишеградської групи та інших країн Центрально-Східної Європи: монографія. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. 548 с.
4) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня;
Лопата М.О. Порівняльний аналіз формування, стабільності та ефективності коаліційних урядів у країнах Вишеградської групи.- Спеціальність 23.00.02. Дис. на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук. – 2015; Панчак-Бялоблоцка Н.В.
Порівняльний аналіз урядів меншості у європейських парламентських демократіях.-Спеціальність 23.00.02. Дис. на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук. – 2017; Литвин В.С. Інституційно-процесуальні та політично-поведінкові атрибути і
різновиди напівпрезидентської системи правління: порівняльний аналіз на прикладі країн Європи. - Спеціальність 23.00.02. Дис. на здобуття наукового ступеня кандидата наук. – 2015.
5) участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”;
1. Проект Посольства Держави Ізраїль по підготовці навчального посібника: Держава Ізраїль: політика і суспільство. 
2. Участь у виконанні проекту № 21910020 у рамках "Вишеградського гранту+" (Visegrad+ Grant) на тему "Удосконалення методів та інструментів політології в Україні: вплив університетів країн Вишеградської четвірки". Проект фінансується через
Вишеградські гранти Міжнародного Вишеградського Фонду та впроваджується на кафедрі політології Львівського національного університету імені Івана Франка (Договір про надання фінансових ресурсів "Вишеградського гранту+" Міжнародного
Вишеградського Фонду № 21910020 від 16 травня 2019 року) (термін виконання проекту – 2019–2020 рр.).
3) Участь у виконанні проекту в рамках Вишеградського гранту університетського навчання (Visegrad University Studies Grant) та Програми "Східне партнерство" (Visegrad 4 Eastern Partnership Program), спрямованому на імплементацію навчального курсу
"Порівняльний аналіз політичних інститутів країн Вишеградської групи й інших країн ЦСЄ" (Договір про надання фінансових ресурсів Вишеградського гранту університетського навчання Міжнародного Вишеградського Фонду № 61450033) (термін виконання
проекту – 2015–2018 рр.).
8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного



рецензованого наукового видання;
Науковий редактор піврічника: Studium Europy Środkowej i Wschodniej. Видається Вищою школою народної господарки в Кутно /Index Copernicus/.
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розвитку

Структурний підрозділ – кафедра міжнародних відносин і дипломатичної служби Львівського національного університету імені Івана Франка. Декан факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка.
Кваліфікація викладача – Доктор економічних наук, 08.10.02
Територіальні господарські системи і комплекси, 
Еколого-економічні основи розвитку територіальних господарських систем (теоретико-методологічні аспекти) 
Диплом ДН №001948 виданий 26.06.1995 р.
Диплом доктора наук ДД 001946 25.04.2013 р.
Професор кафедри
міжнародних відносин і дипломатичної служби
Атестат професора
ПР № 001272, виданий 28.05.1997р.
Атестат доцента ДЦ 006704 28.11.1988 
Диплом доктора наук ДH 001948 26.06.1995
Стаж науково-педагогічної роботи – 48 років.

1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або WebofScienceCoreCollection;
M. Malskyi, N. Antonyuk, M. Gladysh, O. Krayevska, Regionalism and Spillover Effects: Case of Ukraine. Baltic-Black Sea Regionalisms. Patchworks and Networks at Europe’s Eastern Margins. Springer. – Switzerland, 2020. - P. 207-223.
2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України;
1. M. Malskyy, The concept of “Europe of the Carpathians” in Ukrainian foreign policy on the example of an academic cooperation project (“Carpathian University”). – Warsaw, 2019. - P. 89-94.
2. М. Мальський, М. Мацях, Проблеми наукового визначення та інтерпретації поняття міжнародного порядку. Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. 2017. Випуск 42. С.5-14.
3. Antonyuk N., Malskyy M., Russia’s hybrid warfare against Ukraine in the context of European security / Н. Антонюк, М. Мальський // Вісник Львівського національного університету : Серія міжнародні відносини. – 2016. – Випуск 38. – С. 23-42.
3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії;
1. Н. В. Антонюк, М.З.Мальський– Політичні системи країн Вишеградської четвірки: монографія. Вид-во Львів: Ліга-Прес, 2018.- 164с.
2. M. Malskyy, M. Malska, N. Antoniuk,  Security challenges to international tourism: national and world trends / M.Malskyy, M. Malska, N. Antoniuk // Security of the XXI century: national and geopolitical aspects: collective manograph. – Prague, 2019. – P. 24-29.
4) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня;
Науковий керівник вісьмох кандидатських десертацій на здобуття ступеня кандидата політичних та економічних наук.
8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного
рецензованого наукового видання;
Член редакційної колегії Вісника Львівського університету. Серія Міжнародні відносини. 
Член наукової ради журналу «Стратегічні студії» Варшавського університету, Польща.
Член наукової ради «Журналу Інституту країн Центрально – Східної Європи», Університет Марії Кюрі – Склодовської, м. Люблін (Республіка Польща)  
10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти   підрозділу/відділу
(наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та
його заступника;
Член науково-технічної ради Львівського національного університету імені Івана Франка.
Член вченої Ради факультету міжнародних відносин.
11) участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад);
17) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років;
З 1992 р. – декан факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка; 2001–2015 рр. – завідувач кафедри міжнародних відносин і країнознавства (з 2001 – кафедра міжнародних відносин і дипломатичної служби).
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0 Філософія Структурний підрозділ – кафедра філософії Львівського національного університету імені Івана Франка.
Кваліфікація викладача – доктор філософських наук, 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії (ДД №004502).
«Філософія громадянського суспільства як інтерпретація свободи і соціальності».
Професор кафедри філософії (12ПР № 004392).
Наукове    стажування Львівський національний аграрний університет, свідоцтво № 159/17 від 25.05.2017.
Стаж науково-педагогічної роботи – 38 років.

1. Karas, A. F. (2019) From practical reason to practical philosophy: implication of the presence of civil status. Comprehension of the formation of the world in different philosophical approaches : collective monograph / Z. M. Atamaniuk, Ye. R. Borinshtein, Yu. А. Dobrolyubska,
V. V. Okorokova, etc. Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. P. 192-217. DOI: DOI https://doi.org/10.36059/978-966-397-145-2/192-217  (SENSE)
2. Karas, A. F. Civil Feelings as the Civilizational Capital. Modern Philosophy in the Context of Intercultural Com-munication: collective monograph / Z. M. Atamaniuk, Ye. R. Borinshtein, N. P. Hapon, Yu. А. Dobrolyubska, etc. Lviv-Toruń: Liha-Pres. 2019. P. 73-106. doi:
https://doi.org/10.36059/978-966-397-173-5/73-106. (SENSE) 
3. Hapon, N. P., Karas, A. F. The socio-ontological aspect of nomadism analysis: the lifeworld of a human and a family // Philosophical and methodological challenges of the study of modern society. Lviv-Toruń. Liha-Pres. (SENSE). 2019. P. 109-127. DOI:
https://doi.org/10.36059/978-966-397-144-5/109-128        
4. Karas, Anatolij. Civil Identity as Ethical Self-Determination.  Proceedings of the XXIII World Congress of Philos-ophy. Volume 68, Greece. 2018. P. 65-69. Web of Science:  WOSUID: 10.5840/wcp232018681513, https://doi.org/10.5840/wcp232018681513 
5. Karas, A. I. Kant on freedom and its contemporary revaluation (book-chapter). Diversity in Unity: Harmony in a Global Age / edited by Hu Xirong. Washington. 2016. P. 115-121. Web of Science: WOSUID:978-1-56518-307-0(pbk.),http://www.crvp.org/publications/Series-III/III-
30.pdf  
6. Karas, A. Between Freedom and Paternalism as Discursive Ethical Practices: Ukraine on the Road to Civil Society (book-chapter). The Dialogue of Cultural Traditions: A Global Perspective / edited by William Sweet. Washington. 2008. P. 167-181. Web of Science: WOSUID:
0000-0001-5446-5370  (http://www.crvp.org/publications/Series-I/I-39.pdf ) .
7. Karas A. “Ukrainian Project” and it’s Discursive-Ethical Obstacles. Proceedings of the XXII World Congress of Philosophy. Volume 50, 200. Social and Political Philosophy. South Korea. 2008. P. 309-315. Web of Science: WOSUID DOI: 10.5840/wcp2220085096  
8. Karas A. Democracy, Rationality and Civil Society. Civil Society as Democratic Practice, (Ser. VII Vol. 22). Ed. A. Perez, S. Patte Gueye, F. Yang. Council for Research in Values & Philosophy Washington D. C. 2005. P.41-55.(314p.) WOSUID:  ISBN1-56518-
223(pbk.)https://books.google.com.ua/books?
hl=uk&lr=&id=lJT6bjP9sLYC&oi=fnd&pg=PA41&dq=Karas+A.+Knowledge,+discourse+and+understanding&ots=nyffKKUXEF&sig=T_QI21XHRqp_JU8iAlAGCDZPcJ8&redir_esc=y#v=onepage&q=Karas%20A.%20Knowledge%2C%20discourse%20and%20understanding&f=false
3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії;
1. Karas Anatolij Person, Freedom and Culture in Discursive-Ethical Dimensions // Philosophy in Time of Social Crisis: Integrity and Dialogue. Essay in Honor of George McLean. Ed. Plamen Makariev. – Sofia: Minerva Publishing House, 2009. – P.239-259. (322p.) (1,5 др. арк..)
2. Karas А. Tożsamość obywatelska jako etyczna samoregulacja / A. Karas // Eropejczyk Tworca Cywilizacji Rozwoju i Postempu / Pod redakcja Andrzeja Goralskiego i Anatolija Karasia. – Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2014. – S. 42-48. 
3. Anatolij Karas. The Chapter VII. Kant on freedom and its contemporary revaluation in Diversity in Unity: Harmony in a Global Age. Chinese Philosophical Studies, XXX, edited by Hu Xirong and Yu Xuanmeng. The Council for Research in Values and Philosophy. Washington,
D.C. 20064, 2015. – P. 115-122.
4. Карась А. Громадянське суспільство як соціальна дійсність «утіленого розуму» / Карась А. // Intelektualisci I mloda inteligencja budowniczymi spoleczenstw obywatelskich: wyzwania, dokonania, zatory, porazki. Pod redakcja Andrzeja Goralskiego I Jana Laszcyka. –
Warszawa: Academia pedagogiki specjalnej, 2015. – S. 40-61.
4) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня;
12 аспірантів і два докторанти одержали дипломи про присудження наукового ступеня.
5) участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”;
Участь у міжнародному науковому проекті: Regional (Directors) coordinators of the Council for Research in Values and Philosophy, USA (RVP)
http://www.crvp.org/council-members/regional-directors/regional-directors.html 
http://www.crvp.org/regional-network/europe/coordinators.html

127597 Рижак 
Людмила 
Віталіївна

Доцент 0 Філософія Структурний підрозділ – кафедра філософії Львівського національного університету імені Івана Франка.
Кваліфікація викладача – кандидат філософських наук, 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. (ФС № 007187)
«Діалектика об’єктивного та суб’єктивного у формуванні суспільного ідеалу».
Доцент кафедри філософії (ДЦ № 048521).
Наукове стажування: Національний лісотехнічний університет України, Програма стажування та звіт про її виконання, 15 травня березня 2017 р.
Стаж науково-педагогічної роботи – 39 років.

2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України;
1.Рижак Л. Дегуманізація життя: соціально-технологічні виклики сучасності / Л. Рижак // Вісник ЛНУ. Серія  філософсько-політологічні студії, 2019. – Вип. 22. – C. 89-95. (0,5) (Index Copernicus).
2.Рижак Л. Технонаука: постлюдина та відповідальність за її майбутнє / В. Мельник, Л. Рижак // Наукові праці. Науковий журнал. Серія “Філософія”. – Миколаїв, 2017. – Вип. 288. – Том.300. – С.84-90. (0,75 д.а.) (Index Copernicus).
3.Рижак Л. Ризик як маркер технологічної інноваційності суспільства / Л. Рижак // Вісник ЛНУ : Філософсько-політологічні студії, 2017. – Вип. 12. – C. 132-138. (0,5) (Index Copernicus).
4.Ryzhak L. Sustainable development of humanity: joint responsibility for the future / L. Ryzhak  // Studium Europy srodkovej i wschodniej. – Polrocznik. – Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Gospodarki Krajowej. – Kutno, 2018. – P. 100-111 (0, 75 д.а., англ).
5.Рижак Л. Людина в лабіринтах віртуальної комунікації мережевого суспільства / Л. Рижак // Quo vadis, hunanitas? – Warszawa – Lwow – Kijow :  Wydawnictwo VERBINUM, 2017. – S. 67-75.  (0,5 д.а.) ( розд. колективної монографії).
6.Рижак Л. Соціальні аспекти наукового пізнання у контексті віртуальних можливостей / Л. Рижак // Філософія. Пізнання. Наука : колект. моногр. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – С.87-104.
 2017. – С. 4-6.
8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного
рецензованого наукового видання;
Член редколегії “Вісника ЛНУ. Серія : філософські науки”.

74728 Цимбалістий 
Ігор Юліанович

Доцент 0 Іноземна мова за 
фаховим 
спрямуванням

Структурний підрозділ – кафедра французької філології Львівського національного університету імені Івана Франка.
Кваліфікація викладача – Львівський національний університет імені Івана Франка,
факультет іноземних мов, кафедра французької філології 
Кандидат філологічних наук, 10.02.05 – романські мови (ДК011231); «Структура та процеси лексикалізації скорочень у сучасній іспанській мові»,
доцент кафедри французької філології. 
Стаж науково-педагогічної роботи – 24 роки.
 

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

 

118725 Львова Лариса 
Федорівна

Доцент 0 Іноземна мова за 
фаховим 

Структурний підрозділ – кафедра французької філології Львівського національного університету імені Івана Франка.
Кваліфікація викладача – Львівський національний університет імені Івана Франка, 1977, романо-германські мови і література, філолог, викладач французької мови.



спрямуванням Кандидат філологічних наук, 10.02.05 – романські мови, (ФЛ№ 012842) «Просторові прикметники та прислівники місця у сучасній французькій мові», доцент кафедри французької філології (ДЦ№ 003499).
Стаж науково-педагогічної роботи – 40 років.

1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Webof Science Core Collection;
Львова Л.Ф. Аргументативне значення висловлення у французькій мові //«Рівень ефективності та необхідність впливу філологічних наук на розвиток мови та літератури»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: м. Львів, 15-16 травня 2015 р.
– Львів: ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2015. –  С. 95-98.
2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:
Львова Л.Ф. Перефразування як когнітивно-дискурсивна стратегія (на матеріалі французької мови) // «Філологічні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Львів, 24-25 жовтня 2014
року. – Львів: ГО «Науково-філологічна організація «ЛОГОС», 2014. – С. 114-116.
3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії:
Львова Л.Ф. Способы выражения директивных речевых актов во французском языке // «Перспективы развития современной филологии»: Материалы VIII международной научной конференции 1-2 октября 2013 года, г.Санкт-Петербург. – С.-Петербург:
«АЙСИНГ», 2013. С.67-72. (ISBN 978-5-91753-075-8)
4) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня;
Структурно-семантична єдність питання і відповіді // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2013 р. (5-6 лютого 2014), Львів, 2014. – C.44.

356981 Колодій 
Антоніна 
Федорівна

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Філософський 
факультет

49 Політичний 
процес як 
спрямування 
розвитку 
суспільства 
внаслідок 
взаємодії 
політичних 
акторів

Кваліфікація викладача – Московський державний університеті імені Ломоносова, 1968
спеціальність – історія;
кваліфікація –історик; викладач історії і суспільствознавства зі знанням іноземної мови
Доктор філософських наук; 09.00.02 – теорія та історія соціалізму 
Тема докторської дисертації: «Соціальна справедливість та її прояв через відносини рівності і нерівності». 
Професор кафедри політології.

