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Загальні відомості про ОП, історію її
розроблення та впровадження

Освітня програма «Сценічне мистецтво (Театрознавство)» другого
(магістерського) рівня (далі – ОП) була розроблена на основі вже існуючої та
апробованої у попередні роки магістерської програми з театрознавства, що
пройшла акредитацію у 2009 р. У процесі розробки було враховано досвід інших
аналогічних програм в Україні та за кордоном. В основу покладено
напрацьований комплексний підхід у підготовці фахівців, які здатні вирішувати
складні професійні завдання, володіють відповідними компетентностями, мають
широкий світогляд, критично та самостійно мислять, уміють працювати у
команді, виявляти лідерські якості тощо. Навчальний план ОП було укладено
відповідно до вимог ЗВО та з урахуванням пропозицій проєкту Стандарту, який
тоді (і зараз) перебував на стадії розробки та обговорення. Гарант даної ОП
була офіційним рецензентом Стандарту, що сприяло комунікації у процесі
створення і ОП, і параметрів самого Стандарту. У процесі укладання ОП також
були враховані побажання та думки провідних вітчизняних фахівців галузі,
зокрема, докторів мистецтвознавства, професорів Н. В. Владимирової, Г. І.
Веселовської, О. Ю. Клековкіна (Київ), котрі були залучені до викладання та/або
роботи атестаційних комісій ОП. При укладанні ОП було прагнення досягти
гармонійного поєднання науково-дослідницької та практичної компонент. Для
цього були використані вже укладені раніше, згодом продовжені та переукладені
угоди про співпрацю Львівського національного університету імені Івана Франка
(далі – ЛНУ ім. І. Франка) із театральними закладами міста. Це забезпечило
відповідну базу практик та комунікацію з роботодавцями. У формуванні
комплексу дисциплін професійно-практичної підготовки було взято за взірець
відповідний навчальний план кафедри театрознавства Київського національного
університету театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого (далі – КНУ
театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого) як провідної установи. При
цьому його було істотно перероблено й адаптовано до потреб та вимог ЛНУ ім.
І. Франка, зокрема, факультету культури і мистецтв, регіональних пропозицій на
ринку праці та особливостей кадрового складу випускової кафедри. Так, у циклі
вибіркових дисциплін було введено низку дисциплін, які викладаються для
театрознавців лише в ЛНУ ім. І. Франка. У 2018 р. уперше було введено
управлінську практику. Семестрова структура навчального плану
синхронізована з навчальними планами усіх випускових кафедр факультету
задля ритмічної та злагодженої організації освітнього процесу. Під час
впровадження ОП було враховано пропозиції ЛНУ ім. І. Франка щодо рівного
доступу до освітнього процесу випускників інших навчальних закладів та інших
гуманітарних спеціальностей. Для забезпечення цих можливостей було
розроблено програму додаткового іспиту, що передбачає виявлення рівня знань
зі спеціальних дисциплін для таких абітурієнтів. ОП перебуває у стадії
становлення й розвитку, пошуку нових підходів до організації та реалізації
освітнього процесу.

*Освітня програма ОП Театрознавство.pdf

*Навчальний план за ОП Навчальний план Сценічне мистецтво Театрознавство.pdf

Рецензії та відгуки роботодавців Рцензії-відгуки.pdf
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https://bo.naqa.gov.ua/api/File/8812/Get
https://bo.naqa.gov.ua/api/File/8995/Get
https://bo.naqa.gov.ua/api/File/8845/Get
https://bo.naqa.gov.ua/api/File/9367/Get


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

Мета ОП – надати студентам поглиблені знання в галузі театрознавства з
акцентом на критичному мисленні та практичних навиках cамостійної
дослідницької діяльності, з відповідним рівнем компетентностей у сфері
мистецької та культурної аналітики, експертної роботи, усного та письмового
рецензування, публічних виступів, менеджерської роботи, керівництва
соціокультурними та театральними проєктами, управлінської праці у державних
та недержавних структурах у галузі культури та мистецтва, для професійної
діяльності у засобах масової інформації та сфері театральної педагогіки. Дана
ОП є єдиною в Україні магістерською програмою з театрознавства, що
реалізується у стінах академічного (немистецького) ЛНУ ім. І. Франка закладу,
що дозволяє розширити спектр предметів міждисциплінарного характеру,
виховувати майбутнього фахівця у наукоцентричному середовищі. Особливістю
програми є також її орієнтація на формування практичних навиків, що
забезпечується укладеними поміж ЛНУ ім. І. Франка та театральними
закладами культури міста угодами про співпрацю. Це забезпечує можливість
проведення практик та інших форм навчання безпосередньо у стінах
професійних театральних колективів.

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

Цілі ОП відповідають пункту 1.8. Статуту ЛНУ ім. І. Франка, зокрема, завданням
«...підготовки висококваліфікованих фахівців згідно з державними
замовленнями й договірними зобов’язаннями для органів державної влади та
місцевого самоврядування, державних установ, підприємств та організацій
України різних форм власності і проведення фундаментальних, прикладних
наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок». ОП
реалізує Концепцію освітньої діяльності ЛНУ ім. І. Франка, яка ґрунтується на
особистісній орієнтації освіти, формуванні національних та загальнолюдських
цінностей, створенні рівних можливостей для молоді у здобутті якісної освіти,
створенні та розвиткові цінностей громадянського суспільства. ОП орієнтована
на формування сучасного світогляду студента як члена громадянського
суспільства, на можливість вільного вибору ним дисциплін (у рамках
навчального плану), на участь у міжнародній академічній мобільності, на
системне опанування та поєднання теоретичних знань та практичних навиків
(підрозділ 3.1 Статуту). Цілі ОП відповідають Стратегії 2020 ЛНУ ім. І. Франка як
університету інноваційного, інтеграційного, відкритого, демократичного. Цілі ОП
відповідають головним засадам Положення про організацію освітнього процесу
в ЛНУ ім. І. Франка від 21.06.2018 р.



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

- здобувачі вищої освіти та випускники програми
  отримують системну освіту у сфері театрального мистецтва, зокрема, в
аналітично-експертному, науково-дослідницькому, менеджерсько-керівному,
педагогічному, просвітницькому та інших напрямах діяльності, що робить їх як
випускників конкурентноспроможними на сучасному ринку праці; у кожному з
цих напрямів студент набуває нових та вдосконалює набуті знання й уміння,
отримуючи можливість поєднувати теоретичну інформацію з набуттям
практичних навиків у сфері сучасного театрального мистецтва й театрознавчої
науки, педагогіки, мистецтвознавства; навчання орієнтовано на осмислення
студентом сучасних мистецьких процесів, на якісне оволодіння прийомами
контекстуалізації, критично-аналітичного експертного оцінювання творів
сучасного сценічного, а також образотворчого, кінематографічного мистецтв;
знання, набуті під час вивчення циклу театрознавчих дисциплін закріплюються
через організацію та проведення відповідних практик; студенти беруть участь в
радах факультету і Університету. Форми залучення: - на факультетському рівні:
студенти через студентське самоврядування є членами вчених рад факультету і
беруть участь в обговоренні та погодженні освітніх програм, навчальних ланів та
ін.; - на університетському рівні: студенти через студентське самоврядування є
членами вчених рад Університету і беруть участь в обговоренні та затвердженні
освітніх програм, навчальних ланів та ін.; - студенти є учасниками наукових
семінарів на кафедрі театрознавста та акторської майстерності.

