
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана 
Франка

Освітня програма 14285 німецька мова і література

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 035 Філологія
 
 
Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного 
агентства із забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. 
Відповідальність за підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на 
акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного 
агентства – https://naqa.gov.ua/
 
Використані скорочення:

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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Загальні відомості

 
1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у 
ЄДЕБО

282

Повна назва ЗВО Львівський національний університет імені Івана 
Франка

Ідентифікаційний код ЗВО 02070987

ПІБ керівника ЗВО Мельник Володимир Петрович

Посилання на офіційний 
веб-сайт ЗВО

www.lnu.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності 
ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/282

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в 
ЄДЕБО

14285

Назва ОП німецька мова і література

Галузь знань 03 Гуманітарні науки

Спеціальність 035 Філологія

Спеціалізація (за наявності) 035.04 германські мови та літератури (переклад 
включно)

Рівень вищої освіти Бакалавр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі 
ступеня (рівня)

Повна загальна середня освіта
 

Термін навчання на освітній 
програмі

4 р. 0 міс.

Форми здобуття освіти на 
ОП

очна денна

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

кафедра німецької філології

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

філологічний факультет, факультет іноземних 
мов, історичний факультет, філософський 
факультет, факультет педагогічнрї освіти, 
кафедра фізичного виховання і спорту, кафедра 
безпеки життєдіяльності

Місце (адреса) 
провадження освітньої 
діяльності за ОП

вул. Університетська 1, м. Львів, 79000

Освітня програма 
передбачає присвоєння 
професійної кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, 
яка присвоюється за ОП (за 
наявності)

Мова (мови) викладання Українська, Англійська, Німецька

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 14751
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ПІБ гаранта ОП Максимчук Богдан Васильович

Посада гаранта ОП Завідувач кафедри

Корпоративна електронна 
адреса гаранта ОП

bohdan.maksymchuk@lnu.edu.ua

Контактний телефон 
гаранта ОП

+38(032)-239-47-67

Додатковий телефон 
гаранта ОП

+38(067)-679-11-53

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Кафедра німецької філології Львівського національного університету імені Івана Франка, , яка 
пропонує освітньо-професійну програму «Німецька мова і література» , є одним із провідних осередків 
освітньої та наукової діяльності у галузі германської філології в Україні. Історія кафедри – це 235 років 
її становлення, розвитку, досвіду підготовки фахівців з німецької мови та літератури. 
Кредо кафедри – збереження і розвиток традицій львівської університетської германістики у 
поєднанні з сучасними інноваційними трендами, забезпечення високої якості навчального процесу, 
поглиблення інтеграції у європейський освітній і науковий простір.
ОПП «Німецька мова і література» для підготовки фахівців за спеціалізацією 035.04. Германські мови 
та літератури (переклад включно) спеціальності 035 Філологія враховує
• попередній досвід укладення програм для фахівців з німецької мови  за напрямом підготовки 
6.020.303 Філологія;
• досвід співпраці з академічною спільнотою , зокрема активними учасниками  Асоціації українських 
германістів;
• досвід багаторічної співпраці з Інститутом нової та новітньої літератури Фрайбурзького 
університету ( проф. І.Реблінг), Інститутом германістики Віденського університету (проф. Візінгер),  
Українським Вільним університетом (проф. М.Рудницький, проф. Р.Бруннер);
• результати реалізації кафедрою проекту «Модернізація програми та змісту підготовки фахівців з 
німецької мови та літератури в світлі вимог Болонської конвенції»  (проект Німецької служби 
академічних обмінів «Партнерство між інститутами германістики»: Інститут германістики 
університету Ерлянген-Нюрнберг та кафедри німецької філології та міжкультурної комунікації 
Львівського університету (2007-2018);
• досвід співпраці з Goethe-Institut щодо забезпечення якості викладання та навчання німецької мови 
(Угода про співпрацю з 2001 року);
• потреби ринку праці у галузевому та регіональному контексті;
• побажання здобувачів, випускників та потенційних роботодавців.
Освітня програма «Німецька мова і література»  передбачає підготовку фахівців з німецької і 
англійської мов  та літератури, які володіють концептуальними науковими та практичними знаннями 
у галузі  філології та здатністю критично осмислювати їх,  уміннями та навичками аналізу  мовного та 
літературного матеріалу,  можуть вільно здійснювати іншомовну міжособистісну, міжкультурну та 
професійно-орієнтовану комунікацію, усний та письмовий переклад  і  мають практичні навички 
навчання німецької мови та проведення досліджень за спеціалізацією, вміють відповідально 
працювати в команді та автономно, що забезпечує широкі можливості випускників у 
працевлаштуванні та подальшому навчанні. 
ОПП «Німецька мова і література» за спеціалізацією 035.04 Германські мови та література (переклад 
включно) спеціальності 035 Філологія обговорена та погоджена  Вченою радою факультету іноземних 
мов (протокол № 10 від 27 червня 2016 року), обговорена та затверджена   Вченою Радою Львівського 
національного університету  імені Івана Франка (протокол № 22/6  від 29 червня 2016 року) та 
введена в дію наказом ректора № 2944  від 26 серпня 2016 року.
Jug53965
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року та набір на ОП

 
Рік 

навчання
Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг набору 
на ОП у 

відповідному 
навчальному 

році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня 
поточного навчального року

У тому числі іноземців

ОД ОД

1 курс 2019 - 2020 28 26 0

2 курс 2018 - 2019 47 42 0

3 курс 2017 - 2018 36 34 0

4 курс 2016 - 2017 13 9 0
 

Умовні позначення:  ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – 
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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

9021 латинська-старогрецька, грецька мова і 
література
9024 англійська мова і література
9126 хорватська мова та література
9344 Переклад (німецька мова)
10422 китайська мова і література
10963 французька мова та література
11739 японська мова і література
12162 чеська мова і література
12165 українська мова та література
14285 німецька мова і література
14286 арабська мова та література
16579 Переклад (англійська мова)
16974 польська мова та література
17096 іспанська мова та література
17525 Англійська мова та література
17527 Англійська мова та література
17530 Німецька і англійська мови та літератури
17531 Іспанська мова та література (на базі іспанської 
мови)
17532 Іспанська мова та література (на базі англійської 
мови)
18018 словацька мова та література
18019 сербська мова та література
18020 турецька мова та література
18021 перська мова та література
22904 Французька та англійська мови і літератури
22905 Іспанська та англійська мови і літератури
22906 Англійська та друга іноземні мови і літератури
22907 Переклад (англійська та друга іноземні мови)
22908 Німецька та англійська мови і літератури
22909 Переклад (німецька та друга іноземні мови)
22910 Латинська-старогрецька, грецька мови і 
літератури
22915 Болгарська мова та література
22916 Польська мова та література
22917 Хорватська мова та література
22918 Чеська мова та література
22919 Арабська мова та література
22920 Китайська мова та література
22921 Перська мова та література
22922 Японська мова та література
22924 Прикладна лінгвістика
28064 Слов’янські мови та літератури (переклад 
включно), перша - словенська
29263 Класична філологія і англійська мова
29566 Літературна творчість
22725 035.041 Германські мови та літератури 
(переклад включно), перша - англійська
29711 Переклад двох іноземних мов та міжкультурна 
комунікація
30220 Німецька та англійська мови і літератури 
(переклад включно)
30225 Турецька мова та література
30226 Словацька мова та література
30227 Сербська мова та література
30263 Словенська мова та література
30478 Германські мови та літератури (переклад 
включно), перша - англійська: англійська та друга 
іноземні мови і літератури
37165 Романські мови та літератури (переклад 
включно)
22923 Фольклористика

другий 
(магістерський) 
рівень

9345 японська мова і література
9346 прикладна лінгвістика
9732 латинська-старогрецька, грецька мова і 
література
10114 сербська мова та література
10117 арабська мова та література
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10505 польська мова та література
10631 мова і література (англійська)
10756 фольклористика
10961 російська мова та література
11195 мова і література (французька)
11738 Переклад (німецька мова)
11828 мова і література (німецька)
11859 перська мова та література
11916 Переклад (англійська мова)
11917 чеська мова і література
16581 українська мова та література
17047 іспанська мова та література
17682 хорватська мова та література
17695 словацька мова та література
17714 Англійська мова та література
17718 Французька мова та література
17723 Німецька і англійська мова та література
22898 Французька та друга іноземні мови і літератури
22899 Іспанська та друга іноземні мови і літератури
22900 Англійська та друга іноземні мови і літератури
22901 Німецька та друга іноземні мови і літератури
22902 Переклад ( англійська та друга іноземні мови)
22903 Переклад (німецька та друга іноземні мови)
22911 Латинська-старогрецька, грецька мови і 
літератури
22925 Польська мова та література
22926 Сербська мова та література
22927 Чеська мова та література
22928 Арабська мова та література
22929 Турецька мова та література
22930 Перська мова та література
22931 Японська мова та література
28065 Слов’янські мови та літератури (переклад 
включно), перша - словенська
29629 Латинська-старогрецька та друга іноземна мови 
і літератури
29712 Переклад двох іноземних мов та міжкультурні 
німецькі студії
30264 Німецька та англійська мови і літератури 
(переклад включно)
31005 Китайська мова та література
31011 Словацька мова та література
31014 Болгарська мова та література
31072 Російська мова та література
39554 Хорватська мова та література
17660 літературна творчість

третій (освітньо-
науковий/освітньо-
творчий) рівень

36786 Філологія

 
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.
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8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма 14285oppbacalavr2017.pdf rBdEIceBxb4lxeCIpCY5SjyIrEw6VPe576N5IL6q7nM=

Освітня програма 14285oppbacalavr2019.pdf MEUBaRQ6iX0p4cVeRr7O3NFssQLM76fvJWBgRVDwd4s=

Освітня програма 14285oppbacalavr2016.pdf WCZ83LKyTE2WqCOjDqD+1DG6gPg70/snXMbwR7+goUc=

Освітня програма 14285oppbacalavr2018.pdf VlJsg8El0WjCyigGZxFtTqg2A98xJRmMj9SML9ja2O0=

Навчальний план за 
ОП

14285nawcalnyjplan2016.pdf AA0clXQXNDb98cyQALkGX2XAo3/9GyaqycBA5OnikpU=

Навчальний план за 
ОП

14285nawcalnyjplan2019.pdf 1631oArnZWrqx//PN6EHwd4EqLxzaHW0yLKMFbBsxjU=

Навчальний план за 
ОП

14285nawcalnyjplan2017.pdf bJxM5wRe1jDIpGpmhasG3EmoDRvGIE+XFXrd1u5R1Go=

Навчальний план за 
ОП

14285nawcalnyjplan2018.pdf /2ETp2UyJwBkO9cxCKFP/IcAS9j/XXMwZ2rspkKYeOs=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

14285widhukbilous.pdf xuTTWXpnmHqbDqoSKHVdJelAR8jQSeR9A+0kQv+w1jc=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

14285widhuklembergtour.pdf SSNY88GCiCEjkDqhBuJM2G0NnJTcNkiBMWVhqurRF8g=

Рецензії та відгуки 
роботодавців
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1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 
Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?
Мета ОП – підготовка фахівців з німецької і англійської мов та літератури, здатних вільно здійснювати 
іншомовну міжособистісну, міжкультурну та професійно-орієнтовану комунікацію, усний та письмовий 
переклад, володіти практичними навичками навчання німецької мови та вмінням проводити 
дослідження за спеціальністю.

Унікальність ОП полягає в поєднанні багатовікових традицій фундаментальної теоретичної 
підготовки філологів-германістів із використанням інноваційних освітніх технологій, спрямованих на 
розвиток іншомовної комунікативної компетентності з урахуванням сучасних умов національного 
ринку праці. 
 
Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії 
та стратегії ЗВО
Освітньо-професійна програма  «Німецька мова і література» відповідає місії та стратегічним цілям 
Львівського національного університету імені Івана Франка, а саме:
формує особистість – носія інтелектуального та інноваційного потенціалу та утверджує у свідомості і 
почуттях особистості національно-патріотичні цінності, переконання і повагу до культурного та 
історичного минулого України (Стратегії університету, с. 3; 15: 
http://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2016/07/2016-strategy.pdf).

При впровадженні ОП було враховано:
• досвід та концепцію підготовки фахівців у галузі германської філології Інституту германістики 
університету Ерлянген-Нюрнберг
• Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти
• імплементацію у навчальний процес програми Goethe-Institut «Вчимося навчати німецької»
 
Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін 

Сторінка 6



(стейкхолдерів) були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів 
навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми
Здобувачі вищої освіти ОП під час проведення неформальних бесід та за результатами опитування 
щодо ОП висловили побажання збільшення обсягу навчального часу для першої іноземної мови 
(німецької), методики навчання іноземної мови, педагогічної практики, впровадження таких 
навчальних дисциплін як «Права людини», «Проектний менеджмент», «Тайм-менеджмент», 
практичного спрямування змісту навчальних дисциплін.
Випускники  ОП пропонували збільшення обсягу навчального часу для  «Другої іноземної мови 
(англійської)», розширення спектру курсів  з німецькомовної літератури, впровадження нових курсів 
із усного та письмового перекладу, аналізу фахових текстів, впровадження виробничої практики.
При оновленні ОП 2016 року були частково враховані побажання здобувачів вищої освіти та 
випускників. Зокрема: у навчальному плані 2017 р. збільшено обсяг навчального часу з другої 
іноземної мови на 7 кредитів (загалом 37 кредитів), впроваджено вибіркові курси англійською мовою, 
які пропонує кафедра англійської філології, у 2018 р., розроблено і впроваджено курс 
«Перекладацький тренінг», у 2019 р. впроваджено нормативну дисципліну «Професійно-орієнтований 
послідовний переклад» та виробничу (перекладацьку) практику.

- роботодавці
Кафедра німецької філології співпрацює з Ліцеєм №8 Львівської міської ради (директор М.І.Ерстенюк), 
Ліцеєм № 28 Львівської міської ради (директор І.В.Лозенко), Ліцеєм ім. В.Симоненка Львівської міської 
ради (директор Я.М.Скоропад), з якими підписані Договори про співпрацю і у яких працюють 
вчителями німецької мови  випускники кафедри німецької філології, зокрема і випускниця 2018 р. 
Христина Походзей. Здобувачі вищої освіти ОП проходять педагогічну практику у зазначених 
навчальних закладах, що дає можливість обговорювати  сильні та слабкі сторони ОП. Вчителі 
німецької мови, які здійснюють навчально-методичне керівництво студентами практикантами, 
висловлюють побажання щодо посилення уваги до володіння лексикою шкільного ужитку, вміння 
обирати навчальний матеріал із врахуванням рівня володіння німецькою мовою в основній та старшій 
школі, збільшення терміну практики. 
Підписано договір з  ПП «MSV MULTICALL», що передбачає можливості організації виробничої 
практики, спільного обговорення ОП та працевлаштування випускників програми (директор 
О.Фегецин). Кафедра німецької філології налагоджує співпрацю з іншими роботодавцями з метою 
підписання угод про виробничу практику та подальше працевлаштування: Агенцією іноземних мов 
Наталії Дячук «Руна»,  Агенством іноземних мов Надії Гриник, туристичною фірмою «Лемберг-Тур.

- академічна спільнота
Кафедра німецької філології є співорганізатором щорічних міжнародних конференцій «Асоціації 
українських германістів» на базі різних університетів України, на яких обговорюються  програмні 
засади підготовки філологів-германістів та стратегічні напрями цієї підготовки, що сприяє обміну 
досвідом запровадження та вдосконалення ОП в ЗВО України. У 2016 році ОП «Німецька мова і 
література»  обговорена  на форумі «Професійні сфери німецької мови – німецька мова у школі та 
ВНЗ». Викладачі інших ЗВО  України регулярно проходять стажування при кафедрі німецької  
філології, у зв’язку з чим мають можливість ознайомитись як з ОП, так і з рівнем фахової підготовки 
здобувачів вищої освіти за ОП «Німецька мова і література».
Представники академічної спільноти, які знайомились з програмою, пропонують перенести деякі 
нормативні   навчальні дисципліни із циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки до 
переліку вибіркових дисциплін, запровадити навчальну практику та психологію. Такі побажання 
містять рецензії проф.Білоуса (професора кафедри перекладу Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету імені В.Винниченка О.М.Білоуса, професора кафедри іноземних мов 
Національного університету «Львівська політехніка» В.В.Задорожного, завідувача кафедри практики 
німецької мови Дрогобицького державного педагогічного університету В.М.Лопушанського). 

- інші стейкхолдери
Професори Інституту Германістики університету Ерлянген-Нюрнберг Д.Ніфангер і Ш.Шіргольц – 
ініціатори та керівники проекту «Модернізація програми та змісту підготовки фахівців з німецької 
мови та літератури в світлі вимог Болонської конвенції» у рамках Програми Німецької служби 
академічних обмінів «Партнерство між інститутами германістики»  вважали за необхідне підсилити 
літературознавчий та культурологічний компоненти ОП та формувати у майбутніх фахівців вміння та 
практичні навички критичного аналізу тексту.  

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають 
тенденції розвитку спеціальності та ринку праці
Активні інтеграційні процеси та зміни політичного та суспільного характеру в сучасному світі 
зумовлюють ріст уваги до німецької мови, а отже потребу у фахівцях, здатних забезпечити 
функціонування різних сфер її застосування. ОП орієнтується на інтереси та потреби потенційних 
роботодавців (навчальні заклади середньої освіти, мовні школи, курси іноземних мов, підприємства 
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державної та приватної форм власності, перекладацькі бюро,  туристичні агенції) та інтегрує 
компоненти, які забезпечують здатність випускників вирішувати складні спеціалізовані задачі у 
різних сферах професійної діяльності: вільно володіти двома іноземними мовами, стратегіями 
іншомовної комунікації.   
Аналіз професійної реалізації випускників 2018 і 2019 рр.  свідчить однак про необхідність системного 
забезпечення деяких програмних результатів навчання, зокрема, ефективне володіння 
інформаційними та комунікаційними технологіями, а саме  впровадження нормативних курсів 
«Сучасні інформаційно-комунікаційні технології» «Особливості бізнес-комунікації», оскільки  частина 
випускників працевлаштована на спільних та іноземних підприємствах фахівцями з опрацювання 
інформації, надає послуги із дослідження кон’юнктури ринку та інформатизації.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів 
навчання ОП було враховано галузевий та регіональний контекст
Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання були враховані стратегії розвитку 
Львівської області до 2020 р., які передбачають високий рівень ділової активності, зміцнення відносин 
між Україною та ЄС, розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема ІТ-сфери, розширення 
представництв міжнародних інституцій в регіоні. Для успішної реалізації цих  стратегічних цілей 
необхідні висококваліфіковані та конкурентоспроможні фахівці з іноземних мов, які володіють 
основними професійними компетентностями. Збалансованість компонентів ОП забезпечує системне 
та ґрунтовне оволодіння фаховими компетентностями та досягнення результатів навчання,  
необхідних для виконання професійних обов’язків за спеціалізацією.  а також сприяє особистісному 
розвитку здобувачів та випускників і формуванню функціональних компетентностей, важливих для 
продуктивної та успішної участі в робочому процесі та росту власної конкурентоспроможності на 
ринку праці. Вільне володіння двома іноземними мовами, знання особливостей комунікативного 
процесу, специфіки усного та писемного мовлення,  основних принципів та шляхів вирішення 
комунікативних завдань та вміння застосовувати відповідні стратегії, враховуючи культурно-етичні  
норми у 
конкретних комунікативних ситуаціях, зокрема і у міжнародному контексті, практичні навички 
навчання німецької мови створюють можливості для працевлаштування у численних навчальних 
закладах, мовних школах, міжнародних інституціях, міжнародних проектах,  спільних підприємствах, 
сфері туризму.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів 
навчання ОП було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм
Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання враховано досвід  Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, Київського національного лінгвістичного 
університету, Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича, а також  досвід 
багаторічної співпраці кафедри німецької філології з Інститутом германістики університету Ерлянген- 
Нюрнберг у рамках інституційного партнерства за підтримки Німецької служби академічних обмінів 
(2007-20018), зокрема  проекту «Модернізація програми та змісту підготовки фахівців з німецької 
мови та літератури в світлі вимог Болонської конвенції». ОП враховує  концепцію підготовки фахівців 
з германської філології в університеті Ерлянген-Нюрнберг та рекомендації керівників проекту проф. 
Д.Ніфангера, проф. Ш.Шіргольца щодо формування лінгвістичної, літературознавчої та дослідницької 
компетентностей. 

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених 
стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти
Під час розробки освітньо-професійної програми «Німецька мова і література»  Стандарт вищої освіти 
за спеціальністю 035 Філологія для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти був відсутній. 
Порівняльний аналіз  результатів навчання, визначених   Стандартом та ОП засвідчує, що програмні 
результати навчання ОП переважно відповідають  визначеним у Стандарті.

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?
Національна рамка кваліфікацій, затверджена Постановою Кабінету міністрів України 23.11.2011 року 
№ 1341, створена як структурований опис кваліфікаційних рівнів, впроваджує підхід до здобуття та 
присвоєння кваліфікацій, котрий базується на результатах навчання.  Закон «Про вищу освіту» 
встановлює відповідність рівнів і ступенів вищої освіти кваліфікаційним рівням НРК. Перший 
(бакалаврський) рівень вищої освіти відповідає у редакції 2011 року 6 рівню НРК, а у редакції 2018 та 
2019 рр. - 7 рівню НРК. ОП «Німецька мова і література» розроблена у 2016 р. і відповідає 6 рівню НРК. 
В основу формулювання загальних і фахових компетентностей і програмних результатів навчання 
покладені положення 10 статті Закону України  «Про вищу освіту» щодо вимог до освітніх програм, 
зокрема перелік компетентностей випускника та  формулювання нормативного змісту підготовки 
здобувачів у термінах результатів навчання.  Основою для опису кваліфікації  слугують 4 базових 
компетентності та інтегральна компетентність. Випускники першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти за ОП «Німецька мова і література» повинні виявляти здатністю розв'язувати складні 
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спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі філології у професійній діяльності або у процесі 
навчання, що передбачає застосування певних теорій філологічної науки і характеризується 
комплексністю та невизначеністю умов. Вони набувають концептуальних знань, включаючи певні 
знання сучасних досягнень (ПРН 5, ПРН7, ПРН10, ПРН12, ПРН14, ПРН15, ПРН16); виявляють уміння 
розв'язувати складні і непередбачувані задачі і проблеми у спеціалізованих сферах професійної 
діяльності, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації (ПРН 3, ПРН 12,ПРН 17), вибір 
методів та інструментальних засобів ( ПРН 8, ПРН9, ПРН11, ПРН 12, ПРН 13, ПРН 14, ПРН17, ПРН 20), 
застосуванням інноваційних підходів (ПРН19), донести інформацію до професіоналів та 
непрофесіоналів (ПРН1, ПРН2, ПРН3, ПРН4, ПРН7, ПРН8, ПРН 20), управляти комплексними діями або 
проектами (ПРН 7, ПРН 9) та нести відповідальність за прийняття рішень (ПРН4, ПРН6). Сформовані 
програмні результати навчання  дають можливість випускникам ОП відповідально працювати 
автономно  або у складі команди.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?
240

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та 
рівнем вищої освіти (за наявності)?
180

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої 
освіти?
60

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї 
спеціальності (спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?
Зміст ОП «Німецька мова і література» відповідає предметній області спеціальності 035 Філологія  за 
спеціалізацією 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно). На нормативні дисципліни 
предметної області навчальним планом передбачено 146 кредитів із 180. Окрім цього зміст 
вибіркових навчальних дисциплін за спеціалізацією, які пропонуються німецькою мовою обсягом 45 
кредитів із 48, теж відповідають предметній області.
Об’єкти вивчення: німецька мова (у теоретичному та практичному аспектах), англійська мова (у 
практичному аспекті), світова література (у теоретичному та практичному аспектах); переклад  (у 
теоретичному та практичному аспектах); іншомовна комунікація (у міжкультурному та професійному 
аспектах). 
Програма має на меті забезпечити комплексну підготовку фахівців у галузі філології, які володіють 
знаннями, уміннями та навичками аналізу теоретичних та практичних аспектів мовного та 
літературного матеріалу, усного та письмового перекладу, можуть вільно здійснювати іншомовну 
міжособистісну та міжкультурну комунікацію та мають практичні навички навчання німецької мови та 
проведення досліджень з елементами наукового пошуку.
Розуміння і знання теоретичних основ філології,  методів  філологічного аналізу мовного та 
літературного матеріалу  та уміння ефективно використовувати набуті знання  у професійній або 
навчальній діяльності   забезпечує зміст таких нормативних дисциплін як  «Вступ до спеціальності», 
«Вступ до мовознавства», «Лексикологія», «Стилістика», «Історія мови», «Теоретична граматика», 
«Теорія і практика перекладу», «Теоретичні основи другої іноземної мови (англійської), «Вступ до 
літературознавства», «Історія світової літератури», «Національна література (німецька)». Програма 
передбачає пропорційність обсягу навчального часу для засвоєння мовознавчої та літературознавчої 
складових нормативного змісту.
Нормативні навчальні дисципліни «Перша іноземна мова (німецька)», «Друга іноземна мова 
(англійська)», «Лінгвокраїнознавство країн першої іноземної мови» забезпечують ефективність 
міжкультурної іншомовної комунікації  у професійній і навчальній діяльності завдяки вільному 
володінню двома іноземними  мовами в усній та письмовій формах,  умінню застосовувати 
комунікативні стратегії, враховуючи культурно-етичні норми у конкретних комунікативних ситуаціях, 
зокрема і у міжнародному контексті, розумінню особливостей соціально-політичної історії 
німецькомовних країн та їх культурних традицій. 

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної 
освітньої траєкторії?
Право здобувачів вищої освіти на формування індивідуальної освітньої траєкторії регулюють 
нормативні документи Львівського національного університету імені Івана Франка, зокрема : 
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«Положення про організацію освітнього процесу»
 (http://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf),  
«Тимчасове положенні про порядок організації академічної мобільності здобувачів вищої освіти у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка» 
http://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf, 
«Положення про визнання та перезарахування результатів навчання учасників академічної 
мобільності у Львівському національному університеті імені Івана Франка». http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/09/reg-academic-mobility.pdf
Тимчасове положення «Про порядок забезпечення вільного вибору студентами 
 навчальних дисциплін у Львівському національному університеті імені Івана Франка
(http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/2015-12-31-polozhennia.pdf)

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. Перелік вибіркових навчальних  дисципліни циклу гуманітарної та соціально-
економічної підготовки (12 кредитів) затверджує Вчена рада Львівського національного університету. 
Студенти всіх спеціальностей здійснюють вільний вибір онлайн (4 дисципліни із 400). Студенти 
здійснюють вибір індивідуально, з урахуванням власних потреб та інтересів . Це засвідчує 
ознайомлення з індивідуальними планами здобувачів вищої освіти (9 осіб), які навчаються на ОП і 
обирали у 3-7 семестрах дисципліни ( Психологія політичної реклами; Основи психології; Екологічна 
психологія; Психологія особистості і соціуму; Екологічна культура; Формування європейської 
цивілізації; Історія Сходу; Історія релігій світу; Креативні тенденції в мовленні публічної особи; 
Сюрреалізм; Біобезпека; Сучасні інформаційні технології; Тероризм і політика і т.д.) Група 
складається з 9 студентів, які  Мінімальна кількість студентів для дисципліни вільного вибору – 25 
осіб ( крім випадків, що на спеціальності ( спеціалізації) навчається менша кількість осіб), 
максимальна кількість студентів 100 осіб. Запис на фахові вибіркові дисципліни здійснює кафедра, 
яка пропонує ОП (відповідальна – доц. Яремко М.В.) Студенти обирають під час навчання на ОП 16 
навчальних дисциплін.  Студенти отримують перелік вибіркових дисциплін на наступний курс, 
обирають дисципліни, стверджують свій вибір підписом у відомості. Кафедра вносить обрані 
дисципліни у робочий навчальний план на наступний рік. Обсяг вибіркових дисциплін ОП «Німецька 
мова і література»  становить 48 кредитів (16 вибіркових дисциплін). Усі дисципліни пропонуються 
німецькою мовою.. При формуванні вибіркових дисциплін враховується рівень володіння німецькою 
мовою. У навчальних планах 2017, 2018 та 2019 рр. долучені  вибіркові дисципліни англійською 
мовою. 

