
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана 
Франка

Освітня програма 25574 Середня освіта (Музичне мистецтво)

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 014 Середня освіта

 
 

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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https://naqa.gov.ua/


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 25574

Назва ОП Середня освіта (Музичне мистецтво)

Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність 014 Середня освіта

Спеціалізація (за наявності) 014.13 Музичне мистецтво

Рівень вищої освіти Магістр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Бакалавр, Магістр (ОКР «спеціаліст»)
 

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

кафедра музичного мистецтва факультету культури і мистецтв

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

Кафедра музикознавства та хорового мистецтва Кафедра загальної 
педагогіки та педагогіки ВШ Кафедра іноземних мов для гуманітарних 
факультетів Кафедра бібліотекознавства та бібліографії, Кафедра 
режисури та хореографії,Кафедра театрознавства та акторської 
майстерності

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

м. Львів, вул. Валова, 18, вул. Дорошенка, 41

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 69167

ПІБ гаранта ОП Жигаль Зоряна Михайлівна

Посада гаранта ОП Доцент

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

zoryna.zhyhal@lnu.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(097)-949-52-44

Додатковий телефон гаранта ОП +38(097)-491-06-09

Сторінка 2



          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

очна денна 1 р. 4 міс.

заочна 1 р. 4 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
З 2005 року кафедра музичного мистецтва забезпечувала випуск викладачів з напрямів підготовки 6.020204 
«Музичне мистецтво (музична педагогіка)» (освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр), 7.02020401 «Музичне 
мистецтво (музична педагогіка)» (освітньо-кваліфікаційний рівень Спеціаліст), а згодом і з напряму підготовки 
8.02020401 «Музичне мистецтво (музична педагогіка)» (освітньо-кваліфікаційний рівень Магістр). Відповідно до 
Постанови Кабінету міністрів України №266 від 29.04.2015 року, де було затверджено новий перелік галузей знань 
та спеціальностей за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, кафедра музичного мистецтва у квітні 
2016 року розробила першу освітню програму «Середня освіта (Музичне мистецтво)» з галузі знань 01 Освіта 
спеціальності 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) тривалістю навчання 1 рік і 5 місяців.
Нову освітню програму «Середня освіта (Музичне мистецтво)» було створено у 2017 році робочою групою у 
складі:кандидата педагогічних наук, доцента Жигаль З. М. (гарант освітньої програми); доктора мистецтвознавства, 
професора Кияновської Л. О.; доктора мистецтвознавства, професора Медведика Ю.Є.; кандидата педагогічних 
наук, професора Тайнель Е. З.; кандидата мистецтвознавства, доцента Король О. М., кандидат мистецтвознавства 
Чучман В. М., вчитель-методист вищої категорії, загальноосвітня школа №77 м. Львова, стейкхолдер, - Кузьменко 
Наталія Ярославівна; студентка Савосік К. Р.; тривалість навчання за оновленою освітньою програмою – 1 рік і 4 
місяці. Освітня програма «Середня освіта (Музичне мистецтво)» була затверджена Науково-методичною радою 
факультету культури і мистецтв, Вченою радою факультету культури і мистецтв (у склад Вченої ради факультету 
входили внутрішні стейкхолдери (студенти), що брали активну участь у обговоренні цієї ОП) та Вченою радою 
Університету. З цією освітньою програмою також ознайомились роботодавці і дали свої відгуки та пропозиції. 
з 2019 року проводиться робота з групою забезпечення із залученням стейкхолдерів щодо змістовного перегляду 
(перегляд освітніх компонентів освітньої програми Середня освіта (Музичне мистецтво) з урахуванням підготовки 
високваліфікованих учителів для закладів освіти. Переглянута та оновлена освітня програма затвердженна Вченою 
радою Університету та введенна  в дію з 1.09.2020 року
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД З ОД З

1 курс 2020 - 2021 27 9 18 0 0

2 курс 2019 - 2020 25 10 15 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 9125 Математика
9348 Музичне мистецтво
11740 Інформатика
12164 Українська мова і література
25376 Середня освіта (Хімія)
25566 Середня освіта (Географія)
25567 Середня освіта (Математика)
25568 Середня освіта (Інформатика)
25569 Середня освіта (Українська мова і література)
25570 Середня освіта (Музичне мистецтво)
25571 Середня освіта (Історія)
25572 Середня освіта (Фізика)
25573 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)
33557 Середня освіта (Біологія)
10965 Історія
10928 Географія
20445 Фізика
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22896 Біологія та здоров'я людини
23094 Хімія
11862 Біологія

другий (магістерський) рівень 9351 Історія
9836 Музичне мистецтво
11742 географія
12280 мова і література (англійська)
16994 Біологія
17628 Математика
17707 Німецька і англійська мови та літератури
17708 Німецька і англійська мови та літератури
17710 Англійська мова та література
22897 Біологія та здоров'я людини
25291 Середня освіта (Біологія)
25574 Середня освіта (Музичне мистецтво)
25575 Середня освіта (Англійська мова та література)
25576 Середня освіта (Українська мова і література)
25577 Середня освіта (Математика)
25578 Середня освіта (Географія)
25579 Середня освіта (Історія)
25580 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)
25739 Середня освіта (Німецька та англійська мови і 
літератури)
27690 Середня освіта (Мова і література (англійська))
30424 Середня освіта (Інформатика)
46063 Середня освіта (Мова і література (англійська))
10929 українська мова і література

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

програми відсутні

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

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 163345 64243

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

162647 64243

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

698 0

Приміщення, здані в оренду 1071 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

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

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма ОПП магістр 0.pdf SNSNfeLerGQ22grN4uB6rgapnuxAWha5cYA38CZ+7K8
=

Освітня програма освітня програма 17.pdf k6W1ozPlW8SswmRPMiy+W7/HUqSyT3k1mxXmhX/FH
Ic=

Навчальний план за ОП план 20-21.pdf jdMO7VzgB0GHJYiLLqtMhIL13Zi27dxh5SLOvg2dg74=

Навчальний план за ОП план 18-19.pdf cnVcRjnPxfdYjHyoJ9A7rFUSxV+lsEpUGylT0X5Ggtk=

Навчальний план за ОП план 18-19з.pdf ivmuvR+J3qiBA5sy6fwuMQfi+MloLBsiBT3h9EAa1JU=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

відгук.pdf vLo4zzQxIGExhA2F0CIVf4gWooIg8HsVhW0MClE0xww
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Ужгород.pdf hys6Rd/wyxie1kjXS2BO7pwVd6g62Hh49PEUNN4WCQA
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Дрогобич.pdf PS1o8Tp02tecEld+1GSKayWwYvBQBa/rvxT48cSJ6IE=
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1. Проектування та цілі освітньої програми

 
 

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

Ціллю освітньої програми є забезпечити підготовку студентам здобуття знань, вмінь та розуміння, що відносяться до 
областей музичного мистецтва та музичної педагогіки, що дасть їм можливість виконувати свою роботу самостійно. 
Програма передбачає знання і практичні навички використання іноземних мов за фахом та створення умов для 
академічної мобільності і навчання на музично-педагогічних факультетах як провідних ЗВО України, так і за 
кордоном.Підготовка висококваліфікованих фахівців з музичної педагогіки, які мають фундаментальні фахові 
знання, демонструють сучасне педагогічне мислення та володіють прикладними навичками, необхідними для 
вирішення музично-педагогічних проблем.
Унікальністю ОП є: Оволодіння найефективнішим методом  розвитку музичних здібностей дітей  - відносною 
сольмізацією та її складовими.

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО

Цілі ОП передбачають виконання стратегії Університету та його місії щодорозробки гнучких навчальних програм за 
вимогою ринку праці, впровадження на всіх рівнях запобігання плагіату, впровадження у навчальний процес 
інноваційних технологій, використання внутрішньої та зовнішньої оцінки навчального процесу. Освітня програма 
«Середня освіта (Музичне мистецтво)» допомагає утвердити у свідомості і почуттях особистості національно-
патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України.(с.15 Стратегії 
університету,http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/2016-strategy.pdf)

 

Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів) 
були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми

Вплив здобувачів на якість освітніх програм здійснюється через роботу представників студентстваворганах 
студентського самоврядування, участь студентів у роботі вченої ради факультету і надання пропозицій щодо 
відповідності окремих положень ОП нормативним документам з освіти та сучасних позитивних тенденцій у сфері 
послуг.
Загальноуніверситетські структури- студентський уряд
https://students.lnu.edu.ua/self-government/, профком студентів http://ppos.lnu.edu.ua/,  у своїй діяльності 
долучаються до обговорення проблем імплементації своїх побажань щодо якості ОП, розуміння майбутніх 
компетентностей. 
Одним з головних структурних підрозділів ЛНУ, де здійснюється опитування стейкхолдерів, є відділ менеджменту 
якості освітнього процесу https://education-quality.lnu.edu.ua/ спільно з Центром 
моніторингуhttps://www.lnu.edu.ua/research/research-centres-and-laboratories/monitoring-centre/.Основними 
завданнями Центру моніторингу є проведення за дорученням Ректорату і Вченої ради Університету моніторингу 
думки викладачів, співробітників та студентів щодо складових та форм навчального процесу, науково-дослідної 
роботи, принципів організації та адміністрування діяльності Університету.
Також необхідно зазначити, що думка здобувачів враховується за наслідками проведених опитувань, а також, 
наприклад, круглих столів тощо.

- роботодавці

Зовнішні стейкхолдери залучаються до обговорення як ОП в цілому, так і до змісту її освітніх компонентів. Кафедра 
веде постійний діалог з роботодавцями та місцевою владою, щодо врахування сучасних тенденцій в галузі 
загального музичного виховання.  

- академічна спільнота

На засіданнях кафедри регулярно обговорюють побажання зацікавлених осіб щодо вдосконалення програм окремих 
навчальних курсів. Представники академічної спільноти також висловлюють свої побажання при розгляді ОП на 
засіданнях вченої ради факультету.Обговорення також можуть відбуватися на Методичній та Вченій радах 
факультету, Вченій раді Університету.

- інші стейкхолдери

Творча школа Павла Табакова, ЦТДЮГ, Рудківська ЗСШ ім. В. Жеребного, Чайковицький НВК "ЗСШ І-ІІІ ст."

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

Програма спрямована на оволодіння музикознавчими та музично-педагогічними фундаментальними знаннями та 
навичками музикознавчих та музично-педагогічних досліджень, викладання музикознавчих та музичних дисциплін 
у загальноосвітніх закладах, враховує новітні вимоги щодо зв’язку теоретичних положень та їхнім застосуванням в 
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аналізі музичного мистецтва через проходження педагогічної практики; формує фахівців і викладачів із творчим 
способом мислення та уявою, здатних не лише використовувати набуті знання, але й генерувати нові на базі 
сучасних досягнень науки та мистецтва. Програма передбачає  знання і практичні навички використання іноземних 
мов за фахом та створення можливостей для академічної мобільності і стажування на педагогічних факультетах як 
провідних закладів вищої освіти України, так і за кордоном.

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

У перелік компонентів освітньої програми в розділі «нормативні дисципліни» у «Методику викладання музичних 
дисциплін у закладах освіти» введено матеріали щодо вивчення досвіду видатних педагогів-музикантів регіону; в 
розділ вибіркових дисциплін введено такі предмети: «Основи музично-педагогічного джерелознавства», «Історія 
музичної освіти і виховання», «Сучасні моделі професійного розвитку педагога-музиканта». «Музично-педагогічні і 
краєзнавчі дослідження», «Українська музично-педагогічна бібліографія», «Теорія та методика підготовки вчителя 
музичного мистецтва», «Педагогічні системи українських композиторів-модерністів», що дають змогу вивчати 
особливості розвитку загальної музичної педагогіки усіх регіонів України.

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

Тісні творчі та наукові зв`язки з іноземними університетами (Польща, Угорщина) дали змогу ознайомитись з 
навчальними планами схожих спеціальностей, запозичено досвід що потребує значної уваги на викладання 
спеціальних музичних дисциплін та передбачає збільшення кредитів ЄКТС та годин на їх вивчення. – додати 
договори про співпрацю з міжнародного відділуhttps://international.lnu.edu.ua/european-programmes-and-
projects/erasmus/key-action-1/

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

Затвердженого стандарту вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (014.13 Музичне мистецтво) не має. 
Таким чином освітня програма розроблена з урахуванням НРК.