- роботодавці
  через систему укладених угод із театральними закладами м. Львова
стейкхолдери безпосередньо залучені у навчальний процес, що сприяє
найбезпосереднішим контактам двох сторін; завдяки цьому роботодавці мають
можливість впливати на якість майбутніх фахівців відповідно до
найактуальніших вимог та запитів ринку праці; випускники володіють
компетенціями, необхідними для роботи у професійних театральних колективах,
ЗМІ, музеях та бібліотеках, пов’язаних із сценічним мистецтвом, у керівних
органах культури й мистецтва, у проєктно-мистецькій сфері, мистецьких
громадських організаціях, викладацькій діяльності; особливу увагу у процесі
навчання також приділено формуванню навиків командної роботи та лідерських
якостей випускників.

- академічна спільнота 
  відповідно до ОП студенти навчаються на засадах академічної доброчесності,
що сприяє якісним змінам у науковій етиці; у процесі навчання студент
закріплює та вдосконалює навики науково-пошукової діяльності, розвивається
як самостійний дослідник, чому сприяють участь у науковій роботі кафедри, у
всеукраїнських та міжнародних студентських конференціях; слухачі курсу мають
змогу налагодження наукових контактів з магістрантами інших українських та
закордонних ЗВО; написання та захист магістерської роботи передбачає
високий рівень опанування академічним письмом та професійною науковою
проблематикою; важливим є формування навиків ведення наукової дискусії, що
розвивається упродовж навчання та практики; випускники-магістри можуть
продовжувати навчання на докторських програмах як вітчизняних, так і
закордонних ЗВО.

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

Тенденції сучасного розвитку спеціальності пов’язані з процесами динамізації
вітчизняного театрального середовища, посиленні його відкритості,
демократичності, публічності, критичності. У процесі навчання значну увагу
приділено формуванню навиків публічних виступів, усного та письмового
критичного аналізу мистецьких подій та явищ. Студент набуває умінь
контекстуалізувати побачене та давати експертну оцінку складним творчим
процесам. У науковому сегменті зміст навчання відображає посилення
міжнародної інтеграції сучасної науки, що забезпечується уведенням в
лекційний матеріал джерел та текстів іноземними мовами, вивчення актуальних
тенденцій світового театрального мистецтва, театрознавчої науки. У ході
окремих курсів студенти опановують нові у театрознавстві методи й прийоми
аналізу, засновані на міждисциплінарності. Важливими змінами на сучасному
ринку праці щодо якості працівника є вимога його самостійності, а також
здатності безперервно навчатися, опановувати нові для себе навики й уміння,
працювати в команді – ОП також сфокусована й на розвитку цих умінь,
пропонуючи студентові значну частину самостійного опрацювання матеріалу, а
також створення групових міні-проєктів, презентацій. До безумовних сучасних
вимог ринку праці є знання державної мови, володіння на достатньому рівні
іноземною або іноземними мовами, комп’ютерна грамотність – вдосконалення
та закріплення цих умінь відбувається упродовж всього періоду навчання
студента.



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

До програмних результатів навчання уведено фахові компетенції, пов’язані із
виконанням вузькогалузевих завдань, як-от аналіз, критична та експертна
оцінка сценічного твору, володіння широким контекстом актуального
театрального життя в регіоні, Україні, за кордоном, знання історії театру та
інших видів мистецтва, зокрема й у регіональному контексті (Західна Україна) та
ін. Кожна з позицій від 12-ї до 23-ї програмних результатів навчання пов’язана із
галузевим та регіональним контекстом, оскільки передбачає вільне володіння
випускником зазначеними в них компетентностями, які у процесі навчання
найбільше формуються на основі спостереження, аналізу, безпосередньо участі
в житті театрального середовища Львова й регіону. Випускник вільно
орієнтується у специфіці театральних колективів міста й регіону, може
проаналізувати особливості чинного репертуару, естетичні тенденції, притаманні
театрам Західної України, спираючись, зокрема, на знання з історії театральної
справи в регіоні.

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

Під час укладання ОП було враховано досвід українських мистецьких ЗВО: КНУ
театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого та Харківського
національного університету мистецтв ім. І. Котляревського (далі – ХНУМ ім. І.
Котляревського), у яких діють ОП за тим самим шифром. Зокрема, відбулось
узгодження професійно-орієнтованої складової програмних результатів,
фахових компетенцій випускників. Було здійснено заходи із забезпечення
національної академічної мобільності. Також вивчено досвід польських
(Яґеллонський університет, Театральна академія ім. А. Зельверовича,
Вроцлавський університет), чеських (Празька академія мистецтв, Празький
університет) ЗВО. ОП забезпечує студентам релазацію міжнародної академічної
мобільності за програмою Erasmus.

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

У зв’язку із відсутністю стандарту вищої освіти для спеціальності «Сценічне
мистецтво. Театрознавство» ОС «Магістр» при розробці ОП брався за основу
проект стандарту. Загалом результати навчання ОП відображають положення
висвітлені у проекті стандарту.

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною
спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній,
поясніть, яким чином визначені ОП програмні
результати навчання відповідають вимогам
Національної рамки кваліфікацій для
відповідного кваліфікаційного рівня?

Програмні результати навчання відповідають вимогам сьомого (магістерського)
рівня Національної рамки кваліфікацій у цілому та відповідно до присутніх у ній
складових. ОП скерована до формування у студента здатності розв’язувати – у
процесі навчання та після його завершення – складні завдання і проблеми у
галузі театрального мистецтва й театрознавтсва, через проведення самостійних
досліджень та введення інноваційних підходів за умов та вимог невизначеності.
Програмні результати ОП передбачають здобуття випускником спеціалізованих
концептуальних знань, пов’язаних із найсучаснішими здобутками у цій сфері
діяльності, розвиток критичного мислення в межах галузі та на помежів’ї з
іншими науковими дисциплінами (мистецтвознавство, кінознавство,
літературознавство, філософія, культурологія тощо). У процесі навчання та
написання магістерської роботи студент-магістрант формує, розвиває та
закріплює аналітично-дослідницькі здатності та інструменти для розв’язання
наукових проблем, інноваційних впроваджень нових знань та ін. Завдяки
набутим знанням та практиці випускник здатен вирішувати конректні проблеми
наукового чи театрально-критичного формату в нових для себе середовищах та
за умов неповноти інформації, оскільки його компетенції має бути достатньо
для самостійного аналізу, контекстуалізації та оцінювання того чи іншого явища,
події, процесу. Також випускник ОП отримує навики однозначного донесення до
аудиторії своїх знань, концепцій у різних форматах, жанрах та способах
презентації, для різної аудиторії: як фахової, так і найширшої. Набуття навиків
педагогічної діяльності у теоретичному та практичному аспектах забезпечує
його уміння доносити знання до аудиторії, зокрема, до осіб, які є учнями,
студентами або слухачами різних освітніх програм та проєктів. Також магістрант
формує в собі здатності лідера та/або учасника команди, здатен брати на себе
відповідальність до роботу певної групи, відділу, планувати цю роботу,
перебувати на відповідних керівних посадах, здійснювати адміністрування,
ставити цілі та досягати їх у командній або індивідуальній роботі. Випускник ОП
також набуває умінь самонавчання, самоорганізації та орієнтований на
подальше розширення власних компетенцій, навчання. Випускники даної ОП є
одними з найважливіших фахівців у театральній сфері, оскільки рівень їхньої
компетентності дозволяє інноваційно вирішувати складні професійні завдання,
бути динамічними у саморозвитку та сприяти розширенню театрально-
педагогічної та науково-театрознавчої сфери діяльності.