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів 
вищої освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної 
діяльності
ОП та навчальний план за спеціальністю 035 Філологія передбачають проходження практичної 
підготовки, що формує компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності у сфері 
освіти, оскільки частина випускників, зокрема і 2018 і 2019 р., працюють у ліцеях, приватних школах, 
Центрі німецької мови, мовних школах, гуртках. Студенти 4 курсу ОП проходили педагогічну 
практику у Ліцеях № 8 та 28. Навчальні дисципліни «Педагогіка», «Методика навчання іноземної 
мови» та курсова робота з методики навчання іноземної мови забезпечують підготовку до 
професійної діяльності в галузі освіти. 
Пропорційність обсягу навчального часу для німецької та англійської мов дозволяє оволодіти 
професійно орієнтованою іншомовною компетенцією з німецької мови на рівні С1 та англійської мови 
на рівні В2+.

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
Для майбутніх фахівців, які, як свідчить аналіз працевлаштування випускників 2018 та 2019 рр., 
задіяні в різних сферах професійної діяльності, важливі не тільки спеціалізовані знання і вміння у 
певних професіях, але й особистісні та соціальні компетенції, які потрібні у кожній професії, де 
обов’язки передбачають розв’язання комунікативних проблем у співпраці. Реалізація іншомовної 
комунікації належить до ключових завдань фахівця з іноземних мов. ПРН корелюють з  загальними 
компетентностями, важливими для особистісного та професійного розвитку. Так, наприклад, ПРН4 
«Знаходити оптимальні шляхи взаємодії у професійному колективі та з представниками інших 
професійних груп»  передбачає вміння ефективно спілкуватися, працювати автономно і в команді, 
планувати та організовувати свою діяльність, діяти відповідально. Розвиткові соцільних компетенцій 
сприяє застосування певних методів навчання, зокрема колективно-групове навчання, автономне 
навчання, проектне навчання, проблемно-орієнтоване навчання, дискусії, рольові ігри та інші. 
Важливим для формування соціальних навичок є соціальна активність студентів під час навчання. 
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Здобувачі вищої освіти за ОП «Німецька мова і література» випробовують себе у різних сферах 
діяльності:  організатор літніх таборів для дітей; фрілансер, копірайтер, перекладач;  робота у 
Німеччині за програмою MitOst», вчитель у дитячій мовній школі «Букі»,  вчитель в англомовному 
таборі, оператор кол-центру, волонтерська діяльність в притулку для тварин ЛКП Лев.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?
Згідно Стандарту вищої освіти для спеціальності 035 Філологія, затвердженому Наказом Міністерства 
освіти і науки України № 869 від 20.06.2020 р.  у дипломі бакалавра зазначається кваліфікація, що 
складається  з інформації про здобутий ступінь вищої освіти, спеціальність, спеціалізацію та назву 
освітньої програми. Саме назва освітньої програми може містити професійну складову, враховану у 
певній ОП. Зміст ОП «Німецька мова і література»  враховує педагогічну та перекладацьку професійні 
складові. Професійного стандарту для професії перекладача і вчителя іноземної мови основної /та 
старшої  школи немає.

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із 
самостійною роботою)?
Обсяг ОП визначається у кредитах ЄКТС і становить за освітнім ступенем «бакалавр» у межах 
освітньо-професійної програми ‒ 240 кредитів ЄКТС.  Додатком до ОП «Німецька мова  і література» є 
навчальний план, що визначає перелік та обсяги навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення; 
форми проведення навчальних занять, їх обсяг; обсяг самостійної роботи студента; графік 
навчального процесу; форми поточного та підсумкового контролю. Введене в дію наказом ректора 
«Положення про організацію освітнього процесу у Львіському національному університеті імені Івана 
Франка »
 «(http://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf),  регламентує 
навчальний час, відведений на самостійну роботу студента денної форми навчання, яка складає від 
1/3 до 2/3 від загального обсягу навчального часу, відведеного на вивчення конкретної навчальної 
дисципліни. Зміст самостійної роботи студента у межах конкретної навчальної дисципліни 
визначається робочою навчальною програмою. 

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
ОП «Німецька мова та література» не передбачає підготовки  бакалаврів за дуальною формою освіти. 
Слід однак зазначити, що мають місце певні елементи дуальної форми освіти, якщо студенти 
поєднують роботу з індивідуальною освітньою траєкторією.

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на 
навчання та вимоги до вступників ОП
https://admission2016.lnu.edu.ua/specialization/german-language-and-literature/
https://admission2016.lnu.edu.ua/guide/guidelines-for-admission-2016/
https://admission2016.lnu.edu.ua/useful-information/required-documents/
htpp://admission.lnu.edu.ua/guide/guidelines-for-admission-2020/

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості 
ОП?
Згідно з «Правилами прийому» 2016 р. (https://admission2016.lnu.edu.ua/guide/guidelines-for-admission-
2016/) до участі у конкурсі за спеціальністю 035 Філологія спеціалізацією 035.04 Германські мови та 
літератури (переклад включно) допускаються абітурієнти з повною загальною середньою освітою, які 
склали ЗНО з таких конкурсних предметів: українська мова та література (коефіцієнт 0,25); іноземна 
мова (коефіцієнт 0,25); історія України або географія (коефіцієнт 0,2). 
За «Правилами прийому до Львівського національного університету імені Івана Франка» у 2020 р. 
(https://admission.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/rules_2020-add-02.pdf) актуальні коефіцієнти 
становлять: сертифікат з української мови та літератури (коефіцієнт 0,3), іноземної мови (коефіцієнт 
0,5), історії України або географії (коефіцієнт 0,2). Мінімальна кількість балів для допуску до участі в 
конкурсі – 150. 
Обрані предмети ЗНО та їхні коефіцієнти при вступі обумовлені пріоритетністю цих дисциплін для 
спеціалізації та є ефективним способом формування контингенту студентів.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в 
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інших ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?
Питання визнання результатів навчання, отриманих у інших ЗВО, регулюють нормативні документи 
Львівського національного університету імені Івана Франка, зокрема: «Положення про організацію 
освітнього процесу» 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf),
«Тимчасове положення про порядок організації академічної мобільності здобувачів вищої освіти у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка» 
(http://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf), 
«Положення про визнання та перезарахування результатів навчання учасників академічної 
мобільності у Львівському національному університеті імені Івана Франка». (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/09/reg-academic-mobility.pdf),
Положення про порядок розгляду заяв про поновлення до складу студентів та переведення з інших 
ЗВО у львівський національний університет імені Івана Франка
(https://admission2016.lnu.edu.ua/applicants/renewal-and-transfer-process/),
Положення про визнання здобутих іноземних вищих навчальних закладах документів про  вищу 
освіту Львівським національним університетом
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/05/reg_others_docs.pdf),
Тимчасове положення «Про порядок забезпечення вільного вибору студентами 
 навчальних дисциплін у Львівському національному університеті імені Івана Франка»
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/2015-12-31-polozhennia.pdf). 
Документи знаходяться у вільному доступі на веб-сторінці університету. 

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП 
(якщо такі були)?
Прикладів застосування вказаних правил на ОП "Німецька мова і література" не було.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?
Вченою Радою Львівського національного університету імені Івана Франка розглянуто та 
затверджено «Порядок визнання у Львівському національному університеті імені Івана Франка 
результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті» (Протокол № 79/1 від 29 січня 
2020 року) та введено в дію Наказом ректора № 0-6 від 30 січня 2020 року (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/01/reg_inf-educations-results.pdf). 
Документ знаходиться у вільному доступі на веб-сторінці Львівського національного університету 
імені Івана Франка.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП 
(якщо такі були)
Прикладів застосування вказаних правил на ОП «Німецька мова і література» 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
В ОП задіяно широку палітру традиційних (пояснення, інструктаж, лекція, бесіда, навчальна дискусія, 
метод проблемного викладення, репродуктивний метод тощо) та сучасних (кооперативне навчання 
(робота в парах, ротаційних трійках, малих групах), колективно-групове навчання (обговорення 
проблем у загальному полі, аналіз ситуацій, вирішення проблем, проведення дискусій, пояснення, 
розповідь, бесіда), проблемно-орієнтоване навчання (відбір проблемних ситуацій, аналіз, дискусія, 
пропозиції щодо вирішення проблем), проектне навчання, наочні методи, навчальні ігри, автономне 
навчання, індивідуалізоване навчання) методів і форм навчання, збалансоване поєднання яких 
сприяє формуванню фахових та особистісних компетенцій, в рамках, передбачених ОП.

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?
Сучасні методи та форми навчання, передбачені ОП, дозволяють реалізувати принципи 
студентоцентрованого підходу: змістити фокус навчального процесу з викладача на студента, 
сприяти росту мотивації шляхом активного залучення здобувачів до навчального процесу, 
врахування їхніх інтересів і побажань, заохочення розвитку автономного, дослідницько-діяльнісного 
навчання та системного коучингу зі сторони викладача.
 Студентоцентрований підхід  встановлений в «Положенні про Студентське самоврядування» 
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(http://students.lnu.edu.ua/self-government/regulation/), що дозволяє на паритетних умовах включення 
студентського середовища в процес функціонування ЗВО.
Обрані викладачами форми і методи навчання при викладанні навчальних дисциплін ОП спрямовані 
на поглиблення практичних знань студентів, посилення компетентнісної складової навчання, 
врахування можливостей використовувати як традиційні технології передачі знань, так і сучасні 
проблемні та інноваційні технології. За основу студентоцентрованого навчання взято ідею 
максимального забезпечення студентів шансом  отримати своє місце на ринку праці, підвищити 
рівень особистісного і кар’єрного розвитку.
Періодично проводиться опитування студентів, щодо якості навчання та кваліфікації
викладачів, що регламентується «Положенням про організацію опитувань студентів, 
викладачів,випускників та роботодавців щодо якості освітнього процесу» 
(http://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf). Опитування здійснюється 
центром моніторингу ЛНУ.

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання 
на ОП принципам академічної свободи
У Львівському національному університеті імені Івана Франка діє Положення про забезпечення 
академічної доброчесності (Статут Університету, с. 57). Комплекс методів навчання і викладання, 
зафіксованих в ОП, дозволяє реалізувати  академічні свободи, серед яких свобода дослідження, 
свобода викладання, свобода отримання знань. ОП акцентує на методах, які сприяють розвитку 
критичного мислення, автономності, заохочують до власних наукових пошуків, реалізації особистих 
інтелектуальних потреб та запитів, спонукають до вільного висловлення особистих поглядів та 
відстоювання власної позиції, формують почуття відповідальності за власний успіх. Методи навчання 
ОП відповідають сучасним освітнім стандартам і сприяють академічній мобільності здобувачів.

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація 
щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у 
межах окремих освітніх компонентів *
В ОП висвітлено цілі, зміст та очікувані результати навчання, порядок та критерії оцінювання 
навчальних досягнень студенті. Ця інформація надається усім учасникам освітнього процесу шляхом 
опублікування ОП  на сайті  факультету  іноземних мов (lingua.lnu.edu.ua)  та кафедри німецької 
філології (lingua.lnu.edu.ua/department nimezkoji –filolohiji) та шляхом інформування студентів на 
початку семестру. Цілі, зміст та очікувані результати, порядок та критерії оцінювання чітко описані в 
робочих навчальних планах та силабусах навчальних дисциплін, які є у вільному доступі. 
Інформаційні ресурси щодо освітньої діяльності знаходяться у вільному доступі на сайті факультету 
та кафедри німецької філології. Інформація постійно оновлюється за потребою та доступна для 
ознайомлення. 

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП
У процесі навчання на ОП студенти виконують три курсові роботи: з іноземної мови, світової 
літератури та методики навчання іноземної мови. При формуванні тематики курсових робіт 
враховується комплексна проблематика наукових досліджень кафедри німецької філології, студенти 
долучаються до участі в наукових студентських конференціях  з можливістю публікації тез доповідей. 
Проводиться індивідуальна науково-дослідна робота студентів з метою отримання практичних 
навиків та умінь щодо використання та опрацювання наукових джерел, написання тез, оформлення 
наукових досліджень, використання теоретичних та емпіричних методів дослідження, презентація 
результатів дослідження.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють 
зміст навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній 
галузі
Оновлення змісту освітніх компонентів, що пропонується кафедрою, регулюється Типовим 
положенням про кафедру та Положенням про організацію освітнього процесу у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка. Робоча програма навчальної дисципліни 
обговорюється на засіданні кафедри, рекомендується до використання Вченою радою факультету 
іноземних мов та затверджується Деканом факультету іноземних мов. 
Перегляд та оцінювання змісту освітніх компонентів здійснюється шляхом обговорення та 
затвердження змін на засіданнях кафедри. Викладачі діляться досвідом на засіданнях кафедри після 
проходження курсів підвищення кваліфікації, міжнародних стажувань, науково-практичних 
конференцій та семінарів. Наприклад, внаслідок участі у партнерській  програмі Німецької 
академічної служби обміну були оновлені навчальні програми з «Вступу до спеціальності», «Теорії і 
практики перекладу», «Лінгвокраїнознавства», були розроблені нові вибіркові курси «Медієвістика», 
«Основи лінгвістики тексту», «Аналіз і критика перекладу», «Аналіз сучасної малої прози». Участь 
викладачів кафедри у науково-методичних семінарах Гете-Інституту сприяє постійному оновленню 
змісту курсів «Методика навчання іноземної мови» і «Сучасні методи навчання іноземних мов», 
розробленню актуальної тематики курсових робіт з методики навчання іноземної мови та 
удосконаленню інноваційних технологій навчання німецької мови. Перекладацька діяльність доц. 
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Христини Назаркевич є джерелом постійного оновлення та розробки курсів з перекладу. Працюючи 
активно у галузі германістики, викладачі кафедри розробили та видали такі посібники:
Linguolandeskundliche Konversationen = Лінгвокраїнознавчі діалоги : навч. посібник / Любов Віталіш, 
Володимир Сулим, Юрій Теребушко. – 2-ге вид., виправ., доповнене. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2019. – 192 с.
Буйницька Т.О., Максимчук Б.В., Петращук Н.Є. Німецькомовний повоєнний роман. Аналітичне 
читання. Посібник/Т.О.Буйницька, Б.В.Максимчук, Н.Є.Петращук. – Л.: ЛНУ імені Івана Франка, 2018.- 
320 с.
Сулим В. Т. Основи практичної лінгвістики / В. Т. Сулим, Л. П. Віталіш, Ю. Р. Теребушко. – Львів: ЛНУ 
імені Івана Франка, 2018. – 360 с.
Віталіш Л. П. Linguolandeskundliche Konversationen - Лінгвокраїнознавчі діалоги : навч. посібник / Л. П. 
Віталіш, В. Т. Сулим, Ю. Р. Теребушко. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 172 с.

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО
Здобувачі вищої освіти ОП беруть участь у  міжнародній академічній мобільності в рамках програми 
Еразмус + КА1: Віденський університ(AWien01), Педагогічна вища школа у Відні (AWien09), 
Університет імені Гумбольдта в Берліні (DBerlin13), Університет у м. Бамберг (DBamberg 01), 
Варшавський університет (PLWarszaw01), Університет у м. Жешув (PL Rzeszów02),  Університет 
прикладних наук у м. Ниса (PLNysa01). Програма передбачає також можливості міжнародної 
кредитної мобільності на основі угоди про співпрацю між кафедрою німецької філології та Інститутом 
германістики університету Ерлянген-Нюрнберг (до 2018 р.), студенти ОП отримують також  стипендії   
Німецької служби академічних обмінів в рамках міжнародної угоди про співпрацю у сфері вищої 
освіти і науки. 
На кафедрі постійно працюють лектори Німецької служби академічних обмінів, які проводять 
практичні заняття з німецької мови, країнознавства, консультують з питань навчання у Німеччині, 
організовують цікаві воркшопи, конкурси. Завдяки ініціативі лектора Німецької академічної служби 
обміну К. Компе на факультеті  відкрито читальний зал для студентів.
Викладачі кафедри проходять підвищення кваліфікації та наукове стажування в університетах 
Німеччини (проф. Максимчук Б.В., доц. Петращук Н.Є., доц. Пиц Т.Б., доц. Яремко М.В.)

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?
У межах кожної навчальної дисципліни передбачене поточне та підсумкове оцінювання. «Положення 
про організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка» 
передбачає організацію, планування і проведення контрольних заходів, стор. 13-15 
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf.
 Для поточного контролю на практичних та семінарських заняттях передбачені такі форми контролю: 
усна відповідь, тест, письмове есе.  Семестровий контроль  з навчальних дисциплін проводять у 
вигляді семестрового екзамену, диференційованого заліку чи заліку. Форма проведення 
семестрового контролю – усна, письмова, комбінована, тест. Структура та зміст екзаменаційного 
білету, а також критерії оцінювання визначаються рішенням кафедри і доводяться викладачем до 
відома студентів.
Принципи побудови системи внутрішнього забезпечення якості освіти та система реалізації цих 
принципів передбачені документом  «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості 
освіти у Львівському національному університеті імені Івана Франка» https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf 

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?
Чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів забезпечується всіма видами роботи, викладачами 
та на індивідуальних консультаціях. Розподіл балів визначений у робочій програмі дисципліни. 
Питання, які виносяться на підсумковий контроль, оприлюднюються
заздалегідь, контрольні питання обговорюються, всі неточності усуваються на заняттях або 
консультаціях. Про розподіл балів для підсумкового контролю викладач повідомляє студентів  на 
перших заняттях курсу. Критерії оцінювання рівня знань при поточному контролі визначає кафедра 
німецької філології. Види контрольних заходів для здобувачів вищої освіти передбачені у документі 
«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

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?
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Інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання доводиться до студентів на 
перших лекціях чи практичних заняттях у семестрі. Для інформування використовують силабуси, 
персональні сторінки викладачів, консультації,  розклад яких затверджений на кафедрі: 
https://lingua.lnu.edu.ua/department/nimetskoji-filolohiji
https://lingua.lnu.edu.ua/course/pedahohichna-praktyka-2

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої 
освіти (за наявності)?
Атестація випускників освітньої програми «Німецька мова і література» спеціальності 035 Філологія 
проводиться у формі екзаменів з німецької мови, англійської мови та національної літератури і 
завершується видачею документу встановленого зразка про присудження ступеня бакалавра із 
присвоєнням кваліфікації: Бакалавр філології за спеціалізацією 035.04 «Германські мови та 
літератури». Фахівець з німецької та англійської мов і літератури.
Форми атестації здобувачів вищої освіти регулюються «Положенням про екзаменаційну комісію у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка» 
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_exam-comission.pdf
Атестація здійснюється відкрито і публічно.

Наказ МОН від 01.10 2019 визначає стандарти вищої освіти
http://edu-mns.org.ua/img/news/8635/NakMON_1254_19.pdf.
Форми атестації за ОП, встановлені у 2016 році, відповідають передбаченим у Стандарті.

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким 
чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?
Процедура проведення контрольних заходів регулюється Положенням про організацію освітнього 
процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка (знаходиться у відкритому 
доступі на інтернет-сторінці університету):
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.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 проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та 
кількість питань, підрахунок результатів тощо) та відкритістю інформації про них, єдиними 
критеріями оцінки. Можливий конфлікт інтересів врегульовується Положенням про організацію 
освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf). Об’єктивність 
оцінювання кваліфікаційної роботи описана в «Положенні про екзаменаційну комісію» 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_exam-comission.pdf
). Для врегулювання конфліктних ситуацій в Університеті створено «Комісію з питань етики та 
професійної діяльності» (http://council.lnu.edu.ua/committees/ethics_commitee/), яка реалізує свої 
повноваження відповідно до Положення. На ОП не було конфліктних ситуацій, які б потребували 
врегулювання.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних 
заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП
Студент, який отримав із навчальної дисципліни незадовільну оцінку, а також пропустив (без 
поважних причин) іспит, захист курсової роботи чи практики (у сукупності не більше трьох 
дисциплін), має право на ліквідацію академічної заборгованості.
Ліквідація академічної заборгованості здійснюється згідно п. 7.6 «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). Передбачено повторне 
складання екзаменів і заліків не більше двох разів з кожної дисципліни: один раз – викладачу, другий 
– комісії, до складу якої обов’язкового входить лектор. Строк ліквідації академічної заборгованості – 
не пізніше початку наступного семестру.
Порядок повторної атестації регулюється пунктами 5.8 і 5.9 «Положення про екзаменаційну комісію у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка» (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/reg_exam19 comission.pdf). 
Студенти, які не атестовані у встановлений термін, мають право на повторну атестацію у наступний 
період роботи екзаменаційної комісії протягом трьох років після закінчення Університету. 

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на 
ОП
Якщо студент не погоджується з оцінкою, яку отримав під час семестрової підсумкової атестації, він 
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має право в день оголошення результатів підсумкового оцінювання звернутися в деканат факультету 
з відповідною апеляційною заявою. Апеляція проводиться за заявою студента на ім’я декана 
факультету, який скликає апеляційну комісію. 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. Порядок планування, організації, проведення та контролю 
атестації, її форму та зміст визначає «Положення про екзаменаційну комісію в ЛНУ ім. І. Франка»:
 http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-andtomorrow/documents/comissions-documents/
По завершенні розгляду апеляційної справи комісія на закритому засіданні проводить обговорення 
його результатів та приймає відповідне рішення.

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). 
Дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти в Університеті передбачає:
- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю 
результатів навчання;
- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок,тверджень, відомостей;
- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, 
використані методики досліджень і джерела інформації.
Також політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності  визначає «Кодекс 
академічної доброчесності Львівського національного університету імені Івана Франка»
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/code_academic_virtue.docx

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?
Для технічного забезпечення діяльності платформи академічної доброчесності призначають 
відповідальну особу в ЛНУ ім. І. Франка, яка безпосередньо взаємодіє з надавачем необхідних послуг, 
створює відповідні профілі для відповідальних осіб на факультетах, проводить консультації, навчання 
тощо. За поданнями деканів призначають відповідальних осіб на факультетах, які забезпечують 
технічну перевірку робіт на наявність плагіату
у відповідних підрозділах. Нагляд за дотриманням академічної доброчесності на ОП здійснює 
завідувач кафедри.
ЗВО використовує сервіс UNICHECK: https://unicheck.com/uk-ua/education-request

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?
Викладачі кафедри німецької філології, інших кафедр факультету іноземних мов популяризують 
академічну доброчесність серед  здобувачів вищої освіти ОП наступним чином: проводять детальне 
консультування перед написанням курсових робіт, ознайомлення з сучасними стандартами 
цитування, демонстрацію перевірки на наявність плагіату у роботах з допомогою сервісу UNICHECK, 
заохочення до самостійного і творчого підходу у написанні рефератів та індивідуальних письмових 
робіт сприяють вихованню і дотриманню правил академічної доброчесності в університетській 
спільноті. 
Дотриманню академічної доброчесності присвячені матеріали у силабусах навчальних дисциплін та у 
документах МОН: https://kodeksy.com.ua/pro_osvitu/statja-42.htm 

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади 
відповідних ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП
Вчені ради факультетів відповідальні за перевірку на плагіат 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 проходить процес перевірки, має 
право на апеляцію. Апеляцію подає особисто автор роботи на ім’я Ректора Університету впродовж 
трьох робочих днів після оголошення результатів перевірки. 
За дорученням Ректора Комісія з питань етики та професійної діяльності Вченої ради Університету 
розглядає справи щодо порушення академічної доброчесності учасником освітнього процесу, а також 
протягом 10 робочих днів розглядає апеляційну справу. 
Якщо розглядаються студентські порушення, то до складу Комісії долучають представників 
студентства, яких має бути не менше, ніж половина складу комісії. 
Основні види академічної відповідальності здобувачів вищої освіти прописані у «Положенні 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). Пункт 7.3 
передбачає повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік), повторне 
проходження освітньої компоненти, відрахування із закладу вищої освіти, позбавлення академічної 
стипендії тощо.
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У 2016-2017 навч. році д-р Міхаель Бек вів роз’яснювальну роботу серед студентів,  здійснював 
перевірку індивідуальних та курсових робіт студентів з допомогою сервісу UNICHECK.

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?
Для забезпечення необхідного рівня професіоналізму під час проведення конкурсного добору 
науково-педагогічних працівників ЛНУ діє «Порядок проведення конкурсного відбору на заміщення 
вакантних посад науково-педагогічних працівників Львівського національного університету імені 
Івана Франка». Для цього створюються конкурсні комісії для перевірки відповідності поданих 
претендентами документів до вимог, встановлених до науково-педагогічних працівників законами 
України, зокрема вимог конкурсу (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/12/reg_concurs-
2018.pdf). 
Процедура відбору професійних кадрів обумовлена пунктами 4.6, 4.7 та 4.8 «Порядку проведення 
конкурсного відбору». Відповідно до пункту 4.6. претенденти на посади доцента  проводять відкриті 
лекції в присутності науково-педагогічних працівників кафедри, факультету. Відповідно до пункту 4.7 
проводиться обговорення професійної кваліфікації та педагогічної підготовки претендентів. Пункт 4.8 
передбачає узагальнення кваліфікації претендентів і передачу висновків на розгляд конкурсної 
комісії факультету. При розподілі навчального навантаження на кафедрі німецької філології для 
залучення кращих викладачів на ОП передбачають наявність у претендентів відповідного наукового, 
навчально-методичного рівнів, досвіду проходження стажування з метою підвищення кваліфікації. 
Оголошення про конкурс публікується у газеті «Високий замок». 

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу
В Університеті функціонує Відділ розвитку кар’єри та співпраці з бізнесом (https://work.lnu.edu.ua), 
який аналізує  запит на певні професії на ринку праці, надає інформацію студентам та випускникам 
університету про вакантні місця роботи, До заходів, пов’язаних з працевлаштуванням студентів та 
випускників належать «дні кар’єри», круглі столи, конференції, ярмарки вакансій. Відділ налагоджує 
співпрацю із потенційними роботодавцями, організовує роз’яснювальну роботу серед студентів та 
випускників щодо законодавчого регулювання трудових відносин.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних 
занять на ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців
У навчальному процесі кафедри німецької філології постійно беруть участь лектори Німецької служби 
академічних обмінів. У 2016-2017 рр. на ОП проводив аудиторні заняття з  німецької мови, літератури, 
країнознавства лектор др. Міхаель Бек. З 2018 р. асистентом кафедри працює К.Компе.
Лекції для студентів проводять також професори з Німеччини, Австрії, Польщі. 
Професіоналами-практиками є також викладачі кафедри німецької філології, які поруч з навчальною 
діяльністю в університеті реалізують себе також у сфері перекладу (доц. Назаркевич, доц. 
Теребушко, доц. Котовскі, ас. Димчевська).

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть 
конкретні приклади такого сприяння
Викладачі кафедри систематично проходять стажування у вищих навчальних закладах Львова: у НУ 
«Львівська політехніка», національному лісотехнічному університеті України, Львівській комерційній 
Академії. Завдяки співпраці із  офіційним акредитованим партнером  Goethe-Institut відбуваються  
науково-методичні семінари Центру німецької мови (керівник доц. Н. Петращук). Викладачі кафедри, 
які працюють в Центрі німецької мови, володіють ліцензіями екзаменатора Goethe-Institut. 
Міжнародна співпраця кафедри, зокрема із Німецькою службою академічного обміну DAAD, фондом 
Hanns-Seidel-Stiftung, Департаментом германістики та компаративістики Університету ім. Фрідріха-
Александра Ерлянґен-Нюрнберґ, Університетом ім. Отто Фрідріха в м. Бамберг, Інститутом 
германістики Варшавського університету, відкриває можливості для навчання, стажування та участі 
у міжнародних проектах.