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?

Відповідно до НРК студенти здатні розв’язувати складні задачі і проблеми у музичній педагогіці, що передбачає 
проведення досліджень та застосування інновацій. Здатність розуміти і застосовувати на практиці теорії та 
методологію музичної педагогіки, які формують майбутнього педагога-музиканта.
Освітня програма формуєзнання та навички з ділових комунікацій у галузі освіти та педагогіки; неординарні 
підходи у розв’язанні практичних завдань, уміння креативно мислити, проявляти гнучкість у прийнятті рішень на 
основі логічних аргументів та перевірених фактів в умовах обмеженого часу та ресурсів на засадах використання 
різних діагностичних методологій музичного мистецтва та загальної музичної педагогіки.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

90

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?

24

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

На сьогодні відсутній стандарт ОП магістра за спеціальністю 014 Середня освіта (Музичне мистецтво). 
Щодо відповідності змісту ОП теоретичному змісту предметної області, то всі освітні компоненти ОП рівня магістр 
спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) побудовані на донесенні до студента змісту дисциплін 
навчального плану . 
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В процесі викладання освітніх компонентів професорсько-викладацький склад кафедри використовує різноманітні 
методи, методики та технології, якими в результаті повинен оволодіти здобувач освіти. Усилабусах та робочих 
програмахнавчальних дисциплін, що містяться у додатку, окреслено мету кожної дисципліни і те, що здобувачі 
вищої освіти повинні знати та вміти в результаті прослуховування курсу, цим ще раз підтверджуємо  відповідність 
освітніх компонентів ОП об’єкту, теоретичному змісту предметної області, методам, методикам та відповідній 
технології.

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

Відповідно до нормативних документів формування індивідуальної освітньої траєкторії висвітлено в «Положенні 
про організацію освітнього процесу» (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-
1.pdf), «Тимчасовому положенні про порядок організації академічної мобільності здобувачів вищої освіти у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка» http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf, «Положенні про визнання та перезарахування результатів 
навчання учасників академічної мобільності у Львівському національному університеті імені Івана Франка» 
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/reg-academic-mobility.pdf
Для студента магістра спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) існує можливість формування 
індивідуальної освітньої траєкторії, що проявляється через можливості використання процедури академічної 
мобільності, вибору  з предмету «Дисципліни музичного мистецтва» (хорове диригування, вокал, фортепіано, 
акордеон, баян, струнні та духові інструменти), та вибору теми магістерської роботи.
Вибіркові дисципліни становлять 25 % з поміж усіх кредитів ЄКТС, які передбаченов ОП. Ці дисциплінистуденти 
обирають після зарахування на навчання.
Положення про порядок забезпечення вільного вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/09/reg_free-choice.pdf

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

У «Положенні про організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка» 
затвердженого вченою радою університету протокол №50 від 31.05. 2018 р. зазначено, що вибіркові навчальні 
дисципліни запроваджуються, як правило у формі спеціальних навчальних курсів для поглиблення 
загальноосвітньої, фундаментальної та фахової (теоретичної та практичної) підготовки. Запис на вибіркові 
навчальні дисципліни організовує деканат факультету. Процедуру вибору регламентує окреме 
Положення:Положення про порядок забезпечення вільного вибору здобувачами вищої освіти навчальних 
дисциплін у Львівському національному університеті імені Івана Франка https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/09/reg_free-choice.pdf

Дисципліни вільного вибору студента орієнтовані на забезпечення його освітніх та культурних потреб. Вибір цих 
дисциплін студент здійснює індивідуально, з урахуванням власних потреб та інтересів щодо майбутньої фахової 
діяльності. Мінімальна кількість студентів для дисципліни вільного вибору – 25 осіб (крім випадків, що на 
спеціальності ( спеціалізації) навчається менша кількість осіб), максимальна кількість студентів 100 осіб.
Здобувач рівня магістр спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) має право обирати дисципліни 
обсягом 24 кредити. Дисципліни згруповані у тематичні блоки по 2-3 дисципліни, з яких студент обирає одну з 
кожного блоку. 
Попередньо на факультеті організовують обговорення та інформаційні кампанії для студентів: у заздалегідь 
узгоджений зі студентами час професорсько-викладацький склад висвітлює основні положення кожного курсу з 
дисциплін вільного вибору студента. На сайті факультету  публікують анотації кожної дисципліни.
Студенти з метою зробити правильний вибір дисципліни мають можливість консультуватися з випускниками, 
відвідувати заняття викладачів, дисципліни яких вони планують вивчати, щоб оцінити їх рівень викладання, 
проаналізувати методичне забезпечення.
У визначений час студенти роблять свій вибір і на його основі пишуть заяву в діапазоні термінів, встановлених 
загальноуніверситетським графіком. Заяви опрацьовують у деканаті факультету, здійснюється перевірка та 
формування набору мобільних груп на кожен курс. Сформовані списки дають на затвердження та погодження 
декану факультету. 
Діє електронний запис на вибіркові курси, який значно полегшує адміністрування процесів формування груп та 
корекції записів на дисципліни.
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/2015-12-31-polozhennia.pdf

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

Освітня програма та навчальний план передбачають практичну підготовку під час проходження педагогічної 
практики, відвідування індивідуальних практичних занять з дисциплін музичного мистецтва та під час 
прослуховування лекцій з дисципліни «Методика викладання музичних дисциплін в закладах освіти». Метою 
педагогічної практики є  формування устудентів системи педагогічних умінь і навичок, що забезпечують належний 
рівень самоорганізації професійної діяльності у типових і нестандартних ситуаціях, ефективне вирішення 
різноманітних педагогічних завдань
https://nmv.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/reg-practice.pdf
Головними базами практики виступають такі заклади освіти (школи, ліцеї) – Сихівський ліцей та ЗОШ №77 м. 
Львова.
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У результаті проходження педагогічної практики студенти здобувають такі професійні та соціальні компетентності 
як: здатність вдосконалювати професійні знання і вміння вчителя музичного мистецтва; здійснювати добір методів і 
засобів навчання, спрямованих на розвиток музичних здібностей школярів; здатність самовдосконалювати 
професійні знання і вміння.

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

Особлива увага у навчальному процесі надається саме розвитку у студентів-магістрів таких соціальних навичок. 
Навчальні дисципліни «Філософія освіти» та «Психологія музичних здібностей» дають змогу освоїти такі навички 
креативність, вміння нестандартно мислити, прагнення до вдосконалення і готовність навчатись, вміння працювати 
в команді. В процесі вивчення цих курсів студенти мають виконати індивідуальні навчально-дослідні завдання 
(ІНДЗ).
Всі результати дослідження подаються у формі презентації і захищаються на семінарському занятті. Такі форми та 
методи навчання дають змогу вдосконалювати комунікативні якості студентів, набувати лідерських та ін. якостей, 
брати на себе відповідальність, навчають працювати в команді та розвивають вміння вирішувати конфлікти.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Проект професійного стандарту спеціальності  014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) створено лише для 
першого (бакалаврського) рівня.
mdu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/08/Тимчасовий-стандарт-вищої-освіти-спеціальності-014.13-Середня-освіта-
Музичне-мистецтво.pdf

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

Задля співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП «Середня освіта (Музичне мистецтво)» 
використовується підхід рівномірного розподілу навантаження протягом навчального періоду та виділення 
окремого часу для проходження практики та написання магістерської роботи. 
Згідно з ОП аудиторне навантаження студентів денної форми навчання складає 678 годин на самостійну роботу 
студентів – 2022 год, а заочної 238 аудиторних годин та 2462 години на самостійну роботу.
Загалом, навантаження по навчальних дисциплінах розподілено рівномірно, 3-5 кредити ЄКТС. В середньому 
аудиторні години становлять 1/3, а самостійна робота 2/3 дисциплін. Загалом протягом тижня є 18 аудиторних 
годин, що унеможливлює перевантаження здобувачів та дозволяє більше уваги приділити самостійній роботі на яку 
приділяється приблизно 28 год. в тиждень. Що стосується часу на самостійну роботу, то студенти мають право на 
прийняття самостійного рішення стосовно виконання самостійної роботи. 
Відзначимо, що 18 кредитів  ЄКТС (540 год.) виділено на практики та написання магістерської роботи на ці види 
робіт передбачено виділення не пов’язаного із аудиторними заняттями часу. 
Самостійна робота враховується в процесі підготовки до семінарських занять при детальному висвітлені питань 
освітньої компоненти.

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

На даний момент не здійснюється підготовка ЗВО за дуальною формою освіти, але планується така форма освіти та 
розробляється відповідно до освітньої програми.

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://kultart.lnu.edu.ua/news/pro-umovy-pryyomu-na-2020-rik
прийом був 2019https://admission2019.lnu.edu.ua/

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

Конкурсний відбір у 2019 році для здобуття ступенів вищої освіти здійснювався за результатами вступних 
випробувань для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти для 
вступу за спеціальністю 014 Середня освіта( Музичне мистецтво) – у формі тестування з іноземної мови та фахових 
вступних випробувань за обраною дисципліною музичного мистецтва (хорове диригування, вокал, фортепіано, 
акордеон, баян, бандура, струнні та духові інструменти).
Для кожного напряму передбачено виконання програми:
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- для хорового диригування - виконання хорового твору великої форми під інструментальний супровід;
- для вокалу - виконання пісні, романсу, арії;
- для фортепіано, баян (акордеон), скрипка, бандура - виконання творів великої та середньої форми.
(https://admission2019.lnu.edu.ua/for-undergraduate-students/admission-requirements-for-the-master-degree/  )
До вступних вимог додано співбесіду, в яку включено розгляд проблем загального музичного виховання здобувачів 
освіти.

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

27.01.2016 року було ухвалено Вченою Радою Університету «Тимчасове положення про порядок організації 
академічної мобільності здобувачів вищої освіти у Львівському національному університеті імені Івана Франка». 
(http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf)
30.12.2016 року було розглянуто та затверджено Вченою Радою Університету «Положення про порядок визнання 
здобутих в іноземних вищих навчальних закладах документів про вищу освіту Львівським національним 
університетом імені Івана Франка» (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/05/reg_others_docs.pdf).
Львівський національний університет імені Івана Франка визнає дипломи державного зразка України та результати 
навчання,отримані в інших ЗВО. В установленому порядку надається можливість зарахування на відповідніроки 
навчання. Для цього визначають предмети, з яких слід додатково скласти іспит чи залік(академічна різниця). При 
успішній здачі академічної різниці студент може зараховуватись на навчання за відповідною спеціальністю на 
здобуття ступенів бакалавр чи магістр.

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

Таких прикладів на даній освітній програмі не було.

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

Порядок визнання у Львівському національному університеті імені Івана Франка результатів навчання, здобутих у 
неформальній та інформальній освіті https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/reg_inf-educations-
results.pdf

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

Таких прикладів на даній освітній програмі не було.

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють 
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи

Найбільш поширеними формами навчання є лекції, практичні і семінарські заняття, консультації. Загалом, 
комплексне використання цих форм дозволяє досягнути програмних результатів. Окремою формою навчання є 
практика та кваліфікаційна робота, що дозволяє проявити студенту індивідуальний підхід, а також забезпечує 
програмні результати пов’язані із вивченням передових методик музичної діяльності, особливостей викладання 
музичного мистецтва, особливостями концертної діяльності. Важливе значення приділяється самостійній роботі, що 
дозволяє саморозвиватись та самовдосконалюватись здобувачам освіти.
В методологічному апараті досягнення програмних результатів використовуються типові методи навчання такі як 
мотивації навчально-пізнавальної діяльності, аудіовізуальні, діалогу, аналізу і діагностики ситуації, проблемний та 
інші методи.

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами 
навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?