2. Структура та зміст освітньої програми



Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)? 90

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

66

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

24

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

Зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності. Так,
фахово орієнтовані дисципліни пов’язані безпосередньо з теоретичним змістом
предметної області. Зокрема, такі предмети як «Сучасні контексти театрально-
критичного процесу», «Організація, планування, управління театральною
справою», «Постколоніальні студії в театрознавстві», «Магістерський семінар»,
«Методика викладання театрознавчих дисциплін» забезпечують розкриття
закономірностей формування та розвитку суспільних відтворювальних процесів
у галузі культури і мистецтва, театрального зокрема; забезпечують системність
комплексних знань з різних видів сценічного мистецтва, їх зв’язок із
соціокультурними явищами; сприяють усвідомленню законів теорії та практики
сценічного мистецтва, оволодінню комплексом знань для викладацької
діяльності у ЗВО; набуття основного комплексу знань з адміністрування та
менеджменту у сфері культури й мистецтва. Під час лекційних та семінарських
занять здобувачі вищої освіти опановують методи, методики та технології
аналізу і синтезу явищ в галузі культури і мистецтва; дослідницькі методики в
галузі історії та теорії театру; методики оцінювання, моделювання та
прогнозування процесів у сценічному мистецтві; ситуаційні методики – вміння
проводити аналіз конкретної проблеми і знаходити альтернативні дії.
Магістерський семінар скерований на розвиток самостійного наукового
мислення студента, інноваційних методів, різних форм академічного письма у
процесі пошуку та розкриття нових театрознавчих наукових тем і проблем,
дослідженню яких присвячено магістерські роботи випускників. Надвичайно
важливими у фаховому формуванні магістра посідають педагогічна
(асистенська) та виробнича (управлінська) практики, що проходять як у стінах
ЛНУ ім. І. Франка, так і відповідно до укладених угод – на базі театрів, різних
установ культури Львова. Якісну підготовку педагогічної складової забезпечують
чотири дисципліни загальнотеоретичного та практичного характеру: «Педагогіка
вищої школи», «Методика викладання фахових дисциплін», «Лекторська
майстерність», «Педагогічна практика» – що допомагають студентові поетапно
сформувати необхідні лекторські та педагогічні навики саме у сегменті
викладання фахових дисциплін. У рамках предметів ОП, які формують широкий
освітній та культурний світогляд слухачів («Сучасне образотворче мистецтво»,
«Постмодернізм», «Інтелектуальна власність»), також обов’язково
акцентуються питання, пов’язані безпосередньо із фаховими проблемами, що
дозволяє випускнику комплексно підходити до розуміння складних професійних
питань і володіти різнобічними знаннями та підходами до їхнього розв’язання.

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

Формування індивідуальної освітньої траєкторії для здобувачів вищої освіти
забезпечується відповідно до чинного Закону України «Про вищу освіту»
(пунктів 9–11 статті 1, цього Законі). Для студента може бути реалізовано
індивідуальний план навчання, базований на врахуванні його потреб та
можливостей. Згідно з цим планом студент отримає належні знання та набуде
компетенцій відповідно до програмних результатів навчання даної ОП у
бажаний або доступний для нього спосіб. Для цього здобувач вищої освіти
повинен подати заяву та документи, які аргументують причини переходу на
індивідуальний план навчання. Питання розглядається на Вченій раді
факультету та затверджується її рішенням. Також складові індивідуальної
траєкторії присутні у самому процесі навчання – зокрема, через вибірковість
дисциплін, варіативність тематики семінарських та магістерських робіт.



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

У структурі навчального плану ОП присутній цикл вибіркових дисциплін
загальною кількістю 24 кредитів ЄКТС, які студент обирає у двох навчальних
семестрах. Його складають дванадцять навчальних дисциплін, з яких студент
може обрати шість: три у першому семестрі та три – у другому. Перелік
пропонованих вибіркових дисциплін передбачає широкий спектр зацікавлень
студента: від предметів загальної підготовки або суміжних дисциплін – до
вузькофахових. Таким чином слухач може розширювати свої знання у двох
сегментах навчальної програми. Право здобувача вищої освіти на вибір
реалізується повною мірою. До вибіркових дисциплін загальної підготовки
належать «Постмодернізм», «Соціологія», «Інтелектуальна власність»,
«Конституційне право», «Лекторська майстерність». До суміжних дисциплін
входять «Сучасна українська література», «Сучасна світова література»,
«Сучасне кіномистецтво (практикум)». Слід зауважити, що кожна з цих
дисциплін так чи інакше пов’язана із театральним процесом, теорією та
практикою театру, тому сприяє не лише набуттю загальних знань, а й розширює
професійну компетентність випускника. Професійно орієнтовані дисципліни, що
поглиблюють знання у сфері театрознавства: «Організація, планування,
управління театральною справою», «Постколоніальні студії в театрознавстві»,
«Історія театральної педагогіки в Україні». Ці дисципліни забезпечують
світоглядну та фахову підготовку студентів як у науково-дослідницькій, так і
керівній, практичній сферах діяльності. Дві вибіркові дисципліни «Лекторська
майстерність» та «Організація, планування, управління театральною справою»
мають безпосереднє продовження у практиках, що відбуваються у третьому
навчальному семестрі: «Педагогічній (асистенській)» та «Виробничій
(управлінській)». Тому зазвичай студенти обирають ці дисципліни, прагнучи
отримати максимально повний комплекст теоретичних знань і практичних
навиків. Положення про організацію освітнього процесу:
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf);
Положення, яке регламентує порядок вибору дисциплін:
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/2015-12-31-polozhennia.pdf

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

Головним періодом набуття практичних навиків випускників є низка практик, що
відбуваються у третьому навчальному семестрі. Виробнича (управлінська)
практика безпосередньо пов’язана з курсом «Організація, планування та
управління театральною справою» та має на меті розвиток навиків праці у
керівному складі театральних та інших закладів культури. Практика передбачає
безпосереднє знайомство та участь студента у заходах з планування
виробничої діяльності театру, керівництва його структурними підрозділами, а
також участі у проєктній діяльності. Студент у рамках практики може
реалізувати власний проєкт або стати учасником будь-якого іншого проєкту.
Інша практика – «Педагогічна (асистенська)» проходить на базі кафедри
театрознавства та аткорської майстерності із залученням
загальноуніверситетських кафедр педагогіки та психології. Практика покликана
закріпити безпосередньо у викладацькій діяльності набуті знання із трьох курсів:
«Педагогіка вищої школи», «Методика викладання театрознавчих дисциплін» та
«Лекторська майстерність». Практиканти в рамках практики проводять відкриті
лекційне та семінарське заняття, готують повний комплект документації,
заявлений у Положенні про практику. У процесі аудиторного навчання також
передбачено розвиток і закріплення практичних навичок (аналізу, публічного
виступу, критичної, проєктної, управлінської та ін. діяльностей), які формуються
під час семінарських і практичних занять, а також у час самостійної роботи
студента.