2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:
1. Колодій Антоніна. Проблема вибору форми державного правління в Україні (в контексті конституційної реформи) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – 2016 / 3-4 (83-84) – с. 187-211
http://ipiend.gov.ua/publication/naukovi-zapysky-3-4-83-84/  
2. Колодій Антоніна. Деякі теоретичні міркування і практичні пропозиції щодо змісту і структури спеціальності «публічне управління й адміністрування // Ефективність державного управління: науковий вісник ЛРІДУ НАДУ. – Випуск 45. – 2016. – С. 21-31
(фахове, наукометричне видання з державного управління) 
3. Колодій Антоніна. Про феномен революції в контексті сучасності // Вісник Львівського університету. Філософсько-політологічні студії. – 2014. – № 5. – С. 133-143. –  http://filos.lnu.edu.ua/bulletin_philosophy/ua/docs/visnyk05/visnyk05.pdf  
4. Колодій Антоніна. Неоінституціалізм та його пізнавальні можливості в політичних дослідженнях // Вісник Львівського університету. Філософсько-політологічні студії. Випуск 1. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – С. 60-69.  –
www.franko.lviv.ua/faculty/Phil/visnyk_fil_pol_1.doc 
5. Колодій Антоніна. Транзитологічна парадигма суспільних змін у світлі Помаранчевої революції // Демократичний транзит в Україні: підсумки електорального циклу 2004-2007 рр. – Наукові записки НУ „Острозька академія”. Серія „Політичні науки”. Випуск 3.
– Острог: Вид-во НУ „Острозька академія”. – 2008. –  С. 7-24. 
6. Колодій А."Олігархи" й "олігархія": зміст понять та українська політична дійсність // Наукові записки НаУКМА. Політичні науки. – Вип. 19. – 2001. – С. 31-35.  
7. Колодій Антоніна. Концепція публічного (нового) врядування в її застосуванні до демократичних і перехідних систем // Демократичне врядування : науковий вісник ЛРІДУ НАДУ при Президентові України. – 2012. – № 10. [Електронний ресурс] http://political-
studies.com/?p=862   (фахове електронне видання з держуправління) 
3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії:
1. Основи демократії. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. Затверджено Міністерством освіти і науки України / За заг. ред. А.Ф. Колодій. Третє видання, оновлене і доповнене. — Львів: Астролябія, 2009. — 832 с.  (1-ше вид. – 2002 р., 2-ге –
2004)
2. Політологія. Кн. перша: Політика і суспільство. Кн. друга: Держава і політика. Підручник для вузів. Допущено Міністерством освіти / А. Колодій, Л. Климанська, Я. Космина, В. Харченко. За науковою редакцією Антоніни Колодій. – 2-е видання, перероблене і
доповнене. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 664 с., ілл. (1-ше вид. – 2000 р.)
3. Колодій Антоніна. Національний вимір суспільного життя. – Львів: Астролябія, 2008. – 352 c. 
4. Колодій Антоніна. На шляху до громадянського суспільства. Теоретичні засади й соціокультурні передумови демократичної трансформації в Україні. Монографія. – Львів: Червона Калина, 2002. – 276 с. 
5. Колодій Антоніна. Нація як суб’єкт політики. - Львів: Кальварія, 1997. – 55 с. 
6.Колодий А.Ф. Социальное равенство и справедливость: проблемы теории и практики. – Львов: Свит, 1991. – 198 с. 
4) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня:
Здійснювала керівництво науковою роботою 7 колишніх аспірантів, які захистили дисертації і тепер працюють викладачами та керівниками підрозділів в університетах України: Мороз О.Ю., Лазор А.О., Лебедюк В.В., Наход М.А., Олійник Н.Ю., Корнат Л.Я.
5) участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”:
Двічі була Фулбрайтівським стипендіатом: 
у 2003-04 р. досліджувала проблеми національної консолідації в Інституті Кеннана Дослідницького центру ім. Вудро Вільсона у Вашингтоні (округ Колумбія, США);
у 1994 р. за Програмою наукових обмінів ім. Фулбрайта досліджувала роль груп інтересів і груп тиску в політичному процесі, а також теорію і практику громадянського суспільства у Браунському університеті (м. Провіденс, шт. Род-Айленд; США). 
У 1998-2009 роках була активною учасницею українсько-канадських проектів "Демократична освіта" та "Розбудова демократії", у межах яких стажувалася в університеті «Квінз» (м. Кінгстон, пров. Онтаріо) в 1999; пізніше – очолювала  авторські колективи та
здійснювала наукове редагування трьох видань книги "Основи демократії", читала лекції для викладачів, які викладають однойменний курс в університетах України;
З 1996 по 2010 рік брала участь у декількох освітніх і наукових програмах Центральноєвропейського [соросівського] університету в Будапешті (Угорщина), де підготувала навчально-методичні розробки трьох навчальних курсів («Теорія і практика
громадянського суспільства», «Соціологія націй», «Етнонаціональна політика») та виконала наукове дослідження про становлення громадянського суспільства в Україні.
У 2008-2010 рр. спільно з польськими та німецькими науковцями брала участь у підготовці й редагуванні двох колективних монографій, присвячених аналізу трансформаційних процесів у країнах Центральної та Східної Європи.
7) робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або Акредитаційної комісії, або їх експертних рад, або міжгалузевої експертної
ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої освіти МОН:
  У 2010-12 роках була членом експертної ради ВАК України з державного управління (за спеціальністю: «теорія та історія державного управління»)
8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного
рецензованого наукового видання:
Працюючи завідувачем кафедри політичних наук і філософії, була керівницею наукових тем: «Концептуальні засади трансформації владних інститутів, процесу вироблення і здійснення публічної політики»; «Демократичне врядування і публічне
адміністрування: проблеми вимірювання й аудиту»; «Публічна політика, публічне врядування й адміністрування: питання теорії, методології, практики»;
      Була членом редакційних колегій: фахового видання з політології «Українська національна ідея»; фахових видань з державного управління «Ефективність державного управління» та «Демократичне врядування» (електронна форма); міжнародного
часопису «Агора» (Київський офіс американського Інституту Кеннана).
10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу
(наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та
його заступника:
      У 2004-5 н.р. завідувала кафедрою політології Київського міжнародного університету;
   У 2005 – 2016 роках завідувала кафедрою політичних наук і філософії Львівського регіонального інституту державного управління (ЛРІДУ НАДУ при Президентові України)
11) участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад):
Була членом спеціалізованої вченої ради в ЛНУ ім. Івана Франка з філософії і політичних наук, пізніше - окремо з політичних наук – від початку 1990-х років і до 2014 р. (К 35.051.17)
Була членом спеціалізованих вчених рад з етнополітології в ЛНУ ім.. Івана Франка (К 35.051.11), а також Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича (Д 35.222.01) 
   З 2007 по 2016 була членом і (певний час) заступником голови спеціалізованої вченої ради з державного управління в ЛРІДУ НАДУ (К 35.860.01)
13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування:
1. Колодій А. Ф. Політичні інститути і процеси: порівняльний аналіз. Навчально-методичні рекомендації з модулів "Політичні інститути і процеси" та "Порівняння політичних систем" для слухачів спеціальності "Публічне адміністрування". – Львів: ЛРІДУ НАДУ,
2010. –   32 с. 
2. Політологія. Збірник вправ і завдань для самостійної роботи. Глосарій. / Методичний посібник до підручника „Політологія”. За редакцією Антоніни Колодій. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 278 с. 
3. Theory and Practice of Civil Society. A syllabus / Lecturer Antonina Kolodii // CDC Syllabi Collection. — Budapest: CEU, 2002 – http://www.ceu.hu/crc/cdc/index.html; http://www.ceu.hu/crc/cdc_appl.htmlSyllabi of Previous Grantees 
4. Колодій А. Ф., Буник М. З. та інші. Демократичне врядування і публічне адміністрування: проблеми вимірювання й аудиту: науково-методичний посібник. – К.:  НАДУ, 2011. – 52 с. 
5. Гук О.І., Колодій А.Ф. Культура та етика демократичного врядування: навчальний посібник. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2011. – 108 с. 
15) наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій:
1. Українці утверджуються як нація, що вміє за себе постояти / Антоніна Колодій для IА ZIK до Дня Незалежності. 21 серпня, 2015. - http://zik.ua/ua/analytics/2015/08/21/ukraintsi_utverdzhuyutsya_yak_natsiya_shcho_vmiie_za_sebe_postoyaty_618118
2. Антоніна Колодій. Феномен Майдану в контексті пошуку моделі врядування в Україні // Агора. – Випуск 13 : Революція відбулася: що далі? – К.: Стилос, 2014. С. 22-36.  
3. Антоніна Колодій: Якщо влада буде глуха, Майдан має право на радикалізацію // Виступ на Євромайдані у Львові 6 грудня 2013 р. // http://zik.ua/ua/news/2013/12/06/antonina_kolodiy_yakshcho_vlada_bude_gluha_maydan_maie_pravo_na_radykalizatsiyu_445379 
4. У питаннях конституціоналізму я великий консерватор. Думка експерта [Юрій Таран] / Тема: Українській Конституції 10 років від „однієї з найкращих в Європі” до правового хаосу // Діалог – 06. 2006 – http://dialogs.org.ua/dialog.php?id=54&op_id=915#915
5. Колодій Антоніна. Нетерплячка як синдром. Думка експерта [Юрій Таран] / Тема: Майдан, рік по тому // Незалежне інтернет-видання Діалог, 29.11.05 / http://dialogs.org.ua/ru/dialog/opinion/26/689#op689 
6. Колодій А. Україна все ще залишається в стані перехідної невизначеності. Думка експерта [Юрій Таран] / Тема: Демократія по-українськи. // Діалог  – лютий, 2004 –http://dialogs.org.ua/ru/dialog/opinion/8/214#op214 
7. "Від перестановки слів Україна не стане іншою" / А. Колодій про підводні камені політичної реформи [Наталія Балюк] / Високий замок. – 2003. – 24 березня 
8. "Тільки у тоталітарній державі наша хата – скраю" / Політолог Антоніна Колодій про фортецю громадянського суспільства  [Тетяна Вергелес] // Високий замок. 2003. – 21 січня. 
9. "Хто зрубає гілку, на якій сидить?" Деякі міркування щодо обмеження терміну перебування народних депутатів у Верховній Раді [Наталія Балюк] // Високий замок. – 2002. – 8-14 березня.
10. "Важко бути в опозиції, коли влада без позиції"  / Анатомія опозиції  від Антоніни Колодій [Наталія Балюк] // Високий замок. – 1999. – 30 липня. 
11. Antonina Kolodii. The Presidential Election in Ukraine: Mirror of f Society In Transition (with the assistance of S. D. Shenfield) ("Президентські вибори як дзеркало перехідного суспільства в Україні") // Johnson's Russia List,  #4028, 12 January 2000; The Ukraine List
(UKL) –  # 71, complied by Dominique Arel, 20 Jan 2000 (Стаття англ. мовою інтернеті).
16) участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю:
Член Української асоціації політологів (з 1991 р.); 
Член Всеукраїнської асоціації політичних наук (після 2005 р.);
Член-засновник Українського фонду "Громадська думка" (1997-2017), у якому брала участь у складанні запитальників, а також в аналізі й популяризації результатів опитувань громадської думки.
Член Українського Фулбрайтівського кола;
Керівник Асоціації випускників інституту Кеннана (у 2011-2018 роках). 
17) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років:
Викладала політологію з 1989 по 2016 рік у різних вишах (НУ«ЛП», ЛНУ, НаУКМА, КИМУ, ЛРІДУ НАДУ.
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Структурний підрозділ – кафедра міжнародних відносин і дипломатичної служби Львівського національного університету імені Івана Франка, завідувач кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби.
Кваліфікація викладача – Доктор економічних наук, 08.00.02, світове господарство і міжнародні економічні відносини,
Міжрегіональна структурна взаємодія економіки України з національними господарськими системами країн Центрально-Східної Європи. ДД № 001946,  25.04.13р.

Професор кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби 2014 р.
12ПР № 011174

Стаж науково-педагогічної роботи – 42 роки.

1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection;
Civilizational Structure of Regional Integration Organizations, Przegląd Strategiczny 2019
2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України;
1. Присяжнюк Ю.И. Сущность международной информации в информационной политике государства в условиях глобализации / Присяжнюк Ю.И., Саврук М.В. // Известия вузов Кыргызстана. – 2017 – № 1 – С. 190-194. 
2. Prysiazhniuk Yuriy. Kwesta bezpieczeństwa ekonomicznego w warunkach wojny / Yuriy Prysiazhniuk, Ivan Mykhasiuk // Administracja wobec uwarunkowań bezpieczeństwa. – Pułtusk – 2017 – C. 199-206.
3. Models of Economic Space Ecologization under the Conditions of Sustainable Development  / kwartalnik „Historia i Polityka”, N 28(35), 2019
4. Інструменти екологічної дипломатії на прикладі Китаю / Вісник Львівського університету: Серія Міжнародні відносини. – 2019. – № 46
5. Удосконалення методології фінансового забезпечення регіональної політики України в контексті євроінтеграції./ вісн. ЛІЕТ - №13. – 2018. – С. 9-18.
3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії;
Монографії:
1.Присяжнюк Ю.І. Міжрегіональна cтруктурна взаємо¬дія економіки Укра¬їни з національними господарськими сис-темами країн Цент¬рально-Східної Європи //  монографія. – ЛНУ імені Івана Франка. – Львів, 2012. – 536 с.
2.Присяжнюк Ю.І. Михасюк І.Р. Глобальні світові відносини: місце України // монографія. – ЛНУ імені Івана Франка. – Львів, 2011. – 216 с.
3.Присяжнюк Ю.І. Глобальний вимір зовнішньоекономічних зв’язків України // монографія. – ЛНУ імені Івана Франка. – Львів, 2009. – 272 с.
4.Присяжнюк Ю.І. Михасюк І.Р. Глобальні проблеми євроінтеграції і Україна // монографія. – ЛНУ імені Івана Франка. – Львів, 2008. – 240 с.
5 Співпраця країн-членів Європейського союзу в галузі безпеки і оборони // монографія. – Львів: ЛНУ – 1999. – 92 с.
Навчальні посібники: 
1.Міжнародні відносини (Історія. Теорія. Економіка) За ред. М.З. Мальського, Ю.М. Мороза / Навчальний посібник – Львів: ЛНУ – 2002. – С. 323-361.
2.Міжнародні відносини (Історія. Теорія. Економіка) За ред. М.З. Мальського, Ю.М. Мороза. / Навчальний посібник. - Київ: Знання – 2010. – 463 с. С. 463-497.



3.Український дипломатичний словник / Навчальний посібник. - Друге видання перебілене і доповнене – К: Знання – 814 с. С.31.
4) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня;
Сагай Ірини Миколаївни. Тема дисертації: Політика Союзної Республіки Югославія щодо подолання наслідків міжнародної ізоляції 
(1992 – 2006), захист відбувся 4 липня 2011 р. 
Трофимчук Анни Павлівни. Тема дисертації: Зовнішньоторговельне співробітництво України з країнами Східної Азії в умовах глобалізації, захист відбувся 2 липня 2017 р.
Мустафазаде Парвана Телман Кизи. Тема дисертації: Зовнішня політика Азербайджанської республіки в Каспійському регіоні 23 листопада 2019 р.
6) проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік;
7) робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або Акредитаційної комісії, або їх експертних рад, або міжгалузевої експертної
ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої освіти МОН;
 Голова експертної комісії про проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Міжнародні відносини , суспільні комунікації і регіональні студії» в Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, наказ МОН України
від 09.11.2018 р. №1846.
 Член експертної комісії про проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Міжнародні відносини , суспільні комунікації і регіональні студії» в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету ім.
Тараса  Шевченка. Квітень 2017 р.
 Голова експертної комісії про проведення ліцензування освітньо-професійного рівня бакалавр «Міжнародні економічні відносини» в Дніпровському університеті митної справи та фінансів. 2017 р.
10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу
(наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та
його заступника;
Завідувач кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка
11) участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад);
 Завідувач кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка
 Голова спеціалізованої вченої ради зі захисту дисертацій за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини наказ МОН №793 від 04.07.2014 р.
Офіційний опонент: 
Bohdan Fedirko. Pracia doktoranskia: “Międzynarodowe uwarunkowania polityki zagranicznej Republiki Gruzji” Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora. Pultusk 2013. Polska.
Пашаєва Техруна Горхмаз огли. Тема дисертації: «Інструменти фінансової підтримки регіонального розвитку в ЄС», подану на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні
відносини. Київ 2019 р.
Коваленко Роман Сергійович. Тема дисертації: «Торговельно-економічні відносини України та Турецької Республіки: євро інтеграційний контекст», подану на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – світове
господарство і міжнародні економічні відносини. Харків 2019.
Пасмор Марина Сергіївна. Тема дисертації: БІКС як над інтеграційне утворення в умовах глобальних викликів. Харків 2016, подану на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні
економічні відносини.
14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади
(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та
проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів; керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Параолімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській
Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря,
головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу;
Куряча Владислава. Всеукраїнська студентська олімпіада студентів міжнародників ІІІ місце ( м. Остріг)
16) участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю;
Українська Асоціація Викладачів і Дослідників Європейської Інтеграції
Центр міжнародної безпеки і партнерства.
ГО «Координаційний центр міжнародного діалогу Україна ЄС»
17) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років.
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Структурний підрозділ – кафедра політології Львівського національного університету імені Івана Франка.
Кваліфікація викладача – кандидат політичних наук; 23.00.02 – політичні інститути і процеси;
Тема дисертації: «Порівняльний аналіз стабільності урядів країн Центральної Європи та України»
Доцент кафедри політології
Доктор політичних наук; 23.00.02 – політичні інститути і процеси;
Тема дисертації:
«Інституційно-процесуальні та політично-поведінкові атрибути і різновиди напівпрезидентської системи правління: порівняльний аналіз на прикладі країн Європи»
Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук, ЛНУ ім. Івана Франка,   
6 жовтня 2018 р., диплом ДД №008035
Стаж науково-педагогічної роботи – 9 років.