Студентоцентрований підхід встановлений в «Положенні про Студентське самоврядування» 
(http://students.lnu.edu.ua/self-government/regulation/), що дозволяє на паритетних умовах включення студентського 
середовища в процес функціонування ЗВО.
Загалом в процесі навчання викладачі надають можливість студентам впливати на освітній матеріал, дискутувати на 
обрані фахові теми, готувати індивідуальні завдання по досліджуваній тематиці. Також дається можливість вибору 
місць та тематики практик, а також реалізації власних інтересів в процесі підготовки кваліфікаційної роботи. 
Можливе проходження навчальних курсів в системі Moodle, а також організація численних курсів в Інституті 
післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки.
Періодично проводиться опитування студентів, щодо якості навчання та кваліфікації викладачів, що 
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регламентується «Положенням про організацію опитувань студентів, викладачів, випускників та роботодавців щодо 
якості освітнього процесу» (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf).
Опитування здійснюється відділом менеджменту якості освітнього процесу спільно з центром моніторингу ЛНУ.
Представники студентства є членами Вченої Ради

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

Принципи академічної свободи в Університеті включають: особистісний підхід;  поширення знань і використання 
результатів наукових досліджень та участь студентів в наукових конференціях; вибір навчальних дисциплін з 
врахування думки студентів (представлений перелік вибіркових дисциплін); використання сучасних методів 
навчання та досліджень – ситуативні завдання; підлаштування до студентів з обмеженими можливостями.
В навчальному процесі спостерігається толерантне ставлення і розуміння між всіма його учасниками, що прописане 
в посадових інструкціях та інших документах.
Структури освітніх компонентів наповнюються із врахуванням можливостей варіювання інформаційного матеріалу 
з врахуванням потреб здобувачів та можливості вирішування проблемних практичних ситуацій.

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

Інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів знаходиться на сайті факультету, у силабусах, робочих 
навчальних програмах, та надається на початку викладання певної дисципліни (у формі консультацій), доводиться 
до відома форма звітності, вимоги до атестації, критерії оцінювання в межах певного курсу. Напершому етапі 
виконання магістерської роботикожен студент і науковий керівник розглядають такі компоненти: тема роботи, її 
актуальність і структура, терміни виконання кожного із розділів. Студенти мають можливість отримати консультації 
в режимі онлайн (MSTEAMS, Viber, Skype, Zoom), чиофлайн -  попередньо узгодивши час консультації на кафедрі.
https://kultart.lnu.edu.ua/news

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

Поєднання навчання і досліджень відбувається під час вивчення дисциплін «Магістерський семінар» та 
«Методологія педагогічних досліджень». Післяобрання студентами тем для магістерськихробіт та 
розподілукерівниківмагістерськихдослідженьрозпочинається робота над їхстворенням. Всізапропоновані теми, 
пов`язані з обранимфаховимпрофілемстудента. Навчально-дослідна робота виконується у навчальний час, а також 
в процесісамостійноїроботи в обов’язковому порядку кожним студентом підкерівництвомнауковогокерівника. 
Основнимиелементаминавчально-дослідноїроботивиступають: науково-дослідна робота на семінарськихзаняттях; 
написаннямагістерськихробіт; дослідна робота під час практик; участь в наукових проектах і конференціях. На 
факультетікультури і мистецтв проводиться щорічнанауковастудентськаконференція. Студентиспеціальності 014.13 
Середняосвіта (Музичнемистецтво) є їїпостійнимиучасниками. Результатом конференції є ознайомленняізнауково-
дослідноюдіяльністюстудентів. Іззбірникамиконференціїможнаознайомитись в бібліотеці та удеканаті факультету. 
https://kultart.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/Zb-stud-nauk-pr-2019-vyp.pdf

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

Перегляд змістунавчальнихдисциплінвідбуваєтьсякожного семестру. 
Розробленийсилабуснавчальноїдисциплінирозглядають і рекомендують до затвердження на 
засіданнікафедримузичногомистецтвадо початку навчального року.
Робочапрограманавчальноїдисципліни «Музичний менеджмент в освіті» 
оновлюєтьсянаосновівикористаннязразківтрудовихугод, практикування в ролях продюсера, менеджера організацій 
в реальнихумовах культурно-масовихзаходів факультету та 
міста.Розглядаютьсясучасніформирозвиткуміжнародногомузичногоосвітнього менеджменту.
Оновленняпрограми «Дисциплінимузичногомистецтва» відбуваєтьсяуспівпраці з музикантами-практиками 
(народними та заслуженими артистами України, відомими композиторами),вчителями-практиками, 
студентськимсамоврядуванням, іншимистейкхолдерами.

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

Питання інтернаціоналізації діяльності ЗВО висвітлено у «Положенні про порядок реалізації міжнародних проектів, 
грантів та договорів» (http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/internationa-
cooperation/) та"Стратегії міжнародної діяльності Львівського національного університету імені Івана Франка" 
[http://international.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/IFNUL_Internationalisation_Strategy_ 2019 _Ukr.pdf]
Відповідними договорами передбачено участь магістрів у програмах мобільності (Еразмус +, Версальський 
університет, Франція) та міждержавних вузівських обмінах (Слупський університет, Польща, університет в 
Словаччині, де студентка 4 курсу  Софія Крок перебувала на навчанні у другому семестрі 2017-2018 навчального 
року). 
Доцент Король О. М. співпрацювала з міжнародною програмою «Біла книжечка», як автор проекту 
Всеєвропейського дитячо-юнацького фестивалю культур.
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Професор Кияновська Л. О. є учасником міжнародного наукового проекту «Musikgeschichte in Mittel-und Osteuropa» 
(Німеччина).

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?

Інформація щодо форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти 
міститься в «Положенні про організацію освітнього процесу», робочих програмах та силабусахнавчальних 
дисциплін.
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, а 
також регламентуються за умов пандемії та карантинних обмежень Тимчасовим порядком організації та 
проведення заліково-екзаменаційної сесії і атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних 
технологій у Львівському національному університеті імені Івана Франка https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/05/reg_online-exams.pdf.
Для оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти в межах навчальних дисциплін здійснюється 
поточний та підсумковий контроль.Поточний контроль здійснюється протягом семестру. Він включає: усне та 
письмове опитування, експрес-тестування, тестування, захист індивідуальних завдань, підготовка рефератів з 
окремих питань, модульний контроль, виконання програми з музичних творів.
Для перевірки досягнень програмних результатів навчання пропонуються різнорівневі види завдань. Перевірка 
таких робіт дозволяє оцінити здатність володіти базовими поняттями, основами теорії і практики у системі фахової 
підготовки, вміння їх застосовувати в шкільній практиці.
Модульний контроль проводиться у формі тестів, відповідей на теоретичні питання або розв’язання практичних 
завдань під час проведення контрольних робіт, виконання індивідуальних завдань тощо. Проведення модулю 
дозволяє з’ясувати проблемні питання, розглянуті попередньо, що сприяє подальшому акцентуванні на мало 
висвітлених питаннях. 
Можливість проведення самоконтролю з боку студента передбачена методичними матеріалами для самостійної 
роботи: підручниками, навчальними та методичними посібниками, конспектами лекцій викладача. 
Підсумковий контроль включає екзамени, заліки, модульний контроль у формі академічних концертів з 
урахуванням накопичених балів поточного контролю. Семестровий контроль проводять з усіх навчальних 
дисциплін, які внесені в навчальний план.
Екзаменаційні білети зазвичай містять різнорівневі види завдань: вибір правильних відповідей із запропонованих, 
тестові запитання відкритого типу, описові завдання.
Порядок оцінювання навчальних досягнень студентів відповідно до ЄКТС визначає Положення про контроль та 
оцінювання навчальних досягнень студентів Університету.
Заміри залишкових знань студентів проводяться у системі MOODLE згідно наказу ректора. 
https://www.lnu.edu.ua/research/research-centres-and-laboratories/monitoring-centre/
Отже, навчальні досягнення студентів оцінюються регулярно і об’єктивно, з використанням чітких та заздалегідь 
оприлюднених критеріїв виставлення оцінок та здійсненням адміністративних перевірок у вигляді ректорських 
контрольних замірів знань.

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

Чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів забезпечується завдяки визначенню чіткого розподілу балів 
оцінювання. Розподіл балів і його особливості визначено у силабусі дисципліни. Перелік питань, які виносяться на 
підсумковий контроль, оприлюднюють заздалегідь, контрольні питання обговорюють, всі неточності усувають на 
заняттях або консультаціях. Принципи розподілу балів за формами навчання пояснюють студентам на перших 
заняттях.
Систему оцінювання рівня знань при поточному контролі визначає засідання кафедри. Форма проведення контролю 
та критерії оцінювання визначаються рішенням кафедри музичного мистецтва і є обов’язковою частиною 
навчально-методичного комплексу дисциплін. Інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
здобувачів вищої освіти регламентується нормативною базою Львівського національного університету імені Івана 
Франка.

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

Інформацію про форми контрольних заходів та критерії оцінювання доводять до здобувачів вищої освіти на початку 
семестру впродовж перших двох тижнів на лекціях і практичних заняттях, при ознайомленні з силабусами 
навчальних дисциплін.
Для забезпечення організації освітнього процесу і проведення підсумкового контролю факультети за погодженням з 
кафедрами, складають на кожний семестр відповідно до робочих навчальних планів розклад занять та екзаменів. 
Розклад екзаменів доводять до відома викладачів та студентів не пізніше, ніж за місяць до початку екзаменаційної 
сесії (пункт 3.10 «Положення про організацію освітнього процесу в Львівському національному університеті імені 
Івана Франка»).
Графік навчального процесу на навчальний рік для студентів факультету культури і мистецтв денної і заочної 
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форми навчання по курсах і спеціальностях розміщено на електронній сторінці факультету, в системі Деканат та в 
електронних кабінетах студентів. У графіку міститься детальна інформація про тривалість семестрів, форми та 
кількість контрольних заходів, терміни проведення екзаменаційних сесій, практик та захисту магістерських робіт.
Терміни проведення атестаційних сесій визначає наказ Ректора. Розклад атестаційних сесій розміщено на сайті 
факультету культури і мистецтві дошці оголошень.

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

На даний момент стандарту вищої освіти для спеціальності 014 Середня освіта (014.13 Музичне мистецтво)не 
затверджено. 

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

Процедура проведення контрольних заходів регулюється розкладом залікової та екзаменаційної сесії, які складає 
заступник декана з навчально-методичної роботи у співпраці з кожною кафедрою. Цей розклад затверджується 
проректор Університету з науково-педагогічної роботи, розміщується на сайті факультету за місяць до початку сесії, 
забезпечується  електронне інформування та вільний дистанційний доступ до розкладув мережі Інтернет. Ці 
процеси описані у «Положення про організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені 
Івана Франка» (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf) та «Положення про 
екзаменаційну комісію у Львівському національному університеті імені Івана Франка» (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/reg_exam-comission.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, а 
також регламентуються за умов пандемії та карантинних обмежень Тимчасовим порядком організації та 
проведення заліково-екзаменаційної сесії і атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних 
технологій у Львівському національному університеті імені Івана Франка https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/05/reg_online-exams.pdf.
Положення про екзаменаційну комісію у Львівському національному університеті імені Івана Франка 
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_exam-comission.pdf

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 вибором екзаменаційних білетів студентами та присутністю на іспитах 
кількох викладачів, завідувача кафедри та інших студентів групи. Іспити з музичних дисциплін є відкритими для 
всіх охочих.  У ЗВО діє «Положення про комісію з питань етики та професійної діяльності» 
(http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_standing-commission.pdf)
Можливий конфліктний інтересів врегульовується Положенням про організацію освітнього процесу у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-
6e18062115060-1.pdf). Об’єктивність оцінювання кваліфікаційної роботи описана в «Положенні про екзаменаційну 
комісію в Університеті» (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_exam-comission.pdf).
Виникнення конфлікту інтересів вирішується послідовно на наступних рівнях: кафедра, деканат, ректорат та комісія 
з питань етики.  Положення про комісію з питань етики та професійної діяльності Львівського національного 
університету імені Івана Франка https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_ethics-comission.pdf