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити
набуття здобувачами вищої освіти соціальних
навичок (soft skills) упродовж періоду навчання,
які відповідають цілям та результатам навчання
ОП результатам навчання ОП

Під час навчання та проходження практик відповідно до результатів навчання
ОП студент набуває важливих соціальних навичок, зокрема у царині
комунікування у різних середовищах та за різних обставин, керівницва,
командної роботи, оцінювання проблемних ситуацій та їхнього розв’язку,
культури проявів емоційних станів, сприйняття критики та ін. Особливо
важливими є набуття в рамках дисциплін «Сучасні контексти театрально-
критичних процесів» навичок публічного аналізу та експертного оцінювання
театрального продукту, що завжди пов’язане із людським фактором та умінням
фахово висловлювати власну позицію. Набуття лідерських навиків,
відповідальності за роботу групи, уміння бути виконавцем і керівником,
спілкуватися із представниками різних вікових, соціальних та інших категорій
розвиваються під час дисциплін «Педагогіка вищої школи», «Організація,
планування та управління театральною справою», «Методика викладання
театрознавчих дисциплін», «Лекторська майстерність». Важливою складовою у
процесі підготовки працівника сфери театрального мистецтва, театрознавства
зокрема, є категорія професійної етики, на яку звертається постійна увага та
навики якої закріплюються упродовж усього періоду навчання.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги
відповідного професійного стандарту?

Стандарт відсутній.



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

Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин, що включають у себе як
аудиторну, так і самостійну роботу. Для регулювання обсягу окремих освітніх
компонентів та фактичного навантаження здобувачів вищої освіти навчальний
заклад проводить моніторинги, анкетування студентів. Норми студентського
навантаження визначаються Положенням про освітню діяльність ЛНУ ім. І.
Франка та є обов’язковими для планування й виконання в рамках ОП. Згідно з
ОП аудиторне навантаження студентів складає 576 год., на самостійну роботу
студентів – 2124. Загалом, навтаження по навчальних дисциплінах розподілено
рівномірно. 20 кредитів ЄКТС (600 год.) виділено на практики та написання
магістерської роботи, на ці види робіт передбачено виділення не пов’язаного із
аудиторними заняттями часу. Самостійна робота враховується в процесі
підготовки до семінарських занять при детальному висвітленні питань освітньої
компоненти. Положення про організацію освітнього процесу:
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf

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

Підготовка за дуальною формою освіти не здійснюється.

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

http://admission.lnu.edu.ua/guide/guidelines-for-admission-2019/

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

Форма та зміст вступних випробовувань відповідають рівневі вхідних
компетентностей, потрібних для того, аби розпочати навчання на ОП. У
контексті магістерської програми вступні випробування складаються з іспиту з
іноземної мови та фахового вступного іспиту з театрознавства, за якими
приймаються для вступу на програму, а також коефіцієнту для обрахунку
конкурсного балу. Коефіцієнт компоненту вступного іспиту з театрознавства
становить 50%. Існує система «перехресного вступу» на навчання для здобуття
ступеня магістра за спеціальністю 026 «Сценічне мистецтво. Театрознавство»
на основі ступеня бакалавра чи магістра, здобутих за іншою спеціальністю, за
умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням
середнього бала документа про вищу освіту бакалавра чи магістра. Додаток до
Правил прийому, у якому визначені мінімальні бали ЗНО (для магістерських
програм) http://admission.lnu.edu.ua/guide/guidelines-for-admission-2019/. Додаток
4 до «Правил прийому»: http://admission.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/02/rules-add-04.pdf

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

Визначено чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих
в інших закладах освіти, зокрема під час академічної мобільності, що
відповідають Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти у
Європейському регіоні (Лісабон, 1997 р.)
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_308, є доступними для всіх учасників
освітнього процесу та яких послідовно дотримуються під час реалізації ОП.
Варто зауважити, що ідеться не лише про правила визнання результатів
навчання, здобутих в іноземних ЗВО. Здобувачі вищої освіти можуть здобувати
окремі РН також і у вітчизняних ЗВО (через проходження окремих ОК або
сертифікатних програм у статусі слухача), і такі РН також можуть бути
предметом визнання. Документи, якими ЛНУ ім. І. Франка регулює питання
визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО: положення про
академічну мобільність (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf); положення про визнання
іноземного диплому (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2017/05/reg_others_docs.pdf); положення про порядок
поновлення на навчання (інформація в положенні про організацію освітнього
процесу 1 абзац на 18 стор.: http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf та порядок поновлення 2019
р.: http://admission.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/05/renewal-and-transfer-
process.pdf

http://admission.lnu.edu.ua/guide/guidelines-for-admission-2019/


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

У 2018 н. р. серед абітурієнтів були випускники львівської філії Київського
національного університету культури і мистецтв із дипломами бакалавра за
фахом «Режисура телебачення». Вони успішно пройшли передбачений
Правилами прийому додатковий вступний іспит (співбесіду), за підсумками
якого їх було допущено до складання фахового вступного іспиту з
театрознавства. За таким самим принципом щороку на ОП вступають
випускники інших гуманітарних спеціальностей та напрямів: «Педагогіка» (у
2018 р.), «Філологія» (у 2019 р.), для яких Правилами прийому передбачено
можливість вступу.

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

Визначено чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих
у неформальній освіті, що є доступними для всіх учасників освітнього процесу
та яких послідовно дотримуються під час реалізації ОП. Відсутність
нормативного регулювання цих питань на загальнодержавному рівні не є
перешкодою для запровадження відповідних процедур, адже згідно з частиною
третьою статті 2 Закону України «Про освіту» суб’єкт освітньої діяльності має
право самостійно приймати рішення з будь-яких питань у межах своєї автономії,
визначеної цим Законом, спеціальними законами (до яких належить Закон
України «Про вищу освіту») та/або установчими документами, зокрема з питань,
не врегульованих законодавством. Положення про визнання та
перезарахування результатів навчання учасників академічної мобільності в ЛНУ
ім. І. Франка: http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/reg-academic-
mobility.pdf

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

Студенти мають можливість проходити навчання за програмами та
стажуваннями у неформальній освіті. Так, випускниця 2018 р. в рамках
Виробничої (управлінської) практики пройшла стажування у Львівському
міському відділі культури, що було їй зараховано як додаткові бали в
підсумковому оцінюванні практики. Також студентів заохочують до
волонтерської діяльності у рамках професійної театральної сфери (у вільний
від аудиторних занять час), що істотно розширює їхні навики та уміння. Підсумки
таких самостійних стажувань/волонтаріату впливають на рішення
стипендіальних комісій при наданні державних стипендій студентам.