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності
Вдосконалення викладацької майстерності всіляко стимулюється керівництвом факультету та 
університету.  
Для професійного росту науково-педагогічних працівників кафедри використовувалось  стажування в 
Україні та за кордоном. Учасниками програми міжнародної мобільності Еразмус + були доц. Віталіш Л. 
П. (у 2017 р.) та проф. Максимчук Б. В. (у 2019 р.), які пройшли стажування в Університеті прикладних 
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наук м. Ниса (Польща).

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?
Авдиторний фонд становить 40 приміщень. Загальна проща приміщень для занять – 1484 м2. На 
факультеті є один конференц зал, оснащений технікою ведення презентацій, десять авдиторій, 
оснащених проекційною технікою та телевізійним обладнанням. В рамках співпраці з Центром 
німецької мови, що є акредитованим партнером Goethe-Institut  та функціонує при кафедрі німецької 
філології три авдиторії оснащені мультимедійними смарт-дошками та пакетом програмного 
забезпечення для проведення інтерактивних занять з німецької мови рівня від А1 до С1. Наявні два 
портативних проектори для проведення презентацій в інших приміщеннях.
На факультеті оснащено спеціалізовану авдиторію для синхронного перекладу (авд.  413, 15 
студентських робочих місць). 
Створено спеціалізовану навчальну бібліотеку німецькомовної художньої та наукової літератури з 
мовознавства, перекладознавства і літературознавства. Студенти мають також можливість 
користуватися бібліотекою австрійської літератури при Австрійському бюро кооперації, що 
знаходиться у тому ж навчальному корпусі. 
Важливим технічним досягненням є забезпечення мережі WiFi у межах цілого університету. Студенти 
мають можливість працювати в Науковій бібліотеці Університету, площа читального залу якої 1210 
кв.м., а кількість місць – 824. У фондах бібліотеки – 2895439 одиниць. У бібліотеці працює віртуальний 
читальний зал. 
Досягненню цілей ОП сприяє наявне навчально-методичне забезпечення, зокрема фонди бібліотеки 
бібліотеки актуальної навчально-методичної та країнознавчої літератури Центру німецької мови.

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 створено сприятливе середовище як для навчання, так і для організації дозвілля. 
Зокрема функціонують їдальні, гуртожитки, «Центр культури та дозвілля», у якому діють різноманітні 
творчі колективи (https://centres.lnu.edu.ua/culture-and-leisure/collectives/), «Спортивний клуб» 
(https://students.lnu.edu.ua/sport/sports-club/timetable/), студентське самоврядування та студентський 
профком. В Інституті післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки функціонують мовні 
курси, курси екскурсоводів та ін. Для відпочинку та оздоровлення студентів діє спортивно-
оздоровчий табір «Карпати». 
Питанням стипендій та соціального забезпечення займається Студентський відділ Університету та 
Стипендіальна комісія Університету. 
Студентське самоврядування та профком студентів за сприяння адміністрації організовують різні 
заходи: творчі зустрічі та літературні вечори, КВК, інтелектуальні ігри тощо.
ЗВО забезпечує безоплатний доступ викладачів і здобувачів вищої освіти до бібліотеки університету, 
навчальних лабораторій, загальноуніверситетських комп’ютерних, мультимедійних класів, актових 
залів, глядацьких залів (в спеціально виділені години) відповідно до потреб навчання, викладацької 
або наукової діяльності в межах ОП. Для виявлення і врахування потреб та інтересів здобувачів вищої 
освіти Центр моніторингу проводить електронні опитування.

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та 
здоров’я здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?
Приміщення факультету оснащені вогнегасниками та аптечками згідно вимог. На факультеті є два 
аварійних виходи для евакуації студентів та працівників. Проводяться регулярні інструктажі з 
охорони праці. Студенти регулярно проходять медичний огляд в університетській поліклініці. У 
головному корпусі університету працює медичний пункт для студентів та працівників Університету. У 
ньому можна отримати консультацію фахівців щодо стану здоров’я та першу медичну допомогу. 
Наказом ректора Львівського національного університету імені Івана Франка № 0-59 від 8.12.2010р. з 
метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу засобами практичної психології, 
захисту психічного здоров’я усіх його учасників, а також гуманізації стосунків у студентських та 
викладацьких колективах була створена психологічна служба. 
https://filos.lnu.edu.ua/about/psyholohichna-sluzhba-universytetu

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти 
цією підтримкою відповідно до результатів опитувань?
Координатором надання освітньої, організаційної, консультативної та соціальної підтримки й 
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інформації є деканат факультету іноземних мов. Усі довідки з інших служб Університету надають 
централізовано через деканат. Цей вид комунікації зі студентами забезпечують методисти деканату. 
Інформацію студентам надають через щотижневі старостати, дошку оголошень, сайт факультету, а 
також соціальні мережі. Здобувачі вищої освіти можуть отримати потрібну інформацію на випусковій 
кафедрі у лаборантів або у викладачів. 
Студенти ОП беруть участь у роботі студентського самоврядування, яке діє відповідно до положення. 
Через самоврядні органи студенти висловлюють свої пропозиції та ідеї щодо вдосконалення 
навчального процесу. 
Велику підтримку для здобувачів ОП надає Первинна профспілкова організація студентів. Особливу 
соціальну підтримку мають такі категорії здобувачів вищої освіти: діти-сироти, діти, позбавлені 
батьківського піклування, особи з їх числа, учасники АТО, ООС, та їх діти, а також студенти, які в 
період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, здобувачі з інвалідністю І, ІІ групи. 
Університет звільняє їх від оплати за проживання в гуртожитках та надає інші пільги в межах 
чинного законодавства (http://studviddil.lnu.edu.ua/).
Студенти можуть отримати консультацію в юридичному відділі, який працює в університеті. У відділі 
надають допомогу з правових питань щодо виробничої, економічної та соціальної діяльності 
університету. 

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з 
особливими освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення 
таких умов на ОП (якщо такі були)
Достатні умови для реалізації права на освіту осіб з особливими освітніми потребами в Університеті 
регламентуються такими документами: 
1) Статут ЛНУ (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf) – пункт 10.19, підпункти 
10.19.20, 10.19.27; 
2) Положення про організацію освітнього процесу (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf): п. 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 надають академічну відпустку у встановленому 
порядку. 
Студенти, які за станом здоров’я або з інших причин не можуть відвідувати аудиторні заняття за 
звичайним графіком, мають можливість навчатися за індивідуальним планом після відповідного 
рішення вченої ради факультету. Питання забезпечення освіти осіб з особливими потребами 
координує «Ресурсний центр з інклюзивної освіти» (http://centres.lnu.edu.ua/inclusive-education/).

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?
За Статутом ЛНУ (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf):
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(https://www.lnu.edu.ua/wp content/uploads/2015/08/office_regulations.pdf) передбачають таке:
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 ОП вирішуються на рівні кафедр, у разі потреби – в деканаті із залученням 
декана чи заступника декана із виховної роботи або на вченій раді факультету іноземних мов. У разі 
не вирішення конфліктної ситуації в межах факультету, справа передається у Комісію з питань етики 
та професійної діяльності ЛНУ ім. І. Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/reg_ethics-comission.pdf), яка діє відповідно до Положення 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_ethics-comission.pdf).
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 ОП, пов’язаних з сексуальним домаганням та корупцією, не було. 

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у 
відкритому доступі в мережі Інтернет
 «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-
quality.pdf) та «Положення про Центр забезпечення якості освіти Львівського національного 
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університету імені Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/reg-education-
quality.pdf) визначають процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичність 
перегляду ОП.

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були 
внесені до ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?
ОП «Німецька мова і література», розроблена у 2016 році, щороку зазнавала певних змін, викликаних 
побажаннями здобувачів вищої освіти, випускників попередніх років та потребами ринку праці. З 
метою покращення якості володіння англійською мовою збільшено обсяг навчального часу для 
навчання англійської мови , запропоновано вибіркові дисципліни англійською мовою (2017).  За 
результатами перегляду ОП у 2019 році долучено «Професійно орієнтований послідовний переклад» 
та виробничу (перекладацьку практику). Внесені зміни  експліковано і у назві ОП: спочатку «Німецька 
та англійська мови і літератури», а у 2019 «Німецька та англійська мови і літератури (переклад 
включно)».   Зміни до ОП розглядались  на засіданні кафедри, Вченої ради факультету іноземних мов 
та Вченої Ради університету. 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені 
до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх 
позиція береться до уваги під час перегляду ОП
Здобувачі вищої освіти безпосередньо залучені до процесу перегляду ОП та забезпечення її якості, 
висловлюють свої побажання. Центр моніторингу, який діє в університеті, розробляє та проводить 
анкетування студентів щодо якості ОП: іі змісту, методичного та інформаційного забезпечення, 
професіоналізму викладачів, проведення практики. Це дає змогу виявити сильні та слабкі сторони 
ОП, отримати інформацію щодо недоліків та очікуваних змін. Окрім цього здобувачі вищої освіти 
представлені в керівних органах факультету та університету, зокрема у Вченій раді, на засіданнях 
якої розглядають та затверджують ОП. 

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього 
забезпечення якості ОП
Згідно п.3 Положення про студентське самоврядування Львівського національного університету імені 
Івана Франка студенти можуть брати участь в обговоренні та вирішенні питань  удосконалення 
навчального процесу, зокрема вносити пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм. 
Здобувачі вищої освіти ОП безпосередньо беруть  участь у процесі підготовки через своїх 
представників студентського самоврядування. Зокрема, через них студенти мають можливість 
покращувати якість ОП, іі методичного забезпечення. 

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
З метою забезпечення високої якості професійної підготовки запроваджена співпраця із державними 
ліцеями та гімназіями Львова. У процесі реалізації співпраці з роботодавцями підписані двосторонні 
довготермінові договори, зокрема, про проходження практики. Викладачі-керівники педагогічної 
практики під час відвідувань залікових уроків практикантів мають змогу поспілкуватися із 
адміністрацією шкіл. Недоліки, які були виявлені під час таких практик, а також зауваження з боку 
адміністрації шкіл стосовно підготовки здобувачів, враховано у процесі підготовки та перегляду ОП.

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП
Для збирання інформації про випускників створено «Відділ розвитку кар’єри та співпраці з бізнесом 
Центру маркетингу та розвитку ЛНУ ім. І. Франка». Важливими заходами, які організовує відділ і на 
яких зустрічаються працедавці, студенти та викладачі, є «Дні кар’єри ЄС», Форуми кар’єри, Кар’єрні 
марафони, «Майстерня кар'єри» та різноманітні тренінги. 
За результатами кафедрального моніторингу працевлаштування випускників 2019 року випуску, 
маємо такі результати: 
84 % – працевлаштовані випускники, з них 69 % – працюють за спеціальністю, 16 % – приватні 
підприємці. 
Додаткову інформацію щодо працевлаштування випускників ОП збирають працівники кафедри та 
деканату шляхом інтерв’ю за базою контактів, сформованою на кафедрах. На кафедрі німецької 
філології є також відповідальна особа за контакти з випускниками ОП. 
Ще одним напрямком співпраці з випускниками є робота «Асоціації випускників ЛНУ», яка дає змогу 
налагодити, а відтак посилити взаємодію колишніх студентів з університетом. 

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 
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забезпечення якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?
Внутрішнє забезпечення якості ОП у Львівському національному університеті імені І. Франка 
відбувається відповідно до вимог «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf). Внутрішня система забезпечення якості освіти ЗВО  
дозволяє аналізувати та вчасно реагувати  на виявлені недоліки в ОП та освітній діяльності.
Основною формою внутрішнього забезпечення якості під час реалізації ОП є ректорські заміри знань з 
певних дисциплін, обраних за результатами екзаменаційної сесії, які здійснюються у тестовій формі і 
дозволяють порівняти середній бал оцінювання під час сесії та заміру знань реагувати у випадку 
значних відхилень.
   З метою виявлення недоліків та вчасного реагування на них Центр моніторингу регулярно 
проводить  опитування студентів щодо якості ОП та якості викладання навчальних дисциплін ОП. 
Результати проведеного опитування студентів у лютому 2020 виявило певні проблемні питання щодо 
якості ОП: 10% студентів радше не влаштовують форми контролю знань та критерії оцінювання, 
тривалість практики, 10% взагалі не влаштовує доступ до комп’ютерної техніки, база та керівництво 
з приймаючої сторони. інформування про навчальні, наукові та позанавчальні заходи. Інші проблемні 
питання стосувалися форм проведення семінарських занять, контролю знань та критеріїв оцінювання, 
методів навчання. Результати проведеного опитування є підставою для обговорення та реагування 
на них.

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?
Під час акредитації спеціальності 8.020303 «Мова і література (німецька)» у 2013 році експерти не 
висловлювали зауважень щодо якості підготовки фахівців.

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур 
внутрішнього забезпечення якості ОП?
Учасники академічної спільноти залучені до перегляду ОП на таких етапах: 
- обговорення на кафедрі збалансованості ОП, раціональності розподілу кредитів та оновлення змісту 
ОП.
- обговорення та погодження ОП на засіданні Вченої ради факультету. Позитивне рішення Вченої 
ради є підставою для передачі проекту ОП на розгляд Вченої ради Університету. 
- обговорення та затвердження ОП на засіданні Вченої ради Університету. 
При коригуванні ОП враховується також 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
Структурними підрозділами, що відповідають за внутрішню систему забезпечення якості є Центр 
забезпечення якості освіти, Відділ менеджменту організації освітнього процесу, Навчально-
методичний відділ, Відділ аспірантури і докторантури, Відділ ліцензування та акредитації. 
Структурними підрозділами, що залучені до реалізації внутрішньої системи забезпечення якості є 
Студентський відділ, Інформаційно-аналітичний і профорієнтаційний центр, Центр забезпечення 
якості освіти, Відділ розвитку кар’єри та співпраці з бізнесом, Відділ інформаційного забезпечення, а 
також інші університетські служби. 
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 в «Положенні про 
систему внутрішнього забезпечення якості освіти у Львівському національному університеті імені 
Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf). 

9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? 
Яким чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?
Права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу у Львівському національному університеті імені 
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І. Франка регулюються «Положенням про організацію освітнього процесу» (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf), «Правилами внутрішнього розпорядку ЛНУ імені 
Івана Франка» (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/08/office_regulations.pdf). 
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 з 
«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). 
Рівні моніторингу: 
- Викладач – кафедра – факультет – Університет; 
- Студент – група – курс – факультет; 
- Навчальна дисципліна – цикл підготовки – навчальний план; 
- Випускник – роботодавець. 
Всі документи розміщені на сайті університету у розділі «Документи про організацію та забезпечення 
якості навчального процесу» (http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-
tomorrow/documents/education-process/). 
Діяльність Студентського уряду ЛНУ регламентовано «Положенням про студентське самоврядування 
Львівського національного університету імені Івана Франка» (https://students.lnu.edu.ua/self-
government/regulation/). 

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на 
офіційному веб-сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції 
заінтересованих сторін (стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки
https://lingua.lnu.edu.ua/academics/bachelor/6-020303-filolohiya-nimetska-mova-ta-literatura
gp.dep.lingua@lnu.edu.ua

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)
https://lingua.lnu.edu.ua/academics/bachelor/6-020303-filolohiya-nimetska-mova-ta-literatura

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?
В ОПП значно підсилено літературознавчий блок за рахунок введення нових нормативних і 
вибіркових дисциплін, зокрема, «Медієвістики», «Німецька література» - єдиний курс в українських 
вузах, який читається німецькою мовою; «Швейцарська і австрійська література». Програма 
передбачає зміну парадигми викладання літературознавчих дисциплін від інформативної до 
аналітичної. Особливістю ОПП є збереження унікальних фундаментальних дисциплін, зокрема, таких 
дисциплін як «Фонетика і морфологія готської мови» - основи вивчення інших германських мов, 
«Історія німецької мови», до викладання яких залучаються філологи-германісти Німеччини, Австрії, 
Польщі. Великі перспективи для працевлаштування відкриває введена гібридна спеціалізація із 
німецької і англійської мов. У зв’язку з потребами ринку праці в ОПП підсилено перекладацький 
компонент за рахунок нових вибіркових курсів. Стандарти вищої освіти забезпечують 
висококваліфіковані кадри, які пройшли навчання і стажування у вузах Німеччини і Австрії, а також 
лектори німецької служби академічного обміну. Також формуванню фахової компетенції в ОПП 
приділяється значна увага за рахунок таких вибіркових курсів як «Методи формування міжкультурної 
комунікації», «Стратегії бізнес-комунікації» тощо. Розвиткові комунікативних компетенцій філологів-
германістів служать такі нові курси як «Міграційна література Німеччини», «Мова ЗМІ», «Проблеми 
комунікативної лінгвістики». Широкий спектр сучасних освітніх компонентів ОПП формують як 
наукові так і фахові компетентності філологів-германістів і відкривають перед ними можливості для 
працевлаштування у різних сферах суспільної діяльності.
 До слабких сторін ОПП слід зарахувати: 
- недостатнє опрацювання всіх складових НМК;
- неналежний рівень залучення роботодавців до реалізації ОПП;
- недостатній рівень залучення студентів молодших курсів до наукових досліджень.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО 
планує здійснити задля реалізації цих перспектив?
Враховуючи конкуренцію на ринку праці між інституціями, що надають освітні послуги в галузі 
іноземної філології та боротьбу за абітурієнта, ОПП потребує модернізації відповідно до цих обставин. 
У зв’язку з цим у найближчі три роки кафедра планує ввести атрактивні  нормативні й вибіркові 
курси, зокрема «Мовні особливості бізнес-комунікації», «Комп’ютерна лінгвістика», «Терміносистема 
бізнесової діяльності», «Термінологія військової справи», а також перекладацьку практику. Усі 
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теоретичні курси плануємо завантажити в систему «Moodle». Окрім того, кафедра планує видання 
власних посібників і підручників для бакалаврів з німецької мови на основі існуючого досвіду, а також 
підручників з практики перекладу, комп’ютерної лінгвістики, теоретичної граматики. Плануємо 
розширити співпрацю з роботодавцями, залучивши їх до процесу модернізації й реалізації ОПП. Для 
організації науково-методичних семінарів як одного з важливих факторів підвищення педагогічної 
майстерності викладачів маємо на меті продовжити співпрацю з Гете-Інститутом, а також з фондом 
Г. Зайделя з метою підтримки наукового стажування викладачів у вузах Німеччини, Австрії, Польщі, 
реалізації науково-освітніх проектів (проф. П. Візінгер, д-р. А. Дітманн, проф. М. Куніцкі, проф. Р. 
Бруннер) та стажування викладачів і студентів. Планується видання трьох монографій «Лексичні 
інновації в сучасній німецькій пресі», «Сучасні тенденції німецькомовної літератури», «Поетика 
припущень».
На основі договору з університетом Ніса (Польща) плануємо спільну працю над монографією «Історія 
львівської германістики» ( проф. Куніцкі, проф. Максимчук).
З метою інтенсифікації науково-дослідної роботи студентів кафедра планує створити інститут 
туторів.

 
 
          
  

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

***
Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення 
такої дії від імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці 
повноваження.
 
Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.
 
Інформація про КЕП
ПІБ: Мельник Володимир Петрович
Дата: 13.03.2020 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента                          

Силабус або інші навчально-методичні матеріали Якщо освітній 
компонент 
потребує 

спеціального 
матеріально-

технічного 
та/або 

інформаційного 
забезпечення, 

наведіть 
відомості щодо 

нього*

Назва файла Хеш файла

Теоретичні основи 
другої іноземної мови 
(лексикологія, 
лінгвокраїнознавство)

навчальна 
дисципліна

14285teorosnowydrugojiinmowy.pdf U4JtVIJymiwekK4xgw7g2plRd5k08bDb4SDBObgQtjE= Аудиторія , 
проектор, 
ноутбук, доступ 
до інтернету, 
магнітно-
маркерна дошка,  
маркери для 
дошки, магніти, 
фліпчарт.

Лінгвокраїнознавство 
країн першої 
іноземної мови

навчальна 
дисципліна

14285lingvokrajinosnawstwoperschojiinosmowy.pdf DBItfKMlW+IkC/g9UHdMI4EqZRVdPJwDeNpYS2yy1hc= Аудиторія, 
проектор, 
ноутбук, доступ 
до інтернету, 
маркерна дошка, 
магнітна дошка, 
маркери та 
магніти.

Теоретична 
граматика (німецької 
мови)

навчальна 
дисципліна

14285teorgramatyka.pdf yeWFNVYneudFku5GSSO/guPQ6tfwfYLkT+FJn6Pf0CQ= Аудиторія, 
мультимедійна 
дошка, магнітно-
маркерна дошка, 
магнітна дошка, 
ноутбук, 
комп`ютерний 
відеопроектор, 
маркери 

Історія мови 
(німецької)

навчальна 
дисципліна

14285istoriyanimmowy.pdf Cp3hOAuJOWNHTiZigSLlnQseFCDeqQYeIDrrO1LnGwA= Аудиторія, 
магнітно-
маркерна дошка, 
документ-
камера, 
графопроектор, 
ноутбук, 
проектор, 
маркери

Стилістика (німецької 
мови)

навчальна 
дисципліна

14285stylistyka.pdf BIzXEu8CabofWDjlk4RwPW24pdC4NF1XWy5SXSQGSWo= Аудиторія, 
магнітно-
маркерна дошка, 
документ-
камера, 
графопроектор, 
маркери

Лексикологія 
(німецької мови)

навчальна 
дисципліна

14285leksykologija.pdf u0bWROK4qnNpI+7ry5KVec6tkKVqM+cG7CIbTo/M84w= Аудиторія, 
мультимедійний 
проектор, 
ноутбук, 
презентація 
Power Point, 
маркерна дошка, 
макери.

Національна 
література

навчальна 
дисципліна

14285nazionalnaliteratura.pdf Dvb5uwedQNxCkTTvhr93987kQsjRxmHAUFUT7910TZU= Аудиторія з 
мультимедійним 
обладнанням.

Охорона праці 
(основи охорони 

праці та охорона 
праці в галузі)

навчальна 
дисципліна

14285ochoronaprazi.pdf 2wDEFI/VuY1q8qiaD4WsGUtGVXEYYYm+noPDPBD+56k= Пристрої для 
мультимедійної 

презентації, 
електронного (e-
learning) та 
мобільного (m-
learning) 
навчання.

Безпека 
життєдіяльності 
(безпека 
життєдіяльності, 
цивільний захист і 
сестринська справа)

навчальна 
дисципліна

14285bezpekashyttjedijalnosti.pdf 8Ds5807S/r7GCUSfTouccToT3KxiJfzTY97GAYdytbc= Пристрої для 
мультимедійної 
презентації, 
електронного (e-
learning) та 
мобільного (m-
learning) 
навчання.

Педагогічна практика практика 14285pedpraktyka.pdf h2NbSf/nPq89JnmXG12P7Ob7mhvzSnHDx2K8gfPMwrk= Клас, програвачі 
CD і DVD-дисків, 
принтер, 
комп’ютерний 
відеопроектор

Педагогіка навчальна 
дисципліна

14285pedahohika.pdf CWnFew0xbRMARXVgGg2THHJKP4MWjttbapypQ6E5k1Y= Аудиторія, 
маркерна дошка, 
маркери, 
фліпчарт, 
мультимедійний 
проектор та 
ноутбук 

Теорія і практика 
перекладу

навчальна 
дисципліна

14285teorijaipraktykaperekladu.pdf lb9q7mWKFJwHJSrxOEpdHZs25+c53Vyi7gE7bpiNYkE= Аудиторія, 
магнітно-
маркерна дошка, 
комп’ютерний 
відеопроектор, 
ноутбук, 
презентації, 
авторський 
навчальний 
посібник, 
магніти



магніти

Друга іноземна мова 
(англійська)

навчальна 
дисципліна

14285druhainozemnamowa.pdf 3CZkEKXJB4IADLPGiXKe5ut1HRsGEzBAa3uUAjtCInM= Аудиторія, 
магнітно-
маркерна дошка, 
маркерна дошка, 
мультимедійна 
дошка, доступ 
до інтернету, 
ноутбук, 
акустична 
система,  
проектор, 
аудіоплеєр, 
принтер, 
електронні 
підручники, 
програвач 
компакт-дисків, 
навчальні 
компакт-диски, 
маркери, 
магніти.

Курсова робота з 
першої іноземної 
мови

курсова 
робота 
(проект)

14285kursowarobotazperschoyiinmowy.pdf entOpzUO2oPYtaDzEvOnj6VMpiOqdc0OqXF6F8ZJG5o= Ноутбук, доступ 
до інтернет-
мережі, 
інформаційні 
ресурси 
електронної 
бібліотеки ЛНУ 
імені Івана 
Франка та 
бібліотеки 
Німецької 
академічної 
служби обміну 
при кафедрі 
німецької 
філології ЛНУ

Перша іноземна мова 
(німецька)

навчальна 
дисципліна

14285pershainosemnamowa.pdf z6jslt0C27wqCjSSZxWlE96lj1PJMi05Nkcg4P98CwU= Аудиторія, 
навушники, 
мультимедійна 
дошка, маркерна 
дошка, магнітно-
маркерна дошка, 
ноутбук, доступ 
до інтернету, 
електронні 
підручники, 
проектор, 
аудіоплеєр, 
навчальні 
відеофільми, 
програвач 
компакт-дисків, 
навчальні 
компакт-диски, 
принтер, 
маркери, 
магніти.

Латинська мова навчальна 
дисципліна

14285latynskamova.pdf NIM79TBTG4rHLA3dGB9pL7vz6+RTiaZjrQsM+jS48w0= Аудиторія, 
маркерна дошка, 
маркери

Історія світової 
літератури: курсова 
робота

курсова 
робота 
(проект)

14285istorijaswitliteraturykursowa.pdf vv5tzV/rgHzAO8WUWK2jzl3q8glFgbuBpuvJt++J/iY= Ноутбук, доступ 
до інтернет-
мережі, 
інформаційні 
ресурси 
електронної 
бібліотеки ЛНУ 
імені Івана 
Франка та 
бібліотеки 
Німецької 
академічної 
служби обміну 
при кафедрі 
німецької 
філології ЛНУ.

Історія світової 
літератури

навчальна 
дисципліна

14285istorijasvitovojiliteratury.pdf Vh5gbq8CAprl92clKCr6WCupQK+nEhw9iYoZsX0IMr0= Аудиторія з 
мультимедійним 
обладнанням.

Вступ до 
спеціальності

навчальна 
дисципліна

14285wstupdospecialnosti.pdf jvtDf+b4R/MkukvwPTcOkghYSAYTvHQcuio1LqgglHs= Аудиторія, 
магнітно-
маркерна дошка, 
документ-
камера, 
графопроектор, 
маркери

Вступ до 
літературознавства

навчальна 
дисципліна

14285wstupdoliteraturosnawstwa.pdf 2ENaw8O8XRVz/yyp7/YOpqCD4MHT0lXKJiLduVq6HsM= Аудиторія з 
мультимедійним 
обладнанням, 
доступ до 
інтернету

Вступ до 
мовознавства

навчальна 
дисципліна

14285wstupdomowosnawstwa.pdf EoBIyLrD++HiBcGL13p6vAg7gYZIurJkRRrxfSbJ758= Аудиторія, 
проектор, 
ноутбук, екран, 
доступ до 
інтернету, Office 
365

Фізвиховання навчальна 
дисципліна

14285fiswychowannia.pdf s80LoRolAjtF9N/Ji40tfVFl0KYJrjGtSWNZH4VHt64= 13 спортивних 
залів (з них 
спеціалізовані 
такі: великий та 
малий ігрові 
зали, атлетичної 
гімнастики, 
боротьби та 
боксу, 
легкоатлетичний
манеж), басейн 
(25 м), стадіон, 5 
відкритих 



відкритих 
спортивних 
майданчиків,
один з яких міні-
футбольний зі 
штучним 
покриттям.
Засоби навчання: 
спортивний 
інвентар (м'ячі, 
ракетки, гантелі,
каримати, 
обручі, скакалки, 
інвентар для 
плавання),  
спортивне
обладнання 
(тренажери), 
музичний 
супровід 
(мікрофон, 
магнітофон),
мультимедійне 
обладнання, 
спеціальна 
навчально-
методична 
література.