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? 
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Якщо за результатами підсумкового семестрового контролю студент одержав незадовільну оцінку, у нього виникає 
академічна заборгованість з даної дисципліни, яку можна ліквідувати, повторно склавши семестрову атестацію.
Повторне складання екзаменів допускається не більше двох разів з кожної дисципліни: перший раз викладачеві, 
другий – комісії, яка створюється за розпорядженням декана факультету у складі: завідувача кафедри, викладача, 
який проводив заняття з даної дисципліни та викладача фахівця з цієї дисципліни, який не проводив заняття в цій 
групі.
Якщо студент (за І навчальний семестр освітнього рівня магістр) не ліквідував академічну заборгованість не більше 
ніж з трьох дисциплін впродовж семестрового контролю за погодженням із кафедрою студент пройти повторне 
навчання дисципліни. Порядок повторного навчання вказано в документі про«Порядок повторного вивчення 
окремих дисциплін»  (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/02/reg_repeated_cources.pdf)

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

У разі, якщо студент не погоджується з оцінкою, яку отримав під час семестрової підсумкової атестації, він має право 
в день оголошення результатів підсумкового оцінювання звернутися в деканат факультету з відповідною 
апеляційною заявою.
Процедура апеляції проводиться за вмотивованою заявою студента на ім'я декана факультету, який скликає 
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апеляційну комісію.
До складу апеляційної комісії входять: голова – декан факультету, заступник декана, завідувач кафедри, за якою 
закріплена дисципліна, викладач кафедри, який читає відповідну дисципліну, але не брав участь в проведенні цього 
семестрового контролю, та представник ради студентського самоврядування. 
Апеляція має бути розглянута на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного дня після її подання. Студент, 
який подав апеляцію, має право бути присутнім при розгляді своєї заяви.По завершенні розгляду апеляційної 
справи комісія на закритому засіданні проводить обговорення його результатів та приймає відповідне рішення. 
Суперечливі питання щодо оцінок, які одержані на державних екзаменах або захисті магістерської роботи, 
розглядає екзаменаційна комісія.

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

Стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності регулює «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). Кодекс академічної доброчесності Львівського національного 
університету імені Івана Франка https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/
Положення про забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана 
Франка є складовою частиною внутрішньої нормативної бази системи забезпечення якості вищої освіти та якості 
освітньої, наукової, науково-технічної, мистецької та інноваційної діяльності та розроблено з метою підвищення 
рівня освіти, наукових досліджень, дотримання вимог наукової етики та запобігання академічного плагіату у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка.
Дія Положення поширюється на наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників, студентів, аспірантів, 
докторантів та інших учасників освітнього процесу та наукової діяльності Університету, а також здобувачів 
наукового ступеня з інших установ, які представляють свої дисертаційні роботи на спеціалізованих вчених радах 
Університету, публікують свої праці у виданнях Університету, є стейкхолдерами Університету.

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

З метою перевірки робіт (монографій, підручників, посібників, статей, дисертацій, магістерських, курсових робіт, 
звітів з практик, рефератів тощо) учасників освітнього процесу на наявність плагіату Університет забезпечує доступ 
до платформ з наданням відповідних сервісів (зокрема платформа Unicheck – https://unicheck.com/uk-ua). Для 
технічного забезпечення діяльності вищезгаданої платформи призначають відповідальну особу в Університеті, яка 
безпосередньо взаємодіє з надавачем вищезазначених послуг, створює відповідні профілі для відповідальних осіб на 
факультетах, проводить консультації, навчання тощо. 
За поданням декана призначають відповідальну особу, яка забезпечує технічну перевірку робіт на наявність плагіату 
у відповідних підрозділах. Організацію перевірки робіт щодо наявності плагіату здійснює завідувач кафедри.

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

Для дотримання культури академічної доброчесності структурні підрозділи Університету проводять комплекс 
профілактичних заходів, а саме:
- проведення для студентів перших курсів днів (тижнів) академічної доброчесності, читання спеціальних курсів;
- впровадження в освітні програми компонентів, які забезпечують набуття учасниками освітнього процесу 
відповідних компетентностей;
- розробка структурними підрозділами, які забезпечують освітній процес, методичних матеріалів з визначенням 
вимог щодо належного оформлення письмових робіт (кваліфікаційні роботи, курсові роботи, звіти з проходження 
практик тощо);
- формування завдань для навчальних робіт з використанням педагогічних інновацій, що сприяють розвитку 
творчого підходу здобувачів вищої освіти до їхнього виконання;
- ознайомлення учасників освітнього процесу та наукової діяльності з Положенням.https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf
Впроваджено підписання кожним викладачем декларації про дотримання доброчесності працівника Львівського 
національного університету імені Івана Франка.

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

Вчені ради факультетів відповідальні за перевірку магістерських, курсових робіт, звітів з практик, статей до видань 
Університету, монографій, підручників, навчальних посібників.
У разі незгоди з результатами перевірки на плагіат автор роботи, що проходила процес перевірки, має право на 
апеляцію. Апеляцію подає особисто автор роботи на ім’я Ректора Університету впродовж трьох робочих днів після 
оголошення результатів перевірки. https://admission.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/reg_app_comission.pdf

За дорученням Ректора Комісія з питань етики та професійної діяльності Вченої ради Університету розглядає справи 
щодо порушення академічної доброчесності учасником освітнього процесу а також протягом 10 робочих днів 
розглядає апеляційну справу.
Якщо розглядаються студентські порушення, то до її складу долучають представників студентства, яких має бути не 
менше, ніж половина складу комісії.
В кінці 2019-2020 навчального року всі магістерські роботи були перевірені на плагіат. Порушень не виявлено (витяг 
з протоколу Засідання кафедри №4  від 11  грудня 2019 року).
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6. Людські ресурси

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

З метою забезпечення необхідного рівня професіоналізму під час проведення конкурсного відбору науково-
педагогічних працівників ЛНУ діє «Порядок проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад 
науково-педагогічних працівників Львівського національного університету імені Івана Франка» відповідно до якого 
створюють конкурсні комісії, головне завдання яких – перевірка відповідності поданих претендентами документів 
до вимог, встановлених щодо науково-педагогічних працівників законами України, зокрема, вимог до конкурсу. 
(http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/personnel/)
Процедура конкурсного добору зосереджена на відборі професійних кадрів, що особливо забезпечується пунктами 
4.6, 4.7 та 4.8. Так, згідно пункту 4.6. претендентами на посади доцента, старшого викладача кафедри проводяться 
відкриті лекції в присутності науково-педагогічних працівників кафедри. Згідно пункту 4.7. здійснюється 
обговорення професійної кваліфікації та педагогічної підготовки претендентів. Згідно пункту 4.8., підсумовуються 
всі докази професіоналізму та відповідної кваліфікації претендентів і висновки передаються на розгляд конкурсної 
комісії факультету. 
Положення про оцінювання роботи та визначення рейтингів наукових, науково-педагогічних і педагогічних 
працівників 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

Важливі події та заходи, які організовує відділ розвитку кар’єри та співпраці з бізнесом Центру маркетингу та 
розвитку ЛНУ ім. І. Франка на яких зустрічаються працедавці, студенти та викладачі це - «Дні кар’єри ЄС».  Подія 
має на меті ознайомлення та поширення інформації про шляхи професійного зростання та кар’єрні можливості для 
молоді в європейському вимірі. Під час такого заходу студенти та випускники отримують знання, що знадобляться у 
професійній діяльності, дізнаються про поточну ситуацію на ринку праці, можливості навчання та стажування за 
кордоном, а також отримують різноманітні консультації. https://www.facebook.com/dis.ifnul/

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

Аудиторні, практичні (індивідуальні) заняття проводять висококваліфіковані викладачі – це артисти з почесними 
званнями (народний артист України – Орест Сидір, заслужені артисти України – Василь Дудар, Марія Хохлогорська 
, Соломія Приймак, Ірина Маковецька). Заслужений діяч мистецтв, професор, доктор мистецтвознавства України – 
Любов Кияновська. Методистами (вчителі шкіл та гімназій) в час педагогічної та навчальної практики є майбутні 
роботодавці та викладачі з досвідом роботи вчителя «Музичного мистецтва» в загальноосвітній школі: Кузьменко Н. 
Я. (ЗОШ №77), Гулей Л. П., Лазуркевич О. С. (Ліцей Сихівський).

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

Університет сприяє професійному розвитку науково-педагогічних працівників системою професійної та фінансової 
мотивації. Професійний розвиток кадрів забезпечує програма стажування, зокрема закордонного,  участь у  
наукових конференціях різного рівня.
У структурному підрозділі Університету – Інституті післядипломної та доуніверситетської освіти забезпечується 
підготовка та перепідготовка фахівців з вищою освітою на сертифікованих курсах, курсах підвищення кваліфікації, 
стажуванні. Оволодіння комп’ютерною грамотністю, роботою online, основами програмування, зокрема в освіті, 
забезпечують комп’ютерні курси (http://ipodp.lnu.edu.ua/kompyuterni-kursy). Ці курси формують вміння роботи в 
системі LMS Moodle, GoogleForms, Prezi (http://ipodp.lnu.edu.ua/it-v-osviti).
Мовні курси з вивчення іноземних мов в Інституті, створені на базі Центру неперервної освіти та Лабораторії 
інформаційних технологій (http://ipodp.lnu.edu.ua/about/centres/tsentr-neperervnoji-osvity/language-cources).
Тимчасове положення Університету про дистанційне стажування здобувачів вчених звань професора, доцента, 
старшого дослідника у закладах вищої освіти, наукових (або науково-технічних) установах у країнах, що входять до 
ОЕСР та/або ЄС. https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/reg-distance-trainings.pdf
Положення про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/reg_prof_development.pdf

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Система заохочення викладачів вказана у «Положенні щодо системи матеріального і морального заохочення 
викладачів або інших форм стимулювання» (http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-
tomorrow/documents/awards/).
Система професійної мотивації охоплює відзнаки Університетом кращих науково-педагогічних працівників 
подякою, грамотою ректора, декана факультету.
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Працівників фінансово стимулюють згідно з розроблених в Університеті положень (Положення про мотиваційний 
фонд, Положення про преміювання працівників, докторантів, аспірантів і студентів університету за наукові 
здобутки, Положення про Відзнаку Львівського національного університету імені Івана Франка «Медаль Івана 
Франка» (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/reg_motivation.pdf).
Відділ міжнародних зв’язків Університету організовує для викладачів та адміністративних працівників Університету 
навчання і стажування з можливістю отримати стипендію по програмі «Еразмус +». Сьогодні діють угоди 
Університету з університетами 59 країн (http://international.lnu.edu.ua/european-programmes-and-
projects/erasmus/key-action-1/).
Внутрішнє стажування в Університеті у формі тренінгів забезпечується Інститутом післядипломної освіти та до 
університетської підготовки (http://ipodp.lnu.edu.ua/academics/stazhuvannya). Кожен викладач зобов’язаний не 
рідше разу в п’ять років проходити підвищення кваліфікації у формі стажування.
Запроваджено преміювання викладачів за публікацію статей у базі даних SCOPUSJournals.

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?

Фінансування освітньої програми здійснюється із загального та спеціального фондів з урахування осіб, що 
навчаються на бюджетній та платній формі навчання. Значна сума цього фінансування йде на обслуговування 
матеріально-технічного забезпечення. Студенти спеціальності 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) 
забезпечені місцями для проживання у гуртожитку, мають можливість користуватися фондами Наукової бібліотеки 
Львівського національного університету імені Івана Франка, на факультеті культури і мистецтв є концертний зал, 
репетиційний зал, кабінет музичних інструментів, комп’ютерні класи та ряд аудиторій для самостійної репетиційної 
індивідуальної підготовки (кожна з яких забезпечена музичним інструментом для удосконалення виконавських 
можливостей). Навчання у ЗВО здійснюється у 3 зміни. Витримується вимога щодо мультимедійного забезпечення 
(не менше 40% аудиторій повинні бути забезпечені мультимедійним обладнанням). Є стаціонарне мультимедійне 
обладнання та переносні (мобільні) проектори.
В університеті функціонує 14 їдалень, 6 актових залів, 11 спортивних залів, 1 плавальний басейн, 1 стадіон та 9 
спортивних майданчиків.
Приміщення університетської бібліотеки формують 25 читальних залів на 794 посадкових місць. В бібліотеці 
функціонує Електронний каталог і відкритий доступ в мережі WІ-FI. У 2020 році відкрився вільний доступ до 
університетської мережі LNU-WIFI.