1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Webof Science Core Collection;
1. Łytwyn W. Ewolucja instytucji prezydentury w politycznej historii Ukrainy: ustanowienie prezydentury, kompetencje, rola i miejsce prezydenta w systemie rządow. Politeja: Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
2015. Nr. 2 (34/1): Studia Ukraińskie. S. 25–62.
2. Lytvyn V. Republicanism with the position of superpresident: differentiation of presidential and semi-presidential systems of government with superpresidents. Studia Politica: Romanian Political Science Review. 2015. Vol. XV. No. 2. P. 289–318.
3. Lytvyn V. Theory and Typology, Challenges and Consequences of Semi-Presidentialism Within Republican Form of Government and Prospects for its Reformation in Ukraine. The Annals of the University of Bucharest: Political Science Series. 2016. Vol. 18. No. 1. P. 35–65.
4. Lytvyn V., Osadchuk I. The Atypicality of Semi-Presidentialism in the Post-Soviet Countries: The Context of the Votes of No Confidence in Governments. Studia Politica: Romanian Political Science Review. 2019. Vol. 19. No. 1. P. 57–82.
5. Romaniuk A., Lytvyn V. Historical and current geopolitical positioning of Ukraine: is it Central or Eastern Europe? Politeja: Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 2018. No. 6 (57). P. 149–167.
 2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України;
1. Литвин В. Гетерогенність і фактори та індикатори типологізації напівпрезидентської системи державного правління: теоретико-методологічний зріз. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. 2017. №
2 (88). С. 318–345.
2. Литвин В. До оцінювання класичних і посткласичних та формулювання оновленого і синтетичного визначень напівпрезиденталізму. Вісник Дніпропетровського університету: Філософія, соціологія, політологія. 2016. № 3. С. 30–46.
3. Литвин В. До структуризації та оновлення типології напівпрезиденталізму на підставі особливостей дуалізму, партійної приналежності і відповідальності виконавчої влади та композиції легіслатур. Історико-політичні проблеми сучасного світу: Збірник
наукових статей. 2019. Вип. 40. С. 26–33.
4. Литвин В. Інституційно-процесуальні та політично-поведінкові варіанти розвитку та реформування напівпрезидентської системи правління в Україні. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. 2018.
Вип. 2 (94). С. 201–221.
5. Литвин В. Конструкції більшості та меншості у сучасних системах всенародних президентських виборів: порівняльний аналіз. Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації. 2015. № 2 (39). С. 19–35.
6. Литвин В. Напівпрезиденталізм у країнах Центрально-Східної Європи: регіонально детерміновані особливості теоретизації та вибору. Вісник Дніпропетровського університету: Філософія, соціологія, політологія. 2017. № 3. С. 92–107.
7. Литвин В. Особливості, логіка та параметри операціоналізації президентсько-парламентського напівпрезиденталізму в країнах Європи. Humanitarian Vision (Гуманітарні візії). 2017. № 3 (1). С. 37–44.
8. Литвин В. Напівпрезиденталізм у Польщі й Україні: концептуалізація, становлення, атрибути та різновиди. Вісник Дніпропетровського університету: Філософія, соціологія, політологія. 2017. № 5. С. 85–98.
9. Литвин В. Особливості та наслідки поділу і дуалізму виконавчої влади в рамках різних видів напівпрезиденталізму. Український часопис конституційного права. 2018. № 4. С. 94–112.
10. Литвин В. Природа, спосіб обрання і легітимність інституту президента як атрибути напівпрезиденталізму: порівняння та узагальнення на прикладі країн Європи. Вісник Дніпропетровського університету: Філософія, соціологія, політологія. 2017. № 2 (36).
С. 30–46.
11. Литвин В. Теоретичні особливості, інституційні ризики та позитиви збалансованого напівпрезиденталізму й перспективи його реформування в Україні. Studia Politologica Ucraino-Polona (Українсько-польські політологічні студії). 2015. № 5. С. 45–54.
12. Литвин В., Осадчук І. Атиповість напівпрезидентських систем державного правління у пострадянських країнах: контекст вотумів недовіри урядам. Politicus. 2018. Вип. 3. С. 49–57.
13. Литвин В., Романюк А. Інституційні атрибути кількості, розміру та членства в постійних парламентських комітетах у європейських представницьких демократіях: порівняльний аналіз (станом на грудень 2015 року). Політичне життя (Political life). 2016. №
3. С. 115–141.
14. Литвин В., Романюк А. Конструкції більшості та меншості у сучасних системах всенародних президентських виборів: порівняльний аналіз. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна: Серія "Питання політології". 2015. Вип. 28. С. 5–
21.
15. Литвин В., Романюк А. Концептуалізація і теоретична дистинкція понять "форма державного правління" та "система державного правління" у політичній науці. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: Серія
22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. 2016. Випуск 20. С. 3–12.
16. Литвин В., Романюк А. Техніка "санітарного кордону" до радикальних партій в електоральному та парламент-урядовому зрізі країн Західної Європи. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. 2015. №
3 (77). С. 274–302.
17. Романюк А., Литвин В. Техніка "санітарного кордону" до радикальних партій у країнах Центрально-Східної Європи. Studia Politologica Ucraino-Polona (Українсько-польські політологічні студії). 2014. № 4. С. 130–144.
3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії;
1.Литвин В. Атрибути та різновиди напівпрезидентської системи правління в Європі: інституційно-процесуальний і політично-поведінковий аспекти: монографія. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. 636 с.
2.Литвин В., Романюк А. Порівняльний аналіз політичних інститутів країн Вишеградської групи та інших країн Центрально-Східної Європи: монографія. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. 548 с.
5) участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”;
1. Координування й участь у виконанні проекту № 21910020 у рамках "Вишеградського гранту+" (Visegrad+ Grant) на тему "Удосконалення методів та інструментів політології в Україні: вплив університетів країн Вишеградської четвірки". Проект фінансується
через Вишеградські гранти Міжнародного Вишеградського Фонду та впроваджується на кафедрі політології Львівського національного університету імені Івана Франка (Договір про надання фінансових ресурсів "Вишеградського гранту+" Міжнародного
Вишеградського Фонду № 21910020 від 16 травня 2019 року) (термін виконання проекту – 2019–2020 рр.).
2. Участь у виконанні проекту в рамках Вишеградського гранту університетського навчання (Visegrad University Studies Grant) та Програми "Східне партнерство" (Visegrad 4 Eastern Partnership Program), спрямованому на імплементацію навчального курсу
"Порівняльний аналіз політичних інститутів країн Вишеградської групи й інших країн ЦСЄ" (Договір про надання фінансових ресурсів Вишеградського гранту університетського навчання Міжнародного Вишеградського Фонду № 61450033) (термін виконання
проекту – 2015–2018 рр.).
8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного
рецензованого наукового видання;
Член редакційної колегії наукових видань, включених до переліку наукових фахових видань України, або іноземних рецензованих наукових видань: 
1. Наукове фахове видання "Історико-політичні проблеми сучасного світу: Збірник наукових статей" (Чернівці);
2. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін (Київ);
3. Науковий журнал (піврічник) "Studium Europy Srodkowej i Wschodniej" (Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Gospodarki Krajowej w Kutnie, Республіка Польща).
14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади
(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та
проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів; керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській
Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря,
головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу;
Участь у підготовці студента (Рішко С.І., спеціальність "політологія") до Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (ІІІ місце, 2019 р., Чернівці)

35433 Максимук 
Валентина 
Максимівна

Доцент 0 Іноземна мова за 
фаховим 
спрямуванням

Структурний підрозділ – кафедра іноземних мов для гуманітарних факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка.
Кваліфікація викладача – кандидат наук, Диплом ФЛ 010985, дата видачі 27.01.1988, Рада Львівського гос. університету імені Івана Франка, рішення від 10.06.1987, кандидат філологічних наук.
Максимук, В.М. Структура речення як засіб реалізації авторської прагматики в публіцистичному тексті. На матеріалі публіцистики Дж. Болдуіна : дис. канд. філол. наук. : 10.02.04 
Доцент по кафедрі, атестат ДЦ 041222, дата видачі 02.10.1991, Гос. комітет СРСР з народної освіти , рішення №9/1595-Д від 02.10.1991, кафедра іноземних мов;
Наукове стажування: 
при Львівському відділенні Центру наукових досліджень та викладання іноземних мов  АН України з 26.10.2015 по 26 .12 2015 . 
Планується з 09.03. 2020 – 08.05.2020. при Львівському відділенні Центру наукових досліджень та викладання іноземних мов  АН України.
Стаж науково-педагогічної роботи – 42 роки.

2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:
1. Максимук В.М. Актуалізація текстових категорій на прикладі романів Саллі Бомен «Доля», «Розповідь Ребеки» / В.М. Максимук // Американські та Британські Студії: Мовознавство, Літературознавство, Міжкультурна Комунікація (збірник наукових праць). К.
– 2015. – С. 48 – 52.
2. Максимук В.М. Актуалізація художнього часу та простору в романі Саллі Бомен « Доля» / В.М. Максимук // Мова і культура (науковий журнал). К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – Вип.14. – Т. ІІ (148). С. 305 – 311. 
3. Максимук В.М. Типологія оповіді в сучасному жіночому дискурсі (компаративний аналіз). //“Мова і культура”, Київ: Видавничий Дім Дмитра Бураго. 2007. Випуск 9. Том ІV(92). Язик і Культура. С. 189 – 195 ( 0,9 друк. арк.) 
4. Максимук В.М. “Оцінювання як стимул до впровадження творчості та інновації в навчанні англійської мови” (“Evaluation as an Impetus for Creativity and Innovation Implementation in ELT  //“Мова і культура”, Київ: Видавничий Дім Дмитра Бураго. 2005. Випуск
7. Том І. Філософія мови і культури. С. 269 - 278. (0,8 друк. арк.)
5. Максимук В. М. Програмний курс написання наукової роботи з дисципліни «Англійська мова для академічних цілей»// Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. 2010. Випуск 17. С. 194 – 200.
Участь у 43 міжнародних та вітчизняних конференціях.
8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного
рецензованого наукового видання;
Член Британської Ради з 1993 року по 2000 рік, промотор підручників Oxford University Press для шкіл, що спеціалізуються в англійський мові, в Західному регіоні України від Oxford University Press , участь в партнерстві  з Орегонським університетом ( США) з



2000 р. по 2007 р., член міжнародної організації TESOL, IATEFL, EATAW.
4) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня;
Керівництво аспірантами. Захищено 3 кандидатські дисертації. 

15242 Шипунов 
Геннадій 
Володимирович

Доцент 0 Сучасні 
напрямки 
розвитку 
політичної науки

Структурний підрозділ – кафедра теорії та історії політичної науки Львівського національного університету імені Івана Франка.
Кваліфікація викладача – Львівський національний університет імені Івана Франка, 2004 р., спеціальність –  політологія; Кваліфікація – магістр політології
Кандидат політичних наук; 23.00.02 – політичні інститути та процеси;
Тема дисертації:  «Теоретико- методологічні засади аналізу сучасного авторитаризму (на прикладі Росії та Білорусі)»
Доцент кафедри теорії та історії політичної науки
Доктор політичних наук; 23.00.01 – теорія та історія політичної науки;
Тема дисертації:
«Принципи концептуалізації ідейно-інституційної еволюції лівих політичних партій»
Наукове стажування, без відриву, Національний університет «Львівська політехніка»;
15.11.2012 – 15.12.2012; (наказ № 3932 від 06.11.12 р.).
Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук, ЛНУ ім. Івана Франка,   
05 березня 2019, Диплом ДД №008543.

Стаж науково-педагогічної роботи 10 років.

1)наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection;
1.Шипунов Г. Ліві політичні партії: особливості ідейно-інституційного становлення. Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. 2018. Вип. 16. С. 223–231. (Index Copernicus). 
2.Шипунов Г. Ідеї як основна складова ідеологій політичних партій. Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. 2017. Вип.11. С. 167–173. (Index Copernicus).
3.Шипунов Г. Концептуальні особливості визначення «лівих» та «правих» політичних партій в умовах постіндустріального суспільства. «Грані». Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. 2017. № 1 (141). С. 68–73. (Index Copernicus).
4.Шипунов Г. Ідеологія політичних партій: методологічні засади дослідження. Політикус. Науковий журнал. 2017. Вип. 3. С. 43–47. (Index Copernicus).
5.Шипунов Г. Інституційно-організаційна еволюція політичних партій: методологічні засади дослідження. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія. 2017. Вип. 18. С. 410–417. (Index Copernicus).
2)наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України;
1.Шипунов Г. Анархо-синдикалізм як напрям ідейно-інституційної еволюції лівого політичного руху. Гілея: науковий вісник. 2018. Вип. 130 (3). С. 396–400. (Index Copernicus).
2.Шипунов Г. Політичні партії «нової політики»: основні підходи до концептуалізації й індикатори визначення. Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. 2018. Вип. 17. С. 248–255. (Index Copernicus).
3.Шипунов Г. Єврокомунізм як напрям ідейно-інституційної еволюції комуністичних партій. Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. 2018. Вип. 18. С. 397–403. (Index Copernicus).
4.Шипунов Г. «Третій шлях» та ідейно-інституційна еволюція Соціал-демократичної партії Німеччини. Гілея: науковий вісник. 2018. Вип. 134 (7). С.395–399. (Index Copernicus).
5.Шипунов Г. Специфіка «ліво-правого» партійно-ідеологічного розмежування у посткомуністичних державах. Гілея: науковий вісник. 2018. Вип. 135 (8). С. 313–317. (Index Copernicus).
6.Шипунов Г. Неомарксизм та ідейно-інституційна еволюція лівого політичного руху. Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. 2018. Вип. 19. С. 194–203. (Index Copernicus).
7.Шипунов Г. Концепція «соціалізму в одній країні» та внутрішньопартійна боротьба у РКП(б)/ВКП(б). Гілея: науковий вісник. 2018. Вип. 136 (9). С. 293–296. (Index Copernicus).
8.Шипунов Г. «Третій шлях» та ідейно-інституційна еволюція Лейбористської партії Великобританії. Політикус. Науковий журнал. 2018. Вип. 4. С. 73–77. (Index Copernicus).
9.Шипунов Г. Ідейно-інституційна еволюція КПРС в контексті трансформації політичного режиму СРСР. Гілея: науковий вісник. 2018. Вип. 137 (10). С. 365–369.
10.Шипунов Г. Криза концепції «третього шляху» та перспективні напрями ідеологічної еволюції Лейбористської партії Великобританії. Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. 2018. Вип. 18. С. 297–303. (Index Copernicus).
11.Шипунов Г. В. Постматеріалізм як ціннісна основа «нових лівих» політичних партій. Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. 2016. Вип. 8. С. 23–30.
12.Шипунов Г. «Ліво-праве» партійне розмежування: принципи концептуалізації в сучасній політичній науці. Політикус. Науковий журнал. 2016. Вип. 4. С. 30–36.
13.Шипунов Г. Демократичний політичний режим: теоретико-методологічні підходи до визначення. Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. 2014. Вип. 4. С. 111–118. 
14.Шипунов Г. Авторитарний політичний режим: теоретико-методологічні підходи до визначення. Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. 2014. Вип. 5. С. 329–338.
15.Шипунов Г. Авторитарний режим в Білорусі: історія становлення. «Грані». Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. 2014. № 9 (113). С. 92–99.
16Шипунов Г. Методологічні засади використання категорії «політичний режим» в контексті дослідження посткомуністичних трансформацій. Вісник СевНТУ. Серія: Політологія. 2011. Вип. 123. С. 66–72.
3)наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії;
1.Шипунов Г. Ідейно-інституційний розвиток лівих політичних партій: принципи дослідження: монографія. Львів: Простір-М, 2018. 470 с.
2.Шипунов Г. Багатомандатний округ. Блогерна революція. Ядерне стримування. Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори): навчальний енциклопедичний словник-довідник / за заг. ред. Н. М. Хоми; [І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин,
Г.В. Шипунов та ін.]. Львів: “Новий Світ-2000”, 2015. 492 с. – С. 25; 34–35; 424.
3.Шипунов Г. Демократизація. Консолідація. Лібералізація. Теорія “залежності” (теорія “залежного розвитку”). Толерантність. Транзит (перехід). Транзитологія. Політологія: навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів
акредитації / за наук. ред. д-ра політ. н. Н. М. Хоми [В. М. Денисенко, О. М. Сорба, Л. Я. Угрин та ін.]. Львів: “Новий Світ-2000”, 2014. 779 с. – С. 124–126; 317; 348–349; 659–660; 692–693; 696 –697; 697–699.
4.Шипунов Г. Х. Лінц. Д. Растоу. Ф. Шміттер. Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл. / За заг. ред. Н. М. Хоми [В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]. Львів: “Новий Світ-2000”, 2014. 766 с. – С. 387–
388; 552–553; 725–726.
5.Шипунов Г. Колабораціонізм. Конфедерація. Перехід (транзит). Теорія “залежності” (теорія “залежного розвитку”). Ток-шоу. Транзит (перехід). Транзитні суспільства. Транзитологія. Політологія: сучасні терміни і поняття. Короткий навчальний словник-
довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації. – 3-тє видання, виправлене і доповнене / укладач В.М. Піча; за наук. ред. Л. Д. Климанської, Я. Б. Турчин, Н. М. Хоми. Львів: “Новий Світ-2000”, 2014. 516 с. – С. 166; 178; 285–286; 379–380; 388; 390–391; 391;
391–392.
6.Шипунов Г. Демократизація. “Залежності” теорія (Теорія “залежного розвитку”). Консолідація. “Листи до братів-хліборобів. Про ідею і організацію українського монархізму”.  Лібералізація. Х. Лінц. Д. Растоу. Толерантність. “Теорія нації”. Транзит.
Транзитологія. Ф. Шміттер. Політологія: енциклопедичний словник / [В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин, Н.М.Хома]; за ред. д-ра філос. наук, проф. В. П. Мельника.  Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. 406 с. – С. 74–75; 119; 152; 166–167; 168 –169; 174–175; 296–297;
344; 352–352; 356; 356–358; 394–395.
4)наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня;
1.Леськів Марія Євгенівна (захист кандидатської дисертації відбувся 1 червня 2018 р., м. Львів)
8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного
рецензованого наукового видання;
1.Головний редактор Вісника Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. 
10)організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу
(наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та
його заступника;
1.В.о. завідувача кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. 
11)участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад);
1.Член спеціалізованої ради Д 35.051.17 у Львівському національному університеті імені Івана Франка.
2. Опонування: 
- офіційний опонент на захисті докторської дисертації Яроша Ярослава Богдановича «Політична конкуренція парламентських партій» (Львів, 15 листопада 2019 р.);
- офіційний опонент на захисті кандидатської дисертації Сухорольської Ірини Юріївни «Громадська дипломатія як чинник демократизації політичної системи України» (Львів, 1 квітня 2016 р.);
- офіційний опонент на захисті кандидатської дисертації Харечко Ірини Зеновіївни  «Політико-правові механізми участі громадян у процесі прийняття політичних рішень в умовах електронної демократії» (Львів, 11 вересня 2014 р.);
- офіційний опонент на захисті кандидатської дисертації Шабанова Михайла Олександровича «Антропологічний чинник у розвитку політичних процесів» (Одеса, 26 червня 2013 р.);
- офіційний опонент на захисті кандидатської дисертації  Клима Ігора  Михайловича «Політична криза: аналіз і технології врегулювання в сучасній Україні» (Львів, 6 березня 2013 р.); 
- офіційний опонент на захисті кандидатської дисертації Панчак-Бялоблоцької Надії Василівни «Політична структуризація парламентів країн Центральної Європи» (Львів, 18 травня 2012 р.).
14)керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади
(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та
проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів; керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській
Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря,
головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу;
1.Здійснював керівництво студентами, які здобули призові місця на І та ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з політології.
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Михайлівна
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Структурний підрозділ – кафедра теорії та історії політичної науки Львівського національного університету імені Івана Франка.
Кваліфікація викладача – Львівський державний університет ім. І. Франка, 1995 р., спеціальність «Журналістика», кваліфікація «журналіст».
Львівський державний університет імені І. Франка, 1999 р., спеціальність «Правознавство», кваліфікація «юрист».
Доктор політичних наук, 23.00.02 – політичні інститути та процеси. Тема дисертації: «Моделі соціальної держави: світовий та український досвід».
Вчене звання – доцент, кафедра політології (2003 р.).
Докторантура, 2013 р. завершення. Інститут держави та права імені В. М. Корецького НАН України, відділ правових проблем політології.