Політологія навчальна 
дисципліна

14285politolohija.pdf jhGppL06+KAxqiwNdgEebVbQruODOXNx8EZJlrk1h/c= Аудиторія, 
ноутбук, 
мультимедійний 
проектор

Філософія навчальна 
дисципліна

14285filosofija.pdf wJ4z0CmAEusONdOWEvVKHsX0agnJFCU2SJuZ0nq09vc= Аудиторія, 
маркерна дошка 
та маркери, 
проектор, 
ноутбук, 
електронні 
підручники та 
фото роздруки 
матеріалів до 
курсу.

Історія української 
культури

навчальна 
дисципліна

14285istorijaukrajinskojikultury.pdf CCw55rB3jX17D0xDtleRk3YjnOnDZ9IyyGkCw/xncJo= Аудиторія, 
проектор, 
ноутбук, екран, 
доступ до 
інтернету, Office 
365

Історія України навчальна 
дисципліна

14285istorijaukrajiny.pdf KCs86R6U8DMjOLtKEhArCQWsHTAGD63XQKAaQlHplZw= Аудиторія, 
проектор, 
ноутбук, екран, 
доступ до 
інтернету, Office 
365

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

навчальна 
дисципліна

14285ukrmowa.pdf BJOWrlGU9dY/8T5uuSsaNyXIRRRqxCY7nm83r0LGgZk= Аудиторія, 
проектор, 
ноутбук, екран, 
доступ до 
інтернету, Office 
365

Методика навчання 
іноземної мови

навчальна 
дисципліна

14285metodyka.pdf ThcCBQgybdhLM7DKXjYlc/JnmL4z7/wRj3xoovkSLwA= Аудиторія , 
проектор, 
ноутбук, доступ 
до інтернету, 
магнітно-
маркерна дошка,  
маркери для 
дошки, магніти, 
фліпчарт.

Курсова робота з 
методики навчання 
іноземної мови

курсова 
робота 
(проект)

14285kursowasmetodyky.pdf XRO8+r/d1Pf+u9pLUVsaMmZ/5OUt1N7KUmHr2DMNO4k= Ноутбук, доступ 
до інтернет-
мережі, 
підручники з 
німецької мови 
та книги для 
вчителя з 
медіапакетом, 
інформаційні 
ресурси 
електронної 
бібліотеки ЛНУ 
імені Івана 
Франка, 
бібліотеки 
навчально-
методичної 
літератури 
Центру німецької 
мови при 
кафедрі 
німецької 
філології та 
бібліотеки 
Німецької 
академічної 
служби обміну 
при кафедрі 
німецької 
філології ЛНУ, 
офіційні 
інтернет-ресурси 
видавництв 
підручників з 
німецької мови.

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

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП



 
ID викладача ПІБ Посада Структурний 

підрозділ
Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, що їх 

викладає викладач 
на ОП 

Обґрунтування

150669 Пиц Тарас 
Богданович

Доцент 0 Лінгвокраїнознавство 
країн першої 
іноземної мови

Диплом кандидата наук зі 
спеціальності порівняльно-
історичне і типологічне 
мовознавство.

До сфери наукових 
інтересів входить:
національна мовна 
варіативність і національні 
варіанти німецької мови

Автор методичних вказівок:
Пиц Т. Б. Методичні 
вказівки з курсу 
“Лінгвокраїнознавство” 
(основна іноземна мова) 
(для спеціальності “Мова і 
література (німецька)”) / Т. 
Б. Пиц. – Львів : ЛНУ. – 2016. 
– 24 с.
Автор посібників:
1. Пиц Т.Б. Історія німецької 
мови: німецько-слов’янські 
мовні контакти. Навч. 
посібник для підготовки 
фахівців ОКР „Бакалавр“ 
напряму підготовки 0203 
„Бакалавр“ спеціальності 
6.020303 „Філологія. Мова і 
література (німецька)“. – 
Дрогобич: РВВ ім. Івана 
Франка, 2011. – 72 с.
2. Лопушанський В.М., Пиц 
Т.Б. Німецькомовні лексичні 
запозичення у південно-
західних говорах України. 
Навчальний посібник для 
студентів вищих 
навчальних закладів. – 
Дрогобич: Посвіт, 2011. – 
124 с. (гриф МОН)

Автор наукових публікацій:
1. Пиц Т. Б. Німецька назва 
людвисара у дзеркалі 
польських, українських і 
білоруських пам’яток / Т. Б 
Пиц // Вісник 
Житомирського 
державного університету 
імені Івана Франка. – 2019. 
− № 1 (89). – С. 106−110. 
2. Пиц Т. Б. Німецька назва 
конвісара у дзеркалі 
польських, українських та 
білоруських пам’яток / Т. Б 
Пиц // Мовознавство. – 2018. 
− № 1. – С. 49−58. 
3. Pyts T. Deutsche 
Bezeichnungen für 
Bauarbeiter im Spiegel 
polnischer, ukrainischer und 
weißrussischer Denkmäler 
des 14.-17. Jahrhunderts / 
Taras Pyts // Germanoslavica. 
– Prag, 2016. – Jg. 27, Nr. 1. – 
S. 18–57 (Scopus).
4. Пиц Т.Б. Barbier та його 
варіантні назви в німецькій, 
польській та 
східнослов’янських мовах / 
Тарас  Пиц // Мовознавство, 
2014. – № 2. – С. 70–77.
5. Пиц Т. Відображення 
німецьких назв муляра у 
слов’янських апелятивах та 
антропонімах // Актуальні 
питання гуманітарних наук: 
Міжвузівський збірник 
наукових праць молодих 
вчених ДДПУ імені Івана 
Франка. – Дрогобич : Посвіт, 
2013. – Вип. 4. – С. 164–170.
6. Lopuschanskyj W., Pyts T. 
Deutsche lexikalische 
Entlehnungen in der 
bojkischen Mundart // 
Komparatistische 
Forschungen zu 
österreichisch-ukrainischen 
Literatur-, Sprach-, und 
Kulturbeziehungen. – Т. 1. – 
Дрогобич : Посвіт, 2012. – С. 
29– 41.
7. Пиц Т. Пряма і 
опосередкована роль 
німецької мови в поширенні 
іншомовних лексем у 
південно-західних говорах 
української мови // 
Мовознавчі студії : Діалект 
у лінгвокультурологічному 
просторі. – Дрогобич : 
Швидкодрук, 2010. – Вип. 3. 
– С. 267-277.
Учасник семінару: 
підвищення кваліфікації 
«Fortbildungsveranstaltung 
zur österreichischen 
Landeskunde», що 
організувала Австрійська 
бібліотека (Österreichische 
Bibliothek» (Дрогобич, 
травень 2011).



149404 Черкас Наталія 
Володимирівна

Доцент 0 Теоретичні основи 
другої іноземної мови 
(лексикологія, 
лінгвокраїнознавство)

Дисертація на тему 
„Мовностилістичні засоби 
відображення біблійних 
мотивів у повоєнному 
американському романі “ за 
спеціальністю 10.02.04 — 
германські мови.

Наукові інтереси: 
лінгвістика тексту, 
стилістика, лексикологія

11477 Петращук Наталія 
Євгенівна

Доцент 0 Методика навчання 
іноземної мови

Співавтор навчально-
методичного комплексу 
„DU1“  для студентів-
германістів: Петращук Н.Є. 
Навчально-методичний 
комплекс DU 1 / Н. Бориско, 
К. Бруннер [та ін.]. – 
Вінниця : Нова Книга, 2009. 
– 452 с.
Координатор проекту  
імплементації у навчальний 
процес  програми Goethe-
Institut «Вчимося навчати 
німецької» ; У рамках цієї 
програми брала участь у 
дистанційних та 
комбінованих курсах 
підвищення кваліфікації з 
методики та дидактики 
навчання іноземної мови на 
онлайн-платформі Goethe-
Institut (Німеччина, Україна) 
та Fernlehre (Німеччина) та 
отримала міжнародні 
сертифікати: «DaF 
Basiskompetenzen DLL 6» ( 
Мюнхен, 25.03.2019 до 
02.06.2019);“DLL-
Trainerschulung“ (Goethe-
Institut в Україні,12.08.2019 
- 06.09.2019); «Online 
tutorieren» (Мюнхен, 
07.10.2019 – 02.12.2019); 
Міжнародний сертифікат 
володіння німецькою мовою 
на рівні С2.
Науково-методичні 
публікації з питань 
організації та планування 
освітнього процесу у ЗВО 
та методики навчання 
німецької мови (Petrashchuk 
N., Dyakiv Kh. Universitäre 
DaF-Lehrerausbldung und 
wissenschaftlicher 
Nachwuchs in der Ukraine/ 
Petrashchuk N., Dyakiv Kh.// 
DaF-Lehrerausbildung und 
wissenschaftlicher 
Nachwuchs im Mittel-und 
Osteuropa. Hrsg. Ilona Feld-
Knapp und Katalin  Boocz-
Barna. – München: Judicium 
Verlag GmbH München , 
2016. – S.352-358.
Paslawska A., Petrashchuk N. 
Ukrainische Germanistik 
zwischen Tradition und 
Innovation/ Alla Paslawska, 
Natalia Petrashchuk// 
Zeitschrift des Verbandes der 
Polnischen Germanisten/ 
Hrsg. Zofia Berdychowska, 
Robert Kolodziej, Pawel 
Zarychta. - № 4 .- 2015. – S. 
121 – 126.
Petrashchuk N., Sulym W. Zur 
curricularen Entwicklung des 
Germanistikstudiums an der 
Universität Lwiw/Natalia 
Petrashchuk, Wolodymyr 
Sulym//Die Lemberger 
Germanistik in der Ukraine. 
Innenaussichten, 
Außensichten, 
Dissertationsvorhaben/Hrsg. 
Bohdan Maxymtschuk, Stefan 
J.Schierholz. – Frankfurt am 
Main: Peter Lang, 
Internationaler Verlag der 
Wissenschaften, 2011. – S.33 
– 43.) та інші.

147127 Домбровський 
Маркіян 
Богданович

Доцент 0 Латинська мова Наукові інтереси: антична 
(зокрема, латинська) 
поезія, новолатинська 
епіграфіка, методика 
викладання латинської 
мови 

Дисертація присвячена 
латинській поезії: 
«Структура образного світу 
(на матеріалі елегій 
Тібулла)».

Співавтор монографії: 
«Латинські написи Львова» 
(2008, 2016).

Співавтор підручника 
«Латинська мова для 
математиків та фізиків» 
(Львів, 2011).

Упорядник антології 
пізньолатинської поезії 
«Відлуння золотого віку» 
(2011).
Dombrovskyi M. In Honour of 



Professor Andrii Sodomora for 
his 80th Birthday // Eos. – 
2018. – vol. 105, iss. 1. – p. 
166–173.
Dombrovskyi M. Golden Age, 
its Projections, and the Image 
of Boundary in Tibullus // 
Graeco-Latina Brunensia. – 
2018. – vol. 23, iss. 2. – P. 43–
66. (DOI: 10.5817/GLB2018-
2-4)

139029 Бєлозьорова Юлія 
Сергіївна

Доцент 0 Перша іноземна мова 
(німецька)

Захистила дисертацію на 
тему: «Когнітивно-
дискурсивна 
концептуалізація часу в 
сучасній німецькій мові» 
(квітень 2005) за 
спеціальністю 10.02.04 — 
германські мови.

Міжнародний сертифікат 
володіння німецькою мовою 
на рівні С1.

Наукові інтереси: 
стилістика, дискурсологія, 
когнітивна лінгвістика

Наукові публікації з 
актуальних питань 
лінгвістики:
1. Бєлозьорова Ю.С. 
Когнітивна метафоризація 
часу у німецькомовній 
картині світу / Ю.С. 
Бєлозьорова // Наукові 
записки Кіровоградського 
державного педагогічного 
університету. – Серія: 
філологічні науки 
(мовознавство). – 
Кіровоград: Видавець 
Лисенко В.Ф., 2016. – 
Випуск 146. – С.51–54.
2. Бєлозьорова Ю.С. 
Взаємодія лексичних і 
граматичних показників 
часу в організації 
темпоральної карти 
німецькомовного офіційно-
ділового дискурсу / Ю.С. 
Бєлозьорова // Наукові 
записки кіровоградського 
державного педагогічного 
університету. Серія: 
Філологічні науки 
(мовознавство). – 
Кіровоград: Видавець 
Лисенко В.Ф., 2015. – 
Випуск 137. – С.457–462.

162043 Димчевська 
Наталія Василівна

Асистент 0 Перша іноземна мова 
(німецька)

Диплом з відзнакою про 
закінчення Львівського 
державного університету 
імені Івана Франка (1992), 
спеціальність «Романо-
германські мови і 
література»; кваліфікація 
«Філолог. Викладач 
німецької мови».

Мовні сертифікати: 

24.06.2013 - Zentrale 
Mittelstufenprüfung, Goethe-
Zertifikat C1

21.08.2017 - Goethe-
Zertifikat C2, Großes 
Deutsches Sprachdiplom.

Викладач Центру німецької 
мови (Партнер Goethe-
Institut) з 2002 р.
Участь у семінарах з 
методики та дидактики 
викладання німецької мови 
(Goethe-Institut):

• «Vielfertigkeiten» ( 2003, 
Kиїв);   
• «Methodik und Didaktik in 
der Mittelstufe für 
Sprachlernzentren», (27.- 
30.10.2003, Київ);
• «Deutsch für den Beruf» 
(29.11-02.12.2005, Київ);
• «Handlungsorientierter 
Deutschunterricht» (28.-
30.11.2012, Львів);                       
• «Österreichische 
Landeskunde» (25.- 
27.02.2013, Львів);                        
• 09.11. - 11.11.2015; «Mit 
Menschen u.a. auch mit 
Bewegung, Bildern und 
Emotionen erfolgreich 
lernen», Київ; 
• Prüferschulung Fit 1, A2 
(neu) /Fit 2 (2016, Київ);
• «Erfolgreich unterrichten 
mit Menschen und Sicher!“ 
(20.10. – 22.10.2017, Львів);
• Vorbereitungskurs zum 
Goethe-Zertifikat C2 Großes 
Deutsches Sprachdiplom 
(липень 2017);
• «Projekte im Unterricht» 
MDSE 2.1 K (01.07. - 
14.07.2018 , Швебіш Галл 



(Німеччина));                                            
• «Einsatz von Hueber-
Lehrwerken «Beste Freunde» 
und «Mit uns» im DaF-
Unterricht» (17.10 - 
19.10.2018, Одеса);
• Prüferschulung B1, B2 (neu) 
(2018, Львів);
• семінар видавництва 
Hueber Verlag 
«Spracherwerb bei 
Jugendlichen von 12-16 
Jahren» (14.03.2019, Львів);
• «Performation im 
Deutschunterricht» (20.05. - 
22.05.2019, Львів);
• семінар видавництва 
Hueber Verlag «Vom 
Kindergarten bis zum Abitur» 
(26.09.2019, Львів);
• онлайн-курс підготовки 
екзаменаторів (жовтень 
2019). 

Наукові інтереси: 
лінгвістика тексту, 
стилістика.

19389 Захаров Юрій 
Миколайович

Доцент 0 Перша іноземна мова 
(німецька)

Диплом спеціаліста, 
спеціальність “Німецька 
мова та література” (ЛДУ 
ім. І. Франка, 1998 р.), 
диплом магістра, 
спеціальність 
“Германістична 
лінгвістика” (Ludwig-
Maximilians-Universität 
München, ФРН, 2006 р.), 
диплом кандидата 
філологічних наук, 
спеціальність 10.02.04 – 
германські мови (Київ, 2014 
р.); 
Наукові інтереси в галузі 
фонетики та морфології 
німецької та інших 
індоєвропейських мов на 
різних етапах їхнього 
розвитку.

19105 Котовські Галина 
Федорівна

Доцент 0 Перша іноземна мова 
(німецька)

Наукові публікації:

1. Котовські Г.Ф. Способи 
передачі морфологічної 
категорії німецького пасиву 
в українській мові/ Галина 
Котовські //Zwiastować. 
Nauki i praktyki. Zbiόr 
raportόw naukowych. 
Wykonane na materialach 
Miendzynarodowej  Naukowo-
Praktychnej Konferencji. 
Naukowe wyszukaj. - Sopot, 
2015. – С.37-43.
2. Котовські Г.Ф. 
Вираження минулої дії 
граматичними формами 
німецького дієслова. 
Труднощі перекладу на 
українську мову/ Галина 
Котовські //Zwiastować. 
Nauki i praktyki. Zbiόr 
raportόw naukowych. 
Wykonane na materialach 
Miendzynarodowej  Naukowo-
Praktychnej Konferencji. 
Informacja naukowa i 
techniczna w planowaniu oraz 
realizacji badań i wdrożeń 
projektów. - Warszawa, 2014. 
– С.76-84.
3. Котовські Г.Ф.  
Лінгвістичні та 
екстралінгвістичні чинники 
формування фахової мови 
психотерапії в Україні/ 
Галина Котовські // Non 
progredi est regredi: Збірник 
на пошану Паславської 
Алли Йосипівни, доктора 
філ..н., професора/ Упоряд. 
В.Сулим, М.Смолій, Х.Дяків/ 
Львівський національний 
університет імені Івана 
Франка.- Львів: ПАІС, 2013. 
– С. 158-162. 

11477 Петращук Наталія 
Євгенівна

Доцент 0 Перша іноземна мова 
(німецька)

Співавтор навчально-
методичного комплексу 
„DU1“  для студентів-
германістів: Петращук Н.Є. 
Навчально-методичний 
комплекс DU 1 / Н. Бориско, 
К. Бруннер [та ін.]. – 
Вінниця : Нова Книга, 2009. 
– 452 с.
Координатор проекту  
імплементації у навчальний 
процес  програми Goethe-
Institut «Вчимося навчати 
німецької» ; У рамках цієї 
програми брала участь у 
дистанційних та 
комбінованих курсах 
підвищення кваліфікації з 
методики та дидактики 
навчання іноземної мови на 
онлайн-платформі Goethe-



Institut (Німеччина, Україна) 
та Fernlehre (Німеччина) та 
отримала міжнародні 
сертифікати: «DaF 
Basiskompetenzen DLL 6» ( 
Мюнхен, 25.03.2019 до 
02.06.2019);“DLL-
Trainerschulung“ (Goethe-
Institut в Україні,12.08.2019 
- 06.09.2019); «Online 
tutorieren» (Мюнхен, 
07.10.2019 – 02.12.2019); 
Міжнародний сертифікат 
володіння німецькою мовою 
на рівні С2.

19105 Котовські Галина 
Федорівна

Доцент 0 Теоретична 
граматика (німецької 
мови)

Тема дисертації 
„Прикметникові деривати із 
латентною модально-
пасивною предикацією“.

Наукові публікації:

1. Котовські Г.Ф. Способи 
передачі морфологічної 
категорії німецького пасиву 
в українській мові/ Галина 
Котовські //Zwiastować. 
Nauki i praktyki. Zbiόr 
raportόw naukowych. 
Wykonane na materialach 
Miendzynarodowej  Naukowo-
Praktychnej Konferencji. 
Naukowe wyszukaj. - Sopot, 
2015. – С.37-43.
2. Котовські Г.Ф. 
Вираження минулої дії 
граматичними формами 
німецького дієслова. 
Труднощі перекладу на 
українську мову/ Галина 
Котовські //Zwiastować. 
Nauki i praktyki. Zbiόr 
raportόw naukowych. 
Wykonane na materialach 
Miendzynarodowej  Naukowo-
Praktychnej Konferencji. 
Informacja naukowa i 
techniczna w planowaniu oraz 
realizacji badań i wdrożeń 
projektów. - Warszawa, 2014. 
– С.76-84.
3. Котовські Г.Ф.  
Лінгвістичні та 
екстралінгвістичні чинники 
формування фахової мови 
психотерапії в Україні/ 
Галина Котовські // Non 
progredi est regredi: Збірник 
на пошану Паславської 
Алли Йосипівни, доктора 
філ..н., професора/ Упоряд. 
В.Сулим, М.Смолій, Х.Дяків/ 
Львівський національний 
університет імені Івана 
Франка.- Львів: ПАІС, 2013. 
– С. 158-162. 

113854 Шаряк Оксана 
Миколаївна

Асистент 0 Перша іноземна мова 
(німецька)

Львівський національний 
університет імені Івана 
Франка (2004, «Мова та 
література (німецька)», 
магістр філології)
Міжнародний сертифікат 
володіння німецькою мовою 
на рівні С1 (Київ, 11.5.2017)

Кандидат філологічних 
наук,  10.02.04 «Германські 
мови», Тема дисертації: 
Текстові словотвірні 
конструкції в сучасній 
німецькій пресі.

1.12.2017 – 31.1.2018 – 
закордонне наукове 
стажування (Університет 
імені Альберта-Людвіга м. 
Фрайбург, Німеччина) Наказ 
про відрядження на 
закордонне стажування № 
4444 від 29 листопада 2017 
р. 
25.11 – 30.11.2019 – курс 
Німецької академічної 
служби обміну «Наукове 
письмо в академічному 
Болонському просторі» 
(Національний аграрний 
університет м. Суми)

348775 Арабська Ірина 
Богданівна

Старший викладач 
кафедри Англійської 
філології

0 Друга іноземна мова 
(англійська)

Наукові публікації:
1. Граматична 
релевантність семантичної 
тотожності кваліфікативних 
слівсучасної німецької та 
англійської мов/ Максимчук 
Б., Арабська І.//Наукові 
записки Кіровоградського 
університету імені 
Володимира Винниченка. 
Серія: філологічні науки 
(мовознавство).- 
Кіровоград,2013.-Вип.118.-
С.387-392
2. Die Wortart als potenzielle 
Spracheinheit im Deutschen 
und im Englischen (am 
Beispiel der qualifikativen 
Wörter) / Bohdan 



Maxymtschuk, Iryna Arabska 
// Studie Niemcoznawcze. – 
Warszawa, 2014. – Tom LIV. – 
S. 519 – 530.
3. МаксимчукБ. В. Über die 
kategoriale Prägung der 
qualifikativen Wörter im 
modernen Deutschen und im 
Englischen/ B. Maxymtschuk , 
I. Maxymtschuk//
Наукові записки 
Кіровоградського 
університету імені 
Володимира Винниченка. 
Серія: філологічнінауки 
(мовознавство).- 
Кіровоград,2014.-Вип.127.-
С.387-392.
4. До проблеми частин мови 
та лінгвального статусу 
прикметника у сучасній 
німецькій та англійській 
мовах / Богдан Максимчук, 
Ірина Арабська //  Наукові 
записки Кіровоградського 
університету імені 
Володимира Винниченка. 
Серія: філологічні науки 
(мовознавство). – 
Кіровоград, 2015. – Вип.136. 
– С. 238 – 243.
5. Про роль пресупозиції в 
організації мовленнєвого 
мислення в англійській і 
німецькій мові // Наукові 
записки Кіровоградського 
державного педагогічного 
університету імені 
Володимира Винниченка.- 
Випуск 154.- Серія: 
філологічні науки 
(мовознавство) – 
Кропивницький: Видавець 
Лисенко В.Ф. – Кіровоград, 
2017. – 830с., ст.46-51. (у 
співавторстві)
6. Про дифузність, 
відносність і імплікації в 
німецькому та англійському 
мовному мисленні. – Наукові 
записки Центрально-
українського державного 
педагогічного університету 
ім. В. Винниченка, Серія: 
філологічні науки, випуск 
165, стор.662-669. (у 
співавторстві

152767 Ковалів Соломія 
Юріївна

Асистент 0 Друга іноземна мова 
(англійська)

Наукові публікації:
1. Ковалів С. Дистрибуція та 
сполучуваність вербальних 
засобів вираження 
утішання та заспокоєння в 
сучасній англійській мові /С. 
Ковалів //Науковий вісник 
Волинського національного 
університету імені Лесі 
Українки. Філологічні науки. 
Мовознавство. – 2009. – № 
6. – С. 252–257.
2. Ковалів С. Прислівникова 
сполучуваність дієслів 
утішання та заспокоювання 
у сучасній англійській мові 
/С.Ю. Ковалів //Іноземна 
філологія. Вип. 121. – Львів: 
ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. 
– С. 90-99.
3. Ковалів С. Семантична 
структура дієслів–членів 
синонімічних рядів 
«утішання» та 
«заспокоювання» у сучасній 
англійській мові /С. Ковалів 
//Вісник Львівського ун-ту. – 
Л., 2009. – Вип. 16. – С. 53-
61. – (Сер.: Іноземні мови)
4. Ковалів С.Ю. 
Мовленнєвий акт чи 
мовленнєвий жанр? /С.Ю. 
Ковалів //Вісник 
Харківського національного 
університету імені В.Н. 
Каразіна № 928. - Серія: 
Романо-германська 
філологія. Методика 
викладання іноземних мов, 
Вип. 63, 2010. – Харків, 
2010. - С. 109-116. 
5. Ковалів С.Ю. До питання 
аналізу мовленнєвого 
жанру заспокоювання в 
англійській лінгвокультурі 
/С.Ю. Ковалів //Лінгвістика. 
Збірник наукових праць. - № 
2 (20). – Луганськ: ДЗ “ЛНУ 
імені Тараса Шевченка”, 
2010. – С. 151-159.
6. Kovaliv S.Yu, Zagranovska 
O.I. Interplay of distribution, 
semantics and pragmatics in 
defining  actual meaning of 
utterances in context /S.Yu. 
Kovaliv, O.I. Zagranovska 
//Наукові записки 
Міжнародного 
гуманітарного 
університету: Зб. – О.: 
Міжнар. гуманітар. ун-т, 
2008.- Вип.12. – Одеса, 
2009. - С. 16-22.  



39257 Курпіль Ольга 
Стефанівна

Доцент 0 Друга іноземна мова 
(англійська)

The History of English. 
Енциклопедичний Словник 
з цитатами. Том 1. –Львів, 
2017 -270 с.
Наукові публікації:
1. Курпіль О.С., Надич Ю.М.  
Дейксис дієслівних лексем 
у словах автора.- 0,3 
др.арк. – квітень 2012р., - 
Київ,  Мова та культура, 
Изд. дом Д.Бураго.
2. Курпіль О.С. Cogito, ergo, 
sum! Мислю – значить 
існую! (ескіз до наукового 
портрета). – 0,5 др.арк. – 
березень 2012р. – Збірник 
наукових праць до 70 річчя 
з дня народження 
професора Р.С.Помірка. 
Львів: Львівський нац.. ун-т 
ім..І.Франка.
3. Курпіль О.С. Кореляція 
хаотичного та 
упорядкованого у 
підсистемах мови. – 0,5 
др.арк. – травень 2012.- 
Львів: Іноземна філологія. 
Український науковий 
збірник. Вип.124.
4. Роль соціолінгвістичних 
параметрів в історичному 
розвитку англійської мови.// 
Мова і суспільство. Вип. 2. 
Львів: Львівський 
національний університет 
імені Івана Франка, 2011. – 
С.40-45.
5. Аномалія та корелятивні 
їй поняття.  Вісник 
Львівського 
університету.Серія іноземні 
мови. - 2002. -Випуск 10. 
С.32-38.

18993 Латик Марко 
Михайлович

Асистент 0 Друга іноземна мова 
(англійська)

Наукові інтереси: 
практична граматика 
англійської мови (дієслово). 
Типологічний зіставний 
аналіз англійських 
модальних дієслів і їх 
українських еквівалентів. 
Переклад.