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?

Для студентів створена сприятливе середовище для навчання і організації дозвілля. Зокрема функціонують 
студентські їдальні, для проживання є гуртожитки, організовані гуртки за інтересами, функціонує «Студентський 
клуб», студентське самоврядування та студентський профком. Для відпочинку та оздоровлення студентів діє 
спортивно-оздоровчий табір «Карпати». У спортивному комплексі Університету організовано низку спортивних 
секцій. 
Питанням стипендій та соціального забезпечення займається Студентський відділ університету. 
Проведення практик відбувається на базі ЗСО, з якими є укладені договори про співпрацю.
На факультеті є «Студентський простір» де студенти мають можливість комунікувати, обговорювати проблеми 
студентського життя, організовувати студентську активність.
Викладачами кафедри розроблені і видані підручники, навчальні посібники і навчально-методичні рекомендації, 
які забезпечують студентам можливість формування загальних і професійних компетентностей необхідних для 
проведення наукових і виробничих досліджень з теорії і методології загальної музичної педагогіки.
ЗВО забезпечує безоплатний доступ викладачів і здобувачів вищої освіти до бібліотеки університету, навчальних 
лабораторій, комп’ютерних класів (в межах спеціально виділених годин) відповідно до потреб навчання, 
викладацької або наукової діяльності в межах освітньої програми.

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

Факультет культури і мистецтв створює безпечні умови навчання та праці, у кожному структурному підрозділі 
знаходиться аптечка для надання медичної допомоги. У всіх приміщеннях дотримано санітарно-епідемологічних 
норм. Студенти регулярно проходять медичний огляд в університетській поліклініці.
В головному корпусі університету працює медичний пункт для студентів та працівників. В медичному пункті можна 
отримати консультацію фахівців щодо стану здоров’я та першу медичну допомогу. 
В університеті працює психологічна служба, яка пропонує здобути навички ефективної комунікації, 
самопрезентації, роботи в команді з дітьми різної вікової категорії.
Проводиться співпраця з відділом охорони праці Львівського національного університету імені Івана Франка, 
здобувачі вищої освіти проходять інструктажі з основ безпеки життя. Інструктаж з охорони праці є обов’язковою 
умовою проходження педагогічної практики.

Сторінка 15



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?

Координатором надання освітньої, організаційної, консультативної та соціальної підтримки і інформації є деканат, а 
в разі конфлікту інтересів - психологічний центр університету. Усі довідки з інших служб університету надаються 
централізовано через деканат, що забезпечують методисти деканату. Студентиотримують доступ до інформації на 
засіданнях старостатів, зустрічах декана зі студентами, інформаційну дошку, сайт факультету, а також соціальні 
мережі факультету, кафедри і студентських організацій. 
На факультеті культури і мистецтв здобувачі вищої освіти комунікують із студентським самоврядуванням яке діє 
відповідно до положення, беруть  участь у засіданнях, висувають свої пропозиції та ідеї.
Велику підтримку для здобувачів кафедри музичного мистецтва надає Первинна профспілкова організація 
студентів.
Результати опитування будуть відомі в жовтні 2020 р.

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)

Достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими освітніми потребами в університеті 
регламентуються такими документами:
Статут ЛНУ
п. 10.19. Особи, які навчаються в Університеті, мають право на:
10.19.20 академічну відпустку (за станом здоров’я, призовом на військову строкову службу в разі втрати права на 
відстрочку від неї, сімейними обставинами тощо) або перерву в навчанні зі збереженням окремих прав здобувача 
вищої освіти;
10.19.27 спеціальний навчально-реабілітаційний супровід та вільний доступ до інфраструктури Університету 
відповідно до медико-соціальних показань за наявності обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров’я;
Положення про організацію освітнього процесу:
11. ВІДРАХУВАННЯ, ПОНОВЛЕННЯ, ПЕРЕВЕДЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТАНАДАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ 
ВІДПУСТКИ
11.6. Здобувач вищої освіти має право на перерву у навчанні у зв'язку з обставинами, які унеможливлюють 
виконання освітньої програми (за станом здоров'я, призовом на строкову військову службу у разі втрати права на 
відстрочку від неї, сімейними обставинами тощо). Таким особам надається академічна відпустка в установленому 
порядку. 
Питання забезпечення освіти осіб з особливими потребами координує «Ресурсний центр з інклюзивної освіти» 
(http://centres.lnu.edu.ua/inclusive-education/). 
Для доступу до аудиторного фонду закуплено мобільний PTR-130 (гусеничний сходовий підйомник).У разі потреби 
можливе його використання на факультеті культури і мистецтв.

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?

СТАТУТ ЛНУ
10.19. Особи, які навчаються в Університеті, мають право на:
10.19.23 захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства;
ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА 
ФРАНКА
5. Права та обов'язки осіб, які навчаються Університеті 
5.1. Особи, які навчаються в Університеті, мають право на: 
- захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства.
Усі конфліктні ситуації на кафедрі вирішуються на рівні кафедри, у разі потреби – в деканаті із залученням декана 
чи заступника декана із виховної роботи та на Вченій раді факультету культури і мистецтв. У разі не вирішення 
конфліктної ситуації в межах факультету, справа передається у Комісію з питань етики ЛНУ.
В університеті діє гаряча лінія з питань запобігання та протидії корупції. А також працює Уповноважена особа з 
питань запобігання та протидії корупції.
Конфліктних ситуацій на кафедрі, пов’язаних з сексуальним домаганням та корупцією, не було.
При Вченій раді Університету діє Комісія з питань етики та професійної діяльності. Є розроблене «Положення про 
Комісію з питань етики та професійної діяльності Львівського національного університету імені Івана Франка» 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_ethics-comission.pdf ). Процедура розгляду конфлікту 
включає: подання заяви про порушення до Комісії; інформування особи, дії якої оскаржуються; розгляд заяви і 
винесення рішення протягом до 15 днів (при потребі може бути подовжений до 20 днів). Засідання комісії 
проводиться у закритому режимі

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Сторінка 16



Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому 
доступі в мережі Інтернет

Питання процедури розроблення, затвердження ,моніторингу та періодичності перегляду розкрито в «Положенні 
про забезпечення якості освіти» (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/03/Proekt-Polozhennya-pro-
zabezpechennya-yakosti.pdf) та в «Положенні про Центр забезпечення якості освіти Львівського національного 
університету імені Івана Франка»  http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/reg-education-quality.pdf
В Університеті діє положення про забезпечення якості освіти http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/03/Proekt-Polozhennya-pro-zabezpechennya-yakosti.pdf.
Методичні рекомендації щодо розроблення, затвердження, моніторингу, перегляду та закриття освітніх програм у 
львівському національному університеті імені  Івана Франка https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/06/education-programs-rec.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 ОП проводить кафедра музичного мистецтва як правило один раз на рік. Рекомендації кафедри подають 
на науково-методичну раду факультету для розгляду. У випадку позитивного рішення науково-методичної ради 
питання зміни ОП розглядається на вченій раді факультету культури і мистецтв, а тоді - на Вченій раді 
Університету. Упродовж 2019-2020 рр. зміни в ОП «Середня освіта (музичне мистецтво)»  вносились відповідно до 
пропозицій стейкхолдерів, експертів та думки ГЕР.
Змінено перелік дисциплін в навчальному та робочому планах відповідно до спеціальності 014.13 Середня освіта 
(Музичне мистецтво), переглянуто загальні та фахові компетентності, мету освітньої програми та кваліфікацію.

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

Студенти кафедри музичного мистецтва беруть активну участь у впровадженні освітніх програм, через висловлення 
рекомендацій щодо вдосконалення освітніх компонентів, а також у межах процедури вибору дисциплін. 
На першому етапі порадники академічних груп пояснюють студентам важливість вибору предметів та їх вагомий 
вплив на подальше навчання та його якість. Студентам демонструють усі переваги та недоліки цієї системи. На 
наступному етапі лектори (кандидати наук, доктори) проводять усні опитування у групах та з’ясовують, які предмети 
студенти хотіли б вивчати і чи є можливість їх викладання на кафедрі. Третій етап: дослухавшись до думки 
студентів, викладачі розробляють навчальні плани предметів, які на думку студентів і членів кафедри можна б було 
впроваджувати у навчальний процес.На четвертому етапі складається анкета, із зазначеними у ході попередньої 
роботи предметами, та затверджується на засіданні кафедри. Опісля цього студентам роздають анкети для 
визначення популярних предметів Отримані дані опрацьовують, відтак формують  групи.
Також студенти представлені в керівних органах факультету та університету, зокрема, Вченій раді, яка розглядає та 
затверджує ОП.
До складу Вченої ради обрано студентів: Крохмальний Д. Р., Турчак С. Я., Сидір І. С., Ляцька Т. В., Рахно Ю. В.
Студенти спеціальності проходять регулярні опитування щодо якості викладання дисциплін навчального плану та 
кількості відведених кредитів на їх вивчення. Цей процес проходить з метою вдосконалення навчально-виховного 
процесу.

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

Спілкування з представниками студентського самоврядування дає можливість виявити їх інтереси, побажання та 
пропозиції щодо завантаженості в процесі навчання, можливості самостійної підготовки, роботи над 
магістерськими дослідженнями.У склад Вченої ради факультету та Вченої ради Університету входять внутрішні 
стейкхолдери, вище зазначені студенти, що беруть активну участь у обговоренні цієї та інших ОП.

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

Кафедра музичного мистецтва має укладені договори про співпрацю з школами міста,  гімназіями, ліцеями. В 
процесі методичних семінарів, наукових конференцій, обговорень результатів звітностей, державних та семестрових 
виступів беруть участь викладачі та вчителі цих організацій. Ці пропозиції беруть за основу при перегляді і внесенні 
необхідних змін вОП.Відділ розвитку кар’єри та співпраці з бізнесом  Центру маркетингу та розвитку ЛНУ ім. І. 
Франкащорічно організовує«Дні кар’єри ЄС», «Майстерня кар'єри»,  Форуми кар’єри, Кар’єрні марафони та інші 
заходи та тренінги до яких долучаються працедавці. Періодично проводять засідання кафедри за участю студентів та 
стейкхолдерів, на порядку денному - проблема оновлення ОП та зміст дисциплін навчального плану, або пропозиції 
щодо змін(протокол засідання кафедри №7 від 10 березня 2020 р. та №9 від 21 травня).

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

За результатами моніторингу працевлаштування випускників, який щороку проводяться (оновлені дані буде додано 
після опитування)
https://www.lnu.edu.ua/research/research-centres-and-laboratories/monitoring-centre/

В університеті діє Центр маркетингу та розвитку https://marketingcenter.lnu.edu.ua/.
При центрі діє сектор комунікації зі студентами, у функціях якого є: організація тренінгів, дорадництво тощо.

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?

Внутрішнє забезпечення якості ОП у Львівському національному університеті імені І. Франка забезпечується 
«Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості у Львівському національному університеті імені Івана 
Франка» (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/03/Proekt-Polozhennya-pro-zabezpechennya-yakosti.pdf ). 
Система забезпечення якості закладу освіти забезпечує реагування на виявлені недоліки в освітній програмі та 
освітній діяльності.
На засіданнях кафедри музичного мистецтва заслуховувались і затверджувались кожного семестру  програми 
базових дисциплін і дисциплін вільного вибору. За необхідності викладачі вносять зміни до силабусів навчальних 
курсів.
На факультеті з 2018 року створена Науково-методична рада, яка здійснює моніторинг щодо затвердження та 
періодичного перегляду силабусів курсів та освітньої програми загалом.
Основною формою внутрішнього забезпечення якості під час реалізації освітньої програми магістрів виступають 
ректорські заміри знань з певних курсів, що проводяться у 2-му і 3-му семестрі. Вони здійснюються у тестовій формі 
для дисциплін, обраних за результатами екзаменаційної сесії. При отриманні значних розходжень у бік пониження 
середнього балу оцінювання під час ректорського зрізу і отриманого під час сесії здійснюють такі заходи:
1) розгляд на засіданні кафедри причин низької успішності з розробкою відповідних рекомендацій;
2) в окремих випадках розгляд здійснюється на засіданнях методичної ради факультету.
Здійснювані на кафедрі і факультеті заходи дозволяють внести корективи в освітню програму, у підходах до 
оцінювання знань магістрів, а також удосконалення методів викладання. 
Щодо покращення ОП і освітньої діяльності з реалізації ОП важливим є покращення ефективності діяльності 
науково-методичних рад на факультеті з розширення її повноважень та оперативності діяльності.
Значна роль у реагуванні на недоліки в освітніх магістерських програмах належить Вченим радам факультету та 
університету.
Засідання Вченої ради в порядку денному включають розгляд змісту магістерських програм з подальшою корекцією 
та врахуванням пропозицій стейкхолдерів та здобувачів освіти.