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

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

Форми та методи навчання на ОП відповідають «Положенню про організацію
освітнього процесу в ЛНУ ім. І. Франка» від 2 липня 2018 р. Навчання
відбувається лише на очній формі навчання. Освітній процес відбувається у
чотирьох формах: навчальні заняття, самостійна робота, практична підготовка,
контрольні заходи. Головними формами навчальних занять і викладання є
лекції, практичні та семінарські заняття, консультації. практики та контрольні
заходи. Серед лекцій домінують діалогічні форми викладання, які, окрім
отримання нових знань, сприяють розвитку критичного мислення студентів, їхніх
комунікативних навиків, здатності виявляти, окреслювати проблеми та
пропонувати шляхи розв’язань складних ситуацій. Ці уміння закріплюються під
час практичних та семінарських занять, що поєднуються із лекційними курсами
та дозволяють системно й різнобічно формувати загально-наукові та фахові
компетентності. Окреме місце посідають лекції-візуалізації, що передбачають
посилене використання візуальних матеріалів та технічних засобів навчання.
Під час проходження практик студент у нових для себе обставинах розвиває та
вдосконалює набуті під час навчального процесу знання й уміння.



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

Студентоцентричність навчання на ОП забезпечується низкою заходів та засад.
Не останню роль у цьому відіграють кількісні показники – а саме
малочисельність груп, завдяки чому кожен зі студентів отримує належну увагу
педагога та має змогу розвиватися індивідуально за підтримки та сприяння
викладачів. Відбувається посилення ролі студента як учасника процесу
навчання – від пасивного слухача, до активного, який може частково впливати
на процес отримання знань, компетенцій і навичок. В основі
студентоцентричного навчання на ОП лежить прагнення акцентувати увагу
слухачів не лише на здобутті певного комплексу знань, а насамперед – на
формуванні їхніх конкретних практичних умінь, навичок, компетентностей,
здатності розв’язувати складні професійні задачі, часто нестандартні, пов’язані
із самостійними експертними оцінками, критичними спостереженнями та
висновками, науково-дослідницьким пошуком та ін. Також студенти мають
можливість вибору індивідуальних траєкторій навчання, обирати дисципліни
циклу вільного вибору. Окрему увагу приділяється формуванню у студентів
надзвичайно актуальних сьогодні умінь: працювати в команді, вчитися упродовж
життя, діяти у нетипових ситуаціях, бути стресостійким, відповідальним, готовим
до змін тощо. Проводились опитування студентів щодо організації навчання в
Університеті та щодо методів та форм навчання (травень, 2019 р.).

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

В основі методів навчання і викладання на ОП лежать принципи академічної
свободи, а саме: кожному учаснику освітнього процесу забезпечено
незалежність та свободу слова, творчості, педагогічної, наукової, науково-
педагогічної діяльності. У процесі виховання майбутнього театрального
аналітика, експерта, критика, керівника надзвичайно важливим є створення
середовища, орієнтованого на максимальний вияв самостійності та
незалежності студента. Домінування діалогічних методів під час лекційних
занять, орієнтування практичних занять і семінарів на розвиток самостійних
умінь та навиків слухачів, зосередженість на формуванні у студентів досвіду
незалежних експертних оцінювань тих чи інших явищ театрально-критичного
процесу, здобуття студентами методологічного інструментарію низки сучасних
суміжних гуманітарних дисциплін із посилено критичними та деконструюючими
знаряддями дозволяють реалізовувати на практиці принципи академічної
свободи.

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

Усім учасникам освітнього процесу своєчасно надана доступна і зрозуміла
інформація щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та
критеріїв оцінювання в межах окремих освітніх компонентів (у формі силабуса
або в робочій програмі навчальної дисципліни), що дозволяє роз’яснювати
взаємну відповідальність викладача і студента. В силабусі представляються
процедури (у т.ч. стосовно deadlines і принципів оцінювання), політика (включно
з політикою академічної доброчесності) та зміст курсу, а також календар його
виконання, озвучені вимірювані цілі, які викладач ставить перед своєю
дисципліною. Інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів
навчання, порядку та критеріїв оцінювання в межах кожної дисципліни
доводиться до відома слухачів на початку навчального процесу. За це
відповідальні викладачі дисциплін.



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

Головним дослідницьким проєктом на ОП є магістерська робота, яку виконує і
захищає кожен студент на закінчення третього семестру. До цього упродовж
перших двох семестрів робота над магістерською роботою відбувається в
рамках щотижневого магістерського семінару. Також дослідницьку складову
містять лекційні курси: «Сучасні контексти театрально-критичного процесу»,
«Постколоніальні студії в театрознавстві», «Постмодернізм», «Образотворче
мистецтво» та ін. Певними етапами такої дослідницької роботи, яка
розгортається упродовж навчального процесу, є створювані студентами есеї,
наукові повідомлення, окремі статті, тексти доповідей на конференціях. Слухачі
ОП є незмінними учасниками щорічної Міжнародної наукової студентської
театрознавчої конференції, що відбувається на базі кафедри. Також вони
беруть участь у Всеукраїнських (Харків, Київ) та Міжнародних студентських
конференціях, круглих столах молодих науковців тощо. Зазвичай саме на таких
наукових заходах проходять апробацію перші результати студентських
досліджень, у ході дискусій та обговорень формуються їхні навички
обґрунтованого захисту своїх напрацювань та ведення наукового діалогу.
Студени є незмінними слухачами наукових конференцій, круглих столів,
семінарів, що проводяться силами їхніх викладачів, а також у рамках
загальнофакультетських та загальноуніверситетських подій. Наприклад,
здобувачі ОП були залучені до проведення та організації, а також участі в
обговореннях доповідей під час Перших наукових театрознавчих читань пам’яті
професора Ростислава Пилипчука (28.02–01.03.19). Вони є незмінними
учасниками щорічних березневих наукових сесій Театрознавчої комісії НТШ,
низки інших наукових акцій. У викладанні фахових та вибіркових дисциплін
використовуються наукові здобутки працівників кафедри: статті та монографії
(напр., М. Гарбузюк «Образ України у польському театральному дискурсі ХІХ
століття: стратегії та форми репрезентації»; С. Максименко: «Український театр
міста Львова – Львівський оперний театр» та ін.); окремі розділи цих же авторок
у колективній монографії «Нариси історії інонаціонального театру в Україні ХХ
століття». Разом із викладачами – театральними експертами – студенти беруть
участь у фестивальних обговореннях, у написанні рецензій та театрально-
критичних статей у ЗМІ. Доповіді студентів та викладачів ОП отримують високі
оцінки науково-дослідних та інших театральних інституцій. Зокрема, студенти та
викладачі ОП є учасниками наукових конференцій в Інституті проблем
сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України, в ХНУМ ім. І.
Котляревського, КНУ театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого та ін. У
2019 р. студенти та викладачі ОП увійшли до складу експертної групи
Львівського міжобласного відділення Національної спілки театральних діячів
України, яка присуджувала премії до Міжнародного дня театру діячам сцени
міста й регіону. У 2019 р. студенти ОП брали участь в організаційних заходах під
час проведення Міжнародного театрального фестивалю «Золотий лев».