104904 Сабат Наталія 
Олексіївна

Асистент 0 Друга іноземна мова 
(англійська)

Наукові публікації:
1. L.I. Morska, N.O. Sabat. 
The role of psycholinguistic 
segment in the organization 
of educational process of 
future translators // Наукові 
записки Тернопільського 
національного 
педагогічного університету 
імені В. Гнатюка. Серія: 
Педагогіка. - 2018. - #3. - С. 
140-146. 
2. N. Sabat. Linguodidactic 
model of the process of 
formation of Anglophone 
strategic competence of 
future interpreters // Наукові 
записки Тернопільського 
національного 
педагогічного університету 
імені В. Гнатюка. Серія: 
Педагогіка. - 2019. - #1. - С. 
68-75.
3. Сабат Н. Стратегічний 
компонент професійної 
компетентності 
перекладача // Наукові 
записки Вінницького 
державного педагогічного 
університету імені М. 
Коцюбинського. Серія: 
Педагогіка і психологія. - 
2019. - #58. - С. 141 - 146.  

Тези доповідей на 
конференціях:

1. Natalia Sabat. Strategic 
competence of future 
translators: structural 
dilemma // The 7th 
International Scientific 
Conference “Teacher and 
student in the perspective of 
social transformations”, 
Bielsko-Biala (Poland), 2019. 
2. Сабат Н.О. Критерії 
відбору аудіовізуального 
навчального матеріалу для 
формування аудитивноі 
компетентності майбутніх 
перекладачів // Актуальні 
питання лінгвістики, 
професійної 
лінгводидактики, психології 
і педагогіки вищої школи: 
збірник статей IV 
міжнародної науково-
практичної конференції, 
Полтава, 2019. - С. 344-348. 
3. Зміст навчання майбутніх 
перекладачів у формуванні 
англомовної стратегічної 
компетентності // Актуальні 
проблеми філологіі та 
методики викладання 



іноземних мов у сучасному 
мультилінгвальному 
просторі: матеріали 
Всеукраїнської науково-
теоретичної конференції. - 
Вінниця, 2019. - С. 109-110.   

18518 Самотея Антоніна 
Валеріївна

Асистент 0 Друга іноземна мова 
(англійська)

Диплом магістра з 
відзнакою, Серія ВК, № 
32912955, виданий 
30.06.2007, Львівський 
національний університет 
імені Івана Франка 
Спеціальність: «Мова та 
література (англійська)
Кваліфікація: магістр 
філології. Викладач 
англійської і німецької мов 
та світової літератури».

64262 Мідяна Тетяна 
Миколаївна

Доцент 0 Перша іноземна мова 
(німецька)

Співавтор посібника: 
Skalierte Prüfung Deutsch A2 
– B2 Modelltest. – Bonn: 
puncto druck + medien 
gmbh, 2010. – 32 S.

2004 захистила 
кандидатську дисертацію 
на кафедрі загальної 
риторики у Тюбінгенському 
університеті (Німеччина) та 
отримала у 2005 р. диплом 
доктора філософії. 
Монографія: Midjana T. Die 
Periphrase / Tetjana Midjana. 
– Tübingen: Stauffenburg 
Verlag, 2005. – 325 с.
Публікації у фахових 
виданнях:
1. Midjana T. Narration in 
politischer Werbung / Midjana 
Tetjana. // Наукові  записки 
Кіровоградського 
державного педагогічного 
університету ім. В. 
Винниченка. Серія : 
філологічні науки 
(мовознавство). – 2018. – 
№165. – С. 669–677.
2. Midjana T. Wahlwerbespot 
als multimedialer Text / 
Midjana Tetjana. // Наукові  
записки Кіровоградського 
державного педагогічного 
університету ім. В. 
Винниченка. Серія : 
філологічні науки 
(мовознавство). – 2014. – 
№130. – С. 141–146.
3. Midjana Tetjana. 
Persuasion durch 
Argumentation am Beispiel 
einer Wahlkampfrede / 
Midjana Tetjana. // Наукові  
записки Кіровоградського 
державного педагогічного 
університету ім. В. 
Винниченка. Серія : 
філологічні науки 
(мовознавство). – 2013. – 
№118. – С. 122–125. 
4. Midjana T. Traditionelle 
versus neue Wahlkampfrede / 
T. Midjana, N. Feshchuk. // 
Наукові записки 
Кіровоградського 
державного педагогічного 
університету ім. В. 
Винниченка. Серія : 
філологічні науки 
(мовознавство). – 2011. – 
№96. – С. 112–116.
5. Midjana T. Politischer 
Videopodcast aus 
rhetorischer Perspektive / 
Midjana Tetjana. // Наукові 
записки Кіровоградського 
державного педагогічного 
університету ім. В. 
Винниченка. Серія 
філологічні науки 
(мовознамство). – 2010. – 
№89. – С. 206–211.
6. Midjana T. 
Gattungsspezifische 
Merkmale des politischen 
Videopodcasts / Midjana 
Tetjana. // Germanistik in der 
Ukraine. – 2010. – С. 9–13.
7. Midjana T. Rhetorik und 
Linguistik / Т. М. Мідяна. // 
Наукові записки 
Кіровоградського 
державного педагогічного 
університету ім. В. 
Винниченка. Серія 
філологічні науки 
(мовознавство).. – 2009. – 
№81. – С. 144–146.

49061 Назаркевич 
Христина 
Ярославівна

Доцент 0 Теорія і практика 
перекладу

Автор навчального 
посібника з 
перекладознавства: 
Назаркевич Х. Основи 
перекладознавства / 
Христина Назаркевич. – 
Львів: Видавничий центр 
ЛНУ імені Івана Франка, 
2010. – 298 с.
Автор двох десятків 
опублікованих художніх і 



фахових перекладів та 
десятків неопублікованих 
текстів для літературних 
читань на BookФорумі 
(Львів), Міжнародному 
поетичному фестивалі 
Meridian Czernowitz, зустрічі 
письменників Brücke aus 
Papier.
   
Участь у міжнародному 
проекті:
німецько-український 
перекладацький проект 
ViceVersa під патронатом 
Міністерства зовнішніх 
справ ФРН та фонду імені 
Роберта Боша (робочі 
зустрічі відбувалися 
почергово в Німеччині і в 
Україні; учасники – рівна 
кількість літературних 
перекладачів з німецької на 
українську і з української 
на німецьку мову);

зустріч німецьких та 
українських письменників 
«Міст з паперу» 
(співорганізаторка, 
модераторка та 
перекладачка текстів для 
літературних читань). За 
звітний час відбулося п’ять 
таких зустрічей, у Львові, 
Дніпрі, Харкові, Маріуполі 
та Мюнхені/Берліні.

2018 – член журі заснованої 
в 2018 р. щорічної 
літературної Премії міста 
літератури ЮНЕСКО.

201401 Крайник Ольга 
Вячеславівна

Асистент 0 Перша іноземна мова 
(німецька)

Укладення навчально-
методичних вказівок для 
студентів:
Крайник О. В. Лексичний 
мінімум з дисципліни 
«Німецька мова» для 
студентів другого року 
навчання спеціальностей 
6.050200 Менеджмент 
організацій / О. В. Крайник. 
– Львів : ЛІМ, 2001.
Участь у семінарах з 
підвищення кваліфікації 
видавництва Hueber   
Sicher, vom Kindergarten bis 
zum Abitur (26.09.2019), 
видавництва 
Klett (14.03.2019), від 
Goethe-Institut в Україні   
«Einführung in dll – Merkmale 
und Prinzipien»  
(22.10.2018).
Серпень 2013 р. та  липень-
серпень 2019 р. наукове 
стажування в університеті 
Фрідріха Александра, 
Ерлянген - Нюрнберг, 
Німеччина.
2014 р. підвищення 
кваліфікації у 
Національному університеті 
«Львівська політехніка» від 
10 листопада 2014 р. до 10 
грудня 2014 р. Наказ № 
2751. Тема  «Ознайомлення 
з новітніми методами 
викладання німецької 
мови». Довідка № 190 від 
24.12.2014 р.
2019 р. підвищення 
кваліфікації у 
Національному 
лісотехнічному університеті 
України від 4 листопада 
2019 р. до 4 грудня 2019 р. 
Наказ № 4731 від 15 
листопада 2019 р. Тема  
«Ознайомлення з новітніми 
методами викладання 
німецької мови». Довідка № 
24/19 від 4.12.2019 р.

139276 Буйницька Тетяна 
Олексіївна

Доцент 0 Стилістика (німецької 
мови)

Захистила кандидатську 
дисертацію по 
лінгвостилістиці на тему: 
«Засоби гумору і сатири в 
публіцистиці Егона Ервіна 
Кіша» в 1967 році. З того 
часу наукові інтереси були 
скеровані на дослідження 
проблем лінгвостилістики, 
літературної стилістики, 
лінгвістики тексту, 
жанрології. Усі видані 
статті, тези доповідей на 
міжнародних та інших 
конференціях, виступи на 
конференціях торкаються 
цієї тематики.
 
Виданий у 2016 році 
збірник статей «Мова 
стилю»  (Буйницька Т. О. 
Мова стилю : статті різних 
років, літературний 
календар / Т. О. Буйницька. 
– Львів : Львівський 
національний університет 



імені Івана Франка, 2016. – 
282 с.) підтверджує 
багаторічну дослідницьку 
та популяризаторську 
діяльність у мовній 
тематиці.
 
Усі аспіранти, які під 
керівництвом доц. 
Буйницької Т.О. виконували 
кандидатські дисертації, 
досліджували теми в 
лінгвостилістиці.

Для роботи студентів над 
текстом художньої 
літератури видала (у 
співавторстві) посібник з 
аналітичного читання у 
2018 році.

Bujnyzka T., Maksymchuk B., 
Petrashchuk N. 
Deutschsprachiger 
Nachkriegsroman. 
Analytisches Lesen: ein 
Studienbuch für 
Germanistikstudierende // T. 
Bujnyzka,   B. Maksymchuk, 
N. Petrashchuk - Л. : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2018. – 
320 с.

70140 Мрака Ігор 
Богданович

Доцент 0 Історія України Дисертація на тему
«Проблема кордонів Польщі 
у зовнішній політиці 
Великобританії у роки 
Другої світової війни (1939-
1945)»

Наукові публікації: 
Червона армія очима 
львів’ян восени 1939 р. // 
Український історичний 
журнал. – 2015. – № 6. – С. 
99–113.
“Свої” чи “чужі”: українці у 
війську міжвоєнної Польщі 
// Вісник Львівського 
університету. Серія 
історична. – 2016. – Вип. 52. 
– С.119–138.
Громадяни УРСР про пакт 
Молотова-Ріббентропа та 
«визвольний похід» 
Червоної армії в Західну 
Україну у вересні 1939 р. 
(за матеріалами ГДА СБУ) // 
Наукові зошити історичного 
факультету Львівського 
університету. 2017. Вип. 18. 
С. 30–45.
На службі в ІІ 
Речіпосполитої: українці в 
оцінках польських офіцерів 
// Наукові зошити 
історичного факультету 
Львівського університету. 
2018-2019. Вип. 19–20. 
Ювілейний збірник на 
пошану Степана Качараби. 
С. 353–373
Дезертирство 
військовослужбовців 
польської армії до 
радянської України (1922–
1939) // Вісник Львівського 
університету. Серія 
історична. Спеціальний 
випуск: На пошану 
професора Романа Шуста. – 
Львів, 2019. – С. 604–618.

63296 Васьків Андрій 
Юліанович

Доцент 0 Історія української 
культури

Дисертація на тему
«Греко-католицька церква 
в духовному житті 
українців Східної Галичини 
(1919-1939 рр.)»

Інститут народознавства 
НАН України:підвищення 
кваліфікації (8.04. – 8.05. 
2019
Звіт про підвищення 
кваліфікації (затв. на 
засіданні кафедри теорії та 
історії культури, протокол 
№10 від 21.05.2019)

Васьків А. Екуменізм як 
методологічне підґрунтя 
православно-католицьких 
відносин в незалежній 
Україні // Quo vadis 
humanitas? Ksęga 
Jubileuszowa dedukowana ks. 
prof. Jackowi Pawlikowi SVD, 
Z okazji 65 rocznicy urodzin. – 
Wydawnictwo VERBINUM, 
Warszawa – Lwów – Kijów, 
2017. –С.33-40. (у співавт.)
Українська греко-
католицька церква// 
Релігієзнавство: навч. 
посібник / Наук. редактор 
Д.В. Брильов. – К. «Дух і 
літера», 2015. –С.247-265. (у 
співавт.) (під грифом МОНу) 
(1,5 д.а)

153603 Сафонік Лідія 
Миколаївна

Доцент 0 Філософія Наукові публікації:
1.Сафонік Л. Відкриті 



системи як спроба 
деконструкції метафізики 
тотальності / Л. Сафонік // 
Схід. Аналітично-
філософський журнал. – 
Донецьк: Вид-во 
“Український 
культурологічний центр”, 
2014. – №. 1 (127). – С. 199–
203. 
2.Сафонік Л. Знекоріненість 
як можливість витворення 
сенсу життя у сучасному 
соціальному просторі / Л. 
Сафонік // Науковий журнал 
“ScienceRise”. – № .1 (1). – 
Харків, 2014. – С. 99–107. 
3.Сафонік Л. 
Безпритульність як 
можливість витворення 
cенсу життя (на прикладі 
філософської позиції Еміля 
Сьорана) / Л. Сафонік  // 
Університетська кафедра. – 
№ 4. – К. : КНЕУ, 2015. – С. 
149–156. 
4.Сафонік Л. Смислова 
мозаїчність людського 
буття // Гілея : [збірник 
наукових праць]. – К. : 
“Вид-во “Гілея”, 2016. – 
Вип. 114 (11). – С. 232– 236
Сафонік Л. Питання щодо 
розрізнення деяких 
подібних термінів в 
українській філософській 
дослідницькій літературі // 
Альманах “Університетська 
кафедра” КНЕУ ім. Вадима 
Гетьмана. – 2018. – Вип. 6. – 
С. 75–84.
5.Засади формування 
ідентичності в Україні у 
контексті сучасних 
викликів // Вісник 
Львівського університету. – 
ЛНУ імені Івана Франка. – 
Львів, 2019. – Вип. 22. – С.
6.Вплив деструктивної 
методології  М. Гайдегера 
на формування процедур 
смислоконституювальної 
діяльності // Вісник 
Львівського університету. – 
ЛНУ імені Івана Франка. – 
Львів, 2019. – Вип. 22. – С. 
36–45.
7.Сафонік Л. Буттєвість 
сенсу людського життя : 
монографія  / Л. Сафонік. – 
Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2016. – 350 с.
Тези:
1.Сафонік Л. Кризовий стан 
сучасної антропології як 
наслідок дискурсу 
етноцентричного 
домінування та 
нав’язування смислів / Л. 
Сафонік // Перша 
міжнародна 
мультидисциплінарна 
конференція / Наукові 
записки Міжнародного 
гуманітарного університету 
: [зб. наук. праць]. – Одеса : 
Фенікс,  2015.– Вип. 23. – С. 
212–213.
2.Сафонік Л. Місце мови у 
процесах 
смислоконституювання 
дискурсів / Лідія Сафонік // 
Міжнародна  наукова 
конференція “Sapere aude!” 
Український Вільний 
Університет: 1941–2015 (До 
70-річчя УВУ в Німеччині) //  
Науковий збірник   
Українського Вільного 
Університету. – Мюнхен, 
2015. – Випуск 1. – Мюнхен, 
2015. – С. 198–203.
3.Сафонік Л. Звивистий 
шлях діалогу та 
порозуміння / Л. Сафонік // 
Міжнародна конференція 
«Філософія діалогу й 
порозуміння  в побудові 
європейської й світової 
спільнот». – Львів, 2016. – С. 
206–208.
4.Сафонік Л. «Світло й 
полум’я» філософії Ф. Ніцше 
// Матеріали міжнародної 
науково-практичної 
конференції  «Філософія і 
музика (до 150-ліття 
знайомства Ріхарда 
Вагнера і Фрідріха Ніцше)». 
Львів, 7–9 листопада 2018. 
–С. 180–184.
5.Сафонік Л. «Мода» на 
метафізику» //Філософські 
обрії сьогодення ; збірник 
наукових праць / за заг. 
ред. Берегової, Г. Д., 
Рупташ Н. В. – Херсон: ДВНЗ 
≪ХДАУ≫, 2018. – С. 219–
220.

Стажування: 
докторант кафедри 



філософії ЛНУ імені Івана 
Франка (2014-2017) ДД № 
006747.

71264 Литвин Віталій 
Сергійович

Доцент 0 Політологія Мовний сертифікат Pearson 
Edexcel Level 1 Certificate in 
ESOL Intranational (CEF B2)

Дисертація на тему 
"Інституційно-процесуальні 
та політично-поведінкові 
атрибути і різновиди 
напівпрезидентської 
системи правління: 
порівняльний аналіз на 
прикладі країн Європи" за 
спеціальністю 23.00.02 – 
політичні інститути та 
процеси.

Наукові інтереси: 
порівняльна політологія, 
партії та вибори, політичні 
інститути та системи, 
політичні режими.

Аналітик Центру політичних 
досліджень (з 2005 р.)

Координатор та виконавець 
проектів і грантів 
Міжнародного 
Вишеградського Фонду

151797 Кушнір Ірина 
Степанівна

Викладач 0 Фізвиховання Диплом
ВК №21257053, Львівський 
державний інститут 
фізичної культури, 2002 р.
Спеціальність: олімпійський 
та професійний спорт
Кваліфікація: Магістр з 
олімпійського та 
професійного спорту

33214 Гонтарук Лариса 
Володимирівна

Доцент 0 Вступ до 
мовознавства

Наукові публікації:
1. Гонтарук Л.В. Науково-
методичні рекомендації до 
«Вступу до мовознавства». 
Львів: Вид-во Пасс, 2015. – 
30 с.
2. Гонтарук Л.В. Вплив 
церковнословянської мови 
на українську літературну 
мову XVI – першої половини 
XVII ст.: семантичний 
аспект (на матеріалі творів 
Д. Наливайка) // Проблеми 
слов’янознавства. – Львів: 
Ін-т славістики Львівського 
нац. ун-ту. ім. І. Франка, 
2017. – Вип. 66. – С. 192- 
210; 
3. Гонтарук Л.В. Структура 
та природа значення слова. 
– Вісник Львів. ун-ту. Серія 
філологічна. – Львів: 
Львівський нац. ун-т. ім. І. 
Франка, 2019. – Вип. 70. – С. 
370–387.
4. Гонтарук Л.В. Стереотип 
‘Чужа країна’ в свідомості 
та мовленнєвій практиці 
російського священника (на 
матеріалі оповідань 
священника Я.Шипова). 
Вісник Львів. ун-ту. Серія 
філологічна. – Львів: 
Львівський нац. ун-т. ім. І. 
Франка, 2020.
5. Гонтарук Л.В. Роль 
етнолінгвістики в процесі 
збереження  і 
популяризації народної 
культури в сучасному 
глобалізованому світі. // 
Матеріали науково-
практичної конференції 
«Традиційна культура в 
умовах глобалізації: 
збереження автентичності 
та розвиток креативних 
індустрій. – Харків: 
Друкарня Мадрид, 2018. – 
С. 56-61.
6. Гонтарук Л.В. Релігійний 
текст і контекст // 
Матеріали всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції «Антропний 
принцип в контексті 
актуальних проблем 
філософії науки». – Львів: 
Львівський національний 
медичний університет імені 
Д. Галицького, 2016. – С. 68 
– 71.
7. Гонтарук Л.В. 
Відображення українсько-
російських мовних 
контактів у «Словнику 
староукраїнської мови XIV–
XV ст.» та «Словнику 
української мови ХVІ – 
першої половини ХVІІ ст.» // 
Сучасна українська нація: 
мова, історія, культура. – 
Львів: Друк. Львів. нац. мед. 
ун-т. ім. Д. Галицького, 
2016. – С. 12–18.
8. Гонтарук Л.В. Екстра – та 



інтралінгвістичні чинники 
впливу польської мови на 
українську в XVI – першій 
половині XVII ст. // Польська 
мова та полоністика у 
Східній Європі: минуле і 
сучасність. Збірник праць з 
нагоди десятиліття 
кафедри польської 
філології Львівського 
національного університету 
ім. І.Франка [за ред. І. 
Бундзи, Є. Ковалевського, 
А. Кравчук, О. 
Сливинського] – Київ: Фірма 
«Інко». – 2015. – С. 621 – 
631.

328360 Федина-
Дармохвал 
Володимира 
Степанівна

Доцент 0 Педагогіка Монографія:
Заячук Ю.Д., Федина-
Дармохвал В.С., Ковальчук 
Л.О, П’ятакова Г.П. 
Динаміка освітніх процесів 
та місце підготовки 
майбутніх фахівців як 
відповідь на сучасні 
суспільні виклики і запити. 
200 с. – подана до друку
Наукові публікації:
Федина-Дармохвал В. С. 
Історико-філософські 
реформи в освіті в період 
до мусульманської та 
османської імперій. 
НАУКОВІ ПРАЦІ ВИЩОГО 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
«ДОНЕЦЬКИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ» , Покровськ – 
2017, С.150-153.
Федина-Дармохвал В .С. 
Дидактичні особливості 
організації процесу 
навчання в мусульманських 
країнах (історичний 
аспект). Вісник Львівського 
університету. Серія 
філологічна. 2017. Вип. 65. 
С. 272–278.
Федина-Дармохвал В .С. 
Аналіз особливостей 
становлення вищої освіти в 
Туреччині. 
Зб.наук.пр.Уманського 
держ.пед.у-ту ім.П.Тичини, 
Вип.2.-2017 – С.295-303.
Федина-Дармохвал В .С. 
Реформування в 
університетській системі 
управління Туреччини  ⅩⅩ 
ст..Вища освіта України в 
контексті інтеграції до 
Європейського освітнього 
простору. – К., 2017. – С.83-
91.
Федина-Дармохвал В. С. 
Концептуальні ідеї вищої 
освіти Туреччини в 
світовому освітньому 
просторі. Вища освіта 
України в контексті 
інтеграції до Європейського 
освітнього простору. – К., 
2018. – С.77-85.
Федина-Дармохвал В .С. 
Світові тенденції розвитку 
системи вищої освіти 
(порівняльний аналіз). 
Проблеми підготовки 
сучасного вчителя: Зб. 
наук.пр. Уманського 
державного педагогічного 
у-ту ім. П. Тичини. – Умань, 
2018.–  Вип. 17. - С. 311 – 
318.
Федина-Дармохвал В .С., 
Лещак Т.О. Філософсько-
педагогічні погляди на 
освітні проблеми Туреччини 
к. ⅩIⅩ –п. ⅩⅩ ст. Вища освіта 
України в контексті 
інтеграції до Європейського 
освітнього простору. – К., 
2019. – С.69-75.

80002 Муць Ігор 
Романович

Доцент 0 Безпека 
життєдіяльності 
(безпека 
життєдіяльності, 
цивільний захист і 
сестринська справа)

Навчально-методичні праці:
Петришин Р.С. Методичні 
рекомендації щодо 
самостійного вивчення 
дисципліни Безпека 
життєдіяльності» 
студентами хімічного 
факультету денної форми 
навчання зі спеціальності 
102 – Хімія / Р.С. Петришин, 
Я.В. Галаджун, І.Р. Муць, 
А.В. Зелінський, З.М. 
Яремко // Львів.: 
Видавництво ЛНУ, 2019. – 
52 с.
Галаджун Я.В. Методичні 
рекомендації щодо 
самостійного вивчення 
дисципліни «Безпека 
життєдіяльності» 
студентами денної форми 
навчання із галузі знань 08 
Право / Я.В. Галаджун, І.Р. 
Муць, Р.С. Петришин, А.В. 
Зелінський, З.М. Яремко // 
Л.: Видавництво ЛНУ, 2019. 



– 55 с.
Муць І.Р. Методичні 
рекомендації щодо 
самостійного вивчення 
дисципліни «Безпека 
життєдіяльності» 
студентами економічного 
факультету денної форми 
навчання зі спеціальностей 
051 Економіка та 073 
Менеджмент / І.Р. Муць, 
Я.В. Галаджун, Р.С. 
Петришин, А.В. Зелінський, 
З.М. Яремко // Л.: 
Видавництво ЛНУ, 2019. – 
48 с.
Міжнародний науковий 
проект спільно з Інститутом 
неорганічної та аналітичної 
хімії Вестфальського 
університету (м. Мюнстер, 
Німеччина) на тему 
«Синтез, кристалічна 
структура і деякі фізичні 
властивості нових індидів 
лужноземельних та 
рідкісноземельних металів» 
(наказ ректора ЛНУ №2355 
від 24.06.2019, сертифікат 
про фінансову підтримку 
міжнародного наукового 
проекту стипендією 
Німецької академічної 
служби обміну DAAD).
Яремко З.М. Економіко-
інтегральні засади 
безпечної життєдіяльності / 
З.М. Яремко, В.В. Ващук, І.Р. 
Муць // Економіка та 
держава. – 2019. – № 4. – С. 
42-47.

348085 Максимчук Богдан 
Васильович

Професор 0 Історія мови 
(німецької)

Підручник у співавторстві:
Maxymtschuk B. Lehr- und 
Übungsbuch zur Geschichte 
der deutschen Sprache: 
підручник / Bohdan 
Maxymtschuk, Natalija 
Petraschtschuk. – Lwiw, 2003. 
– 276 с.

339592 Мацевко-
Бекерська Лідія 
Василівна

Доктор філологічних 
наук, професор

0 Вступ до 
літературознавства

Монографія (1):
Мацевко-Бекерська Л.В. 
Українська мала проза 
кінця ХІХ – початку ХХ 
століть у дзеркалі 
наратології. – Львів: 
Сплайн, 2008. – 408 с.
1. Matsevko-Bekerska, L. 
(2019). The text – the reader 
– the literary writing: a 
cognitive and narratological 
paradigm. Scientific Journal of 
Polonia University, 34(3), 36-
46. 
https://doi.org/10.23856/3404
Мацевко-Бекерська Л.В. 
Пригода як наративний 
центр у творах Марка Леві / 
Лідія Мацевко-Бекерська 
Л.В. // Наукові записки 
Тернопільського 
національного 
педагогічного університету 
імені Володимира Гнатюка. 
Серія : Літературознавство / 
За ред. д-ра ф.н., проф. 
Ткачука М.П. – Тернопіль : 
ТНПУ, 2015. – Вип. 45. – С. 
238-254.
Мацевко-Бекерська Л. В. 
Діалог інтенцій як формат 
репрезентації художнього 
світу / Лідія Мацевко-
Бекерська // МОВА І 
КУЛЬТУРА (Науковий 
журнал). – К. : Видавничий 
дім Дмитра Бураго, 2016. – 
Вип. 21. – Т.ІІ (191). – С.294–
302.
Мацевко-Бекерська Л.В. 
Наратив спокутування у 
прозі Юстейна Ґордера / 
Лідія Мацевко-Бекерська 
Л.В. // Вісник Харківського 
національного університету 
імені В. Н. Каразіна. Серія : 
Філологія. – Випуск 76. – 
Харків, 2017. – С.235-240.
Мацевко-Бекерська Л.В. 
Поетологічні аспекти 
художнього дискурсу в 
наратологічній перспективі 
/ Лідія Мацевко-Бекерська // 
МОВА І КУЛЬТУРА (Науковий 
журнал). – К. : Видавничий 
дім Дмитра Бураго, 2017. – 
Вип. 20. – Т.І (186). – С.54–
60.
Мацевко-Бекерська Л.В. 
Точка зору як засіб 
моделювання наративу / 
Лідія Мацевко-Бекерська // 
Актуальні питання 
іноземної філології : наук. 
журнал / [редкол. : 
І.П.Біскуб (гол. ред.) та ін.]. 
– Луцьк : Східноєвроп. нац. 
ун-т ім. Лесі Українки, 2018. 
– № 8. – С. 209–213.
Мацевко-Бекерська Л.В. 
Екзистенційні максими як 



домінанта художнього 
стилю Андрія Содомори  / 
Лідія Мацевко-Бекерська // 
Сучасні проблеми 
мовознавства та 
літературознавства. – 
Ужгород: Видавництво 
Ужгородського 
університету, 2018. – С. 
203–207.
Інститут Івана Франка НАН 
України (04.03 – 29.04. 
2019).  Наказ № 905 від 
13.03.2019. Довідка, видана 
Інститутом імені Івана 
Франка НАН України (№37 
від 02.05.2019). Звіт про 
підвищення кваліфікації 
(затв. на засіданні каф. 
світової літератури, 
протокол № 9 від 
13.05.2019)

99198 Варецька Софія 
Олександрівна

Доцент 0 Історія світової 
літератури

Літературознавчиня, 
германістка, дослідниця 
світової літератури.
Варецька С. О. Барокова 
парадигма у творчості 
Ґюнтера Ґраса. Монографія. 
– Дрогобич: Коло, 2008. – 
240 с. 2. Zur G. Grass-
Rezeption in der Ukraine // G. 
Grass. Literatur. Kunst. 
Politik. – Gdansk, 2008. – S. 
209-217. 3. Дитячий 
наратив історії (на прикладі 
роману “Бляшаний 
барабан” Ґ. Ґраса) // 
Іноземна філологія. 
Український науковий 
збірник. – Львів: Львівський 
національний університет 
ім. І. Франка, 2007. – Вип. 
119 (2). – С. 229-236. (0,5 
арк.) 4. Магічні фотографії 
Маріхен як метафора 
пам’яті в романі Ґ. Ґраса 
„Фотокамера. Історії темної 
кімнати” // Питання 
літературознавства : 
науковий збірник / гол. ред. 
О. В. Червінська. – Чернівці: 
Чернівецький нац. ун-т, 
2011. – Вип. 84. – С. 117-
124. 5. Jȩzyk jako narzȩdzie i 
metoda protestu (na 
prykładzie wiersza "Co musi 
być powiedziane" Güntera 
Grassa) // Materialy II 
Miȩdzynarodowej 
Interdyscyplinarnej 
Konferencji Naukovej "Opór–
Protest–Wykroczenie". – 
Lublin: 2013. – S. 88-91. 6. 
Ґрассіана й українське 
літературознавство // 
Ukrainische Wissenschaft im 
europäischen Kontext. 
Deutsch-ukrainische 
Wissenschftsbeziehungen. 
Sammelband. SÜ Band – 
München : Deutsch-
Ukrainische Gesellschaft von 
J. Bojko-Blochyn, 2016. – S. 
268-274. 7. «За 
походженням із джазу» 
роль джазового мистецтва 
в житті і творчості Ґюнтера 
Ґраса. – Львів: Срібне слово, 
2019. – С. 154-164.