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?

Серед основних побажань і зауважень, висловлених під час попередньої акредитації було вказано на необхідність 
уникнути розбіжностей, вказаних у Навчальному плані, а саме: (учитель хорового диригування, фортепіано, вокалу, 
баяна, акордеона, бандури, скрипки,) та в попередньому ОП – (викладач хорового диригування, фортепіано, вокалу, 
баяна, акордеона, бандури, скрипки). 
Приведено у відповідність статус ОП щодо «освітньо-професійної» відповідно до спеціальності 014.13 Середня освіта 
(Музичне мистецтво).
Фахові компетентності переглянуто, їх спрямовано на підготовку вчителя ЗСО.
Збільшено в переліку ПРН дисципліни, які стосуються підготовки вчителя. 
В Навчальному плані позначено паралельну навчальну діяльність викладача та концертмейстера в час засвоєння 
дисциплін музичного мистецтва та можливість студентам обирати одну із навчальних дисциплін музичного 
мистецтва відповідно до фахового спрямування.
Зміст навчальних дисциплін приведено у відповідність спеціальності 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво), з 
уточненням формулювань ЗК, ФК та ПРН.
Удосконалено структурно-логічну схему вивчення навчальних дисциплін, виробничої практики та підсумкової 
атестації.

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

Учасники академічної спільноти залучені до перегляду ОП на таких етапах:
- Розгляд і рекомендація ОП на засіданні кафедри. Кафедра повинна перевірити, чи розроблена програма є 
збалансованою, чи кредити присвоєно раціонально, чи студенти здатні завершити окремі дисципліни та всю 
освітню програму. Крім того, кафедра повинна перевірити відповідність даної ОП стандартам вищої освіти. 
Позитивне рішення кафедри є підставою для передачі матеріалів методичній комісії факультету.
- Розгляд і рекомендація ОП на засіданні науково-методичної ради. До складу науково-методичної ради входить 
професорсько-викладацький склад факультету. Висновок науково-методичної ради є рекомендаційним для Вченої 
ради факультету.
- Розгляд і рекомендація ОП на засіданні Вченої ради факультету. До складу Вченої ради факультету входить 
професорсько-викладацький склад факультету, представники студентського уряду. Вчена рада факультету здійснює 
перевірку відповідності ОП усім вимогам факультету. Позитивне рішення Вченої ради є підставою для передачі 
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матеріалів на розгляд Вченої ради Університету. 
- Затвердження ОП на засіданняхВчено ради Університету.  
При коригуванні ОП враховується опитування студентів, викладачів, випускників та роботодавців стосовно якості 
освітнього процесу, що регламентується «Положенням про організацію опитування студентів, викладачів, 
випускників та роботодавців стосовно якості освітнього процесу» (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf ).

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

Втілення політики із забезпечення якості ОП у моделі системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості 
вищої освіти http://projects.lnu.edu.ua/quaere/wp-content/uploads/sites/6/2018/03/qa-model.pdf, де визначено п’ять 
основних інституційних рівнів системи забезпечення якості. 
Структурними підрозділами, що відповідають за внутрішню систему забезпечення якості є навчально-методичний 
відділ, центр забезпечення якості освіти, відділ ліцензування та акредитації, менеджменту організації освітнього 
процесу. Структурними підрозділами, що залучені до реалізації внутрішньої системи забезпечення якості є 
студентський відділ, інформаційно-аналітичний і профорієнтаційний центр, Відділ по роботі з ЄДЕБО, первинна 
профспілкова організація працівників, відділ інформаційного забезпечення, а також інші університетські 
служби.Дорадчими та робочими органами є:Ректорат http://www.lnu.edu.ua/about/administration/rectors-council/; 
Вчена рада Університету http://council.lnu.edu.ua/;Науково-технічна рада 
http://www.lnu.edu.ua/about/administration/research-and-development-board/;Громадська рада 
http://www.lnu.edu.ua/about/public-council/;Студентський уряд http://students.lnu.edu.ua/self-government/; 
Приймальна комісія http://admission.lnu.edu.ua/admission-board/contacts/.Структуру та організацію внутрішнього 
забезпечення якості освіти уточнено у положенні «Внутрішня система забезпечення якості освіти в університеті» 
http://projects.lnu.edu.ua/quaere/wp-content/uploads/sites/6draft-v1.pdf

9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким 
чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?

Права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу у Львівському національному університеті імені І. Франка 
регулюються Статутом http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/institutive-documents/
Правилами внутрішнього розпорядку http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/08/office_regulations.pdf.
Документи про організацію навчального процесу та посилання на них на сайті ЗВО 
(http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/education-process/).
Оцінювання роботи викладачів регулюється «Положенням про оцінювання роботи та визначення рейтингів 
наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників» (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2017/05/reg_rating.pdf ). 
Опитування студентів, викладачів, аспірантів, випускників та роботодавців проводиться згідно «Положення про 
організацію опитувань студентів, викладачів, випускників та роботодавців щодо якості освітнього процесу» 
(http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf). 
Діяльність Студентського уряду ЛНУ регламентується «Положенням про студентське самоврядування Львівського 
національного університету імені Івана Франка» (https://students.lnu.edu.ua/self-government/regulation/ ).
Доступність забезпечується за рахунок розміщення всіх документів на сайті університету у розділі «Документи про 
організацію та забезпечення якості навчального процесу» (https://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

http://kultart.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/opys-mah_str-17.pdf

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

http://kultart.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/mah_str-17.pdf

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильні сторони:
- Врахування регіональних особливостей та потреб роботодавців і органів влади  в процесі музично-педагогічних 
краєзнавчих досліджень, історії музичної освіти регіону та особливостей професійного розвитку педагогів-
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музикантів України.
- Наявність практичної підготовки студентів;
- Широкий перелік вибіркової компоненти (25% становлять вибіркові дисципліни);
- Залучення стейкхолдерів та науковців музичної галузі до читання фахових  дисциплін;
- Активізація співпраці з роботодавцями, випускниками та студентами;
- Розширення блоку дисциплін,  які забезпечують освітньо-професійний напрямок подальшого розвитку здобувачів 
та формування студентів як майбутніх педагогів- музикантів (Проблеми сучасної музичної педагогіки, Психологія 
музичних здібностей школярів, Історія музичної освіти і виховання, Теорія та методика підготовки вчителя 
музичного мистецтва в Україні, Педагогічні системи українських композиторів модерністів, Методика викладання 
музичних дисциплін у закладах освіти);
- Використання різноманітних методів навчання (індивідуальні заняття, майстер-класи із фахівцями, наукова 
студентська робота).
- Консультування та врахування побажань стейкхолдерів при формуванні навчального контенту (компонентів ОП) і 
тем магістерських робіт.
Слабкі сторони: 
- Недостатнє використання внутрішньої системи підвищення кваліфікації викладачів (у межах спеціальності);
- Локальне використання іноземної мови в навчальному процесі;
- Обмежені можливості впровадження результатів магістерських робіт в практично-педагогічну діяльність.

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

Загалом задля забезпечення функціонування ОП плануються наступні заходи:
Вдосконалення програми ізширшим залученням до читання лекцій провідних фахівців галузі (в тому числі за 
рахунок захисту дисертацій працівниками кафедри);
Створення внутрішньої системи підвищення кваліфікації, в тому числі, за рахунок тренінгів для викладачів, щодо 
сучасних методів навчання;
Покращення матеріально-технічної бази для забезпечення дисциплін;
Поява нових курсів, що відображають поточні тенденціїта потребиринку праці. Зокрема, враховуючи побажання 
роботодавців, кафедра розглядає можливість впровадження навчальних  дисциплін «Основи дитячої хореографії» 
та «Методика викладання образотворчого мистецтва в школі»;
В рамках навчальних дисциплін викладачі передбачають можливість використання інноваційних методів навчання;
Кафедра вивчає побажання органів місцевої влади та роботодавців з метою впровадження результатів магістерських 
робіт в практику, та  можливість більш плідної співпраці з стейкхолдерами та керівництвом міського та 
регіонального відділів освіти.

 

 
          
  

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.
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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

Психологія музичних 
здібностей школярів

навчальна 
дисципліна

Силабус 
Псих.муз.здібносте

й.pdf

J6XoKmMDEhgHH2
SZC1Fnacgs6HQ2HL

299tBqo4k+DIk=

Навчальні посібники, електронні 
ресурси

Музичний 
менеджмент в освіті

навчальна 
дисципліна

2020-09. Силабус 
МузМенеджм. В 

ОСВІТІ.pdf

gBctBNb7zIkdw5hyN
DK6ntqI+g/ILSGazq

cLCTZQ+fk=

Навчально-методичні 
матеріали, електронні ресурси

Педагогічна (школи, 
гімназії та інші освітні 
заклади) практика

практика силабус 
практики.pdf

HOCbJmWGamMpV
SpD90HnrYN4irrij1N

sh+U9GHuP2TI=

Конспекти уроків, наочність, 
музичні інструменти, 
аудіотехніка

Державний екзамен підсумкова 
атестація

Силабус 
Держ.Екзам..pdf

wP6AllGl/JTXTt6Cgt
TPsNEmtCk6u9hrjJ

VTv4hKIUE=

Концертна зала, музичні 
інструменти, проектор, екран

Магістерська робота курсова робота 
(проект)

Силабус 
Магістерської 

роботи.pdf

Zf2rkXC63+eNF7ji4/
5e28wwNkArnjeloAx

APe31pUw=

Наукова бібліотека ЛНУ імені 
Івана Франка, інші бібліотеки, 
електронні ресурси, проектор, 
екран

Філософія освіти навчальна 
дисципліна

Філос. освіти. 
Силабус. 

Матковський 
М..pdf

p/AXPr4y2euq+uG3
L7ctjnzTg1RPzp8l8K

N24OFlnGA=

Навчальні посібники, електронні 
ресурси, екран, проектор

Основи наукового 
тексту

навчальна 
дисципліна

Силабус ОСНОВИ 
НАУКОВОГО 
ТЕКСТУ.pdf

8QJL+1rU4golLQjwq
tv0lwaziE+5Eo99/F

N/w9pLhGA=

Навчально-методична 
література, екран, проектор

Проблеми сучасної 
музичної педагогіки

навчальна 
дисципліна

Силабус_ПРОБЛ. 
суч муз 

пед_Медведик.pdf

n6/YKOPcx7JLnLXe
RoOK3rLYHHstCmb
KsxVR8MMQzBM=

Навчальні посібники, електронні 
ресурси, екран, проектор

Методика викладання 
музичних дисциплін в 
закладах освіти

навчальна 
дисципліна

Силабус_Метод_В
икл_Муз_Дисц_в_з

акл.осв.pdf

iG06Xgjs/YeWu+uyh
D0oZbKITjc+0/T2o1

VGwcYrBu0=

Навчально-методичні посібники, 
електронні ресурси, наочність, 
музичні інструменти, проектор, 
екран 

Дисципліни 
музичного мистецтва

навчальна 
дисципліна

Силабус_Дисц.Муз.
Мист..pdf

qauzj7PfjQwKLuQBg
QdM3ySGMBgZLw8

vizvFjmyauZk=

Навчально-методичні посібники, 
нотна література, музичні 
інструменти

Магістерський семінар навчальна 
дисципліна

Силабус 
маг.семінар 
Король.pdf

B9iy7WOvo9aRRDk
VNGdzgTWDf9g12c3
AOGBGpiQLD6U=

Навчально-методична 
література, електронні 
інформаційні ресурси, проектор, 
екран

Методологія 
педагогічних 
досліджень

навчальна 
дисципліна

Силабус 
методологія.pdf

/hpcuL41DzPNN1IB
TAAY6kLQeX9nH5J
BMAov3R4URiQ=

Навчально-методичні посібники, 
електронні ресурси, екран, 
проектор

Іноземна мова за 
професійним 
спрямуванням

навчальна 
дисципліна

іноземна мова.pdf pJ01MycXH4n2qQb
0rsSjVqWLOMGILjl

E8t+1SJbBiUI=

Підручники, словники, навчальні 
посібники, електронні ресурси

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

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

виклад
ПІБ Посада Структурний 

підрозділ
Кваліфікація 

викладача
Стаж Навчальні 

дисципліни, 
Обґрунтування



ача що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

180606 Івасюта 
Олена 
Богданівна

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

Факультет 
іноземних мов

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 
державний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

1999, 
спеціальність:  

, Диплом 
кандидата наук 

ДK 030829, 
виданий 

29.09.2015

7 Іноземна мова 
за 
професійним 
спрямуванням

Методика 
дослідження символів 
у художньому 
тексті//Науковий 
вісник Херсонського 
державного 
університету. - С 29-
34.