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

Педагогічні, науково-педагогічні, наукові працівники (далі – викладачі)
оновлюють зміст освіти на основі наукових досягнень і сучасних практик у
відповідній галузі. Викладачі оновлюють свої курси з точки зору методів
викладання та матеріалів для підготовки. Оновлення змісту освітніх компонентів
викладачами відбувається відповідно до актуальних викликів сучасного
театрального процесу й науки, що посідає важливе значення у формуванні
навчального процесу. У вихованні майбутнього фахівця-театрознавця саме його
володіння специфікою та інструментами сучасних виробничих, креативних,
наукових процесів визначає його конкурентноздатність на ринку праці й
подальшого навчання. Саме на це, зокрема, скерована одна з чільних
навчальних дисциплін «Сучасні контексти театрально-критичного процесу»,
зміст та форми якої безпосередньо пов’язані із найсучаснішими осягненнями та
явищами театральної культури й життя. Семінарські заняття з цієї дисципліни
відбуваються на матеріалах проведених театральних фестивалів, студенти з
викладачами відвідують тематичні круглі столи та беруть участь в обговореннях
вистав, у написанні рецензій на прем’єрні спектаклі та вистави чинного
репертуару. Виховуючи театрального аналітика, викладачі обов’язково
включають як навчальні матеріали статті провідних театральних критиків
України та зарубіжжя, організовують зустрічі із провідними театральними
діячами, митцями, критиками, дослідниками театрального мистецтва. Ще
однією важливою світоглядною, фаховою та інноваційною дисципліною є
«Постколоніальні студії в театрознавстві». Програма дисципліни передбачає
опрацювання зі студентами найсучасніших праць з теорії та практики
постколоніальних студій – гуманітарної міждисциплінарної галузі, що активно
розвивається. Послуговуючись новітніми методологічними інструментами
компаративістики, імагологічних студій, гендерних студій, студій над пам’яттю та
травмою, студенти набувають нових підходів в аналізі театральних явищ. Не
менш важливою компонентою курсу є світоглядна, скерована до формування у
студента критичного мислення, здатності виявляти та аналізувати імперські,
колоніальні дискурси у творах драматургії та сценічного мистецтва. У рамках
цієї дисципліни для магістрантів у другому семестрі 2019–2020 н. р.
заплановано проведення низки семінарських занять спільно із Фулбрайтівською
стипендіаткою, викладачкою Стетсонського університету (Флорида, США),
Мейгіл Фавлер, дослідницею радянської театральної культури. Із не меншою
скерованістю до актуальних питань сьогодення укладено й оновлено програму
дисципліни «Організація, планування, управління театральною справою». У
викладанні поєднано теоретичну складову із підкреслено актуальною
практичною. Зокрема, для проведення семінарів та практичних занять залучено
молоду фахівчиню, випускницю цієї ж кафедри, яка успішно спеціалізується у
проєктній театральній діяльності та має особистий значний досвід реалізації
театральних проєктів.

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

Студенти та викладачі кафедри щорічно мають змогу проходити стажування у
закордонних ЗВО відповідного профілю згідно з угодами про співпрацю поміж
ЛНУ ім. І. Франка та закордонними ЗВО. Традиційними є стажування у
Вроцлавському університеті, Яґеллонському університеті, Варшавському
університеті. Водночас студенти та викладачі названих закордонних ЗВО, а
також низки інших, регулярно приїжджають за програмами обміну на кафедру
театрознавства та акторської майстерності. За спільною участю обох сторін
відбуваються міжнародні конференції, круглі столи, а у 2020 році заплановано
проведення Міжнародної театрознавчої олімпіади. Всіляко підтримується участь
магістрантів-театрознавців зі Львова у міжнародних наукових та театральних
заходах. Так, у червні 2019 р. студенти кафедри театрознавства та акторської
майстерності були учасниками міжнародної студентської наукової конференції у
Яґеллонському університеті. У журналі «Просценіум» регулярно друкуються
звіти студентів про відвідини польських та інших зарубіжних ЗВО, а також
публікуються найкращі роботи студентів з-за кордону з актуальних питань
театрознавства. Посилання на сайт щодо інформації про інтернаціоналізацію:
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/07/reg_dep-intrels.pdf;
http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/internationa-
cooperation/

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



Опишіть, яким чином форми контрольних
заходів у межах навчальних дисциплін ОП
дозволяють перевірити досягнення програмних
результатів навчання?

Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є
чіткими, зрозумілими, дають можливість встановити досягнення здобувачем
вищої освіти результатів навчання для окремого освітнього компонента та
освітньої програми в цілому, а також оприлюднюються заздалегідь.
Упровадження кредитно-модульної системи навчання передбачає раціональний
поділ навчального матеріалу дисципліни на модулі й перевірку якості засвоєння
теоретичного і практичного матеріалу кожного модуля, використання ширшої
шкали оцінювання знань, вирішальний вплив суми балів, одержаних упродовж
семестру, на підсумкову оцінку. Оцінювання навчальних досягнень студентів
здійснюється за системою ECTS та національною шкалою оцінювання.
Поточний контроль – усне та письмове опитування, оцінка роботи в малих
групах, тестування, захист індивідуальних завдань. Підсумковий контроль –
екзамени та заліки з урахуванням накопичених балів поточного контролю.
Державна атестація – складання комплексного атестаційного екзамену. Ці
форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють
перевірити досягнення програмних результатів навчання, забезпечити
навчально-виховний зв’язок між викладачами та студентами, управляти
навчальною мотивацією студентів, забезпечити оцінку результатів навчання
здобувачів вищої освіти на проміжних або заключному етапах їхнього навчання.
Державна атестація здобувачів вищої освіти проводиться екзаменаційною
комісією після виконання програми підготовки у межах навчальних дисциплін
ОП. Основним завданням державної атестації є встановлення відповідності
рівня якості підготовки випускників вимогам стандартів вищої освіти. Форма
державної атестації (захист кваліфікаційної роботи) визначається навчальним
планом згідно з вимогами ОП. Для перевірки якості навчального процесу
використовується віртуальне навчальне середовище Moodle. Положення про
організацію освітнього процесу: lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-
6e18062115060-1.pdf Положення про опитування студентів працівників,
викладачів, випускників та роботодавців щодо якості освітнього процесу:
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf
Посилання на сайт із розміщенням розкладу атестаційних тижнів (сесій):
http://kultart.lnu.edu.ua/academics/bachelor; https://www.facebook.com/profile.php?
id=100011384351668