Стаж науково-педагогічної роботи – 17 років.

1)наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection;
1.Хома Н. М. Глобальне громадянське суспільство: утопія чи перспективна реальність. National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald. 2015. № 2. С. 165-169.
2.Хома Н. М. Роль соціальних медіа у формуванні та функціонуванні громадянського суспільства. National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald. 2014. № 4. С 211-215.
2)наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України; 
1.Khoma N. Revolutionary and military crowd-sourcing and crowd-funding practices of social political activism (based on the Ukraine’s example of 2014-2016). Studium Europy Srodkowej i Wschodniej. 2017. № 8. S. 84-100.
2.Khoma N. Symbolizm arhitektoniczny: polytyka wyrazona w kamienu. Historia i Polityka. 2016. № 15 (22). S. 123-130.
Khoma N., Kordonski R. Społeczeństwo obywatelskie Mołdawii: ocena funkcjonowania w warunkach kryzysu politycznego w latach 2016–2018. Нistoria i Polityka. 2019. № 30 (37). P. 67-80.
3.Хома Н. М. Еволюція партійної системи Республіки Кіпр: від зародження до стабілізації. Політологічний вісник. 2017. Вип. 80. С. 97-103.
4.Хома Н. М. Еволюція партійної системи Японії. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Сер. «Міжн. відносини». 2017. № 2. С. 76-82.
5.Хома Н. М. Кластерний підхід до організації представницької архітектури: аналіз підходів із позицій політичної урбаністики. Панорама політологічних студій. 2016. №1 (14). С. 6-15.
6.Хома Н. М. Методологічні підходи до аналізу комунікаційної політики. Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : «Історія, Політологія». 2016. Вип. 15. C. 360-366.
7.Хома Н. М. Партійна системи Республіки Кіпр в період підготовки до вступу в ЄС та членства в організації. Політологічний вісник. 2017. Вип. 81. С. 16-22.
8.Хома Н. М. Трансформаційні зміни партійної системи Японії на новітньому етапі. Вісник Донецького національного університету імені В. Стуса.  Серія «Політичні науки». 2017. № 1. С. 59-61.
9.Хома Н. Політична урбаністика: концептуалізація предметного поля. Studia Politilogica Ucraino-Polina. 2016. №6. С. 250-257.
10.Хома Н. Символізація політичної реальності: тіло й одяг як самоідентифікаційне вираження. Політичні інститути та процеси. 2016. № 1. С. 132-139.
11.Хома Н. Феномен партійного Інтернет-лідерства (на прикладі лідера італійської партії «M5S» Беппе Ґрілло). Вісник Львівського національного університету. Сер. : «Філос.-політол. студії». 2016. № 1 (8). С. 83‒88.
3)наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії;
1.Американський президенціалізм: інститут глави держави в США у персоналіях від зародження до сьогодення. Біографічна енциклопедія / за наук. ред. Н. М. Хоми. Львів: Новий Світ-2000, 2018. 369 с.
Історія політичної думки України: підручник / за заг. ред. Н. М. Хоми; [І. Вдовичин, І. Вільчинська, Є. Перегуда та ін.]. – Львів: Новий Світ-2000, 2017. ‒ 632 с.
2.Історія політичної думки: підручник: у 2-х т. / за заг. ред. Н. М. Хоми ; [Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна, І. Ю. Вільчинська та ін.]; 2-е вид., перероб. і доп. – Львів : Новий Світ–2000, 2017. – Т.1.: Від зародження до початку XX ст. ‒ 404 с.
3.Історія політичної думки: підручник: у 2-х т. / за заг. ред. Н. М. Хоми ; [Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна, І. Ю. Вільчинська та ін.]; 2-е вид., перероб. і доп. – Львів : Новий Світ–2000», 2017. – Т.2.: XX ‒ початок XXI ст. ‒ 598 с.
4.Політична думка XX – початку XXI століть: методологічний і доктринальний підходи : підручник : у 2-х т. / за заг. ред. Н. М. Хоми ; [Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна, В. П. Горбатенко та ін.]. – Львів : Новий Світ-2000, 2017. ‒ Т. 2. ‒ 535 с.
5.Історія політичної думки: підручник / за заг. ред. Н. М. Хоми [І. В. Алєксєєнко, Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна та ін.]. – Л. : Новий Світ-2000, 2016. – 1000 с.
4)наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня;
1.Потерейко Орислава Олегівна
7)робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або Акредитаційної комісії, або їх експертних рад, або міжгалузевої експертної
ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої освіти МОН;
Участь в експертній комісії з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Політологія» зі спеціальності 052 Політологія:за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Східноєвропейському національному
університеті імені Лесі Українки (січень 2019 р.). Наказ МОН № 3093-л від 28.12.2018 р.
11)участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад);
1)Член спеціалізованої ради Д 35.051.17 у львівському національному університеті імені Івана Франка.
2)Опонування:
1.Офіційний опонент по кандидатській дисертації Трофименто Анастасії Вікторівни «Інститут лобізму в Канаді: досвід для України» (29.05.2015 р., м. Маріуполь).
2.Офіційний опонент по кандидатській дисертації Лісовської Мирослави Миколаївни «Партійна символіка у виборчому процесі України» (12.10.2015 р., м. Київ).
3.Офіційний опонент по кандидатській дисертації Нерубащенко Ірини Анатоліївни «Глобальне громадянське суспільство: шляхи формування та перспективи розвитку» (09.11.2015 р., м. Одеса).
4.Офіційний опонент по докторській дисертації Матвієнка Анатолія Сергійовича «Політико-правові засади територіальної організації держави: світовий досвід і Україна» за спеціальністю 23.00.02 – політичні інтереси і процеси (30.11.2015 р., м. Київ).
5.Офіційний опонент по докторській дисертації Постол Олени Євгенівни «Посткласичні політико-ідеологічні течії та їх роль в умовах соціальних змін кінця XX ‒ початку XXI століть» за спеціальністю за спеціальністю 23.00.03 – політична культура та ідеологія
(12.02.2016 р., м. Київ).
6.Офіційний опонент по докторській дисертації Карпчук Наталії Петрівни «Комунікаційна політика Європейського Союзу як чинник європейської інтеграції», за спеціальністю 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку



(30.08.2016 р., м. Чернівці).
7.Офіційний опонент по кандидатській дисертації Трач Алли Сергіївни «Варіативність векторів демократичної трансформації політичних систем країн пострадянського простору» за спеціальністю 23.00.02  політичні інститути та процеси (18.06.2016 р., м.
Одеса).
8.Офіційний опонент по кандидатській дисертації Славіної Ольги В’ячеславівни «Символізація політичної реальності: трансформація концептуального дискурсу» за спеціальністю 23.00.01 – теорія та історія політичної науки (05.02.2016 р., м. Дніпро).
9.Офіційний опонент по кандидатській дисертації Свєтлакової Марії Андріївни «Сучасна партійна система Італії: політологічний аналіз» за спеціальністю 23.00.02 ‒ політичні інститути та процеси (14.02.2016 р., м. Маріуполь).
10.Офіційний опонент по докторській дисертації Берези Вадима Олексійовича «Політична соціалізація особистості в умовах політико-культурної трансформації українського суспільства: сутність, проблеми, тенденції розвитку», поданої на здобуття наукового
ступеня доктора політичних наук за спеціальністю 23.00.03 – політична культура та ідеологія (16.03.2017 р., м. Київ).
11.Офіційний опонент по кандидатській дисертації Ясінської Аліни Юріївни «Особливості електоральної невизначеності громадян Французької Республіки та Республіки Польща», подану на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук за
спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси (31.03.2017 р., м. Чернівці).
12.Офіційний опонент по кандидатській дисертації Ясірової Юлії Федорівни на тему «Партійна система Республіки Кіпр в умовах євроінтеграції», подану на здобуття  наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 ‒ політичні
інститути та процеси (23.09.2017 р., м. Маріуполь).
13.Офіційний опонент по кандидатській дисертації Попазогло В. С. на тему «Деструктивні неформальні політичні інститути: форми прояву та механізми протидії», подану на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02
(01.06.2018 р., м. Одеса).
14.Офіційний опонент по кандидатській дисертації Іванець Т. М. на тему «Трансформація партійної системи Японії», подану на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 (09.06.2018 р., м. Маріуполь).
15.Офіційний опонент по докторській дисертації Іщейкіна К. Є. на тему «Політико-правові засади бюджету участі в системі демократичних практик: світовий досвід і Україна», подану на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук за спеціальністю
23.00.02 – політичні інститути та процеси (23.06.2018 р., м. Київ).
16.Офіційний опонент по докторській дисертації Кушнарьова І. В. на тему «Політична корупція: порівняльно-політологічна концептуалізація», подану на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та
процеси (19.11.2018 р., м. Київ).
17.Офіційний опонент по кандидатській дисертації Назарук Наталії Вікторівни «Становлення інституту омбудсмана у сучасному політичному процесі України в контексті зарубіжного досвіду» (5 квітня 2019 р., м. Чернівці).
18.Офіційний опонент по докторській дисертації Гоцуляка Володимира Михайловича «Теоретико-методологічне осмислення суспільно-політичної думки ранньомодерної України» (30.05.2019 р., м. Київ).
19.Офіційний опонент по кандидатській дисертації Григор’єва Олександра Віталійовича «Неліберальна демократія в системі дефектних демократій: форми прояву в сучасному політичному процесі посткомуністичних країн Центрально-Східної Європи» (13
листопада 2019 р., м. Одеса).
20.Офіційний опонент по докторській дисертації Кравець Анастасії Юріївни «Біополітична парадигма політичної науки: сучасний стан та перспективи розвитку» (12 грудня 2019 р., м. Дніпро).

132019 Бунь Вікторія 
Вікторівна

Доцент 0 Співвідношення 
символічних та 
реальних 
систему політиці

Структурний підрозділ – кафедра теорії та історії політичної науки Львівського національного університету імені Івана Франка. 
Кваліфікація викладача – Львівський національний університет імені Івана Франка, 2006, політологія, магістр політології
Наявність сертифікату B2 Драгоманівські курси іноземних мов, факультет іноземної філології, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 16.02.2018 року
Кандидат політичних наук, 23.00.02 –політичні інститути і процеси, «Електоральний вибір: детермінанти формування та особливості вияву»
Пройшла стажування на кафедрі політології та міжнародних відносин Національного університету «Львівська політехніка» з 18 квітня 2016 року по 20 червня 2016 року та у Вроцлавському університеті (Польща) в Інституті політичних наук з 27.02.2017 по
5.03.2017.

Стаж науково-педагогічної роботи – 8 років.

2)наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України;
1.Бунь В.В. Теоретичні підходи до аналізу електорального вибору / Бунь В.В. // Вісник Львівського національного університету. Філософсько-політологічні студії. – 2013. – Вип. 3. – С. 200–212.
2.Бунь В.В. Стан дослідження чинників електорального вибору в Україні та Росії: операціоналізація ключових понять електоральних теорії / Бунь В.В. // Вісник Львівського національного університету. Філософсько-політологічні студії. – 2014. – Вип. 4. – С. 71–
80.
3.Бунь В.В. Побудова інтегративних моделей електорального вибору на основі методології «лійки причиновості» / Бунь В.В. // Вісник Львівського національного університету. Філософсько-політологічні студії. – 2014. – Вип. 5. – С. 177–188.
4. Бунь В.В. Теоретичне визначення форм електоральної суб’єктності / Бунь В.В. // Вісник Львівського національного університету. Філософсько-політологічні студії. – 2015. – Вип. 6. – С. 286–294.
5.Бунь В.В. Детермінанти електорального вибору: раціонально-інструментальний підхід / Бунь В.В. // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. – 2015. – Вип. 17. – С. 53–
58. 
6.Бунь В.В. Еволюція поглядів на державу та політику у джерелах політичної думки Стародавнього Єгипту / Бунь В.В. // Вісник Львівського національного університету. Філософсько-політологічні студії. – 2019. – Вип. 23. – С. 130–136.
7.Бунь В.В. Формування електоральних преференцій виборців в Україні: вплив інституційного дизайну та ефектів виборчих систем  / Бунь В.В. // «Гілея: науковий вісник» : зб. наук. праць. – К., 2019. – Вип. 144. – С. 22–27.
11)участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад);
1.Вчений секретар постійної спеціалізованої вченої ради Д35.051.17

177290 Гарбадин 
Андрій 
Стефанович

Доцент 0 Дія принципу 
когерентності у 
нестійких 
політичних 
системах  

Структурний підрозділ – кафедра теорії та історії політичної науки Львівського національного університету імені Івана Франка. 
Кваліфікація викладача – Львівський національний університет імені Івана Франка, 2009, магістр політології, сертифікат №4, що підтверджує рівень мовленнєвої компетенції B2 з англійської мови національного педагогічного університету імені М.П.
Драгоманова від 16.02.2018
Кандидат політичних наук, 23.00.01 – теорія та історія політичної науки, «Феномен чужинця у постмодерному політологічному дискурсі», доцент, кафедра теорії та історії політичної науки
У період з 25.02.2017 по 02.03.2017 пройшов стажування у Вроцлавському університеті (Інститут політичних наук).
Стаж науково-педагогічної роботи – 8 років.