Теоретичні аспекти 
концепту, символу і 
слова // Мова і 
культура. – К.: 
Видавничий дім Д. 
Бураго, 2014. – Вип. 
17. – Т. 1.- С . 26-32

12409 Величко 
Оксана 
Богданівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
культури і 
мистецтв

Диплом 
кандидата наук 

ДK 023995, 
виданий 

23.09.2011

13 Методика 
викладання 
музичних 
дисциплін в 
закладах 
освіти

Величко О.Б. 
Історичні рефлексії 
«Досвід ґрунтовної 
скрипкової школи» 
Леопольда Моцарта 
як джерело 
формування ерудиції 
музиканта – 
виконавця ⁄ О.Б. 
Величко ⁄⁄ Українська 
культура минуле 
сучасне шляхи 
розвитку. Наукові 
записки. Випуск 16. 
Том 1. – Рівне 2010. – 
135с.

Величко О.Б. 
Вольфганг Амадей 
Моцарт як втілення 
феномену вундеркінда 
⁄ О.Б. Величко ⁄⁄  
Наукові записки 
Тернопільського 
національного 
педагогічного 
університету імені 
Володимира Гнатюка. 
Серія: 
Мистецтвознавство. – 
Тернопіль: НПУ імені 
В.Гнатюка та НМАУ 
імені П.Чайковського, 
2010. – 61с.

324560 Кияновська 
Любов 
Олександрів
на

професор, 
Сумісництв
о

Факультет 
культури і 
мистецтв

Диплом 
доктора наук 
ДД 001735, 

виданий 
11.04.2001, 

Диплом 
кандидата наук 

ИC 001343, 
виданий 

26.02.1986, 
Атестат 

доцента ДЦ 
018772, 

виданий 
28.12.1989, 

Атестат 
професора ПP 

000684, 
виданий 

20.07.2001

40 Психологія 
музичних 
здібностей 
школярів

Кияновська Л.О. 
Музична антропологія 
і її перспективи в 
сучасній гуманітарній 
науці // Вісник 
Національної академії 
керівних кадрів 
культури і мистецтв: 
наук. журнал. Київ: 
ІДЕЯ-ПРИНТ, 2019. 
№ 1. – С. 231-235

Kyyanovska Lyubov. 
Woraus besteht die 
jüdische Kultur in der 
Ukraine? Versuch einer 
Systematisierung // 
Musik und jüdische 
Kultur in der Ukraine. 
Geschichte. 
Transkulturation. 
Quellen. Berlin: Edition 
EMVAS, 2017. – S. 21-
37.



15926 Крохмальни
й Роман 
Олексійович

Доцент, 
Сумісництв
о

Факультет 
культури і 
мистецтв

Диплом 
кандидата наук 

KH 015535, 
виданий 

18.11.1997, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
015535, 

виданий 
28.04.2004

24 Основи 
наукового 
тексту

Основи наукових 
досліджень: [навч.-
метод. посіб.] – Л.: 
ЛНУ ім. І. Франка, 
2013. – 312 с.

Крохмальний Р. 
Метаморфоза і текст 
(семантична, 
структуротворча та 
світоглядна роль 
переміни художнього 
образу). Монографія. 
– Львів: Видавничий 
центр Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка, 2005.— 
424 с.

Крохмальний Р. Стиль 
ампліфікаційної  
когерентності у 
фольклорному та 
літературному тексті. 
/ Роман Крохмальний 
// Міфологія і 
фольклор. - 2015. - № 
3-4(19). – С.80 -88.

124963 Медведик 
Юрій 
Євгенович

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
культури і 
мистецтв

Диплом 
доктора наук 
ДД 008363, 

виданий 
26.05.2010, 

Диплом 
кандидата наук 

KH 004722, 
виданий 

23.02.1994, 
Атестат 

доцента ДЦ 
004853, 
виданий 

24.10.1996, 
Атестат 

професора 
12ПP 007713, 

виданий 
29.03.2012

24 Проблеми 
сучасної 
музичної 
педагогіки

Медведик Ю. Пісні до 
Почаївської 
Богородиці: 
перевидання друку 
1773 року / 
транскрипція,комента
рі і дослідження. - 
Львів: Місіонер, 2000. 
-148 с. (Серія «Історія 
української 
музики»:Вип. 6: 
Джерела)

Медведик Ю. 
Українська духовна 
пісня XVII - XVIII 
століть. - Львів: Вид-
тво УКУ, 2006. -326 с. 
(Серія «Історія 
української музики»: - 
Вип. 15 : Дослідження)

AdFontes: 3 історії 
української музики 
XVII - початку XX ст.: 
вибранні статті, 
матеріали,рецензії. - 
Львів : Вид-тво ЛНУ, 
2015. - 620 с.

Bogoglasnik- 
Pesniblagogovejnyja(17
90/1791). 
EineSammlunggeistlich
erLiederausder 
Ukraine.FacsimileundD
arstellung. Hd. von: 
Hans RotheundJury 
Medvedyk. - T. 1-2. - 
K6ln-Weimar-Wien: 
Bohlau, 2016.-1024 S.

351330 Матковський 
Михайло 
Йосипович

Асистент, 
Сумісництв
о

Факультет 
педагогічної 

освіти

Диплом 
магістра, 

Дрогобицький 
державний 

педагогічний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

0 Філософія 
освіти

Матковський М. Й. 
Актуальність 
ціннісних ідей Івана 
Франка щодо 
становлення сучасної 
української молоді // 
Релігія та Соціум. 
Міжнародний 
часопис. – Чернівці : 



2009, 
спеціальність: 

040301 
Практична 
психологія

Чернівецький нац. Ун-
т, 2014. – №. 3 – 4 (11 
– 12) – С.221 – 226. 
(фахове).

Матковський М. Й. 
АКТУАЛЬНІСТЬ 
ГУМАНІСТИЧНИХ 
ІДЕЙ ІВАНА ФРАНКА 
В КОНТЕКСТІ 
ФОРМУВАННЯ 
ОСВІТНЬОГО 
ПРОСТОРУ 
СУЧАСНОЇ 
УКРАЇНСЬКОЇ 
МОЛОДІ / 
Матковський 
Михайло // Вісник 
Львів. ун-ту. Серія 
педагогічна, 2019.- 
Вип. 34 . – С. 127-138. 
(фахове)

Матковський М. Й. 
Франківська 
концепція ролі та 
місця соціальних 
інститутів у 
становленні 
особистості: контекст 
сучасних викликів / 
Матковський 
Михайло // Освітні 
обрії: Науково 
педагогічний журнал. 
– м. Івано-Франківськ, 
2020. – №1(50). – С. 
24-28. (фахове)

176414 Король 
Оксана 
Миколаївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
культури і 
мистецтв

Диплом 
спеціаліста, 
Львівська 
державна 
музична 

академія імені 
М.В. Лисенка, 

рік закінчення: 
2001, 

спеціальність: 
020205 

Музичне 
мистецтво, 

музикознавств
о, Диплом 

спеціаліста, 
Дрогобицький 

державний 
педагогічний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

010103 
Педагогіка і 

методика 
середньої 

освіти. Музика, 
Диплом 
магістра, 

Дрогобицький 
державний 

педагогічний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2005, 
спеціальність: 

010103 

12 Магістерський 
семінар

Музично-педагогічні 
системи та концепції 
ХХ століття : 
підручник / [Салдан 
С., Тайнель Е., Жигаль 
З. Король О.та ін.] – 
Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2015. – 
306 с.

Король О. М. 
Збереження, розвиток 
та пропагування 
української 
мистецької культури 
серед підростаючого 
покоління засобами 
діяльності дитячо-
юнацького театру – 
традиції та сучасність 
/ О. М. Король // 
Актуальні питання 
мистецької 
педагогіки. – 2015. – 
Вип. 4. – С. 53-60.



Педагогіка і 
методика 
середньої 

освіти. Музика, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 045805, 

виданий 
09.04.2008

176414 Король 
Оксана 
Миколаївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
культури і 
мистецтв

Диплом 
спеціаліста, 
Львівська 
державна 
музична 

академія імені 
М.В. Лисенка, 

рік закінчення: 
2001, 

спеціальність: 
020205 

Музичне 
мистецтво, 

музикознавств
о, Диплом 

спеціаліста, 
Дрогобицький 

державний 
педагогічний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

010103 
Педагогіка і 

методика 
середньої 

освіти. Музика, 
Диплом 
магістра, 

Дрогобицький 
державний 

педагогічний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2005, 
спеціальність: 

010103 
Педагогіка і 

методика 
середньої 

освіти. Музика, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 045805, 

виданий 
09.04.2008

12 Музичний 
менеджмент в 
освіті

Король О. М. 
Збереження, розвиток 
та пропагування 
української 
мистецької культури 
серед підростаючого 
покоління засобами 
діяльності дитячо-
юнацького театру – 
традиції та сучасність 
/ О. М. Король // 
Актуальні питання 
мистецької 
педагогіки. – 2015. – 
Вип. 4. – С. 53-60.

Король О. М. 
Особливості 
музичного життя та 
мистецького 
виховання молоді 
Галичини на початку 
ХХ століття / О. М. 
Король // Наукові 
записки 
Тернопільського 
національного 
педагогічного 
університету імені 
Володимира Гнатюка. 
Серія : 
Мистецтвознавство. – 
2014. – № 1. – С. 104-
110.

154662 Салдан 
Світлана 
Олександрів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
культури і 
мистецтв

13 Дисципліни 
музичного 
мистецтва

Салдан С. Музичне 
мистецтво у контексті 
естетичного 
виховання за 
педагогічними ідеями 
Григорія Сковороди та 
Рудольфа Штайнера / 
Салдан// Наукові 
записки НДУ  ім. 
Миколи Гоголя. за заг. 
ред. проф. Є. І. 
Коваленко. – Ніжин : 
НДУ ім. М. Гоголя, 
2016. – № 2. – С. 185-
189.

Музично-педагогічні 
системи та концепції 
ХХ століття : 



підручник /І. О. 
Салдан, О. М. Король, 
Е. З. Тайнель та ін. – 
Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2016. – 
332 с. (у 
співавторстві).

69167 Жигаль 
Зоряна 
Михайлівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
культури і 
мистецтв

Диплом 
магістра, 

Дрогобицький 
державний 

педагогічний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

010103 
Педагогіка і 

методика 
середньої 

освіти. Музика, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 001040, 

виданий 
10.11.2011, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

041138, 
виданий 

12.09.2014

11 Методологія 
педагогічних 
досліджень

Жигаль З. Аналіз 
інноваційної 
педагогічної 
діяльності вчителя 
музики/ З.Жигаль // 
Наукові записки 
Кіровоградського 
державного 
педагогічного 
університету ім. В. 
Винниченка. 
Педагогічні науки. № 
12(260). – Кіровоград, 
2014. – С. 109-112.