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

Чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів забезпечується завдяки
визначенню чіткого розподілу балів оцінювання у різних форм контролю.
Розподіл балів визначений у робочій програмі дисципліни. Структура питань, які
виносяться на підсумковий контроль оприлюднюються заздалегідь, контрольні
питання обговорюються, всі неточності усуваються на заняттях або
консультаціях. Розподіл балів за формами навчання доноситься до студентів
лектором на перших заняттях. Систему оцінювання рівня знань при поточному
контролі визначає кафедра. Форма проведення контролю та критерії
оцінювання визначаються рішенням кафедри театрознавства та акторської
майстерності. Прозорість і зрозумілість форм контрольних заходів для
здобувачів вищої освіти досягається через: Положення про організацію
освітнього процесу: http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-
6e18062115060-1.pdf Положення про організацію освітнього процесу:
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf
Положення про опитування студентів працівників, викладачів, випускників та
роботодавців щодо якості освітнього процесу: http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf

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

Форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП подано у
силабусах, робочих програмах навчальних дисциплін та завдань для
контрольних заходів й доводяться до відома студентів на першому занятті.
Терміни проведення екзаменаційної сесії визначають у наказі Ректора. Розклад
занять доводять до відома викладачів та студентів не пізніше, ніж за місяць до
початку екзаменаційної сесії. Інформація щодо розкладу атестаційних тижнів
(сесій) та ЕК подається на сайті факультету культури і мистецтв, facebook
сторінці факультету та дошці оголошень, що знаходиться в навчальному корпусі
(вул. Валова, 18). Посилання на сайт із розміщенням розкладу атестаційних
тижнів (сесій): http://kultart.lnu.edu.ua/academics/bachelor;
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011384351668

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

Стандарт відсутній.



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

Визначено чіткі та зрозумілі правила проведення контрольних заходів, що є
доступними для всіх учасників освітнього процесу, які забезпечують
об’єктивність екзаменаторів, зокрема охоплюють процедури запобігання і
врегулювання конфлікту інтересів, визначають порядок оскарження результатів
контрольних заходів та їх повторного проходження, і яких послідовно
дотримуються під час реалізації освітньої програми. Систему оцінювання рівня
знань за видами робіт при поточному контролі визначає робоча програма
навчальної дисципліни та силабус. Також студент може отримати заохочувальні
бали за призові місця у Всеукраїнських і Міжнародних олімпіадах та конкурсах
наукових робіт, наукові публікації, участь у наукових конференціях, роботі
студентських наукових гуртків тощо – у порядку, визначеному рішенням Вченої
ради ЛНУ ім. І. Франка. Такі бали додають до загальної оцінки за навчальну
дисципліну. Одне і те ж досягнення не може бути підставою одержання
заохочувального та додаткового бала, визначеного Додатком № 2 Правил
призначення академічних стипендій у ЛНУ ім. І. Франка. Документи, що містять
процедуру проведення контрольних заходів, порядок оскарження процедури
проведення результатів контрольних заходів:
http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/education-
process/

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

Студент вважається допущеним до семестрового контролю з конкретної
навчальної дисципліни (семестрового екзамену, захисту практики, курсової
роботи), якщо він виконав всі види робіт, передбачені робочою навчальною
програмою дисципліни, набравши не менше балів, ніж визначена Вченою радою
факультету межа незадовільного навчання. Форма проведення семестрового
контролю (усна, письмова, комбінована, тестування тощо), зміст і структура
екзаменаційних білетів (контрольних завдань) та критерії оцінювання
визначаються рішенням відповідної кафедри і є обов’язковою складовою
навчально-методичного комплексу дисципліни. Об’єктивність проведення іспиту
забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань,
підрахунок результатів тощо) та відкритою інформацією про них, єдиними
критеріями оцінки. У випадку конфліктної ситуації, за мотивованою заявою
студента чи викладача, деканом факультету створюється комісія для
проведення контрольного заходу, до якої входять: завідувач кафедри, викладачі
відповідної кафедри, представники деканату, студентської ради та
профспілкового комітету студентів факультету. Діє в Університеті комісія з
питань етики та професійної діяльності:
http://council.lnu.edu.ua/committees/ethics_commitee/ На ОП таких процедур не
було.

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

Терміни проведення екзаменаційної сесії визначають у наказі Ректора.
Студентам, які отримали під час семестрового контролю не більше трьох
незадовільних оцінок, дозволяють ліквідувати академічну заборгованість.
Термін ліквідації академічної заборгованості для таких осіб встановлюється не
пізніше ніж початок наступного навчального семестру згідно з навчальним
планом за відповідною спеціальністю. У разі, коли у визначений термін
академічна заборгованість не ліквідована, студент підлягає відрахуванню, крім
випадків, передбачених у розділі 8 Положення. Ліквідація академічної
заборгованості здійснюється через повторне складання екзаменів і заліків не
більше двох разів з кожної дисципліни: один раз викладачеві, другий – комісії,
яку створює декан факультету і до складу якої обов’язково входить лектор.
Студенти, які не з’явились на екзамени без поважних причин, вважаються
такими, що одержали незадовільну оцінку. Якщо студент за осінній семестр (І,
III, V, VII, IX) не виконав навчальну програму в повному обсязі, то – за
погодженням із кафедрою – він може пройти повторне вивчення окремих
дисциплін. Положення про порядок проходження повторного навчання
(організацію освітнього процесу): http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/02/reg_repeated_cources.pdf

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

У разі, якщо студент не погоджується з оцінкою, яку отримав під час
семестрової підсумкової атестації, він має право в день оголошення результатів
підсумкового оцінювання звернутися в деканат факультету з відповідною
апеляційною заявою. Процедура апеляції проводиться за вмотивованою заявою
студента на імя декана факультету, який скликає апеляцію. 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 форми та зміст визначає Положення про екзаменаційну комісію в
ЛНУ ім. І. Франка: http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-
tomorrow/documents/comissions-documents/



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

У ЛНУ ім. І. Франка визначено чіткі та зрозумілі політику, стандарти і процедури
дотримання академічної доброчесності, яких послідовно дотримуються всі
учасники освітнього процесу під час реалізації ОП. Заклад вищої освіти
популяризує академічну доброчесність (насамперед через імплементацію цієї
політики у внутрішню культуру якості) та використовує відповідні технологічні
рішення як інструменти протидії порушенням академічної доброчесності.
Положення про забезпечення академічної доброчесності в ЛНУ ім. І. Франка є
складовою частиною внутрішньої нормативної бази системи забезпечення
якості вищої освіти та якості освітньої, наукової, науково-технічної, мистецької
та інноваційної діяльності та розроблено з метою підвищення рівня освіти,
наукових досліджень, дотримання вимог наукової етики та запобігання
академічного плагіату в ЛНУ ім. І. Франка. Положення про організацію
освітнього процесу в ЛНУ ім. І. Франка: http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf; Положення про
забезпечення академічної доброчесності у ЛНУ ім. І. Франка:
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf

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. Забезпечення академічної доброчесності на ОП здійснює завідувач
кафедри.