1)  наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection;
1.Гарбадин А. Візуалізація та інтерпретація політичної етики у кіно / А. Гарбадин // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. Журнал. – К. : Міленіум, 2018. – № 2. – С. 97-101.
2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України;
1.Гарбадин А. Жіль Дельоз про чужинця як форму означення можливого світу у межах політичного дискурсу / А. Гарбадин // Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Science, 1(2). – Issue: 12, 2013. – p. 190-194. 
2.Гарбадин А. Klasyczne podejścia do interpretacji praktyk poznawczych podmiotu w polityce: od czasów antycznych do Średniowiecza / А. Гарбадин // Historia i polityka. Półrocznik poswiecony międzynarodowym – No. 11(18), 2014. –S. 23–30. 
3.Гарбадин А. Специфіка симулятивних політичних практик згідно з концепцією Жана Бодріяра / А. Гарбадин // «Гілея: науковий вісник» : зб. Наук. Праць. – К., 2016. – Вип. 105 (2). – С. 326–330.
4.Гарбадин А. Принцип трьох «К» М. Мамардашвілі у дослідженні політичної свідомості / А. Гарбадин // Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Science, IV(12). –Issue 76, 2016. – p. 16-19.  
5. Гарбадин А. Еволюція політичного означення влади у концепції Мішеля Фуко / А. Гарбадин // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. – 2017.  – № 9. – С. 65-72. 
3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії;
1.Гарбадин А. Постмодерні підходи до аналізу політики  / А. Гарбадин // Історія політичної думки: підручник / за т. т.. Н. М. Хоми [І. В. Алєксєєнко, Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна та т..]. – Л. : «Новий Світ – 2000», 2016. – 995 с. – С. 512-531.
2.Гарбадин А. Політична комунікація / А. Гарбадин // Теорія політики: Підручник / Денисенко В.М. [Бліхар В.С., Требін М.П., Угрин Л.Я. та т..]. – Л. : Ліга-Прес, 2015. – 668 с. – С. 475-507. 
3.Гарбадин А. Постмодерні підходи до аналізу політики / А. Гарбадин // Історія політичної думки: підручник / за т. т.. Н. М. Хоми [І. В. Алєксєєнко, Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна та т..]. – Л. : Новий Світ-2000, 2015. – 1000 с. – С. 491-511. 
4.Гарбадин А. Психоаналітичний підхід до аналізу політики / А. Гарбадин // Політична думка XX – початку XXI століть: методологічний і доктринальний підходи : підручник : у 2-х т. / за т. Ред. Н. М. Хоми ; [Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна, В. П. Горбатенко та
т..] – Львів : «Новий Світ-2000», 2016. – Т. 1. – 516 с. . – С. 214-241. 
11) участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад);
Офіційний т.ент по дисертаціях:
1.Бідочко Лесі Ярославівни «Культурний матеріалізм як методологія дослідження сучасної політики (на прикладі лівих партій України)» (2019)
2.Шафраньоша Олексія Івановича «Характерні особливості феномену контркультури в контексті суспільно-політичних процесів у США в  50-70 рр. XX т..» (2019)
14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт)
Гуцук О. (2 курс, 2017 рік) та Довганика О. (4 курс, 2018 рік), які отримали диплом І ступеня у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з політичних наук. Також керував роботами, що були призерами даного конкурсу, зокрема
Заржицької Д. (2 місце, 2015 рік), Русиняк А. (2 місце, 2016 рік).

214506 Вдовичин Ігор 
Ярославович

Професор 0 Локальні та 
нелокальні типи 
взаємодії у 
політиці: 
теоретико-
методологічний 
аспект  

Структурний підрозділ – кафедра теорії та історії політичної науки Львівського національного університету імені Івана Франка.
Кваліфікація викладача – Львівський ордена Леніна державний університет ім. І. Франка – 1987 р. Історія. Викладач історії та суспільствознавства;
Львівська комерційна академія –  2008 р. Правознавство. Спеціаліст
Доктор політичних наук. 23.00.01 – теорія та історія політичної науки.
Свобода особи в українській політичній думці правого спрямування (20-30-х рр. ХХ ст.).
2011 р. Диплом: ДД № 000387;
Професор; Професор кафедри теорія держави і права
2013 р. Атестат професора: 12ПР № 009050
Кафедра історії держави, права та політико-правових учень, Львівський національний університет іменні Івана Франка
Формування нових професійних навичок в педагогічній та науково-дослідній діяльності, вдосконалення методики викладання фахових дисциплін, застосування інноваційних технологій в навчальному процесі. Довідка №1997-С від 06.06.2019 р.;
Сучасна парадигма публічного управління : І Міжнародна науково-практична конференція. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, (Професійна програма стажування – 60 годин ( 2 кредити ECTS). Сертифікат № 1-2019/83
17–18 жовтня 2019 р. Вдосконалення професійної підготовки. Підготовка наукових доповідей та наукових публікацій

Стаж науково-педагогічної роботи – 23 роки.

2)наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України;
1.Вдовичин І.Я. Криза суверенної держави і проект владного інституту глобальної спільноти // Вісник Львівського університету. Серія «Міжнародні відносини». – 2015. - №37(3). – С. 17-27.
2.Вдовичин І.Я. Ідея циклічності в політико-правовій думці (Дж. Віко) // Науковий вісник Львівського торговельно-економічного університету. Серія юридична. Зб. наук. праць. – Львів : Видавництво “Растр-7”, 2016. – Вип. №3. – С. 10-25.
3.Вдовичин І.Я. Політико-правові ідеї Е. Берка і сьогодення // Науковий вісник Львівського торговельно-економічного університету. Серія юридична. Зб. наук. праць. – Львів : Видавництво “Растр-7”, 2017. – Вип. №4. – С. 10-25.
4.Вдовичин І.Я. Глобалізація і європейська традиція правоутворення // Науковий вісник Львівського торговельно-економічного університету. Серія юридична. Зб. наук. праць. - Львів: Видавництво "Растр-7", 2017. - Вип. №5. - 292 с. - С. 18-30.
5.Вдовичин І.Я. Технократична модель суспільних відносин в політико-правових поглядах К.-А. Сен-Сімона // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2018. – Вип.
№6. - 264 с. – (Юридичні науки). - С. 8-19.
6.Свобода і відповідальність : консервативна інтерпретація (О. Шпенглер) // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Юридичні науки. Зб. наук. праць. - Львів, 2018. - Вип. 7. - С. 8-18.
7.Вдовичин І.Я. Феномен громадської думки– філософсько–соціологічний аспект  / І.Я. Вдовичин, О.З. Кендус // Гілея. Науковий вісник. – Київ. – 2019. - Випуск 141 (№2). Ч. 2. Філософські науки. – С. 18-22. 
8.Вдовичин І.Я.  Модерн і тиранія (свобода людини в умовах   інформаційного суспільства) // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Юридичні науки. Зб. наук. праць. - Львів, 2019. - Вип. 8. - С. 8-18.
9.Вдовичин І.Я. Міграція як виклик правам і свободі людини  // Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. 2019. Випуск 23. – С. 137-143.
10.Вдовичин І.Я. Формування комплексної міграційної політики як умова забезпечення стабільності країн ЄС / І.В. Вдовичин, Н.М. Наумкіна Політикус. Науковий журнал. Випуск 2.  2019. Одеса. Південноукраїнський національний педагогічний університет імені
К.Д. Ушинського. –  94 с. – С. 22-27.
11.Вдовичин І.Я. Вплив постмодернізму на розбудову моделі мовної політики / І.Я Вдовичин, С. Савойська // Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія політичні науки. – 2019. - № 4. – С. 79-85. – 102 с.
3)наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії; 
1.Вдовичин І. Я., Голинська М. І., Медвідь А. Б. Правоутворення в умовах глобалізації: теоретико – історична традиція та новації: монографія. – Львів: вид. ЛТЕУ, 2017. – 252 с.; 
2.Американський президенціалізм: інститут глави держави в США у персоналіях від зародження до сьогодення. Біографічна енциклопедія; за наук. ред. д-ра політ. н. Н. М. Хоми / О. В. Бабкіна, С. М. Дерев’янко, М. П. Требін та ін.; Львів: Новий Світ-2000, 2018.
– 369 с. (у співавторстві).
4)наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня;
Лукашенко Євген Миколайович. Тема: Межі свободи у політичній доктрині лібералізму Фрідріха фон Гаєка. 23.00.01 – теорія та історія політичної науки кандидата політичних наук (захист відбувся 25 жовтня 2019 рр. )
8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного
рецензованого наукового видання;
Керівник науково-дослідної теми: «Правова держава в умовах глобалізації: теоретико-історична традиція та новації». Номер державної реєстрації: 0118U000034
10)організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу
(наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та
його заступника;
Завідувач кафедри теорії держави і права Львівського торговельно-економічного університету
11)участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад);
Заступник голови спеціалізованої ради Д 35.051.17 (Львівський національний університет імені Івана Франка);
Член редколегії :
1. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Серія: юридичні науки
2. Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії.
13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування;
1.Вдовичин І.Я. Методичні рекомендації до виконання та захисту курсових робіт з навчальної дисципліни «Теорія держави і права» для студентів спеціальності 081 «Право» / уклад. І. Я. Вдовичин, Г.М. Санагурська. – Львів: Видавництво Львівського
торговельно-економічного університету, 2018. – 42 с.
2.Вдовичин І.Я. Історія політичних і правових учень. Методичні вказівки та завдання до семінарських занять, самостійної роботи, поточного та підсумкового контролю знань тести для студентів спеціальності 081«Право» / І.Я. Вдовичин, М.І. Голинська. -



Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2019. – 88 с.
4.Вдовичин І.Я. Історія держави і права зарубіжних краї. Методичні вказівки та завдання до семінарських занять, самостійної роботи, поточного та підсумкового контролю знань тести для студентів спеціальності 081«Право» / І.Я. Вдовичин, М.І. Голинська. -
Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2019. – 92 с.
5.Вдовичин І.Я. Історія держави і права України. Методичні вказівки та завдання до семінарських занять, самостійної роботи, поточного та підсумкового контролю знань тести для студентів спеціальності 081«Право» / І.Я. Вдовичин, М.І. Голинська. -  Львів:
Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2019. – 90 с.
15)наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій;
1.Вдовичин І.Я. Криза інституту суверенної держави і проект вселюдської спільноти  // Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах ближнього зарубіжжя (в контексті євроінтеграційних процесів): Матеріали V міжнародної науково-
практичної інтернет-конференції (Львів, 30 листопада 2015 року) : тези доповідей / Відп. ред П.О. Куцик. - Львів: Камула, 2015. - 516 с. - С. 71-74.
2.Вдовичин І.Я. Клерикальна традиція в українській політико-правовій думці (А. Шептицький) //Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах ближнього зарубіжжя (правові підходи до геополітичних реалій): Матеріали VI міжнародної
науково-практичної інтернет конференції (Львів, 23 грудня 2016 року): тези доповідей / Відп. ред. П.О. Куцик. – Львів : Видавництво "Растр-7", 2016. - 252 с. - С. 59-61.
3.Вдовичин І.Я. Проблема відповідальності людини в українській політико-правовій думці правого спрямування    // Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах ближнього зарубіжжя / Матеріали VIІ міжнародної науково-практичної
Інтернет конференції (Львів, 22 грудня 2017 року): тези доповідей: / Відп. ред. П.О.Куцик. - Львів:  Видавництво «Растр-7», 2017. – С. 85-88. – 536 с.
4.Вдовичин І.Я. Політико-правові механізми удосконалення державно-владних відносин в сучасній Україні // Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах ближнього зарубіжжя / Матеріали VIІ міжнародної науково-практичної Інтернет
конференції (Львів, 22 грудня 2017 року): тези доповідей / Відп. ред. П.О.Куцик. - Львів: Видавництво «Растр-7», 2017. – С. 504-506. – 536 с.
5.Вдовичин І.Я. Глобалізація як виклик свободі людини // Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах ближнього зарубіжжя : Матеріали VIІІ міжнародної науково-практичної Інтернет конференції (Львів, 21 грудня 2018 року): тези
доповідей / Відп. ред. П.О.Куцик. - Львів: Видавництво «Растр-7», 2018. – С. 35-37. – 204 с.
6.Vdovychyn I. Totality As A New Future? Collection of scientific materials International Scientific Conference: “Stability in Unstable World” (22 march 2019) / Ivan Franko National University of Lviv Faculty of International Relations; University of Warmia and Mazury in Olsztyn
Institute of Political Science. - Center of Scientific Research and Development in cooperation with Ivan Franko National University of Lviv and University of Warmia and Mazury in Olsztyn, 2019. – s. 303-307. (332 s.)
7.Вдовичин І.Я. Видавнича діяльність української політичної еміграції у Чехословаччині (20-30 ті рр. ХХ століття) // Видавничий рух в Україні: середовище, артефакти: доп. та повідомл. Міжнар. наук. конф. (Львів, 24-25 жовт. 2019 р.) / НАН України, ЛННБ
України ім. В. Стефаника; наук. ред. Л. Голоата; ред.-упоряд В. Пасічник. Львів,2019. 240 с. (С. 65-67).
8.Вдовичин І.Я. Групове мислення – традиція управління в Україні  // Сучасна парадигма публічного управління : Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції / За наук. ред. к.е.н., доцента Стасишина А.В. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 17–18
жовтня 2019 р. – Львів, 2019. – 629 с. (с.99-102)
16) участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю;
Член Наукового товариства ім. Т. Шевченка.
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Структурний підрозділ – кафедра теорії та історії політичної науки Львівського національного університету імені Івана Франка.
Кваліфікація викладача – Львівський державний університет імені Івана Франка, 1985; викладач історії та суспільствознавства
Кандидат політичних наук, 23.00.02 – політичні інститути і процеси, 1994; Тема кандидатської дисертації: Екологічні організації, рухи та партії в систем суспільних об’єднань України;  доцент кафедри політології, 2001. 
Національний університет «Львівська політехніка» (квітень-червень 2011 р.)
.
Стаж науково-педагогічної роботи – 24 роки.