Понад 50 публікацій у 
фахових та інших виданнях 
України, участь у понад 70 
наукових, науково-
практичних і науково-
методичних конференціях, 
семінарах.

139876 Кравець Ярема 
Іванович

Доцент 0 Історія світової 
літератури

Літературознавець, критик, 
перекладач.
Дослідник світової 
літератури, українсько-
французькомовних 
літературних взаємин, 
української та 
французькомовної 
сорабістики.

1.Кравець Я.“Він був 
самодержцем у театральній 
імперії” // Вісн. Львів. ун-ту. 
Серія: Іноземні мови – 
Львів,2016. – Вип. 23. – С. 
109-124.

2.Кравець Я. Французьке 
письменство у літературній 
критиці Івана Франка 
(окремі персоналії) // Вісн. 
Львів. ун-ту. Серія 
філологічна: 
Франкознавство – Львів, 
2015. –  Вип. 62. – С. 203-
216.

3.Кравець Я.Чотири 
вергарнівські добірки поета 
Миколи Терещенка (1922, 
1927, 1946, 1966) // Слово і 
час. – №2. – Національна 
академія наук України, 



Інститут літератури
імені Тараса Шевченка, 
2017. – С. 32-44.

4.Кравець Я. Сорабістична 
студія французької 
славістки Марі де Во Фаліпо 
“Зелена Венеція. Лужицькі 
Блота” (1927) // Проблеми 
слов’янознавства. Львів, 
ЛНУ, 2018. – Вип. 67. – С. 
138-145.

5.Кravets Y. La réalité, le 
rêve et le fantastique dans 
“La nuit de Polastri” d’Albert 
Ayguesparse // Султанівські 
читання. Зб. Статей. Вип. 
VІІІ, Івано-Франківськ, 
“Симфонія форте”, – 2019. – 
С. 102-116.

63894 Кушнір Ірина 
Богданівна

Доцент 0 Історія світової 
літератури

Літературознавця і 
дослідниця світової 
літератури.

Кушнір І. Концептуальне та 
конструктивне значення 
символу землі у 
франкомовній прозі кін. ХІХ 
– поч. ХХ ст.: монографія. – 
Львів, 2015. – 238 с.

Кушнір І. Проблема 
національної ідентичності у 
творчості   Ш.-Ф.  Рамюза // 
Національна ідентичність в 
мові і культурі: збірник 
наукових праць. – Київ, 
2017. – C.43-51.

Кушнір І. Проблема 
сімейних цінностей у 
романі М.-Ж. Юреш “Слуги 
ночі”// Наукові записки 
Тернопільського 
національного 
педагогічного університету 
ім. В. Гнатюка. Серія: 
Літературознавство  № 46. – 
Тернопіль, 2017. – C.312-
321.

Кушнір І. Дім як символ у 
романах М. Ж. Уреш // 
Вісник Харківського 
національного університету 
ім. В. Н. Каразіна. – Вип. 5. – 
Харків, 2016. – C. 178-186.

44021 Мельник Діана 
Миколаївна

Доцент 0 Історія світової 
літератури

Літературознавець-
германіст, дослідник 
німецькомовних літератур 
(австрійська, німецька) ХХ 
ст, середньовічної 
літератури, літератури 
доби романтизму.
Мельник Д. «З життя 
Нікудишка» Йозефа 
Ейхендорфа – квінтесенція 
романтичної естетики чи 
пародія на 
ранньоромантичну новелу 
про митця // Сучасні 
літературознавчі студії. У 
просторі наукового пошуку 
В. І. Фесенко: збірник 
наукових праць. – Випуск 
11. – 2014 р. – Київ: Вид. 
центр КНЛУ – С. 364-374.
Мельник Д. Пошуки 
екзистенційної ідентичності 
у оповіданні Інґеборґ 
Бахманн “Тридцятий рік”: 
спроба прочитання через 
призму філософських 
поглядів Серена 
К’єркегора/ Мельник Д. 
МОВА І КУЛЬТУРА (Науковий 
журнал). – К.: Видавничий 
дім Дмитра Бураго, 2014. – 
Вип. 17. – Т. I (169). – С. 477-
485.
Мельник Д. Індивідуальний 
травматичний досвід к 
контексті історичної травми 
у романах І.Бахманн та Е 
Єлінек /Мельник Д. // 
Сучасні літературознавчі 
студії. – Вип. 12. – Київ: 
Видавничий центр КНЛУ, 
2015. – С. 385-397 
Мельник Д. Тотентанц як 
жанр середньовічної 
німецької літератури // 
Пережиття: науковий 
збірник на пошану пам’яті 
Галини Рубанової / наук. 
ред. С. Маценка, відповід. 
ред. О. Левицька. – Львів: 
Українська академія 
друкарства, 2016. – С.81-91.
Мельник Д. Трактування 
образу смерті в німецькому 
середньовічному 
“Тотентанці” // Вісник 
Львівського університету. 
Серія іноземні мови. – Вип. 
23. – Львів: Видавництво 
ЛНУ, 2016. – С.175-182. 
Diana Melnyk. Against the 



Сanon? Elfriede Jelinek 
Oeuvre and the Austrian 
Literature of the Second Half 
of the 20th Century// 
Literatura. Kanon. Gender. 
Trudne Pytannia – Ciekawe 
odpowiedzi. Gdansk: 
Wydavnictvo Uiversytetu 
Gdanskiego, 2016. – P. 130-
138.
Мельник Д. М., Яремчук В. 
В. Вплив філософсько-
естетичних поглядів 
романтиків на творчість 
“Інклігів” / Мельник Д.М., 
Яремчук В.В. // Витоки 
літератури фентезі. Поезія 
у контексті метажанру 
фентезі. Збірник матеріалів 
наукового семінару Центру 
з Дослідження Літератури 
Фентезі при Інституті 
літератури ім. Т. Г. 
Шевченка НАН України (17 
листопада 2016, 21 квітня 
2017) / Ред. Рязанцева Т. М., 
Канчура Є. О. – Київ, 2018. – 
С.33-44.
Мельник Д. Помежів’я як 
визначальний фактор 
письменницької 
самосвідомості І. Бахман та 
П. Гандке // Наукові праці: 
наук. журн. / Чорном. нац. 
ун-т ім. Петра Могили; ред. 
кол. : О. В. Пронкевич 
(голова) [та ін.]. – Миколаїв, 
2018. – Т. 316. Вип. 304. – С. 
64-70. – (Філологія. 
Літературознавство).
Мельник Д. Ритуалізація 
культурної пам’яті у романі 
К. Рансмайра «Хвороба 
Кітахари»/ Мельник Д. // 
Іноземна філологія. Укр. 
наук. Збірник. – Вип. 131 – 
Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 
2018. – С.125-135.

99198 Варецька Софія 
Олександрівна

Доцент 0 Національна 
література

Літературознавчиня, 
германістка, дослідниця 
світової літератури
Варецька С. О. Барокова 
парадигма у творчості 
Ґюнтера Ґраса. Монографія. 
– Дрогобич: Коло, 2008. – 
240 с. 2. Zur G. Grass-
Rezeption in der Ukraine // G. 
Grass. Literatur. Kunst. 
Politik. – Gdansk, 2008. – S. 
209-217. 3. Дитячий 
наратив історії (на прикладі 
роману “Бляшаний 
барабан” Ґ. Ґраса) // 
Іноземна філологія. 
Український науковий 
збірник. – Львів: Львівський 
національний університет 
ім. І. Франка, 2007. – Вип. 
119 (2). – С. 229-236. (0,5 
арк.) 4. Магічні фотографії 
Маріхен як метафора 
пам’яті в романі Ґ. Ґраса 
„Фотокамера. Історії темної 
кімнати” // Питання 
літературознавства : 
науковий збірник / гол. ред. 
О. В. Червінська. – Чернівці: 
Чернівецький нац. ун-т, 
2011. – Вип. 84. – С. 117-
124. 5. Jȩzyk jako narzȩdzie i 
metoda protestu (na 
prykładzie wiersza "Co musi 
być powiedziane" Güntera 
Grassa) // Materialy II 
Miȩdzynarodowej 
Interdyscyplinarnej 
Konferencji Naukovej "Opór–
Protest–Wykroczenie". – 
Lublin: 2013. – S. 88-91. 6. 
Ґрассіана й українське 
літературознавство // 
Ukrainische Wissenschaft im 
europäischen Kontext. 
Deutsch-ukrainische 
Wissenschftsbeziehungen. 
Sammelband. SÜ Band – 
München : Deutsch-
Ukrainische Gesellschaft von 
J. Bojko-Blochyn, 2016. – S. 
268-274. 7. «За 
походженням із джазу» 
роль джазового мистецтва 
в житті і творчості Ґюнтера 
Ґраса. – Львів: Срібне слово, 
2019. – С. 154-164.

Понад 50 публікацій у 
фахових та інших виданнях 
України, участь у понад 70 
наукових, науково-
практичних і науково-
методичних конференціях, 
семінарах.

44021 Мельник Діана 
Миколаївна

Доцент 0 Національна 
література

Літературознавець-
германіст, дослідник 
німецькомовних літератур 
(австрійська, німецька) ХХ 
ст, середньовічної 
літератури, літератури 
доби романтизму.



Мельник Д. «З життя 
Нікудишка» Йозефа 
Ейхендорфа – квінтесенція 
романтичної естетики чи 
пародія на 
ранньоромантичну новелу 
про митця // Сучасні 
літературознавчі студії. У 
просторі наукового пошуку 
В. І. Фесенко: збірник 
наукових праць. – Випуск 
11. – 2014 р. – Київ: Вид. 
центр КНЛУ – С. 364-374.
Мельник Д. Пошуки 
екзистенційної ідентичності 
у оповіданні Інґеборґ 
Бахманн “Тридцятий рік”: 
спроба прочитання через 
призму філософських 
поглядів Серена 
К’єркегора/ Мельник Д. 
МОВА І КУЛЬТУРА (Науковий 
журнал). – К.: Видавничий 
дім Дмитра Бураго, 2014. – 
Вип. 17. – Т. I (169). – С. 477-
485.
Мельник Д. Індивідуальний 
травматичний досвід к 
контексті історичної травми 
у романах І.Бахманн та Е 
Єлінек /Мельник Д. // 
Сучасні літературознавчі 
студії. – Вип. 12. – Київ: 
Видавничий центр КНЛУ, 
2015. – С. 385-397 
Мельник Д. Тотентанц як 
жанр середньовічної 
німецької літератури // 
Пережиття: науковий 
збірник на пошану пам’яті 
Галини Рубанової / наук. 
ред. С. Маценка, відповід. 
ред. О. Левицька. – Львів: 
Українська академія 
друкарства, 2016. – С.81-91.
Мельник Д. Трактування 
образу смерті в німецькому 
середньовічному 
“Тотентанці” // Вісник 
Львівського університету. 
Серія іноземні мови. – Вип. 
23. – Львів: Видавництво 
ЛНУ, 2016. – С.175-182. 
Diana Melnyk. Against the 
Сanon? Elfriede Jelinek 
Oeuvre and the Austrian 
Literature of the Second Half 
of the 20th Century// 
Literatura. Kanon. Gender. 
Trudne Pytannia – Ciekawe 
odpowiedzi. Gdansk: 
Wydavnictvo Uiversytetu 
Gdanskiego, 2016. – P. 130-
138.
Мельник Д. М., Яремчук В. 
В. Вплив філософсько-
естетичних поглядів 
романтиків на творчість 
“Інклігів” / Мельник Д.М., 
Яремчук В.В. // Витоки 
літератури фентезі. Поезія 
у контексті метажанру 
фентезі. Збірник матеріалів 
наукового семінару Центру 
з Дослідження Літератури 
Фентезі при Інституті 
літератури ім. Т. Г. 
Шевченка НАН України (17 
листопада 2016, 21 квітня 
2017) / Ред. Рязанцева Т. М., 
Канчура Є. О. – Київ, 2018. – 
С.33-44.
Мельник Д. Помежів’я як 
визначальний фактор 
письменницької 
самосвідомості І. Бахман та 
П. Гандке // Наукові праці: 
наук. журн. / Чорном. нац. 
ун-т ім. Петра Могили; ред. 
кол. : О. В. Пронкевич 
(голова) [та ін.]. – Миколаїв, 
2018. – Т. 316. Вип. 304. – С. 
64-70. – (Філологія. 
Літературознавство).
Мельник Д. Ритуалізація 
культурної пам’яті у романі 
К. Рансмайра «Хвороба 
Кітахари»/ Мельник Д. // 
Іноземна філологія. Укр. 
наук. Збірник. – Вип. 131 – 
Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 
2018. – С.125-135.

348085 Максимчук Богдан 
Васильович

Професор 0 Вступ до 
спеціальності

Підручник у співавторстві:
Maxymtschuk B. Einführung 
in die Germanistik : 
підручник / Максимчук Б.В., 
Максимчук І. Б. – Lwiw, 
Universitätsverlag, 2009.  – 
183 с.

344699 Паславська Алла 
Йосипівна

Професор кафедри 
міжкультурної 
комунікації та 
перекладу

0 Лексикологія 
(німецької мови)

Навчальні посібники та 
монографії: 
1. Паславська А. Практикум 
з лексикології німецької 
мови: навчальний посібник. 
– Львів : Вид. центр Львів. 
нац. ун–ту ім. І. Франка, 
2020. – 132 с. 2. Paslawska 
A. 
Ivan Franko und sein Weg 



zum Übersetzen Людино- й 
культурознавчі 
пріоритети сучасного 
мовознавства // Напрями, 
тенденції та 
міждисциплінарна 
методологія : колективна 
монографія / ред. Мізін К. І. 
– Переяслав-Хмельницький, 
2019. 3. Помірко Р., 
Бацевич Ф., Паславська А. 
Мовленнєві жанри в 
міжкультурній комунікації : 
монографія / Помірко Р., 
Бацевич Ф., Паславська А., 
Дяків Х., Бідюк І., Бруннер 
Р., Заза Ю. : монографія. – 
Львів: ПАіС, 2010. – 280 с. 
4. Паславська А. 
Заперечення як мовна 
універсалія: принципи, 
параметри, 
функціо¬нування: 
Монографія. – Львів: Вид. 
центр Львів. нац. ун-ту ім. І. 
Франка, 2005. – 290 с. 
 
Керівник 10 кандидатських 
і 1 докторської дисертації, 4 
з яких захищені: 
1. Деркевич Наталія 
Альбертівна. Похідні з 
невідокремлюваними 
дієслівними префіксами be-, 
ent-, er-, ver-, zer- у сучасній 
німецькій мові (структурно-
семантичні та 
комунікативні особливості) 
(дисертацію захищено зі 
спеціальності 10.02.04 – 
германські мови 2008 р. у 
Львівському національному 
університеті ім. Івана 
Франка);  2. Солтис Мар’яна 
Орестівна. Структура, 
семантика та 
функціонування 
скоро¬чень у німецькому 
газетному тексті 
(дисертацію захищено зі 
спеціальності 10.02.04 – 
германські мови 2010 р. у 
Львівському національному 
університеті ім. І. Франка); 
3. Паламар Наталія Ігорівна. 
Cтратегія і тактики 
реалізації похвали в 
німецькій та українській 
мовах (дисертацію 
захищено зі спеціальності 
10.02.17 – порівняльно-
історичне і типологічне 
мовознавство 2014 р. у 
Львівському національному 
університеті ім. І. Франка). 
4. Крайник Ольга 
В’ячеславівна. 
Лінгвокогнітивні та 
комунікативно-прагматичні 
параметри заперечення в 
сучасній німецькій мові 
(дисертацію захищено зі 
спеціальності 10.02.04 – 
германські мови 2016 р. у 
Львівському національному 
університеті ім. І. Франка). 
Участь у міжнародних 
наукових проектах: 
 1. Учасник міжнародного 
проекту „Learnopolis“; 
(терміни виконання: 2019–
2021); Джерело 
фінансування: Федеральне 
міністерство освіти і науки 
ФРН, ДААД; Партнери 
проекту: Університет у м. 
Байройт, Федеральне 
міністерство освіти і науки 
ФРН, ДААД; 2. Співкерівник 
проекту «Німецька мова в 
Україні» (терміни 
виконання: 2019–2020); 
Джерело фінансування: 
Міністерство закордонних 
справ ФРН; Партнери 
проекту: Науково-дослідний 
центр «Німецька мова в 
Центральній та Східній 
Європі університету 
Реґенсбурґ. 3. Учасник 
міжнародного проекту 
Модернізація програми та 
змісту підготовки фахівців з 
німецької мови та 
літератури. Міжнародний 
проект у рамках 
партнерства Інституту 
германістики університету 
ім. Фрідріха-Александра м. 
Ерлянґен/Нюрнберґ та 
кафедр німецької філології і 
кафедри міжкультурної 
комунікації та перекладу 
Львівського 
націо¬наль¬ного 
університету імені Івана 
Франка. (2010 р. – 2018) 
 
Член секції №21 
«Літературознавство, 
мовознавство та 
мистецтвознавство» МОН 



України 
 
Керівник наукової теми в 
межах робочого часу 
“Стратегії і тактики 
міжкультурної комунікації 
та перекладу” 
(0115U003555); (терміни 
виконання: 2018–2020); 
  
Заст. головного редактора 
зб. наук. праць «Іноземна 
філологія» 
 
Голова журі ІV етапу 
Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з німецької мови 
в 2018 році. 
 
Голова спеціалізованої 
вченої ради К 35.051.06 
(2012–2014) та член 
спеціалізованої вченої ради 
К35.051.15 Львівського 
національного університету 
імені Івана Франка. 
 
Науково-дослідна робота: 
1. Керівник наукової теми в 
межах робочого часу 
“Стратегії і тактики 
міжкультурної комунікації 
та перекладу” 
(0115U003555); (терміни 
виконання: 2018–2020); 
2. Виконавець 
держбюджетної теми Мовні 
проблеми міжкультурного 
спілкування (кер. проф. 
Помір¬ко Р. С., проф. 
Бацевич Ф. С.). Шифр ОБ-
172Б. 2000–2005. 5. 
Виконавець 
держбюджетної теми 
Мовленнєві жанри в 
міжкультурній комунікації 
(кер. проф. По-мірко Р. С., 
проф. Бацевич Ф. С.). Шифр 
ОБ-82Ф. 2006–2008. 3. 
Виконавець 
держбюджетної теми 
Універсальне та ідіоетнічне 
в міжкультурній комунікації 
(кер. проф. Помірко Р.С., 
проф. Бацевич Ф. С.). Шифр 
ОБ-33Ф. 2009–2011.  
 
Президент Асоціації 
українських германістів з 
2005 року. 
 

80002 Муць Ігор 
Романович

Доцент 0 Охорона праці 
(основи охорони 
праці та охорона 
праці в галузі)

Наукові інтереси: 
теоретичні засади 
забезпечення безпечної 
життєдіяльності людини та 
кристалохімії 
інтерметалічних сполук. 
Неодноразово отримував 
гранти Німецької 
академічної служби обміну 
(DAAD) на проведення 
наукових досліджень в 
Інституті неорганічної та 
аналітичної хімії 
Вестфальського 
університет (м. Мюнстер, 
Німеччина) та проводив 
наукові дослідження у в 
інституті низьких 
температур та структурних 
досліджень Польської 
академії наук (м. Вроцлав, 
Польща). Є автором понад 
50 наукових праць з 
напрямку «Кристалохімія 
інтерметалічних сполук» і 
понад 40 наукових праць з 
напрямку 
«Психофізіологічна 
надійність людини в умовах 
сучасного урбанізованого 
середовища», серед них:

     Яремко З.М. 
Класифікація небезпечних 
та шкідливих виробничих 
чинників / З.М. Яремко, І.Р. 
Муць // Охорона праці. – 
2011. – № 5. – С. 40–41.
    Яремко З.М. Безпека на 
дорогах – наша спільна 
відповідальність / З.М. 
Яремко, І.Р. Муць // Безпека 
життєдіяльності. – 2012. – 
№1. – С. 25–27.
    Муць І.Р. Усвідомлення 
небезпек сучасного 
урбанізованого середовища 
/ І.Р. Муць, Я.В. Галаджун, 
А.В. Зелінський, З.М. 
Яремко // Комунальне 
господарство міст. – 2015. – 
№120(1). – С. 95-98.
    

88897 Сокіл Богдан 
Миколайович

Доцент 0 Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

1. Монографія "Українська 
мова 19 – початку 20 
століття як об'єкт наукових 
та політичних дискусій", 
Тернопіль, 2000.
2. Посібник "Вчимося 



розмовляти українською". – 
Львів, 2004. – 212 с.
3. Дієслівне керування в 
українській мові: 
Навчальний посібник для 
студентів-іноземців (у 
співавторстві з Новицькою 
Л., Товкало М.). – Львів, 
2008. – 751 с.
3. Українсько-арабський 
розмовник (у співавторстві 
з Л. Луцан), Тернопіль 2008. 
– 202 с.
4. Риторика: Збірник 
тестових завдань. – 
Тернопіль, 2010. – 208 с.
5. Українська мова за три 
тижні: Навчальний 
посібник. – Тернопіль, 2010. 
– 210 с.
6. Книга для читання з 
української мови: для 
студентів-іноземців. Книга 
І. – Тернопіль, 2010. – 195 с.
7. Скажи це болгарською! 
Українсько-болгарський 
розмовник і словник (у 
співавторстві з Сорокою О.). 
– Тернопіль, 2011. – 249 с.
8. Книга для читання з 
української мови: для 
студентів-іноземців. Книга 
ІІ. – Тернопіль, 2012 – 203 с.
9. Науковий стиль 
мовлення: навчальний 
посібник для студентів-
іноземців. – Львів, 2013. – 
255с. (у співавторстві з  
М.Гончаровою).
10. Українсько-словенський 
тематичний словник. – 
2015. – 375 с. (у 
співавторстві з Васильєвою 
Л., Яня Воллмаер Лубей, 
Прімож Лубей).
11. Українсько-хорватський 
тематичний словник. – 
2016. – 372 с. (у 
співавторстві з Васильєвою 
Л.).
12. Українсько-сербський 
тематичний словник. – 
2016. – 378 с. (у 
співавторстві з Васильєвою 
Л.).

Участь у конференціях і 
семінарах:
1. До питання відбору 
лексичного матеріалу на 
просунутому етапі 
вивчення української мови 
як іноземної // Українська 
лінгводидактика: минуле і 
сучасне : Міжнародна 
наукова конференція. – 
Львів, 13-14 травня 2010 
року.
2. Заборони української 
мови й опінія Європи у 
другій половині ХІХ ст. : Х 
Всеукраїнський 
соціолінгвістичний семінар, 
Львів, 5 квітня 2013 року.
3. Руська (українська) мова 
в галицькому крайовому 
Сеймі. : IV Всеукраїнські 
читання, присвячені памʼяті 
доктора філологічних наук, 
професора, академіка АН 
ВШУ, члена кореспондента 
НАН України Ю. О. 
Карпенка. – Одеса, 6-7 
листопада 2014 року.
4. Руська (українська) мова 
в цісарсько-королівському 
галицькому суді. // 
Українська філологія в 
контексті розвитку 
європейської наукової 
думки. : Всеукраїнська 
наукова конференція. – 
Тернопіль, 13-14 листопада 
2014 р.
5. Реформа руського 
(українського) правопису в 
школах східної Галичини за 
часів Австро-Угорської 
монархії // Міжнародна 
інтердисциплінарна 
конференція «Мовне і 
культурне розмаїття у 
Східній та Центральній 
Європі: цінності та 
виклики» (Берегове, 25–26 
березня 2015).
6. Українська мова в 
галицьких народних 
школах за часів Австро-
Угорської імперії. : XVI 
Міжнародна конференція з 
актуальних проблем 
семантичних досліджень. – 
Харків, 14-15 квітня 2016 р.
7. Мовний закон для 
народних та середніх шкіл 
у Галичині 1867 року та 
дискусії навколо нього. // 
Українська філологія в 
контексті розвитку 
європейської наукової 
думки. : Всеукраїнська 



наукова конференція. – 
Тернопіль, 3 листопада 
2016 р.

 
 

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

Програмні результати навчання ОП Методи навчання Форми оцінювання

Теоретичні основи другої іноземної мови (лексикологія, лінгвокраїнознавство)

ПРН 1. Вільно спілкуватися державною, 
німецькою та англійською мовами в 
побутовій, суспільній, навчальній і 
професійній сферах й дотримуватися 
вимог культури спілкування в усній та 
письмовій формах.
ПРН 3. Ефективно використовувати у 
професійній діяльності опрацьовану 
інформацію з різних джерел.
ПРН 5. Усвідомлювати роль та значення 
культури в історії людства, значущість 
загальнолюдських цінностей та 
етичних норм, розуміти та поважати 
різноманітність та мультикультурність 
сучасного світу.
ПРН 9. Аналізувати, критично оцінювати 
та створювати тексти різних типів , 
дотримуючись параметрів 
комунікативної відповідності, цілісності, 
зв’язності, лексичної адекватності та 
граматичної коректності.
ПРН 10. Демонструвати системні знання 
теоретичних основ філології в синхронії 
та діахронії та вміння застосовувати їх 
у професійній діяльності.
ПРН 11. Аналізувати фонетичні, 
граматичні, лексичні та стилістичні 
особливості німецької мови в синхронії 
та діахронії.
ПРН 15. Характеризувати основні 
теоретичні та практичні аспекти 
лінгвістики, літературознавства та 
перекладознавства, вільно 
користуватись базовою термінологією.
ПРН 20. Виконувати типові професійні 
завдання вчителя іноземних мов та 
літератури.