Жигаль З. 
Теоретично-
методологічні аспекти 
інноваційних 
технологій музичного 
навчання і виховання 
/ З. Жигаль // Молодь 
і ринок Вип. 10 (115). – 
Дрогобич: Коло, 2016. 
– С. 49-53.

Жигаль З. Проблеми 
музичного виховання 
у загальноосвітніх 
навчальних закладах 
на сучасному етапі / З. 
Жигаль // Актуальні 
питання мистецької 
педагогіки. ‒ 
Хмельницький: 
Хмельницька 
гуманітарно-
педагогічна академія, 
2018. № 48 .- С. 56 ‒ 
59

 
 

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

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

ПРН9. 
Демонструвати 
неординарні 
підходи у 
розв’язанні 
практичних 
завдань, уміння 
креативно 
мислити, 
проявляти 
гнучкість у 

Філософія освіти Лекції, практичні, 
самостійна робота, 
семінарські заняття 

Семінарське заняття, 
поточне оцінювання, залік

Методологія 
педагогічних 
досліджень

Лекції, практичні, 
самостійна робота, 
семінарські заняття

Семінарське заняття, іспит 
50/50

Проблеми сучасної 
музичної педагогіки

Лекції, практичні, 
самостійна робота, 
семінарські заняття

Семінарське заняття, 
поточне оцінювання, залік



прийнятті рішень 
на основі логічних 
аргументів та 
перевірених фактів 
в умовах 
обмеженого часу 
та ресурсів на 
засадах 
використання 
різних 
діагностичних 
методологій 
музичної 
педагогіки;

Психологія музичних 
здібностей школярів

Лекції, практичні, 
самостійна робота, 
семінарські заняття

Семінарське заняття, 
поточне оцінювання, залік

Магістерський семінар Лекції, практичні, 
самостійна робота

Семінарські заняття, 
поточне оцінювання, заліки

ПРН4. Керуватись 
основами 
професійної 
культури, 
готувати та 
редагувати 
професійні тексти 
державною мовою, 
використовувати 
іноземну;

Магістерська робота Підготовка магістерської 
роботи (опрацювання 
літератури, анкетування, 
опитування, бесіди, дискусії)

Семінарське заняття, 
поточне оцінювання, залік

Основи наукового 
тексту

Лекції, практичні, 
самостійна робота, 
семінарські заняття 

Семінарське заняття, іспит 
50/50

Магістерський семінар Лекції, практичні, 
самостійна робота

Семінарські заняття, 
поточне оцінювання, заліки

ПРН3. 
Застосовувати 
сучасні технології 
навчання, 
транслюючи 
систему музично-
педагогічних знань 
в площину 
навчального 
предмету Музичне 
мистецтво, 
враховуючи вікові 
та індивідуальні 
музичні 
особливості 
здобувачів освіти;

Іноземна мова за 
професійним 
спрямуванням

Лекції, практичні, 
самостійна робота, 
семінарські заняття

Семінарське заняття, 
поточне оцінювання, залік

Дисципліни 
музичного мистецтва

Практичні, самостійна 
робота, підготовка до 
екзаменів

Екзамени 50/50

Методика викладання 
музичних дисциплін в 
закладах освіти

Лекції, практичні, 
самостійна робота

Семінарське заняття, 
екзамени 50/50

Педагогічна (школи, 
гімназії та інші освітні 
заклади) практика

Проведення уроків 
музичного мистецтва

Диф. залік

Проблеми сучасної 
музичної педагогіки

Лекції, практичні, 
самостійна робота, 
семінарські заняття

Семінарське заняття, 
поточне оцінювання, залік

ПРН2. Самостійно 
добирати освітні 
технології, 
методи, форми 
навчання;

Проблеми сучасної 
музичної педагогіки

Лекції, практичні, 
самостійна робота, 
семінарські заняття

Семінарське заняття, 
поточне оцінювання, 
екзамен 50/50

Педагогічна (школи, 
гімназії та інші освітні 
заклади) практика

Проведення уроків 
музичного мистецтва

Диф. залік

Методика викладання 
музичних дисциплін в 
закладах освіти

Лекції, практичні, 
самостійна робота

Семінарське заняття, 
екзамени 50/50

ПРН1. Володіти 
сучасними 
теоретичними та 
практичними 
основами 
методології 
навчання у 
загальноосвітній 
школі;

Філософія освіти Лекції, практичні, 
самостійна робота, 
семінарські заняття 

Семінарське заняття, 
поточне оцінювання, залік

Методологія 
педагогічних 
досліджень

Лекції, практичні, 
самостійна робота, 
семінарські заняття

Семінарське заняття, іспит 
50/50

Проблеми сучасної 
музичної педагогіки

Лекції, практичні, 
самостійна робота, 
семінарські заняття

Семінарське заняття, 
поточне оцінювання, залік

Психологія музичних 
здібностей школярів

Лекції, практичні, 
самостійна робота, 
семінарські заняття

Семінарське заняття, 
поточне оцінювання, залік

Педагогічна (школи, 
гімназії та інші освітні 
заклади) практика

Проведення уроків 
музичного мистецтва

Диф. залік

Магістерська робота Підготовка магістерської Захист магістерської роботи



роботи (опрацювання 
літератури, анкетування, 
опитування, бесіди, дискусії)

Магістерський семінар Лекції, практичні, 
самостійна робота

Семінарські заняття, заліки

Іноземна мова за 
професійним 
спрямуванням

Лекції, практичні, 
самостійна робота, 
семінарські заняття

Семінарське заняття, 
поточне оцінювання, залік

ПРН8. 
Демонструвати 
знання та навички 
з ділових 
комунікацій у 
галузі освіти та 
педагогіки, а 
також ефективно 
спілкуватися на 
професійному та 
соціальному рівнях;

Музичний 
менеджмент в освіті

Лекції, практичні, 
самостійна робота, 
семінарські заняття

Семінарське заняття, іспит 
50/50

ПРН5. Володіти 
психолого-
педагогічними 
аспектами 
навчання і 
виховання дітей;

Педагогічна (школи, 
гімназії та інші освітні 
заклади) практика

Проведення уроків 
музичного мистецтва

Диф. залік

Психологія музичних 
здібностей школярів

Лекції, практичні, 
самостійна робота, 
семінарські заняття

Семінарське заняття, 
поточне оцінювання, залік

ПРН10. 
Систематизувати, 
синтезувати й 
упорядковувати 
отриману 
інформацію, 
ідентифікувати 
проблеми, 
формулювати 
висновки і 
розробляти 
рекомендації, 
використовуючи 
інноваційні підходи 
та технології, 
програмне 
забезпечення з 
метою розв’язання 
практичних 
завдань з 
урахуванням 
тенденцій 
розвитку 
музичного 
мистецтва та 
загальної музичної 
педагогіки;

Основи наукового 
тексту

Лекції, практичні, 
самостійна робота, 
семінарські заняття 

Семінарське заняття, іспит 
50/50

Педагогічна (школи, 
гімназії та інші освітні 
заклади) практика

Проведення уроків 
музичного мистецтва

Диф. залік

Магістерська робота Підготовка магістерської 
роботи (опрацювання 
літератури, анкетування, 
опитування, бесіди, дискусії)

Семінарське заняття, 
поточне оцінювання, залік

Магістерський семінар Лекції, практичні, 
самостійна робота

Семінарські заняття, 
поточне оцінювання, заліки

Іноземна мова за 
професійним 
спрямуванням

Лекції, практичні, 
самостійна робота, 
семінарські заняття

Семінарське заняття, 
поточне оцінювання, залік

Філософія освіти Лекції, практичні, 
самостійна робота, 
семінарські заняття 

Семінарське заняття, 
поточне оцінювання, залік

ПРН6. 
Орієнтуватися в 
процесах навчання, 
виховання  на 
рівень розвитку 
особистості 
здобувачів освіти;

Дисципліни 
музичного мистецтва

Практичні, самостійна 
робота, підготовка до 
екзаменів

Екзамени 50/50

Методика викладання 
музичних дисциплін в 
закладах освіти

Лекції, практичні, 
самостійна робота

Семінарське заняття, 
екзамени 50/50

Магістерський семінар Лекції, практичні, 
самостійна робота

Семінарські заняття, 
поточне оцінювання, заліки

ПРН7. Реалізувати 
у взаємозв’язку 
освітню, виховну, 
розвивальну 
функцію 
навчально-
виховного процесу, 
забезпечуючи його 
цілісність й 
системність;

Магістерська робота Підготовка магістерської 
роботи (опрацювання 
літератури, анкетування, 
опитування, бесіди, дискусії)

Семінарське заняття, 
поточне оцінювання, залік

Музичний 
менеджмент в освіті

Лекції, практичні, 
самостійна робота, 
семінарські заняття

Семінарське заняття, іспит 
50/50

Проблеми сучасної Лекції, практичні, Семінарське заняття, 



музичної педагогіки самостійна робота, 
семінарські заняття

поточне оцінювання, залік

ПРН11. 
Демонструвати 
здатність 
продукувати нові 
ідеї в галузі 
педагогіки і 
мистецтва, 
обирати відповідні 
напрями і методи 
для їх реалізації.

Магістерська робота Підготовка магістерської 
роботи (опрацювання 
літератури, анкетування, 
опитування, бесіди, дискусії)

Семінарське заняття, 
поточне оцінювання, залік

Методологія 
педагогічних 
досліджень

Лекції, практичні, 
самостійна робота, 
семінарські заняття

Семінарське заняття, іспит 
50/50

ПРН12. 
Аналізувати 
науково-методичні 
документи, 
оцінювати 
мистецько-
педагогічну 
літературу, 
грамотно 
використовувати 
методологічні 
прийоми та 
довідкові 
матеріали, з 
метою формування 
пропозицій щодо 
впровадження 
новітніх процесів 
розвитку музичної 
педагогіки.

Методологія 
педагогічних 
досліджень

Лекції, практичні, 
самостійна робота, 
семінарські заняття

Семінарське заняття, іспит 
50/50

Основи наукового 
тексту

Лекції, практичні, 
самостійна робота, 
семінарські заняття 

Семінарське заняття, іспит 
50/50

Магістерська робота Підготовка магістерської 
роботи (опрацювання 
літератури, анкетування, 
опитування, бесіди, дискусії)

Семінарське заняття, 
поточне оцінювання, залік

Методика викладання 
музичних дисциплін в 
закладах освіти

Лекції, практичні, 
самостійна робота

Семінарське заняття, 
екзамени 50/50

ПРН13. Володіти 
знаннями в галузі 
історії мистецтв 
та історії 
розвитку музичної 
педагогіки, 
використовувати 
їх з науковою та 
практичною 
метою.

Педагогічна (школи, 
гімназії та інші освітні 
заклади) практика

Проведення уроків 
музичного мистецтва

Диф. залік

Методика викладання 
музичних дисциплін в 
закладах освіти

Лекції, практичні, 
самостійна робота

Семінарське заняття, 
екзамени 50/50

Дисципліни 
музичного мистецтва

Практичні, самостійна 
робота, підготовка до 
екзаменів

Екзамени 50/50

ПРН14. Сприймати 
інформацію, 
творчо її 
переосмислювати 
та застосовувати 
в процесі 
педагогічної 
діяльності.

Дисципліни 
музичного мистецтва

Практичні, самостійна 
робота, підготовка до 
екзаменів

Екзамени 50/50

ПРН15. 
Висококваліфікован
о володіти 
дисциплінами 
музичного 
мистецтва та 
вміти 
кваліфіковано 
розвивати музичні 
вміння і навички  
здобувачів освіти.

Дисципліни 
музичного мистецтва

Практичні, самостійна 
робота, підготовка до 
екзаменів

Екзамени 50/50

Методика викладання 
музичних дисциплін в 
закладах освіти

Лекції, практичні, 
самостійна робота

Семінарське заняття, 
екзамени 50/50

Педагогічна (школи, 
гімназії та інші освітні 
заклади) практика

Проведення уроків 
музичного мистецтва

Диф. залік

 