2)наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України;
1.Угрин Л. Колективна ідентичність: конструювання в контексті відносин з іншими / Л. Угрин // Вісник Львівського університету. Серія: Філософсько-політологічні студії. – 2015. – Вип. 7. – С. 344–352.
2.Угрин Л. Ідентичність і консолідація транзитних суспільств / Л. Угрин // Вісник Дніпропетровського  університету. Серія : Філософія. Соціологія. Політологія. – 2015 – № 4. –  С.135–143. 
3.Угрин Л. Політична ідентичність: плюралізм інтерпретацій / Л. Угрин // Вісник Львівського університету. – Серія : Філософсько-політологічні студії. – 2016. – Вип. 8. – С. 48–55.
4.Угрин Л.Я. Ідентичність як категорія аналізу сепаратизму: український контекст / Л. Угрин// Політикус : наук. журн. / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2016. –  №1. – С. 55–59.
5.Угрин Л. Я. Політика ідентичності: теоретичні засади осмислення / Л. Я. Угрин // «Гілея : науковий вісник»: збірник наукових праць. – К., 2016. – Вип. 110. – С. 317–32; Uhryn Lesya. Integracja jako czynnik transformacij toźsamości na Ukrainie  / Lesya Uhryn //
Studium Europy Środkowej i Wschodniej, 2016. – № 5 (czerwiec). – S. 280–291.
6.Угрин Л. Ідентичність і безпека: проблеми співвідношення в контексті соціального конструктивізму // «Гілея : науковий вісник»: збірник наукових праць. – К., 2016. – Вип. 111. – С.329–333.
7.Угрин Л.Я. Теоретичний аналіз державної ідентичності/ Л.Я. Угрин // «Гілея : науковий вісник»: збірник наукових праць. – К., 2016. – Вип. 113. – С. 365-369.
8.Угрин Л. Я. Історико–філософські передумови формування дискурсу політичної ідентичності / Л.Я. Угрин // «Гілея : науковий вісник»: збірник наукових праць. – К., 2016. – Вип. 115. – С. 367–372.
Uhryn Lesya. Konceptualizacja toźsamości politycznej jako kategorii praktyki // Studium Europy Środkowej i Wschodniej, 2016. – № 6 (grudzień) – S. 147–156.
9.Угрин Л.Я. Концептуалізація поняття «ідентичність» у дослідницьких стратегіях соціальних наук некласичного періоду /Л.Я. Угрин // S.P.A.C.E. / Society, Politics, Administration in Central Europe : Електронний науково-практичний журнал. – 2017. – Вип. 2. –  С.
4–10 / Режим доступу: http://www.space.nuoua.od.ua/v2_2017/3.pdf
10.Угрин Л.Я. Між Модерном і Постмодерном: проблематизація поняття «політична ідентичність» у науковому дискурсі ХХ ст. / Л.Я. Угрин // Науково-теоретичний альманах «Грані». – 2017. – № 3. – С. 122–128.
11.Угрин Л.Я. Сутність та основні виміри політичної ідентичності: теоретичний аналіз/ Л.Я. Угрин // S.P.A.C.E. / Society, Politics, Administration in Central Europe : Електронний науково-практичний журнал. – 2017. – Вип. 3. – С. 9–13.
12.Угрин Л.Я. Діалектика взаємодії політичних ідентичностей на макрорівні суспільства/ Л.Я. Угрин // // Політикус : наук. журн. / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2017. –  №2.– С. 112-117.
13.Угрин Л.Я. Постмодерністські інтерпретації політичної ідентичності/ Л.Я. Угрин // Філософсько-політологічні студії. – 2017. – № 12. – С. 253–260.
14.Угрин Л.Я. Особливості становлення та еволюції дискурсу політичної ідентичності в європейській політичній думці // Evropský politický a právní diskurz. – 2017. – Svazek 4. – 4. vydání. – S.88–93.
15.Угрин Л. Я. Формування інтегративних моделей макрополітичних ідентичностей : теоретичний аспект // «Гілея : науковий вісник»: збірник наукових праць. – К., 2016. – Вип. 115. – С. 299-304.
16.Угрин Л.Я. Структурний вимір політичних ідентичностей: теоретичний аналіз // Evropský politický a právní diskurz. – 2017. – Svazek 5. – 4. vydání. – S.71–79.
17.Угрин Л.Я. Колективна ідентичність як об’єкт політологічної рефлексії / Л.Я. Угрин // «Гілея : науковий вісник»: збірник наукових праць. – К., 2018. – Вип. 128 (1). – С. 350–355.
18.Угрин Л. Я. Національна ідентичність: проблеми співвідношення культурних і політичних вимірів / Л. Я. Угрин // «Гілея : науковий вісник»: збірник наукових праць. – К., 2018. – Вип. 131 (4). – С. 435–440.
19.Угрин Л.Я. Політичні виміри колективних ідентичностей / Л.Я. Угрин // Evropský politický a právní diskurz. – 2018. – Svazek 5. – 2 vydání. – S. 213–219.
20.Угрин Л. Я.Ідентичнісні виміри політичної консолідації суспільств / Л .Я. Угрин, О. М.  Щурко // «Гілея : науковий вісник»: збірник наукових праць. – К., 2018. – Вип. 139 (№ 12). – С. 149–153.
21.Uhryn Lesya. National Identity under Conditions of Multiculturalism of Modern Societies/ Lesya Uhryn // Global Academics. International Journal of Advance. – 2019. – Issue 3(4) // http://www.ijournal.org/index.php?item=editors
3)наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії;
1.Угрин Л.Я. Світова політика / Л. Я. Угрин // Теорія політики: підручник / [В. М. Денисенко, В. С. Бліхар, М. П. Требін, Л. Я. Угрин та ін. ]. – Львів : Ліга-Прес, 2015. – С. 607–667.
2.Угрин Л. Я. Соціальний конструктивізм як методологія політичної науки / Л. Я. Угрин // Історія політичної думки: підручник ; за заг. ред. Н. М. Хоми / І. В. Алєксєєнко, Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна  [та ін.] – Львів: Новий світ-2000, 2016. – С. 446–474.
3.Угрин Л.Я. Еволюція парадигми соціального конструктивізму як постнекласичної теорії пізнання/ Л. Я. Угрин // Політична думка XX – початку XXI століть: методологічний і доктринальний підходи : підручник : у 2-х т. / за заг. ред. Н. М. Хоми ; [Т. В.
Андрущенко, О. В. Бабкіна, В. П. Горбатенко та ін.]. – Львів : «Новий Світ-2000», 2016. – Т. 1. – С. 326–371.
4.Угрин Л.Я. Соціальний конструктивізм як методологія політичної науки / Л.Я. Угрин // Історія політичної думки: підручник: у 2-х т. / за заг. ред. Н. М. Хоми; [Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна, І. Ю. Вільчинська та ін.]; 2-е вид., перероб. і доп. – Львів: Новий Світ-
2000, 2017. – Т.2: XX– початок XXI ст. – С. 62–90.
4)наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня;
1.Бессараб Т. В.Принципи внутрішньополітичних трансформацій країн Латинської Америки (2015); 
2.Кірієнко О. Д. Принципи трансформації політичної ідентичності індивіда в умовах глобалізації (вересень 2016); 
3.Хомин І. Є. Принципи міжпартійних взаємодій у суспільствах, що трансформуються: теоретико-методологічний аспект  ( 9 грудня 2016 р.);
4.Сичик К. Політичний дискурс демократії в умовах соціокультурних трансформацій інформаційного суспільства (31 березня 2017 р.);
5.Свідерська О. І. Співвідношення психологічних та інституційних детермінант масової політичної поведінки в транзитних суспільствах (1 червня 2018 р.); 
6.Бушева С. М. Етнічний лобізм: теоретико-методологічні засади концептуалізації на прикладі єврейського лобі у США (25 жовтня 2019 р.).
8)виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного
рецензованого наукового видання;
Відповідальний секретар Вісника Львівського університету. Серія: філософсько-політологічні студії (2011-2019).
11)участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад);
1.Опонент кандидатської дисертації Тиркуса Ю. С. «Політико-інституційні чинники євроінтеграційного процесу України» (2015 р.).

49841 Скочиляс 
Любомир 
Степанович

Доцент 0 Кількісні та 
якісні методи і 
інструменти 
аналізу 
виборчих систем            

Структурний підрозділ – кафедра політології Львівського національного університету імені Івана Франка.
Кваліфікація викладача – Львівський державний університет імені Івана Франка, 1995 р.; спеціальність: журналістика; кваліфікація: міжнародна журналістика
Кандидат політичних наук; 23.00.02- політичні інститути та процеси; 

Тема дисертації: «Парламентська діяльність політичних партій України та Росії у пострадянський період».
Доцент кафедри політології.
Наукове стажування, без відриву, Інститут народознавства НАН України, з 05.05.2015 р. по 30.06.2015 р.
Стаж науково-педагогічної роботи – 20 років.

2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України;
1. Скочиляс Л.С. Детерминанты электорального поведения: от «экологизма» к «коммуникативизму» / Language Culture Politics International Journal (Instytut Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie). – Vol1, 2018 
2. Скочиляс Л. Партії і вибори як елементи формування органів місцевого самоврядування / Політичні партії і вибори: українські та світові практики: збірник статей і тез. – Львів, 2018. – С.260-269.
3. Lyubomyr Skochylyas. Partyjno-elektoralny pomiar kształtowania samorządu terytorialnego / Lyubomyr Skochylyas // Studium Europy Srodkowej i Wschodniej/ Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie – Kutno, – Grudzien 2017. – NR 8, Połrocznik – s.128-
137. 
4. Skochylyas L. Ewolucja prawna i polityczna instytucji prezydenta na Ukrainie: od Krawczuka do Poroszenki / Lyubomyr Skochylyas // Studium Europy Srodkowej i Wschodniej/ Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie – Kutno, – Czerwiec 2017. – NR
7,Połrocznik – s.124-134. – 0,5 д.а.
5. Політичний аналіз як сфера діяльність і навчальна дисципліна // Вісник Львівського університету, Серія „Філософські науки”. – 2005. – №8. – С. 230-239. 
3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії;
  Скочиляс Л. Політологія : навч-метод. посібник / Любомир Скочиляс, Ольга Шиманова, Роксолана Парійчук-Брухаль. – Л. : ПП Сорока Т. Б., 2014. – 192 с.
4) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня;
  Горовенко Леся Мар’янівна, ступінь кандидата політичних наук, захищено дис. у 2014 р., у Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля (Луганськ)
10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу
(наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та
його заступника;
   Заступник завідувача з наукової роботи кафедри політології філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка
16) участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю;
Заступник директора громадської організації "Центр політичних досліджень".

219699 Романюк 
Анатолій 
Семенович

Професор 0 Політична 
система 
Європейського 
Союзу    

Структурний підрозділ – кафедра політології Львівського національного університету імені Івана Франка, завідувач кафедри політології.
Кваліфікація викладача – Львівський державний університет імені Івана Франка, 1978 р.; спеціальність – історія; кваліфікація - історик. Викладач історії та суспільствознавства.
Доктор політичних наук; 23.00.02 – політичні інститути і процеси;
Тема дисертації: «Порівняльний аналіз політичних систем країн Західної Європи: інституційний вимір». 
Професор кафедри політології. 
Наукове стажування, без відриву, Національний університет «Львівська політехніка» 12.11.2012–12.01.2013; (наказ № 387 від 31.10.12 р.).
Стаж науково-педагогічної роботи – 41 рік.

2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України;
1. Romanyuk A. Ewolucja opozycji politycznej na Ukrainie//Politeja. Studia Ukraiǹskie. – Kraków, 2015, #2(34/1). – S.5-24.
2. Romanyuk A. Regional Dimension of the Political Process in Ukraine: Transformation or Formation?//StudiumEuropyŚrodkowejiWschodniej. – Półrocznik, 2016, #6. – P.8-18.
3.RomanyukA.Peculiartiesofstructuralconstructionandideologicalpositioningoftheall-ukrainianunion “Svoboda” //StudiumEuropy ŚrodkowejiWschodniej. – Półrocznik, 2018, #10. – P.6-19.
4. Romanyuk A., Litwin V. Historical and Current Geopolitical Positioning of Ukraine: is it Central or Eastern Europe? // Politeja. – Kraków, 2018: 15 (6(57). – P.149-167.
5. Романюк А. Внутрішньопартійна демократія як чинник розвитку та оцінки політичних партій України// Вісник Львівського університету. Філософсько-політологічні студії. – 2018, Вип.18.- С.354-362.
6. Романюк А. Литвин В., Інституційні атрибути кількості, розміру та членства в постійних парламентських комітетах у європейських представницьких демократіях: порівняльний аналіз (станом на грудень 2015 року). Політичне життя (Political life). 2016. № 3.
С. 115–141.
7. Романюк А. Литвин В., Конструкції більшості та меншості у сучасних системах всенародних президентських виборів: порівняльний аналіз. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна: Серія "Питання політології". 2015. Вип. 28. С. 5–
21.
8. Романюк А. Литвин В., Концептуалізація і теоретична дистинкція понять "форма державного правління" та "система державного правління" у політичній науці. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: Серія 22.
Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. 2016. Випуск 20. С. 3–12.
9. Романюк А. Литвин В., Техніка "санітарного кордону" до радикальних партій в електоральному та парламент-урядовому зрізі країн Західної Європи. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. 2015. №
3 (77). С. 274–302.
10. Романюк А., Литвин В. Техніка "санітарного кордону" до радикальних партій у країнах Центрально-Східної Європи. Studia Politologica Ucraino-Polona (Українсько-польські політологічні студії). 2014. № 4. С. 130–144.
3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії;



1. Держава Ізраїль: політика і суспільство: навч. посібник/ В.Ханін, А.Романюк, В.Чернін. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 372 с. ( 4,3 др.арк.)
2. Романюк А. Литвин В., Порівняльний аналіз політичних інститутів країн Вишеградської групи та інших країн Центрально-Східної Європи: монографія. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. 548 с.
4) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня;
Лопата М.О. Порівняльний аналіз формування, стабільності та ефективності коаліційних урядів у країнах Вишеградської групи.- Спеціальність 23.00.02. Дис. на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук. – 2015; Панчак-Бялоблоцка Н.В.
Порівняльний аналіз урядів меншості у європейських парламентських демократіях.-Спеціальність 23.00.02. Дис. на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук. – 2017; Литвин В.С. Інституційно-процесуальні та політично-поведінкові атрибути і
різновиди напівпрезидентської системи правління: порівняльний аналіз на прикладі країн Європи. - Спеціальність 23.00.02. Дис. на здобуття наукового ступеня кандидата наук. – 2015.
5) участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”;
1. Проект Посольства Держави Ізраїль по підготовці навчального посібника: Держава Ізраїль: політика і суспільство. 
2. Участь у виконанні проекту № 21910020 у рамках "Вишеградського гранту+" (Visegrad+ Grant) на тему "Удосконалення методів та інструментів політології в Україні: вплив університетів країн Вишеградської четвірки". Проект фінансується через
Вишеградські гранти Міжнародного Вишеградського Фонду та впроваджується на кафедрі політології Львівського національного університету імені Івана Франка (Договір про надання фінансових ресурсів "Вишеградського гранту+" Міжнародного
Вишеградського Фонду № 21910020 від 16 травня 2019 року) (термін виконання проекту – 2019–2020 рр.).
3) Участь у виконанні проекту в рамках Вишеградського гранту університетського навчання (Visegrad University Studies Grant) та Програми "Східне партнерство" (Visegrad 4 Eastern Partnership Program), спрямованому на імплементацію навчального курсу
"Порівняльний аналіз політичних інститутів країн Вишеградської групи й інших країн ЦСЄ" (Договір про надання фінансових ресурсів Вишеградського гранту університетського навчання Міжнародного Вишеградського Фонду № 61450033) (термін виконання
проекту – 2015–2018 рр.).
8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного
рецензованого наукового видання;
Науковий редактор піврічника: Studium Europy Środkowej i Wschodniej. Видається Вищою школою народної господарки в Кутно /Index Copernicus/.

 
 

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

 
Програмні результати навчання ОП Методи навчання Форми оцінювання

Розвиток інновацій та підприємство

вміти:
• шукати в доступних джерелах та 
генерувати інноваційні ідеї в групі
• відібрати потенційно успішну бізнес-
ідею
• описати майбутню бізнес-модель
• спланувати етапи започаткування 
бізнесу для втілення інноваційної ідеї
• обрати організаційно-правову форму, 
групу оподаткування та джерела 
фінансування бізнесу
• передбачити основні ризики та 
загрози при втіленні інноваційної ідеї
• обрати відповідні маркетингові 
інструменти для забезпечення 
ринкового успіху інноваційного
продукту

Словесні: лекції, колаборативне 
навчання, дискусія.
Наочні: презентації. 
Практичні: практичні заняття, методи 
генерування інноваційних ідей, 
методики самостійної роботи та у 
проектних групах, а також їх 
представлення; підготовка опису 
бізнес-моделі потенційного стартапу

Оцінювання проводиться за 100-
бальною шкалою. Бали нараховуються 
за: 
- участь в обговоренні дискусійних та 
проблемних питань на практичних 
заняттях з врахуванням самостійної 
роботи;
- роботу в групах та їх представлення;
- індивідуальне завдання;
- залік.

Інтелектуальна власність і трансфер технологій

УМІТИ:
- правильно застосовувати 
законодавство, що регулює відносини 
інтелектуальної власності, зокрема 
щодо авторських та суміжних прав, 
прав на знаки для товарів і послуг та 
прав на інші об'єкти промислової 
власності;
- складати проекти документів 
(договори, позовні заяви, заяви про 
забезпечення позову, заяви про 
забезпечення доказів, клопотання 
тощо);
- аналізувати практичні казуси

Словесні: лекції, дискусія.
Наочні: презентації. 
Практичні: практичні заняття, 
вирішення задач з програми курсу, 
складання проектів відповідних 
документів (договорів, позовних заяв, 
творчих робіт, есе тощо).

Оцінювання проводиться за 100-
бальною шкалою. Бали нараховуються 
за: 
- поточну успішність (відповіді на 
практичних заняттях, підготовка 
позовних заяв, творчих робіт, есе);
- залік.

Інформаційні технології та програмування

- Вміти :
- 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.

Словесні: лекції, дискусія.
Наочні: презентації. 
Практичні: практичні заняття, науково-
дослідні роботи.

Оцінювання проводиться за 100-
бальною шкалою. Бали нараховуються 
за: 
- поточну успішність на практичних 
заняттях;
- залік.

Підготовка науково-інноваційного проекту

уміння:
• вибирати теми наукових проектів;
• чітко формулювати їх цілі та 
завдання;
• розробляти інноваційні підходи до їх 
реалізації;
• передбачати результати виконання 
проекту, його наукову цінність і 
суспільне значення;
• застосовувати сучасні методи, 
адекватні цілям і завданням проекту;
• писати тексти проектів та 
супровідних документів українською та 
англійською мовами з дотриманням усіх 
необхідних вимог і конвенцій;
• розробляти кошторис проекту;
• ефективно шукати джерела 
фінансування проектів.

Словесні: лекції, колаборативне 
навчання у вигляді групових дискусій, 
доповіді по проекту.
Наочні: презентації.
Практичні: практичні заняття, жанрово-
базований підхід до оволодіння 
форматом наукового проекту, 
колаборативне навчання, письмові 
роботи (науковий проект).

Оцінювання проводиться за 100-
бальною шкалою. Бали нараховуються 
за: 
- практичні заняття;
- залік.