Пояснювально-ілюстративний метод; 
репродуктивний метод; метод 
проблемного викладення матеріалу; 
евристичний метод; дослідницький 
метод 

Усна співбесіда, усне вибіркове 
опитування, тестування, тестовий 
письмовий самоконтроль, міні-
презентації, захист індивідуальних 
завдань (рефератів), оцінювання 
модульної контрольної роботи, 
оцінювання результатів самостійної 
роботи, самооцінювання.

Лінгвокраїнознавство країн першої іноземної мови

ПРН 1. Вільно спілкуватися державною, 
німецькою та англійською мовами в 
побутовій, суспільній, навчальній і 
професійній сферах й дотримуватися 
вимог культури спілкування в усній та 
письмовій формах.
ПРН 2. Володіти професійно 
орієнтованою іншомовною 
комунікативною компетенцію (мовною, 
мовленнєвою, соціокультурною, 
навчально-стратегічною) з німецької 
мови на рівні С1 та з англійської мови 
на рівні В2 відповідно до вимог 
Загальноєвропейських рекомендацій з 
мовної освіти.
ПРН 3. Ефективно використовувати у 
професійній діяльності опрацьовану 
інформацію з різних джерел.
ПРН 5. Усвідомлювати роль та значення 
культури в історії людства, значущість 
загальнолюдських цінностей та 
етичних норм, розуміти та поважати 
різноманітність та мультикультурність 
сучасного світу.
ПРН 9. Аналізувати, критично оцінювати 
та створювати тексти різних типів , 
дотримуючись параметрів 
комунікативної відповідності, цілісності, 
зв’язності, лексичної адекватності та 
граматичної коректності.
ПРН 10. Демонструвати системні знання 
теоретичних основ філології в синхронії 
та діахронії та вміння застосовувати їх 
у професійній діяльності.
ПРН 11. Аналізувати фонетичні, 
граматичні, лексичні та стилістичні 
особливості німецької мови в синхронії 
та діахронії.
ПРН 14. Аналізувати, порівнювати, 
класифікувати і оцінювати різні 
напрямки і школи в лінгвістиці, 
літературознавстві, перекладознавстві 
та методиці навчання іноземної мови.
ПРН 15. Характеризувати основні 
теоретичні та практичні аспекти 
лінгвістики, літературознавства та 
перекладознавства, вільно 
користуватись базовою термінологією.
ПРН 20. Виконувати типові професійні 
завдання вчителя іноземних мов та 
літератури.

Пояснювально-ілюстративний метод;
репродуктивний метод; метод 
проблемного викладення матеріалу;
евристичний метод; дослідницький 
метод.

Усна співбесіда, усне вибіркове 
опитування, тестування, тестовий 
письмовий самоконтроль, міні-
презентації, захист індивідуальних 
завдань (рефератів), оцінювання 
модульної контрольної роботи, 
оцінювання результатів самостійної 
роботи, самооцінювання.

Теоретична граматика (німецької мови)

ПРН 2. Володіти професійно 
орієнтованою іншомовною 
комунікативною компетенцію (мовною, 
мовленнєвою, соціокультурною, 
навчально-стратегічною) з німецької 
мови на рівні С1 та з англійської мови 
на рівні В2 відповідно до вимог 
Загальноєвропейських рекомендацій з 
мовної освіти.
ПРН 3. Ефективно використовувати у 
професійній діяльності опрацьовану 
інформацію з різних джерел.

Інтерактивні лекції, кооперативне 
навчання (робота в парах та малих 
групах), колективно-групове навчання 
(обговорення проблем, проведення 
дискусій), проектне навчання, 
реалізація рівневої диференціації, 
автономне навчання, індивідуалізоване 
навчання

Усна співбесіда, усне вибіркове 
опитування, тестування, індивідуальні 
практичні завдання , оцінювання 
модульної контрольної роботи, 
оцінювання результатів самостійної 
роботи, оцінювання презентацій та 
рефератів. 



ПРН 8. Чітко й виразно висловлювати 
свою думку, володіти логічними, 
експресивними та емоційними засобами 
вираження комунікативного наміру, 
уміти використовувати мовні засоби 
для побудови аргументації у 
професійній діяльності.
ПРН 10. Демонструвати системні знання 
теоретичних основ філології в синхронії 
та діахронії та вміння застосовувати їх 
у професійній діяльності.
ПРН 11. Аналізувати фонетичні, 
граматичні, лексичні та стилістичні 
особливості німецької мови в синхронії 
та діахронії.
ПРН 16. Розуміти специфіку літератури 
як одного із видів мистецтва, 
формулювати базові теоретичні 
положення літературознавства, 
визначати основні поняття, 
характеризувати основні 
закономірності літературного процесу 
від античності до сьогодення, виявляти 
своєрідність національних літератур, 
зумовлену особливостями соціально-
політичної історії країни та її 
культурних традицій, провідні 
тенденції розвитку сучасної 
німецькомовної літератури.
ПРН 17. Аналізувати структурно-
композиційні та мовні особливості 
текстів різних жанрів і типів, розуміти 
експліцитну та імпліцитну інформацію.
ПРН 18. Володіти методами наукового 
аналізу.
ПРН 19. Планувати, організовувати, 
здійснювати і презентувати 
дослідження у галузі філології.

Історія мови (німецької)

ПРН 2. Володіти професійно 
орієнтованою іншомовною 
комунікативною компетенцію (мовною, 
мовленнєвою, соціокультурною, 
навчально-стратегічною) з німецької 
мови на рівні С1 та з англійської мови 
на рівні В2 відповідно до вимог 
Загальноєвропейських рекомендацій з 
мовної освіти.
ПРН 3. Ефективно використовувати у 
професійній діяльності опрацьовану 
інформацію з різних джерел.
ПРН 10. Демонструвати системні знання 
теоретичних основ філології в синхронії 
та діахронії та вміння застосовувати їх 
у професійній діяльності.
ПРН 11. Аналізувати фонетичні, 
граматичні, лексичні та стилістичні 
особливості німецької мови в синхронії 
та діахронії.
ПРН 13. Аналізувати, описувати та 
класифікувати явища, об’єкти та 
процеси, формулювати узагальнення 
на основі емпіричних даних.
ПРН 14. Аналізувати, порівнювати, 
класифікувати і оцінювати різні 
напрямки і школи в лінгвістиці, 
літературознавстві, перекладознавстві 
та методиці навчання іноземної мови.
ПРН 18. Володіти методами наукового 
аналізу.
ПРН 19. Планувати, організовувати, 
здійснювати і презентувати 
дослідження у галузі філології.

Історично-порівняльний метод (розгляд 
фактів та процесів у 
давньоверхньонімецький період на тлі 
попередніх та пізніших етапів розвитку 
німецької мови та у порівнянні з іншими 
діалектами та мовами), індуктивно-
дедуктивний метод (виведення 
закономірностей із окремих фактів та 
пояснення окремих фактів за 
допомогою звукових законів та із 
врахуванням мовних універсалій), 
пояснювально-ілюстративний метод, 
репродуктивний метод (відтворення 
вивченого матеріалу на практичних 
заняттях та під час контрольних робіт), 
метод проблемного викладу матеріалу 
(вказування на дискусійні наукові 
питання), 
інтерактивні лекції, колективно-групове 
навчання (обговорення під час 
семінарів), автономне навчання, 
індивідуалізоване навчання (виконання 
індивідуальних завдань з аналізу 
уривків історичних текстів, написання 
рефератів).

Усна співбесіда на іспиті, усне 
опитування на практичних заняттях, 
захист рефератів, оцінювання якості 
виконання індивідуальних практичних 
завдань із лінгвістичного розбору та 
перекладу уривків 
давньоверхньонімецьких текстів, 
оцінювання модульних контрольних 
робіт.

Стилістика (німецької мови)

ПРН 7. Знати структуру та властивості 
комунікативного процесу, специфіку 
усного та писемного мовлення, основні 
принципи та шляхи вирішення 
комунікативних завдань та вміти 
застосовувати відповідні стратегії, 
враховуючи культурно-етичні норми у 
конкретних комунікативних ситуаціях, 
зокрема і у міжнародному контексті.
ПРН 8. Чітко й виразно висловлювати 
свою думку, володіти логічними, 
експресивними та емоційними засобами 
вираження комунікативного наміру, 
уміти використовувати мовні засоби 
для побудови аргументації у 
професійній діяльності.
ПРН 9. Аналізувати, критично оцінювати 
та створювати тексти різних типів , 
дотримуючись параметрів 
комунікативної відповідності, цілісності, 
зв’язності, лексичної адекватності та 
граматичної коректності.
ПРН 10. Демонструвати системні знання 
теоретичних основ філології в синхронії 
та діахронії та вміння застосовувати їх 
у професійній діяльності.
ПРН 11. Аналізувати фонетичні, 
граматичні, лексичні та стилістичні 
особливості німецької мови в синхронії 
та діахронії.
ПРН 13. Аналізувати, описувати та 
класифікувати явища, об’єкти та 
процеси, формулювати узагальнення 
на основі емпіричних даних.
ПРН 14. Аналізувати, порівнювати, 
класифікувати і оцінювати різні 
напрямки і школи в лінгвістиці, 
літературознавстві, перекладознавстві 
та методиці навчання іноземної мови.
ПРН 15. Характеризувати основні 
теоретичні та практичні аспекти 
лінгвістики, літературознавства та 
перекладознавства, вільно 
користуватись базовою термінологією.

Інформаційно-рецептивні (розповідь, 
пояснення, бесіда, лекція, 
демонстрація, спостереження) методи; 
проблемний виклад навчального 
матеріалу; частково-пошуковий та 
дослідницький методи; наочні (робота з 
таблицями, схемами тощо); практичні 
заняття, індивідуальні завдання 
(підготовка реферату тощо), 
інтерактивні методи (презентація, 
евристичні бесіди, дискусії, «мозковий 
штурм», конкурси з практичними 
завданнями та їхнє подальше 
обговорення, проект, проведення 
творчих заходів, використання 
мультимедійних комп’ютерних програм 
та залучення носіїв мови).

Усна співбесіда на іспиті, усне 
опитування на практичних заняттях, 
захист рефератів, оцінювання якості 
виконання індивідуальних практичних 
завдань із лінгвістичного розбору та 
перекладу уривків 
давньоверхньонімецьких текстів, 
оцінювання модульних контрольних 
робіт.



ПРН 16. Розуміти специфіку літератури 
як одного із видів мистецтва, 
формулювати базові теоретичні 
положення літературознавства, 
визначати основні поняття, 
характеризувати основні 
закономірності літературного процесу 
від античності до сьогодення, виявляти 
своєрідність національних літератур, 
зумовлену особливостями соціально-
політичної історії країни та її 
культурних традицій, провідні 
тенденції розвитку сучасної 
німецькомовної літератури.
ПРН 18. Володіти методами наукового 
аналізу.
ПРН 19. Планувати, організовувати, 
здійснювати і презентувати 
дослідження у галузі філології.

Лексикологія (німецької мови)

ПРН 1. Вільно спілкуватися державною, 
німецькою та англійською мовами в 
побутовій, суспільній, навчальній і 
професійній сферах й дотримуватися 
вимог культури спілкування в усній та 
письмовій формах.
ПРН 2. Володіти професійно 
орієнтованою іншомовною 
комунікативною компетенцію (мовною, 
мовленнєвою, соціокультурною, 
навчально-стратегічною) з німецької 
мови на рівні С1 та з англійської мови 
на рівні В2 відповідно до вимог 
Загальноєвропейських рекомендацій з 
мовної освіти.
ПРН 3. Ефективно використовувати у 
професійній діяльності опрацьовану 
інформацію з різних джерел.
ПРН 7. Знати структуру та властивості 
комунікативного процесу, специфіку 
усного та писемного мовлення, основні 
принципи та шляхи вирішення 
комунікативних завдань та вміти 
застосовувати відповідні стратегії, 
враховуючи культурно-етичні норми у 
конкретних комунікативних ситуаціях, 
зокрема і у міжнародному контексті.
ПРН 9. Аналізувати, критично оцінювати 
та створювати тексти різних типів , 
дотримуючись параметрів 
комунікативної відповідності, цілісності, 
зв’язності, лексичної адекватності та 
граматичної коректності.
ПРН 10. Демонструвати системні знання 
теоретичних основ філології в синхронії 
та діахронії та вміння застосовувати їх 
у професійній діяльності.
ПРН 11. Аналізувати фонетичні, 
граматичні, лексичні та стилістичні 
особливості німецької мови в синхронії 
та діахронії.
ПРН 14. Аналізувати, порівнювати, 
класифікувати і оцінювати різні 
напрямки і школи в лінгвістиці, 
літературознавстві, перекладознавстві 
та методиці навчання іноземної мови.
ПРН 15. Характеризувати основні 
теоретичні та практичні аспекти 
лінгвістики, літературознавства та 
перекладознавства, вільно 
користуватись базовою термінологією.
ПРН 18. Володіти методами наукового 
аналізу.
ПРН 19. Планувати, організовувати, 
здійснювати і презентувати 
дослідження у галузі філології.

Інформаційно-рецептивні (розповідь, 
пояснення, бесіда, лекція, 
демонстрація, спостереження) методи; 
проблемний виклад навчального 
матеріалу; частково-пошуковий та 
дослідницький методи; наочні (робота з 
таблицями, схемами тощо); практичні 
заняття, індивідуальні завдання 
(підготовка реферату тощо), 
інтерактивні методи (презентація, 
евристичні бесіди, дискусії, «мозковий 
штурм», конкурси з практичними 
завданнями та їхнє подальше 
обговорення, проект, проведення 
творчих заходів, використання 
мультимедійних комп’ютерних програм 
та залучення носіїв мови).

Проміжне оцінювання (усне 
опитування, тест), поточне оцінювання 
(відповіді і виступи на практичних 
заняттях, самостійна позааудиторна 
робота (в т.ч. виконання домашніх 
завдань), тематичні контрольні роботи 
(у формі тесту, відповідей на 
теоретичні запитання, розв’язання 
практичних завдань, виконання 
індивідуальних завдань), 
відвідуваність), підсумкове модульне 
оцінювання (тест/теоретичні питання), 
підсумкове семестрове оцінювання (у 
формі заліку за результатами поточної 
успішності

Національна література

ПРН 3. Ефективно використовувати у 
професійній діяльності опрацьовану 
інформацію з різних джерел.
ПРН 5. Усвідомлювати роль та значення 
культури в історії людства, значущість 
загальнолюдських цінностей та 
етичних норм, розуміти та поважати 
різноманітність та мультикультурність 
сучасного світу.
ПРН 10. Демонструвати системні знання 
теоретичних основ філології в синхронії 
та діахронії та вміння застосовувати їх 
у професійній діяльності.
ПРН 14. Аналізувати, порівнювати, 
класифікувати і оцінювати різні 
напрямки і школи в лінгвістиці, 
літературознавстві, перекладознавстві 
та методиці навчання іноземної мови.
ПРН 15. Характеризувати основні 
теоретичні та практичні аспекти 
лінгвістики, літературознавства та 
перекладознавства, вільно 
користуватись базовою термінологією.
ПРН 16. Розуміти специфіку літератури 
як одного із видів мистецтва, 
формулювати базові теоретичні 
положення літературознавства, 
визначати основні поняття, 
характеризувати основні 
закономірності літературного процесу 
від античності до сьогодення, виявляти 
своєрідність національних літератур, 
зумовлену особливостями соціально-
політичної історії країни та її 
культурних традицій, провідні 
тенденції розвитку сучасної 
німецькомовної літератури.
ПРН 17. Аналізувати структурно-
композиційні та мовні особливості 
текстів різних жанрів і типів, розуміти 
експліцитну та імпліцитну інформацію.

Лекція, мультимедійна презентація, 
практичне заняття, використання ІКТ

Конспект літературознавчих праць, 
аналіз поетики літературного твору у 
формі презентації, есе на задану тему, 
письмовий тест, іспит (семестровий 
контроль)



ПРН 18. Володіти методами наукового 
аналізу.
ПРН 19. Планувати, організовувати, 
здійснювати і презентувати 
дослідження у галузі філології.

Охорона праці (основи охорони праці та охорона праці в галузі)

ПРН 3. Ефективно використовувати у 
професійній діяльності опрацьовану 
інформацію з різних джерел.
ПРН 4. Знаходити оптимальні шляхи 
ефективної взаємодії у професійному 
колективі та з представниками інших 
професійних груп різного рівня.
ПРН 6. Розуміти основні принципи буття 
людини, природи та суспільства та 
виявляти соціальну свідомість та 
громадянську відповідальність. 
ПРН 13. Аналізувати, описувати та 
класифікувати явища, об’єкти та 
процеси, формулювати узагальнення 
на основі емпіричних даних.
ПРН 20 Виконувати типові професійні 
завдання вчителя іноземних мов та 
літератури

Поєднання традиційних та сучасних 
методів навчання.
Традиційні методи: словесні методи 
(лекції, бесіди);
наочні методи (ілюстрації, 
мультимедійні презентації); практичні 
методи (розрахункові вправи з аналізом 
моделей реальних ситуацій); 
проблемно-пошукові (виконання 
завдань самостійної роботи, 
спрямованих на активізацію отриманих 
знань та виробленню навичок 
самостійної пізнавальної діяльності). 
Сучасні методи: електронне 
(e-learning) та мобільне
(m-learning) навчання.

Індивідуальне науково-дослідне 
завдання, письмові індивідуальні 
розрахункові вправи, підсумкове 
письмове тестове 

Безпека життєдіяльності (безпека життєдіяльності, цивільний захист і сестринська справа)

ПРН 3. Ефективно використовувати у 
професійній діяльності опрацьовану 
інформацію з різних джерел.
ПРН 4. Знаходити оптимальні шляхи 
ефективної взаємодії у професійному 
колективі та з представниками інших 
професійних груп різного рівня.
ПРН 6. Розуміти основні принципи буття 
людини, природи та суспільства та 
виявляти соціальну свідомість та 
громадянську відповідальність. 
ПРН 13. Аналізувати, описувати та 
класифікувати явища, об’єкти та 
процеси, формулювати узагальнення 
на основі емпіричних даних.
ПРН 20. Виконувати типові професійні 
завдання вчителя іноземних мов та 
літератури.

Поєднання традиційних та сучасних 
методів навчання.
Традиційні методи: словесні методи 
(лекції, бесіди);
наочні методи (ілюстрації, 
мультимедійні презентації); практичні 
методи (розрахункові вправи з аналізом 
моделей реальних ситуацій); 
проблемно-пошукові (виконання 
завдань самостійної роботи, 
спрямованих на активізацію отриманих 
знань та виробленню навичок 
самостійної пізнавальної діяльності). 
Сучасні методи: електронне 
(e-learning) та мобільне
(m-learning) навчання.

Індивідуальне науково-дослідне 
завдання, письмові індивідуальні 
розрахункові вправи, підсумкове 
письмове тестове опитування.

Педагогічна практика

ПРН 3. Ефективно використовувати у 
професійній діяльності опрацьовану 
інформацію з різних джерел.
ПРН 4. Знаходити оптимальні шляхи 
ефективної взаємодії у професійному 
колективі та з представниками інших 
професійних груп різного рівня.
ПРН 5. Усвідомлювати роль та значення 
культури в історії людства, значущість 
загальнолюдських цінностей та 
етичних норм, розуміти та поважати 
різноманітність та мультикультурність 
сучасного світу.
ПРН 6. Розуміти основні принципи буття 
людини, природи та суспільства та 
виявляти соціальну свідомість та 
громадянську відповідальність. 
ПРН 8. Чітко й виразно висловлювати 
свою думку, володіти логічними, 
експресивними та емоційними засобами 
вираження комунікативного наміру, 
уміти використовувати мовні засоби 
для побудови аргументації у 
професійній діяльності.
ПРН 13. Аналізувати, описувати та 
класифікувати явища, об’єкти та 
процеси, формулювати узагальнення 
на основі емпіричних даних.
ПРН 18. Володіти методами наукового 
аналізу.
ПРН 20. Виконувати типові професійні 
завдання вчителя іноземних мов та 
літератури.

Пояснювально-ілюстративний метод, 
репродуктивний метод, метод 
проблемного викладу матеріалу, 
евристичний метод, дослідницький 
метод

диференційований залік
оцінювання звітної документації
захист педагогічної практики

Педагогіка

ПРН 3. Ефективно використовувати у 
професійній діяльності опрацьовану 
інформацію з різних джерел.
ПРН 4. Знаходити оптимальні шляхи 
ефективної взаємодії у професійному 
колективі та з представниками інших 
професійних груп різного рівня.
ПРН 5. Усвідомлювати роль та значення 
культури в історії людства, значущість 
загальнолюдських цінностей та 
етичних норм, розуміти та поважати 
різноманітність та мультикультурність 
сучасного світу.
ПРН 6. Розуміти основні принципи буття 
людини, природи та суспільства та 
виявляти соціальну свідомість та 
громадянську відповідальність. 
ПРН 8. Чітко й виразно висловлювати 
свою думку, володіти логічними, 
експресивними та емоційними засобами 
вираження комунікативного наміру, 
уміти використовувати мовні засоби 
для побудови аргументації у 
професійній діяльності.
ПРН 13. Аналізувати, описувати та 
класифікувати явища, об’єкти та 
процеси, формулювати узагальнення 
на основі емпіричних даних.
ПРН 18. Володіти методами наукового 
аналізу.
ПРН 20. Виконувати типові професійні 
завдання вчителя іноземних мов та 
літератури.

Поєднання традиційних та сучасних 
методів навчання.
Традиційні методи: словесні методи 
(лекції, бесіди);
наочні методи (ілюстрації, 
мультимедійні презентації); практичні 
методи (розрахункові вправи з аналізом 
моделей реальних ситуацій); 
проблемно-пошукові (виконання 
завдань самостійної роботи, 
спрямованих на активізацію отриманих 
знань та виробленню навичок 
самостійної пізнавальної діяльності). 
Сучасні методи: електронне (e-learning) 
та мобільне (m-learning) навчання.

Індивідуальне науково-дослідне 
завдання, письмові індивідуальні 
розрахункові вправи, підсумкове 
письмове тестове опитування.
поточне тестування – діагностування 
засвоєння змістових модулів;
діяльність під час лекційних занять;
навчальні проекти (НП).

Теорія і практика перекладу



ПРН 1. Вільно спілкуватися державною, 
німецькою та англійською мовами в 
побутовій, суспільній, навчальній і 
професійній сферах й дотримуватися 
вимог культури спілкування в усній та 
письмовій формах.
ПРН 2. Володіти професійно 
орієнтованою іншомовною 
комунікативною компетенцію (мовною, 
мовленнєвою, соціокультурною, 
навчально-стратегічною) з німецької 
мови на рівні С1 та з англійської мови 
на рівні В2 відповідно до вимог 
Загальноєвропейських рекомендацій з 
мовної освіти.
ПРН 5. Усвідомлювати роль та значення 
культури в історії людства, значущість 
загальнолюдських цінностей та 
етичних норм, розуміти та поважати 
різноманітність та мультикультурність 
сучасного світу.
ПРН 6. Розуміти основні принципи буття 
людини, природи та суспільства та 
виявляти соціальну свідомість та 
громадянську відповідальність. 
ПРН 8. Чітко й виразно висловлювати 
свою думку, володіти логічними, 
експресивними та емоційними засобами 
вираження комунікативного наміру, 
уміти використовувати мовні засоби 
для побудови аргументації у 
професійній діяльності. 
ПРН 9. Аналізувати, критично оцінювати 
та створювати тексти різних типів , 
дотримуючись параметрів 
комунікативної відповідності, цілісності, 
зв’язності, лексичної адекватності та 
граматичної коректності.
ПРН 10. Демонструвати системні знання 
теоретичних основ філології в синхронії 
та діахронії та вміння застосовувати їх 
у професійній діяльності.
ПРН 12. Застосовувати знання й уміння, 
необхідні для створення повного й 
адекватного письмового та усного 
перекладу текстів різних жанрів і 
стилів з німецької мови на українську й 
навпаки у професійній діяльності.
ПРН 13. Аналізувати, описувати та 
класифікувати явища, об’єкти та 
процеси, формулювати узагальнення 
на основі емпіричних даних.
ПРН 14. Аналізувати, порівнювати, 
класифікувати і оцінювати різні 
напрямки і школи в лінгвістиці, 
літературознавстві, перекладознавстві 
та методиці навчання іноземної мови.
ПРН 15 Застосовувати знання й уміння, 
необхідні для створення повного й 
адекватного письмового та усного 
перекладу текстів різних жанрів і 
стилів з німецької мови на українську й 
навпаки, вміти працювати з 
паралельними текстами для 
продукування якомога якіснішого 
перекладу.
ПРН 17. Аналізувати структурно-
композиційні та мовні особливості 
текстів різних жанрів і типів, розуміти 
експліцитну та імпліцитну інформацію.
ПРН 15 Характеризувати основні 
теоретичні та практичні аспекти 
перекладознавства, вільно 
користуватись базовою філологічною 
термінологією.
ПРН 18. Володіти методами наукового 
аналізу.

Інтерактивні лекції, кооперативне 
навчання (робота в парах, ротаційних 
трійках, малих групах), колективно-
групове навчання (обговорення 
проблем у загальному полі, аналіз 
ситуацій, вирішення проблем, 
проведення дискусій), проблемно-
орієнтоване навчання (відбір 
проблемних ситуацій, аналіз, дискусія, 
пропозиції щодо вирішення проблем), 
проектне навчання, індивідуалізоване 
навчання

Оцінювання зразків усного та 
письмового перекладу, вибіркове 
опитування, участь у дискусіях, 
тестування, тестові письмові 
переклади, індивідуальні та групові 
перекладацькі завдання, реферати, 
самооцінювання.

Друга іноземна мова (англійська)

ПРН 1. Вільно спілкуватися державною, 
німецькою та англійською мовами в 
побутовій, суспільній, навчальній і 
професійній сферах й дотримуватися 
вимог культури спілкування в усній та 
письмовій формах.
 ПРН 2. Володіти професійно 
орієнтованою іншомовною 
комунікативною компетенцію (мовною, 
мовленнєвою, соціокультурною, 
навчально-стратегічною) з німецької 
мови на рівні С1 та з англійської мови 
на рівні В2 відповідно до вимог 
Загальноєвропейських рекомендацій з 
мовної освіти.
ПРН 3. Ефективно використовувати у 
професійній діяльності опрацьовану 
інформацію з різних джерел.
ПРН 4. Знаходити оптимальні шляхи 
ефективної взаємодії у професійному 
колективі та з представниками інших 
професійних груп різного рівня.
ПРН 7. Знати структуру та властивості 
комунікативного процесу, специфіку 
усного та писемного мовлення, основні 
принципи та шляхи вирішення 
комунікативних завдань та вміти 
застосовувати відповідні стратегії, 
враховуючи культурно-етичні норми у 
конкретних комунікативних ситуаціях, 
зокрема і у міжнародному контексті.
ПРН 8. Чітко й виразно висловлювати 
свою думку, володіти логічними, 
експресивними та емоційними засобами 
вираження комунікативного наміру, 
уміти використовувати мовні засоби 
для побудови аргументації у 
професійній діяльності.
ПРН 9. Аналізувати, критично оцінювати 
та створювати тексти різних типів , 
дотримуючись параметрів 
комунікативної відповідності, цілісності, 

Кооперативне навчання (робота в 
парах, ротаційних трійках, малих 
групах), колективно-групове навчання 
(обговорення проблем у загальному 
полі, аналіз ситуацій, вирішення 
проблем, проведення дискусій), 
проблемно-орієнтоване навчання 
(відбір проблемних ситуацій, аналіз, 
дискусія, пропозиції щодо вирішення 
проблем), проектне навчання, 
автономне навчання, індивідуалізоване 
навчання.

Усне опитування, перевірка письмових 
завдань, міні-презентації, модульні 
контрольні роботи, індивідуальний 
проект, колоквіум, тестування, 
письмовий контроль.