Психологія вищої школи

вміти:
• застосовувати одержані знання на 
практиці;
• використовувати знання з психології 
вищої школи для розробки методики 
викладання фахових дисциплін;
• визначати темперамент особистості, 
особливості уваги, пам'яті, мислення 

Словесні: лекції (зокрема інтерактивні), 
демонстраційні і ситуаційні вправи, 
групова та індивідуальна робота, 
мозковий штурм, синектика, дискусії, 
робота з тестовими та іншими 
діагностичними методиками.
Наочні: презентації (відеотренінг).
Практичні: практичні заняття, 

Оцінювання проводиться за 100-
бальною шкалою. Бали нараховуються 
за: 
- присутність та активну роботу на 
лекціях та практичних заняттях;
- презентацію «Чого і як я можу 
навчити інших» або відеоматеріал 
практичного заняття/лекції; 



студентів і застосовувати ці знання для 
вдосконалення індивідуального підходу 
студентів;
• сприяти легшій адаптації студентів 
до навчання;
• планувати свою кар'єру і готувати до 
цього студентів

демонстраційні, ситуаційні вправи, 
групова та індивідуальна робота, 
розв’язання задач, відеотренінг, 
мозковий штурм, рольова гра, 
синектика, дискусії, робота з тестовими 
(у т. ч. у сегментах: “Потреби”, 
“Мотивація досягнення успіху”, 
“Навчальні інтереси”) та іншими 
діагностичними методиками.

- індивідуальне завдання «Опанування 
роботи з тестом «Навчальні стилі» (А. 
Кольб);
- поточні контрольні заміри.
Залік проводиться у формі сумування 
балів, набраних слухачем під час 
роботи в семестрі.

Педагогіка вищої школи

Вміти: Постановки навчальної мети, 
відбору, структурування змісту лекцій, 
практично-семінарських занять. 
Розвитку інтересу, особистісного 
ставлення студентів до змісту 
навчального курсу. Складання 
навчальної програми з курсу. 
Застосування методів, прийомів 
організації навчально-пізнавальної 
діяльності студентів (бесіди, діалогу, 
дискусії, мозкової атаки, сюжетно-
рольової гри, роботи в групах тощо). 
Планування структури, змісту, процесу 
організації лекції, практично-
семінарського заняття. Застосування 
методів, прийомів організації виховного 
впливу на студентів. Організації 
спілкування зі студентами у 
навчальний і позанавчальний час. 
Організації, саморегуляції, 
невербальної поведінки у процесі 
спілкування зі студентами. Розв’язання 
педагогічних конфліктів у 
різноманітних ситуаціях. Застосування 
методів науково-педагогічного 
дослідження у роботі зі студентами. 
Аналізу різноманітних педагогічних 
ситуацій. 

Словесні: лекції (зокрема інтерактивні), 
пояснення, бесіда, дискусія, діалог, 
аналіз педагогічних ситуацій, кейс-
метод, мозкова атака.
Наочні: презентації.
Практичні: семінарські/практичні 
заняття, виконання ділових і сюжетно-
рольових вправ,ігор, практичних 
завдань шляхом застосування різних 
форм навчальної пізнавальної 
діяльності студентів (індивідуальної, 
парної, групової, колективної) з метою 
формування педагогічних знань, умінь і 
навичок; підготовка до семінарського 
заняття, презентація головних ідей 
індивідуального навчально-дослідного 
завдання та підготовка концепції 
власної педагогічної діяльності як 
викладача вищої школи; підведення 
підсумків і оцінка роботи слухачів. 

Оцінювання проводиться за 100-
бальною шкалою. Бали нараховуються 
за: 
- відвідування лекцій та участь в їх 
інтерактивній частині, відвідування 
консультацій; 
- участь і виступи на 
семінарських/практичних заняттях;
- якість підготовки індивідуального 
навчально-дослідного завдання.
Залік проводиться у формі сумування 
балів, набраних слухачем під час 
роботи в семестрі.

Порівняльні та регіональні студії 

Обґрунтовувати прогнози розвитку 
регіональних процесів у різних 
частинах світу та в Україні

Бесіда, моделювання, індивідуальні 
проекти, дискусія, ігрові методи

Поточне оцінювання на семінарських 
заняттях, творче завдання, іспит

Визначати та структурувати регіони, 
класифікувати регіональні проблеми 

Бесіда, дискусія, робота в малих 
групах, моделювання

Контрольний замір знань, поточне 
оцінювання на семінарських заняттях, 
письмове опитування, іспит

Оцінювати, опрацьовувати та 
застосовувати інформацію  з різних 
джерел для аналізу та діагностики 
регіональних процесів

Бесіда, дискусія, моделювання Поточне оцінювання на семінарських 
заняттях,   іспит

Порівнювати критерії ефективності, 
засоби та механізми реалізації різних 
типів регіональної політики

Дискусія, моделювання, індивідуальні 
проекти

Контрольний замір знань, творче 
завдання, іспит

Міжнародні медійні системи та глобальна комунікація  

Вміти та  розуміти та аналізувати 
сучасну динаміку міжнародних 
медійних процесів

Лекції. Презентації, колаборативне 
навчання( групові проекти, спільні 
розробки ), проектно-орієнтоване 
навчання , дискусія

Поточне оцінювання на семінарських 
заняттях, творчі завдання, іспит

Оперувати модусами функціонування 
обєктів комунікативної діяльності у 
міжнародних відносинах на 
теоретичному та емпіричному рівнях

Лекції. Презентації, колаборативне 
навчання( групові проекти, спільні 
розробки ), проектно-орієнтоване 
навчання , дискусія

Поточне оцінювання на семінарських 
заняттях, письмове опитування, іспит

Володіти знаннями про  принципи  і 
особливості побудови міжнародних 
медійних систем

Лекції. Презентації, колаборативне 
навчання( групові проекти, спільні 
розробки ), проектно-орієнтоване 
навчання , дискусія

Поточне оцінювання на семінарських 
заняттях, іспит

Володіти методикою аналізу 
комунікативного простору , технологій 
та видів комунікації , використання 
сучасних комунікативних технологій у 
діяльності зовнішньополітичних 
установ та міжнародних організацій

Лекції. Презентації, колаборативне 
навчання( групові проекти, спільні 
розробки ), проектно-орієнтоване 
навчання , дискусія

Творчі завдання, іспит

Сучасна конфліктологія та постконфліктна відбудова   

Обговорення проблемних питань 
сучасних міжнародних конфліктів 

Бесіда, дискусія, робота в малих 
групах, моделювання

Контрольний замір знань, поточне 
оцінювання на семінарських заняттях, 
письмове опитування, іспит

Аналізувати теоретико-методологічні 
підходи до дослідження конфлікної 
складової сучасних міжнародних 
відносин 

Лекція. презентація дискусія, 
моделювання

Поточне оцінювання на семінарських 
заняттях,   іспит

Володіння знаннями актуальних 
концепцій постконфліктного 
врегулювання та інших інструментів 
аналізу ,які застосовуються в сучасних 
міжнародних відносинах 

Дискусія, моделювання, індивідуальні 
проекти

Контрольний замір знань, творче 
завдання, іспит

Вміння сформувати власне бачення та 
напрацювати власну теоретичну базу 
для подальшого самостійного 
аналізу/дослідження модерних 
конфліктів

Бесіда, моделювання, індивідуальні 
проекти, дискусія, ігрові методи

Поточне оцінювання на семінарських 
заняттях, творче завдання, іспит

Сучасні наукові школи вивчення міжнародних відносин  

Вміння ефективно  застосовувати 
епіститемологічні підходи сучасної 
науки про міжнародні відносини , при 
зясуванні їх змісту, перспектив, 
розвитку  актуальних трендів 

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

Контрольний замір знань, творче 
завдання, іспит

Володіти теоретико-методологічним 
інструментарієм дослідження 
міжнародних процесів та явищ 

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

Поточне оцінювання домашнього 
письмового завдання, іспит

Демонструвати грунтовне розуміння 
новітніх тенденцій у науці про 
міжнародні відносини 

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

Контрольний замір знань, поточне 
оцінювання домашнього письмового 
завдання, іспит

Володіти особистими 
компетентностями для дослідження 

Презентація, лекції, колаборативне 
навчання (форми – групові проекти, 

Контрольний замір знань, творче 
завдання, іспит



міжнародної проблематики,  тому числі 
сучасних концепцій та теоретичних 
підходів

спільні розробки,  навчальні спільноти і 
т. д.) проектно-орієнтоване навчання, 
дискусія

Сучасні проблеми міжнародного політичного розвитку

Вміти прогнозувати актуальні тренди 
динаміки міжнародних політичних 
процесів

Лекції. Презентації, колаборативне 
навчання( групові проекти, спільні 
розробки ), проектно-орієнтоване 
навчання , дискусія

Творчі завдання, іспит

Демонструвати розуміння процесів 
модерної та пост-модерної доби , які 
характеризубть поведінку  
міжнародних акторів у сучасній світовій 
політиці

Демонструвати розуміння процесів 
модерної та пост-модерної доби , які 
характеризубть поведінку  
міжнародних акторів у сучасній світовій 
політиці

Поточне оцінювання на семінарських 
заняттях, творчі завдання, іспит

Вміти здійснити огляд сучасних 
концепцій та теоретичних підходів до 
розуміння структури міжнародних 
відносин

Лекції. Презентації, колаборативне 
навчання( групові проекти, спільні 
розробки ), проектно-орієнтоване 
навчання , дискусія

Поточне оцінювання на семінарських 
заняттях, письмове опитування, іспит

Вміти аналізувати теоретико-
методологічні підходи до дослідження 
сучасних проблем міжнародних 
відносин , а також актуальні концепції 
світової політики 

Лекції. Презентації, колаборативне 
навчання( групові проекти, спільні 
розробки ), проектно-орієнтоване 
навчання , дискусія

Поточне оцінювання на семінарських 
заняттях, іспит

Форми та способи концептуалізації ідеї пандетермінізму у політиці

Вміти визначити ієрархію 
детермінантних зв’язків у
цілісній системі політичних відносин та 
моделювати наслідки таких 
взаємообумовленостей.

Бесіда, дискусія, колаборативне 
навчання, індивідуальні проекти

Письмові роботи, підсумкові аудиторні 
контролі знань, творче завдання, іспит

Вміти якісно і кількісно 
проінтерпретувати систему 
детермінантних зв’язків у політиці на 
рівні політичних
інститутів, політичних процесів, 
соціальних відносин, тощо

Бесіда, дискусія, колаборативне 
навчання, індивідуальні проекти

Письмові роботи, підсумкові аудиторні 
контролі знань, творче завдання, іспит

Дія принципу когерентності у нестійких політичних системах  

Вміти готувати повідомлення на 
політичну тему, брати участь в 
політичних дискусіях

Презентації, колаборативне навчання Презентація, іспит

Вміти аналізувати дії політичних акторів 
з точки зору їхньої теоретико-
концептуальної відповідності

Презентації, бесіди, дискусії, 
колаборативне навчання, індивідуальні 
проекти

Презентація, підсумкові аудиторні 
контролі знань, творче завдання, іспит

Вміти користуватись сучасною 
методологією аналізу політичних 
текстів

Презентації, бесіди, дискусії, 
колаборативне навчання

Письмові роботи, підсумкові аудиторні 
контролі знань, творче завдання, іспит

Локальні та нелокальні типи взаємодії у політиці: теоретико-методологічний аспект  

Вміти виявляти особливості локальних 
та нелокальних взаємодій у 
політичному процесі України.

Проектування, моделювання, дискусія Індивідуальне завдання, іспит

Вміти виявляти механізми соціально-
історичної зумовленості розвитку та 
функціонування комплексу політичних
взаємодій за різних типів політичних 
систем

Бесіда, дискусія, колаборативне 
навчання

Підсумковий письмовий контроль, 
виконання письмових домашніх 
завдань, іспит

Вміти визначати принципи та 
особливості співвідношення локальних 
та нелокальних типів взаємодій у 
політиці.

Проектування, моделювання, дискусія, 
робота в малих групах

Поточний контроль на семінарських 
заняттях, презентація, іспит

Вміти визначати типи локальних та 
нелокальних взаємодій у політичному 
процесі.

Бесіда, дискусія, робота в малих 
групах, проектування

Поточний контроль на семінарських 
заняттях, індивідуальне завдання, 
іспит.

Вміти визначати особливості системи 
просторово-часових взаємодій у 
політиці.

Бесіда, дискусія, колаборативне 
навчання

Поточний контроль на семінарських 
заняттях, виконання письмових 
домашніх завдань, іспит

Співвідношення символічних та реальних систему політиці

Вміти грамотно висловлювати власну 
політичну позицію у різних формах 
політичної участі

Робота в малих групах, дискусія, 
проектування

Індивідуальне завдання, аудиторний 
письмовий контроль, презентація, іспит

Вміти ефективно застосовувати методи 
моделювання та аналізу для наукового 
пізнання особливостей
функціонування символічних та 
реальних систем у політиці

Дискусія, бесіда, презентація, 
колаборативне навчання 

Індивідуальне завдання, письмове 
домашнє завдання, презентація, іспит

Вміти здійснювати коректний аналіз та 
оцінку особливостей співвідношення 
символічних та реальних систем у
Політиці

Моделювання, проектування, ігрові 
методи, дискусія

Індивідуальне завдання, письмове 
домашнє завдання, аудиторний 
письмовий контроль, презентація, іспит

Вміти використовувати теоретичні 
знання на практиці

Дискусія, бесіда, колаборативне 
навчання

Індивідуальне завдання, письмове 
домашнє завдання, презентація, іспит

Трансформація визначення предмету політології в історії політичної думки

Вміти здійснювати періодизацію історії 
політичної думки та компаративний 
аналіз різних епох.

Бесіда, дискусія Поточне оцінювання на семінарських 
заняттях, письмове опитування, іспит

Вміти аналізувати історію політичної 
думки в контексті трансформації 
визначення предмету
політичної науки

Бесіда, дискусія Поточне оцінювання на семінарських 
заняттях, іспит

Вміти прогнозувати можливі варіанти 
трансформації визначення предмету 
політології у
майбутньому.

Індивідуальні проекти, моделювання, 
ситуаційні методики

Творчі завдання, іспит

Вміти діагностувати сучасний стан 
розвитку політичної науки та 
особливостей визначення її предмету.

Дискусія, моделювання, проекти Поточне оцінювання на семінарських 
заняттях, творчі завдання, іспит

Політичний процес як спрямування розвитку суспільства внаслідок взаємодії політичних акторів

Вміння аналізувати  політичні рішення і 
поведінку політичних акторів під кутом 
зору їхньої політичної культури, 
використання ними ідеологій і 

Інтерактивні лекції, обговорення в 
групі, моделювання

Поточне оцінювання на семінарських 
заняттях, письмове опитування, іспит



теоретичних здобутнків політичної 
науки
Вміння аналізувати  політичні рішення і 
поведінку політичних акторів у 
контексті змін, що відбуваються або 
мають відбуватися в країні, основних 
напрямів реформ та вироблення і 
здійснення публічної політики, участі в 
цих змінах політичних сил та 
громадянського суспільства

Інтерактивні лекції, дискусія, виконання 
практичних завдань (аналіз документів, 
розв’язання ситуаційних задач)

Поточне оцінювання практичних 
завдань, письмове опитування

Навички критичного оцінювання ролі 
політичних акторів у формуванні та 
функціонуванні різних компонентів 
політичної системи, аналізу форм їхньої 
взаємодії між собою і з громадянським 
суспільством з точки зору формування 
нової політичної еліти

Інтерактивні лекції, дискусія, виконання 
практичних завдань

Поточне оцінювання участі в 
семінарських заняттях та виконання 
практичних завдань 

Отримання навичок аргументованого 
аналізу політичних процесів, критичної 
оцінки поведінки політичних акторів та 
результату їхньої діяльності – 
політичних рішень

Інтерактивні лекції, дискусії, 
обговорення ідей фахівців з конкретних 
питань публічної політики, напрямів 
реформування суспільства

Поточне оцінювання на семінарських 
заняттях, письмове опитування / 
тестування, іспит

Вміння прогнозувати трансформацію й 
модифікацію політичної системи під 
впливом взаємодії інституцій і акторів з 
їхніми специфічними інтересами та  
культурою; здатність пропонувати 
необхідні інституційні зміни для 
посилення курсу на утвер-дження 
правової демократичної держави

Дискусія, моделювання, індивідуальні 
проекти, есе

Творчі завдання (есе), іспит

Політична система Європейського Союзу    

Вміти працювати з ресурсами сайту ЄС 
в Інтернеті.

Індивідуальні проекти Творчі завдання, іспит

Вміти аналізувати та порівнювати різні 
інституційні та політичні системи 
сучасності.

Дискусія, моделювання, проекти Поточне оцінювання на семінарських 
заняттях, творчі завдання, іспит

Вміти складати аналітичні довідки, 
пропозиції щодо діяльності політичних 
інститутів ЄС;

Бесіда, дискусія, самостійна робота Поточне оцінювання на семінарських 
заняттях, оцінка авторського проекту, 
іспит

Вміти працювати з текстами 
установчих договорів ЄС та аналізувати 
їх

Бесіда, дискусія, самостійна робота Поточне оцінювання на семінарських 
заняттях, іспит

Кількісні та якісні методи і інструменти аналізу виборчих систем   

Вміти використовувати кількісні 
методики до аналізу виборчих систем

Бесіда, моделювання, ігрові методи Поточне оцінювання домашнього 
письмового завдання, іспит

Вміти застосовувати якісні методики до 
аналізу виборчих систем

Практична робота з аналізу виборчих 
систем, виконання дослідницького 
проекту, дискусія

Контрольний замір знань, поточне 
оцінювання домашнього письмового 
завдання, іспит

Вміти оперувати методиками 
моніторингу виборів

Індивідуальна робота із засвоєння 
методик, виконання емпіричних 
завдань з моніторингу виборів

Контрольний замір знань, презентація, 
іспит

Вміти використовувати індекси 
обрахунку репрезентативності виборів 
для оцінки їх адекватності

Практична робота з аналізу виборчих 
систем, виконання дослідницького 
проекту, дискусія

Оцінювання підсумкового 
індивідуального завдання, іспит

Вміти використовувати знання з 
контролю за виборами для оцінки їх 
демократичності

Виконання практичних задань з оцінки 
виборів, дискусія, презентація 
результатів

Контрольний замір знань, оцінка 
письмової роботи, іспит

Вміти застосовувати бази даних виборів 
для дослідницької роботи

Ігрові методи, моделювання, 
індивідуальні проекти, дискусія

Контрольний замір знань, оцінка 
письмової роботи, іспит

Партії та партійні системи в процесі трансформації

Вміти обгрунтувати   особливості партій 
та партійних систем  в період 
трансформації. 

Вміти обгрунтувати   особливості партій 
та партійних систем  в період 
трансформації. 

Контрольний замір знань, презентація, 
іспит

Вміти визначити основні критерії 
процесу трансформації, формулювати 
висновки та узагальнення; 

Лекція, презентація, бесіда, дискусія, 
самостійна робота

Поточне оцінювання домашнього 
письмового завдання, іспит

Вміти - здійснювати аналіз теоретичних 
та експериментальних даних щодо 
характеристики політичних партій та 
партійних систем національних держав 
в основних системах правлінь.

Лекція, бесіда, дискусія, самостійна 
робота

Поточне оцінювання на семінарських 
занятях, іспит

Вміти зрозуміти якісні і кількісні 
показники, які б свідчили про 
тривалість чи навпаки завершення 
цього проміжного процесу; 
обґрунтовувати практичну значущість 
результатів дослідження.

Дискусія, моделювання, індивідуальний 
проект

Оцінювання підсумкового 
індивідуального завдання, іспит

Системи правління. Взаємовідносини інститутів глави держави, парламенту та уряду

Вміти розбиратись в політичній силі та 
компетенції різних політичних 
інститутів у рамках різних систем 
правління

Лекція, презентація, бесіда, дискусія, 
колаборативне навчання (спільні 
розробки, групові проекти, групові 
розрахункові роботи), семінар, аналіз 
статистичних баз даних

Поточне оцінювання на семінарських 
заняттях, оцінювання розрахункових і 
творчих робіт, контрольний замір 
знань, іспит

Знати особливості повноважень глави 
держави, парламенту та уряду в різних 
системах правління, зокрема 
номінально та на практиці

Лекція, презентація, бесіда, дискусія, 
колаборативне навчання (спільні 
розробки, групові проекти, групові 
розрахункові роботи), семінар, аналіз 
статистичних баз даних

Поточне оцінювання на семінарських 
заняттях, оцінювання розрахункових 
робіт, контрольний замір знань, іспит

Знати ключові відмінності варіативних 
форм і систем державного правління та 
особливості їхнього використання у 
різних регіонах та країнах світу

Лекція, презентація, бесіда, дискусія, 
семінар, аналіз статистичних баз даних

Поточне оцінювання на семінарських 
заняттях, іспит

Іноземна мова за фаховим спрямуванням

• читання і розуміння автентичної 
наукової, науково- популярної та 
фахової літератури;
• усної комунікації іноземною мовою в 
освітній, науковій та фаховій сферах в 
межах лексичного мінімуму та 
тематики, передбачених робочою 
навчальною програмою;
• письмової комунікації, а саме - 

Словесні: комунікативні методи 
мовного навчання, жанрово-базований 
підхід до оволодіння провідними 
форматами науково-академічного 
спілкування.
Наочні: презентації. 
Практичні: практичні заняття, 
виконання спільних проектів, 
написання іноземною мовою есе, тез 

Оцінювання проводиться за 100-
бальною шкалою. Бали нараховуються 
за: 
- виконану роботу на практичних 
заняттях;
- іспит.



академічних есе, огляду прочитаної 
літератури, тез доповіді для наукової 
конференції, наукової статті;
• самооцінювання та критичного 
оцінювання продуктів мовленнєвої 
діяльності колег.

доповіді, наукової статті, тексту 
наукової доповіді.

Філософія

Вміти: 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.

Словесні: лекції, дискусія.
Наочні: презентації. 
Практичні: семінарські/практичні 
заняття, науково-дослідні роботи.

Оцінювання проводиться за 100-
бальною шкалою. 
Бали нараховуються за: 
- семінарські/практичні заняття, 
науково-дослідну роботу;
- контрольні заміри (модулі); 
- іспит. 
Оцінювання проводиться за 100-
бальною шкалою. 
Бали нараховуються за: 
- семінарські/практичні заняття, 
науково-дослідну роботу;
- контрольні заміри (модулі); 
- іспит. 

Науковий семінар

Вміти методично-грамотно працювати з 
текстами наукових джерел

Проектування Виконання письмових домашніх 
завдань, індивідуальне завдання, іспит

Вміти застосовувати сучасні ефективні 
засоби роботи з науковою та 
навчально-методичною літературою

Аналіз, синтез, проектний метод Поточне оцінювання на семінарських 
заняттях, індивідуальне завдання, іспит

Вміти формулювати висновки та 
узагальнення

Бесіда, дискусія Поточне оцінювання на семінарських 
заняттях, індивідуальне завдання, іспит

Вміти складати модель творчої роботи, 
програму і план власного дослідження

Моделювання, проектування Індивідуальне завдання, іспит

Вміти застосовувати інформацію про 
гранти, конкурси.

Дискусія, бесіда Підсумкові письмові аудиторні роботи, 
іспит

Вміти володіти поняттями та засобами 
авторського права

Бесіда, дискусія Бесіда, дискусія

Вміти захищати результати свого 
дослідження у встановленій формі

Бесіда, дискусія, ігрові методи Презентація, іспит

Вміти оформляти результати наукового 
дослідження

Проектування, презентація, 
моделювання

Виконання письмових домашніх 
завдань, індивідуальне завдання, іспит

Вміти раціонально використовувати 
наукові методи пізнання

Бесіда, дискусія, ігрові методи, 
проектування

Поточне оцінювання на семінарських 
заняттях, підсумкові письмові 
аудиторні роботи, іспит

Вміти володіти прийомами роботи над 
науковим текстом (есе, тези, стаття, 
дисертаційна робота)

Проектування Виконання письмових домашніх 
завдань, індивідуальне завдання, 
підсумкові письмові аудиторні роботи, 
іспит

Вміти доцільно використовувати 
категоріально-поняттєвий аппарат

Бесіда, дискусія, робота в малих групах Поточне оцінювання на семінарських 
заняттях, підсумкові письмові 
аудиторні роботи, іспит

Вміти здійснювати аналіз теоретичних 
та експериментальних даних
Вміти здійснювати аналіз теоретичних 
та експериментальних даних
Вміти формулювати висновки та 
узагальнення

Проектування, моделювання, 
колаборативне навчання

Виконання письмових домашніх 
завдань, індивідуальне завдання, іспит

Вміти обґрунтовувати практичну 
значущість результатів дослідження

Дискусія, бесіда, ігрові методи, 
колаборативне навчання

Поточне оцінювання на семінарських 
заняттях, підсумкові письмові 
аудиторні роботи, презентація, іспит

Сучасні напрямки розвитку політичної науки

Вміти давати політичну оцінку 
конкретним прикладам/виявам 
політичного процесу.

Ігрові методи, моделювання, 
індивідуальні проекти, дискусія

Контрольний замір знань, творче 
завдання, іспит

Вміти орієнтуватися у системі 
трансформації політичних процесів.

Моделювання, індивідуальні проекти, 
дискусія

Контрольний замір знань, творче 
завдання, іспит

Вміти оперувати базовою термінологією 
та категоріальним апаратом політичної 
науки

Бесіда, дискусія. Поточне оцінювання домашнього 
письмового завдання, іспит

Вміти застосовувати теоретичні знання 
у власній науково-дослідній та 
практичній діяльності

Бесіда, дискусія, робота в малих 
групах, моделювання.

Контрольний замір знань, поточне 
оцінювання домашнього письмового 
завдання, іспит

Методологія підготовки наукової публікації

Вміти завершити розширене 
оригінальне дослідження, що базується 
на критичному розгляді джерел та 
забезпечене необхідним науковим 
апаратом таким, як нотатки, 
бібліографія та публікація
відповідних документів.

Аналіз, синтез, проектний метод. Залік

Вміти детально розробляти та 
переконливо презентувати групі 
кваліфікованих дослідників відповідний
добре обґрунтований план дослідження 
для вирішення важливої задачі.

Дискусія, бесіда, моделювання Індивідуальні завдання, участь у 
дискусіях та роботі наукових 
конференцій, круглих столів, залік

Вміти використовувати критичні знання 
в громадській сфері, що підтверджено 
публікацією принаймні
однієї оглядової статті та статті з 
огляду книги.

Проектування, виконання письмових 
робіт, презентації

Індивідуальні завдання, залік

Вміти об’єднувати (синтезувати) та 
обговорювати публікації, в межах та 
поза областю дослідження.

Індивідуальні проекти, бесіда, дискусія. Індивідуальні завдання, залік

Вміти планувати оригінальний вклад на 
основі дослідження до політологічних 
знань, пов’язаних з
важливою задачею, який є відповідної 
якості для друку.

Проектування, моделювання, 
колаборативне навчання, дискусія

Залік

Вміти знаходити, аналізувати та 
об’єднувати набір документів з джерел 
у результуючій дисертації та в
попередньому до неї дослідженні.

Проектування Індивідуальні завдання, залік



Вміти використовувати облікову 
інформацію з архіву, бібліотечні 
каталоги та найновіші ІКТ¬ресурси,
щоб локалізувати джерела та 
документальний матеріал, корисний 
для свого власного дослідження.

Проектування Індивідуальні завдання, залік

Вміти взаємодіяти інтелектуально з 
найновішими політологічними 
дослідженнями в спеціальній області
дослідження.

Моделювання, ігрові методики, 
колабоартивне навчання

Індивідуальні завдання, участь у 
дискусіях та роботі наукових 
конференцій, круглих столів, залік

Вміти аналізувати та посилатися на 
відповідні основні політологічні роботи 
в письмовій формі, через усні
виступи та презентації, в дисертації, 
знання дискусій та трендів.

Бесіда, дискусія, колаборативне 
навчання, проектування

Індивідуальні завдання, участь у 
дискусіях та роботі наукових 
конференцій, круглих столів, залік

Вміти ефективно планувати час для 
отримання необхідних результатів, що 
підтверджено колоквіумами,
які відбуваються кожного року 
впродовж трьох років, та остаточним 
захистом.

Дискусія, бесіда Участь у дискусіях та роботі наукових 
конференцій, круглих столів, залік

Вміти готувати підбір матеріалу для 
преси/об’єднання інформації з питань 
викладацько¬професорських
ініціатив, публікувати їх у пресі чи на 
веб¬сторінці.

Проектування, робота в малих групах, 
колаборативне навчання.

Індивідуальні завдання, залік

Вміти представляти свої результати 
дослідження іноземною мовою.

Дискусія, бесіда Участь у дискусіях та роботі наукових 
конференцій, круглих столів, залік

Вміти презентувати результати 
дослідження в науковому та 
ненауковому контекстах, усно та 
письмово, у
формі наукових семінарів, наукових 
зустрічей та громадських ініціатив 
(соціально¬орієнтовані
робочі зустрічі).

Дискусія, бесіда Участь у дискусіях та роботі наукових 
конференцій, круглих столів, залік

Педагогічна практика

3.5. Оволодіти методикою проведення 
лекційних, семінарських, практичних і 
лабораторних занять; новітніми 
педагогічними технологіями, 
активними та інтерактивними 
методами навчання, високою 
педагогічною культурою та 
професіоналізмом.

Словесні: лекції, дискусія.
Наочні: презентації. 
Практичні: практичні заняття, науково-
дослідні роботи, педагогічна практика, 
консультація. 

Оцінювання проводиться за 100-
бальною шкалою. 
Бали нараховуються за: 
- семінарські/практичні заняття, 
науково-дослідну роботу;
- за навчально-методичну діяльність 
(опрацювання теоретичного матеріалу, 
конспект лекції/семінарського заняття);  
- навчальну роботу (проведене 
лекційне та практичні заняття, оцінка 
за педагогічну майстерність); 
- контрольні заміри (модулі); 
-залік.

3.4. Вміти організовувати діалогічне 
спілкування зі студентами, 
застосовувати доцільні добудови для 
встановлення контакту з ними, 
стимулювати до активної роботи на 
заняттях, конструктивно спілкуватись з 
викладачами під час аналізу 
проведених навчальних занять.

Словесні: лекції, дискусія.
Наочні: презентації. 
Практичні: практичні заняття, науково-
дослідні роботи, педагогічна практика, 
консультація. 

Оцінювання проводиться за 100-
бальною шкалою. 
Бали нараховуються за: 
- семінарські/практичні заняття, 
науково-дослідну роботу;
- за навчально-методичну діяльність 
(опрацювання теоретичного матеріалу, 
конспект лекції/семінарського заняття);  
- навчальну роботу (проведене 
лекційне та практичні заняття, оцінка 
за педагогічну майстерність); 
- контрольні заміри (модулі); 
-залік.

3.3. Вміти критично аналізувати 
проведені заняття за визначеними 
критеріями, оцінювати власні 
педагогічні дії та дії студентів на 
кожному етапі процесу навчання 
відповідно до поставленої мети, робити 
висновки та самостійно приймати 
рішення щодо вдосконалення кожного 
етапу заняття, застосовувати методи 
об’єктивної діагностики знань 
студентів.

Словесні: лекції, дискусія.
Наочні: презентації. 
Практичні: практичні заняття, науково-
дослідні роботи, педагогічна практика, 
консультація. 

Оцінювання проводиться за 100-
бальною шкалою. 
Бали нараховуються за: 
- семінарські/практичні заняття, 
науково-дослідну роботу;
- за навчально-методичну діяльність 
(опрацювання теоретичного матеріалу, 
конспект лекції/семінарського заняття);  
- навчальну роботу (проведене 
лекційне та практичні заняття, оцінка 
за педагогічну майстерність); 
- контрольні заміри (модулі); 
-залік.

3.2. Вміти аналізувати робочі та 
навчальні програми фахових дисциплін, 
самостійно планувати структуру 
навчальних занять та розробляти 
методику їхнього проведення, 
здійснювати підготовку навчальних 
занять, організовувати навчально-
виховний процес як взаємодію 
викладач-студент, оцінювати 
результати навчання відповідно до 
поставлених цілей, аналізувати 
проблемні ситуації, приймати рішення 
щодо їхнього вирішення.

Словесні: лекції, дискусія.
Наочні: презентації. 
Практичні: практичні заняття, науково-
дослідні роботи, педагогічна практика, 
консультація. 

Оцінювання проводиться за 100-
бальною шкалою. 
Бали нараховуються за: 
- семінарські/практичні заняття, 
науково-дослідну роботу;
- за навчально-методичну діяльність 
(опрацювання теоретичного матеріалу, 
конспект лекції/семінарського заняття);  
- навчальну роботу (проведене 
лекційне та практичні заняття, оцінка 
за педагогічну майстерність); 
- контрольні заміри (модулі); 
-залік.

3.1. Знати та розуміти методологічні, 
концептуальні засади організації 
навчальних занять у вищій школі, 
викладання фахових дисциплін, 
діяльності викладача та діяльності 
студентів, теоретико-методичних 
аспектів організації наукової і 
педагогічної діяльності.

Словесні: лекції, дискусія.
Наочні: презентації. 
Практичні: практичні заняття, науково-
дослідні роботи, педагогічна практика, 
консультація. 

Оцінювання проводиться за 100-
бальною шкалою. 
Бали нараховуються за: 
- семінарські/практичні заняття, 
науково-дослідну роботу;
- за навчально-методичну діяльність 
(опрацювання теоретичного матеріалу, 
конспект лекції/семінарського заняття);  
- навчальну роботу (проведене 
лекційне та практичні заняття, оцінка 
за педагогічну майстерність); 
- контрольні заміри (модулі); 
-залік.

 