зв’язності, лексичної адекватності та 
граматичної коректності.
ПРН 12. Застосовувати знання й уміння, 
необхідні для створення повного й 
адекватного письмового та усного 
перекладу текстів різних жанрів і 
стилів з німецької мови на українську й 
навпаки у професійній діяльності.
ПРН 20. Виконувати типові професійні 
завдання вчителя іноземних мов та 
літератури.

Курсова робота з першої іноземної мови

ПРН 1. Вільно спілкуватися державною, 
німецькою та англійською мовами в 
побутовій, суспільній, навчальній і 
професійній сферах й дотримуватися 
вимог культури спілкування в усній та 
письмовій формах.
ПРН 2. Володіти професійно 
орієнтованою іншомовною 
комунікативною компетенцію (мовною, 
мовленнєвою, соціокультурною, 
навчально-стратегічною) з німецької 
мови на рівні С1 та з англійської мови 
на рівні В2 відповідно до вимог 
Загальноєвропейських рекомендацій з 
мовної освіти.
ПРН 3. Ефективно використовувати у 
професійній діяльності опрацьовану 
інформацію з різних джерел.
ПРН 5. Усвідомлювати роль та значення 
культури в історії людства, значущість 
загальнолюдських цінностей та 
етичних норм, розуміти та поважати 
різноманітність та мультикультурність 
сучасного світу.
ПРН 7. Знати структуру та властивості 
комунікативного процесу, специфіку 
усного та писемного мовлення, основні 
принципи та шляхи вирішення 
комунікативних завдань та вміти 
застосовувати відповідні стратегії, 
враховуючи культурно-етичні норми у 
конкретних комунікативних ситуаціях, 
зокрема і у міжнародному контексті.
ПРН 8. Чітко й виразно висловлювати 
свою думку, володіти логічними, 
експресивними та емоційними засобами 
вираження комунікативного наміру, 
уміти використовувати мовні засоби 
для побудови аргументації у 
професійній діяльності.
ПРН 9. Аналізувати, критично оцінювати 
та створювати тексти різних типів , 
дотримуючись параметрів 
комунікативної відповідності, цілісності, 
зв’язності, лексичної адекватності та 
граматичної коректності.
ПРН 10. Демонструвати системні знання 
теоретичних основ філології в синхронії 
та діахронії та вміння застосовувати їх 
у професійній діяльності.
ПРН 11. Аналізувати фонетичні, 
граматичні, лексичні та стилістичні 
особливості німецької мови в синхронії 
та діахронії.
ПРН 12. Застосовувати знання й уміння, 
необхідні для створення повного й 
адекватного письмового та усного 
перекладу текстів різних жанрів і 
стилів з німецької мови на українську й 
навпаки у професійній діяльності.
ПРН 13. Аналізувати, описувати та 
класифікувати явища, об’єкти та 
процеси, формулювати узагальнення 
на основі емпіричних даних.
ПРН 17. Аналізувати структурно-
композиційні та мовні особливості 
текстів різних жанрів і типів, розуміти 
експліцитну та імпліцитну інформацію.
ПРН 18. Володіти методами наукового 
аналізу.
ПРН 19. Планувати, організовувати, 
здійснювати і презентувати 
дослідження у галузі філології.

Бесіда, дискусія, індивідуальні 
консультації, автономне навчання, 
аналіз та опрацювання емпіричного 
матеріалу

диференційований залік 
усна співбесіда, оцінювання 
індивідуальних дослідницьких завдань, 
самостійного опрацювання теоретичної 
літератури, творчої роботи з фактичним 
матеріалом
курсова робота (20-30 друкованих 
сторінок формату А4), доповідь, міні-
презентація

Перша іноземна мова (німецька)

ПРН 1. Вільно спілкуватися державною, 
німецькою та англійською мовами в 
побутовій, суспільній, навчальній і 
професійній сферах й дотримуватися 
вимог культури спілкування в усній та 
письмовій формах.
ПРН 2. Володіти професійно 
орієнтованою іншомовною 
комунікативною компетенцію (мовною, 
мовленнєвою, соціокультурною, 
навчально-стратегічною) з німецької 
мови на рівні С1 та з англійської мови 
на рівні В2 відповідно до вимог 
Загальноєвропейських рекомендацій з 
мовної освіти.
ПРН 3. Ефективно використовувати у 
професійній діяльності опрацьовану 
інформацію з різних джерел.
ПРН 5. Усвідомлювати роль та значення 
культури в історії людства, значущість 
загальнолюдських цінностей та 
етичних норм, розуміти та поважати 
різноманітність та мультикультурність 
сучасного світу.
ПРН 7. Знати структуру та властивості 
комунікативного процесу, специфіку 
усного та писемного мовлення, основні 
принципи та шляхи вирішення 
комунікативних завдань та вміти 
застосовувати відповідні стратегії, 

Кооперативне навчання (робота в 
парах, ротаційних трійках, малих 
групах), колективно-групове навчання 
(обговорення проблем у загальному 
полі, аналіз ситуацій, вирішення 
проблем, проведення дискусій, 
пояснення, розповідь, бесіда), 
проблемно-орієнтоване навчання 
(відбір проблемних ситуацій, аналіз, 
дискусія, пропозиції щодо вирішення 
проблем), проектне навчання, наочні 
методи, навчальні ігри, автономне 
навчання, індивідуалізоване навчання.

Усна співбесіда, усне вибіркове 
опитування, тестовий письмовий 
самоконтроль, оцінювання результатів 
самостійної роботи, самооцінювання, 
модульні контрольні роботи, міні-
презентації, письмовий контроль, 
тестове опитування (письмове) 



враховуючи культурно-етичні норми у 
конкретних комунікативних ситуаціях, 
зокрема і у міжнародному контексті.
ПРН 8. Чітко й виразно висловлювати 
свою думку, володіти логічними, 
експресивними та емоційними засобами 
вираження комунікативного наміру, 
уміти використовувати мовні засоби 
для побудови аргументації у 
професійній діяльності.
ПРН 9. Аналізувати, критично оцінювати 
та створювати тексти різних типів , 
дотримуючись параметрів 
комунікативної відповідності, цілісності, 
зв’язності, лексичної адекватності та 
граматичної коректності.
ПРН 10. Демонструвати системні знання 
теоретичних основ філології в синхронії 
та діахронії та вміння застосовувати їх 
у професійній діяльності.
ПРН 11. Аналізувати фонетичні, 
граматичні, лексичні та стилістичні 
особливості німецької мови в синхронії 
та діахронії.
ПРН 12. Застосовувати знання й уміння, 
необхідні для створення повного й 
адекватного письмового та усного 
перекладу текстів різних жанрів і 
стилів з німецької мови на українську й 
навпаки у професійній діяльності.
ПРН 13. Аналізувати, описувати та 
класифікувати явища, об’єкти та 
процеси, формулювати узагальнення 
на основі емпіричних даних.
ПРН 17. Аналізувати структурно-
композиційні та мовні особливості 
текстів різних жанрів і типів, розуміти 
експліцитну та імпліцитну інформацію.
ПРН 18. Володіти методами наукового 
аналізу.
ПРН 19. Планувати, організовувати, 
здійснювати і презентувати 
дослідження у галузі філології.
ПРН 20. Виконувати типові професійні 
завдання вчителя іноземних мов та 
літератури.

Латинська мова

ПРН 3. Ефективно використовувати у 
професійній діяльності опрацьовану 
інформацію з різних джерел.
ПРН 7. Знати структуру та властивості 
комунікативного процесу, специфіку 
усного та писемного мовлення, основні 
принципи та шляхи вирішення 
комунікативних завдань та вміти 
застосовувати відповідні стратегії, 
враховуючи культурно-етичні норми у 
конкретних комунікативних ситуаціях, 
зокрема і у міжнародному контексті.
ПРН 13. Аналізувати, описувати та 
класифікувати явища, об’єкти та 
процеси, формулювати узагальнення 
на основі емпіричних даних.
ПРН 15. Характеризувати основні 
теоретичні та практичні аспекти 
лінгвістики, літературознавства та 
перекладознавства, вільно 
користуватись базовою термінологією.
ПРН 18. Володіти методами наукового 
аналізу.

Пояснення, аналітичний, синтетичний, 
навчальна дискусія; самостійна робота

Поточний (письмовий та усний) 
контроль, модульні контрольні роботи, 
підсумковий контроль (екзамен)

Історія світової літератури: курсова робота

ПРН 3. Ефективно використовувати у 
професійній діяльності опрацьовану 
інформацію з різних джерел.
ПРН 14. Аналізувати, порівнювати, 
класифікувати і оцінювати різні 
напрямки і школи в лінгвістиці, 
літературознавстві, перекладознавстві 
та методиці навчання іноземної мови.
ПРН 15. Характеризувати основні 
теоретичні та практичні аспекти 
лінгвістики, літературознавства та 
перекладознавства, вільно 
користуватись базовою термінологією.
ПРН 16. Розуміти специфіку літератури 
як одного із видів мистецтва, 
формулювати базові теоретичні 
положення літературознавства, 
визначати основні поняття, 
характеризувати основні 
закономірності літературного процесу 
від античності до сьогодення, виявляти 
своєрідність національних літератур, 
зумовлену особливостями соціально-
політичної історії країни та її 
культурних традицій, провідні 
тенденції розвитку сучасної 
німецькомовної літератури.
ПРН 17. Аналізувати структурно-
композиційні та мовні особливості 
текстів різних жанрів і типів, розуміти 
експліцитну та імпліцитну інформацію.
ПРН 19. Планувати, організовувати, 
здійснювати і презентувати 
дослідження у галузі філології.

Бесіда, дискусія, індивідуальні 
консультації, автономне навчання, 
аналіз та опрацювання емпіричного 
матеріалу

диференційований залік 
усна співбесіда, оцінювання 
індивідуальних дослідницьких завдань, 
самостійного опрацювання теоретичної 
літератури, творчої роботи з фактичним 
матеріалом
курсова робота (20-30 друкованих 
сторінок формату А4), доповідь, міні-
презентація

Історія світової літератури

ПРН 3. Ефективно використовувати у 
професійній діяльності опрацьовану 
інформацію з різних джерел.
ПРН 4. Знаходити оптимальні шляхи 
ефективної взаємодії у професійному 
колективі та з представниками інших 
професійних груп різного рівня.
ПРН 14. Аналізувати, порівнювати, 
класифікувати і оцінювати різні 
напрямки і школи в лінгвістиці, 

Лекція, мультимедійна презентація, 
бесіда, практична робота, порівняльно-
історичний метод, пояснювально-
ілюстративний метод, репродуктивний 
метод, метод проблемного викладу, 
дослідницький метод.

Письмовий колоквіум, тестові завдання 
(модуль 1,2), письмовий тест 
(підсумковий), іспит (усний).



літературознавстві, перекладознавстві 
та методиці навчання іноземної мови.
ПРН 15. Характеризувати основні 
теоретичні та практичні аспекти 
лінгвістики, літературознавства та 
перекладознавства, вільно 
користуватись базовою термінологією.
ПРН 16. Розуміти специфіку літератури 
як одного із видів мистецтва, 
формулювати базові теоретичні 
положення літературознавства, 
визначати основні поняття, 
характеризувати основні 
закономірності літературного процесу 
від античності до сьогодення, виявляти 
своєрідність національних літератур, 
зумовлену особливостями соціально-
політичної історії країни та її 
культурних традицій, провідні 
тенденції розвитку сучасної 
німецькомовної літератури.
ПРН 17. Аналізувати структурно-
композиційні та мовні особливості 
текстів різних жанрів і типів, розуміти 
експліцитну та імпліцитну інформацію.
ПРН 19. Планувати, організовувати, 
здійснювати і презентувати 
дослідження у галузі філології.

Вступ до спеціальності

ПРН 3. Ефективно використовувати у 
професійній діяльності опрацьовану 
інформацію з різних джерел.
ПРН 5. Усвідомлювати роль та значення 
культури в історії людства, значущість 
загальнолюдських цінностей та 
етичних норм, розуміти та поважати 
різноманітність та мультикультурність 
сучасного світу.
ПРН 9. Аналізувати, критично оцінювати 
та створювати тексти різних типів , 
дотримуючись параметрів 
комунікативної відповідності, цілісності, 
зв’язності, лексичної адекватності та 
граматичної коректності.
ПРН 10. Демонструвати системні знання 
теоретичних основ філології в синхронії 
та діахронії та вміння застосовувати їх 
у професійній діяльності.
ПРН 11. Аналізувати фонетичні, 
граматичні, лексичні та стилістичні 
особливості німецької мови в синхронії 
та діахронії.
ПРН 13. Аналізувати, описувати та 
класифікувати явища, об’єкти та 
процеси, формулювати узагальнення 
на основі емпіричних даних.
ПРН 14. Аналізувати, порівнювати, 
класифікувати і оцінювати різні 
напрямки і школи в лінгвістиці, 
літературознавстві, перекладознавстві 
та методиці навчання іноземної мови.
ПРН 15. Характеризувати основні 
теоретичні та практичні аспекти 
лінгвістики, літературознавства та 
перекладознавства, вільно 
користуватись базовою термінологією.
ПРН 18. Володіти методами наукового 
аналізу.

Лекція, лекція-презентація, пояснення, 
навчальна дискусія, метод проблемного 
викладу, репродуктивний метод, 
публічні виступи, практичне заняття, 
спостереження над мовними явищами.

Іспит, проміжні контрольні роботи 
(тестування), поточне усне опитування, 
проектна робота, письмова самостійна 
робота, творче письмове завдання

Вступ до літературознавства

ПРН 3. Ефективно використовувати у 
професійній діяльності опрацьовану 
інформацію з різних джерел.
ПРН 4. Знаходити оптимальні шляхи 
ефективної взаємодії у професійному 
колективі та з представниками інших 
професійних груп різного рівня.
ПРН 5. Усвідомлювати роль та значення 
культури в історії людства, значущість 
загальнолюдських цінностей та 
етичних норм, розуміти та поважати 
різноманітність та мультикультурність 
сучасного світу.
ПРН 10. Демонструвати системні знання 
теоретичних основ філології в синхронії 
та діахронії та вміння застосовувати їх 
у професійній діяльності.
ПРН 14. Аналізувати, порівнювати, 
класифікувати і оцінювати різні 
напрямки і школи в лінгвістиці, 
літературознавстві, перекладознавстві 
та методиці навчання іноземної мови.
ПРН 15. Характеризувати основні 
теоретичні та практичні аспекти 
лінгвістики, літературознавства та 
перекладознавства, вільно 
користуватись базовою термінологією.
ПРН 16. Розуміти специфіку літератури 
як одного із видів мистецтва, 
формулювати базові теоретичні 
положення літературознавства, 
визначати основні поняття, 
характеризувати основні 
закономірності літературного процесу 
від античності до сьогодення, виявляти 
своєрідність національних літератур, 
зумовлену особливостями соціально-
політичної історії країни та її 
культурних традицій, провідні 
тенденції розвитку сучасної 
німецькомовної літератури. 
ПРН 17. Аналізувати структурно-
композиційні та мовні особливості 
текстів різних жанрів і типів, розуміти 
експліцитну та імпліцитну інформацію.
ПРН 18. Володіти методами наукового 
аналізу.
ПРН 19. Планувати, організовувати, 

Лекція, практичне заняття, 
використання ІКТ

Конспект літературознавчих праць, 
аналіз поетики літературного твору, 
термінологічний словник, письмовий 
тест, іспит (семестровий контроль



здійснювати і презентувати 
дослідження у галузі філології.

Вступ до мовознавства

ПРН 3. Ефективно використовувати у 
професійній діяльності опрацьовану 
інформацію з різних джерел.
ПРН 10. Демонструвати системні знання 
теоретичних основ філології в синхронії 
та діахронії та вміння застосовувати їх 
у професійній діяльності.
ПРН 13 Аналізувати, описувати та 
класифікувати явища, об’єкти та 
процеси, формулювати узагальнення 
на основі емпіричних даних 
ПРН 14. Аналізувати, порівнювати, 
класифікувати і оцінювати різні 
напрямки і школи в лінгвістиці, 
літературознавстві, перекладознавстві 
та методиці навчання іноземної мови.
ПРН 15. Характеризувати основні 
теоретичні та практичні аспекти 
лінгвістики, літературознавства та 
перекладознавства, вільно 
користуватись базовою термінологією.

Пояснення, інструктаж, лекція, бесіда, 
навчальна дискусія, метод проблемного 
викладення, репродуктивний метод, 

Практичні заняття із застосуванням 
перевірок та проведенням 
короткотермінових контрольних робіт, 
поточне тестування, усне опитування

Фізвиховання

ПРН 6. Розуміти основні принципи буття 
людини, природи та суспільства та 
виявляти соціальну свідомість та 
громадянську відповідальність. 

Показ, демонстрація; словесні: 
пояснення, бесіда, вказівка, оцінка, 
команда, розпорядження; практичні: 
розучування частинами, розучування 
цілого, практична допомога, ігровий, 
змагальний.

Індивідуальне науково-дослідне 
завдання, письмові індивідуальні 
розрахункові вправи, підсумкове 
письмове тестове опитування.
Усне опитування, контроль технічної та 
фізичної підготовленості студентів.

Політологія

ПРН 1. Вільно спілкуватися державною, 
німецькою та англійською мовами в 
побутовій, суспільній, навчальній і 
професійній сферах й дотримуватися 
вимог культури спілкування в усній та 
письмовій формах.
ПРН 5. Усвідомлювати роль та значення 
культури в історії людства, значущість 
загальнолюдських цінностей та 
етичних норм, розуміти та поважати 
різноманітність та мультикультурність 
сучасного світу.
ПРН 6. Розуміти основні принципи буття 
людини, природи та суспільства та 
виявляти соціальну свідомість та 
громадянську відповідальність. 
ПРН 13. Аналізувати, описувати та 
класифікувати явища, об’єкти та 
процеси, формулювати узагальнення 
на основі емпіричних даних.

Навчальний процес здійснюється за 
традиційною технологією: лекції, 
практичні (семінарські) заняття, 
самостійна робота. На лекційних 
заняттях використовуються: словесні 
методи (розповідь, бесіда, пояснення, 
лекція, діалог); наочні та практичні 
методи (ілюстрація, демонстрація); 
метод синтезу, аналізу, індукції, 
дедукції тощо. На семінарських 
заняттях використовуються: дискусія, 
проблемно-пошуковий, 
репродуктивний, інтерактивний методи 
тощо. У межах самостійної роботи 
застосовуються дослідницькі методи.

При контролі систематичності і 
активності роботи студента оцінці 
підлягають: самостійна робота 
студентів; відвідування й активність на 
семінарських занять; рівень засвоєння 
знань програмного матеріалу.

Філософія

ПРН 3. Ефективно використовувати у 
професійній діяльності опрацьовану 
інформацію з різних джерел.
ПРН 4. Знаходити оптимальні шляхи 
ефективної взаємодії у професійному 
колективі та з представниками інших 
професійних груп різного рівня.
ПРН 5. Усвідомлювати роль та значення 
культури в історії людства, значущість 
загальнолюдських цінностей та 
етичних норм, розуміти та поважати 
різноманітність та мультикультурність 
сучасного світу.
ПРН 6. Розуміти основні принципи буття 
людини, природи та суспільства та 
виявляти соціальну свідомість та 
громадянську відповідальність.
ПРН 8. Чітко й виразно висловлювати 
свою думку, володіти логічними, 
експресивними та емоційними засобами 
вираження комунікативного наміру, 
уміти використовувати мовні засоби 
для побудови аргументації у 
професійній діяльності.
ПРН 18. Володіти методами наукового 
аналізу.

Лекції, семінари із застосуванням 
наочних методів (мультимедія, 
прозірок, портретів); інтерактивні 
методи навчання, зокрема “мозковий 
штурм”, синтез думок, суспільний 
проект, коло ідей, аналіз ситуації, тощо

Поточне тестування – діагностування 
засвоєння змістових модулів;
діяльність під час лекційних занять;
навчальні проекти (НП); усне 
опитування, практичні завдання, 
письмові тести

Історія української культури

ПРН 3. Ефективно використовувати у 
професійній діяльності опрацьовану 
інформацію з різних джерел. 
ПРН 5. Усвідомлювати роль та значення 
культури в історії людства, значущість 
загальнолюдських цінностей та 
етичних норм, розуміти та поважати 
різноманітність та мультикультурність 
сучасного світу.
ПРН 6. Розуміти основні принципи буття 
людини, природи та суспільства та 
виявляти соціальну свідомість та 
громадянську відповідальність. 
ПРН 18. Володіти методами наукового 
аналізу.

Лекція, бесіда, наочні презентації, 
практична робота, порівняльно-
історичний метод, пояснювально-
ілюстративний метод, репродуктивний 
метод, метод проблемного викладу, 
дослідницький метод.

Усне опитування, письмова контрольна 
робота, реферування наукових 
публікацій.

Історія України

ПРН 3. Ефективно використовувати у 
професійній діяльності опрацьовану 
інформацію з різних джерел.
ПРН 5. Усвідомлювати роль та значення 
культури в історії людства, значущість 
загальнолюдських цінностей та 
етичних норм, розуміти та поважати 
різноманітність та мультикультурність 
сучасного світу.
ПРН 6. Розуміти основні принципи буття 
людини, природи та суспільства та 
виявляти соціальну свідомість та 
громадянську відповідальність. 

Лекція, бесіда, наочні презентації, 
практична робота, порівняльно-
історичний метод, пояснювально-
ілюстративний метод, репродуктивний 
метод, метод проблемного викладу, 
дослідницький метод.

Усне опитування, письмова контрольна 
робота, реферування наукових 
публікацій.



Українська мова (за професійним спрямуванням)
ПРН 1. Вільно спілкуватися державною, 
німецькою та англійською мовами в 
побутовій, суспільній, навчальній і 
професійній сферах й дотримуватися 
вимог культури спілкування в усній та 
письмовій формах.
ПРН 3. Ефективно використовувати у 
професійній діяльності опрацьовану 
інформацію з різних джерел.
ПРН 4. Знаходити оптимальні шляхи 
ефективної взаємодії у професійному 
колективі та з представниками інших 
професійних груп різного рівня.
ПРН 7. Знати структуру та властивості 
комунікативного процесу, специфіку 
усного та писемного мовлення, основні 
принципи та шляхи вирішення 
комунікативних завдань та вміти 
застосовувати відповідні стратегії, 
враховуючи культурно-етичні норми у 
конкретних комунікативних ситуаціях, 
зокрема і у міжнародному контексті.
ПРН 8. Чітко й виразно висловлювати 
свою думку, володіти логічними, 
експресивними та емоційними засобами 
вираження комунікативного наміру, 
уміти використовувати мовні засоби 
для побудови аргументації у 
професійній діяльності.
ПРН 9. Аналізувати, критично оцінювати 
та створювати тексти різних типів, 
дотримуючись параметрів 
комунікативної відповідності, цілісності, 
зв’язності, лексичної адекватності та 
граматичної коректності.
ПРН 13. Аналізувати, описувати та 
класифікувати явища, об’єкти та 
процеси, формулювати узагальнення 
на основі емпіричних даних.

Лекція, лекція-презентація, пояснення, 
евристична бесіда, навчальна дискусія, 
метод проблемного викладу, 
репродуктивний метод, публічні 
виступи, практичне заняття, 
спостереження над мовними явищами.

Усне опитування, практичні завдання, 
письмові тести

Іспит письмовий, проміжні контрольні 
роботи (тестування), поточне усне 
опитування, проектна робота, письмова 
самостійна робота, творче письмове 
завдання

Методика навчання іноземної мови

ПРН 1. Вільно спілкуватися державною, 
німецькою та англійською мовами в 
побутовій, суспільній, навчальній і 
професійній сферах й дотримуватися 
вимог культури спілкування в усній та 
письмовій формах.
ПРН 2. Володіти професійно 
орієнтованою іншомовною 
комунікативною компетенцію (мовною, 
мовленнєвою, соціокультурною, 
навчально-стратегічною) з німецької 
мови на рівні С1 та з англійської мови 
на рівні В2 відповідно до вимог 
Загальноєвропейських рекомендацій з 
мовної освіти.
ПРН 3. Ефективно використовувати у 
професійній діяльності опрацьовану 
інформацію з різних джерел.
ПРН 4. Знаходити оптимальні шляхи 
ефективної взаємодії у професійному 
колективі та з представниками інших 
професійних груп різного рівня.
ПРН 7. Знати структуру та властивості 
комунікативного процесу, специфіку 
усного та писемного мовлення, основні 
принципи та шляхи вирішення 
комунікативних завдань та вміти 
застосовувати відповідні стратегії, 
враховуючи культурно-етичні норми у 
конкретних комунікативних ситуаціях, 
зокрема і у міжнародному контексті. 
ПРН 9. Аналізувати, критично оцінювати 
та створювати тексти різних типів , 
дотримуючись параметрів 
комунікативної відповідності, цілісності, 
зв’язності, лексичної адекватності та 
граматичної коректності.
ПРН 15. Характеризувати основні 
теоретичні та практичні аспекти 
лінгвістики, літературознавства та 
перекладознавства, вільно 
користуватись базовою термінологією.
ПРН 18. Володіти методами наукового 
аналізу.
ПРН 20. Виконувати типові професійні 
завдання вчителя іноземних мов та 
літератури.

Інтерактивні лекції, кооперативне 
навчання (робота в парах, ротаційних 
трійках, малих групах), колективно-
групове навчання (обговорення 
проблем у загальному полі, аналіз 
ситуацій, вирішення проблем, 
проведення дискусій), проблемно-
орієнтоване навчання (відбір 
проблемних ситуацій, аналіз, дискусія, 
пропозиції щодо вирішення проблем), 
проектне навчання 

Усна співбесіда, усне вибіркове 
опитування, тестування, тестовий 
письмовий самоконтроль, захист 
планів-конспектів уроку, індивідуальні 
практичні завдання щодо аналізу 
навчально-методичних комплексів з 
німецької мови (типологія завдань та 
вправ розвитку граматичної 
компетенції, способи семантизації 
лексики, прийоми формування 
фонетичної компетенції, формування 
умінь та навичок у аудіюванні, 
мовленні, читанні та письмі), 
оцінювання модульної контрольної 
роботи, оцінювання результатів 
самостійної роботи, самооцінювання.

Курсова робота з методики навчання іноземної мови

ПРН 1. Вільно спілкуватися державною, 
німецькою та англійською мовами в 
побутовій, суспільній, навчальній і 
професійній сферах й дотримуватися 
вимог культури спілкування в усній та 
письмовій формах.
ПРН 2. Володіти професійно 
орієнтованою іншомовною 
комунікативною компетенцію (мовною, 
мовленнєвою, соціокультурною, 
навчально-стратегічною) з німецької 
мови на рівні С1 та з англійської мови 
на рівні В2 відповідно до вимог 
Загальноєвропейських рекомендацій з 
мовної освіти.
ПРН 3. Ефективно використовувати у 
професійній діяльності опрацьовану 
інформацію з різних джерел.
ПРН 7. Знати структуру та властивості 
комунікативного процесу, специфіку 
усного та писемного мовлення, основні 
принципи та шляхи вирішення 
комунікативних завдань та вміти 
застосовувати відповідні стратегії, 
враховуючи культурно-етичні норми у 
конкретних комунікативних ситуаціях, 
зокрема і у міжнародному контексті. 

Бесіда, дискусія, індивідуальні 
консультації, автономне навчання, 
аналіз та опрацювання емпіричного 
матеріалу

диференційований залік 
усна співбесіда, оцінювання 
індивідуальних дослідницьких завдань, 
самостійного опрацювання теоретичної 
літератури, творчої роботи з фактичним 
матеріалом
курсова робота (20-30 друкованих 
сторінок формату А4), доповідь, міні-
презентація



ПРН 9. Аналізувати, критично оцінювати 
та створювати тексти різних типів , 
дотримуючись параметрів 
комунікативної відповідності, цілісності, 
зв’язності, лексичної адекватності та 
граматичної коректності.
ПРН 15. Характеризувати основні 
теоретичні та практичні аспекти 
лінгвістики, літературознавства та 
перекладознавства, вільно 
користуватись базовою термінологією.
ПРН 18. Володіти методами наукового 
аналізу.

 