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

Забезпечення академічної доброчесності є частиною внутрішньої системи
забезпечення якості ЛНУ ім. І. Франка. Для дотримання культури академічної
доброчесності організації освітнього процесу, наукової діяльності, розвитку
інтелектуального, особистісного потенціалу наукових, науково-педагогічних,
педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти структурні підрозділи ЛНУ
ім. І. Франка проводять комплекс профілактичних заходів, а саме: - проведення
для студентів перших курсів днів (тижнів) академічної доброчесності, читання
спеціальних курсів; - впровадження в освітні програми компонентів, які
забезпечують набуття учасниками освітнього процесу відповідних
компетентностей; - розробка структурними підрозділами, які забезпечують
освітній процес, методичних матеріалів з визначенням вимог щодо належного
оформлення письмових робіт (кваліфікаційні роботи, курсові роботи, звіти з
проходження практик тощо); - формування завдань для навчальних робіт з
використанням педагогічних інновацій, що сприяють розвитку творчого підходу
здобувачів вищої освіти до їхнього виконання; - щорічне проведення для
аспірантів і докторантів заходів з питань наукової етики та недопущення
академічного плагіату; - ознайомлення учасників освітнього процесу та наукової
діяльності з цим Положенням.

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

Академічна відповідальність за порушення академічної доброчесності
встановлюється для здобувачів вищої освіти, наукових, науково-педагогічних і
педагогічних працівників. Академічна відповідальність не є різновидом
юридичної відповідальності і не заважає притягненню осіб до юридичної
(кримінальної, адміністративної, цивільної чи дисциплінарної) відповідальності у
випадках, передбачених чинним законодавством. Вчені ради факультету
відповідають за перевірку магістерських, курсових робіт. Звітів з практик, статей
до видань Університету, монографій, підручників, навчальних посібників. До
основних видів академічної відповідальності здобувачів освіти належать: -
повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо); -
повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми; -
відрахування із закладу освіти; - позбавлення академічної стипендії; -
позбавлення наданих закладом освіти пільг з оплати за навчання.

6. Людські ресурси



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

ЛНУ ім. І. Франка добирає викладачів, виходячи із визначених цілей ОП.
Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дають можливість
забезпечити потрібний рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації
освітньої програми. Під час проведення конкурсу на посади викладачів саме
їхній професіоналізм та спроможність забезпечити викладання відповідно до
цілей ОП є вирішальними для результатів конкурсного добору. При розгляді
кандидатур враховуються відповідний науковий ступінь та звання, досвід
науково-педагогічної роботи, наукові здобутки за останні роки, рекомендації
колег та відгуки студентів. У відомостях про самооцінювання ЛНУ ім. І. Франка
обґрунтовує відповідність викладачів тим дисциплінам, які вони викладають.
Положення про проведення конкурсу на заміщення посад або інший документ,
що регламентує обрання викладачів http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-
and-tomorrow/documents/personnel/ Відповідно до навчального плану всі лекції
та частину практичних занять на ОП провадять: професор, академік НАМ
України та кандидати мистецтвознавства (доценти і в. о.доцента). Усі викладачі
викладають дисципліни, що повністю відповідають шифру їхньої спеціальності.
Це стосується як дисциплін загальної підготовки, так і курсів професійно-
практичного та вибіркового циклів.

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

ЛНУ ім. І. Франка залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього
процесу, для проведення теоретичних і практичних занять на ОП, організації
навчально-репетиційного процесу та показу студентських вистав (курсових,
дипломних робіт), організації стажувань і практики для студентів ЛНУ ім. І.
Франка у театрі, формування основних засобів мотивації і стимулювання
навчальної діяльності студентів, у тому числі надання стипендії і грантів
найкращим студентам ЛНУ ім. І. Франка та спільне проведення конкурсів на їх
здобуття, спільної організації наукових конференцій, театральних фестивалів,
симпозіумів, семінарів та інших заходів, надання взаємної можливості
проведення лекцій, семінарів та навчань за участю спеціалістів сторін, взаємної
участі у формуванні тем курсових, дипломних та кваліфікаційних робіт, програм
практик та окремих курсів підготовки, долучення до процесу створення
(оновлення) ОП із відповідної спеціальності, співпраці в інших напрямах на
основі взаємної зацікавленості сторін.

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

До викладання фахових дисциплін залучено провідних театральних експертів
галузі – М. Гарбузюк, С. Максименко, які провадять, окрім наукової та науково-
педагогічної, активну театрально-критичну діяльність. Вони є членами
Національної спілки театральних діячів України, багаторазовими членами та
головами журі всеукраїнських, регіональних, спеціалізованих театральних
фестивалів, конкурсів, оглядів; регулярно беруть участь у роботі зарубіжних
театральних фестивалів, співпрацюють із іноземними культурними
представництвами в Україні: Британською радою в Україні, Польським
інститутом ім. А. Міцкевича, Німецьким інститутом ім. Й. В. Ґете та ін. Також
вони мають значний, понад десятилітній, досвід безпосередньої роботи у
театральних державних закладах культури, що дозволяє їм виховувати
здобувачів ОП, поєднуючи теоретичні та практичні знання й уміння. До
викладання залучена В. Швидко, керівник проєктного відділу Львівського
муніципального академічного театру ім. Лесі Українки для проведення
семінарських занять з проєктного менеджменту та виробничої (управлінської)
практики. Саме цей театр один із найактивніших роботодавців у галузі театру у
Львові, в ньому працює значна кількість випускників кафедри, зокрема, й даної
ОП. Цей же театр також забезпечує слухачів упродовж усього процесу навчання
вільним безкоштовним доступом на вистави й інші театральні події. Цю ж
допомогу відповідно до укладених угод надає низка інших театральних закладів
Львова.



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

ЛНУ ім. І. Франка сприяє професійному розвитку викладачів через власні
програми або у співпраці з іншими організаціями. Забезпечення підвищення
кваліфікації науково-педагогічних працівників: вивчення передового досвіду,
застосування інноваційних технологій навчання, стажування та підвищення
кваліфікації на базі профільних навчальних закладів України та за кордоном,
участь у роботі науково-методичного семінару. Так, упродовж 2017–2019 рр.
низка викладачів ОП пройшла стажування у ЗВО та науково-дослідних
інститутах України та за кордоном: доцент Когут Г. В. пройшла стажування у
Мetropolitan museum of art. Department of textile conservation (2017 р.) та CAA-
Getty International program (2019 р.), доцент Циганик М. І. – у КНУ театру, кіно і
телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого, асистент Патрон І. В. – в Інституті
народознавства НАН України (2017 р.), доцент Максименко С. М. – у Львівській
національній академії мистецтв (2019 р.). Перелік установ-партнерів, спільно з
якими реалізується систему професійного розвитку викладача: Яґеллонський
університет; Театральна академія ім. А. Зельверовича; Вроцлавський
університет КНУ театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого; ХНУМ ім. І.
Котляревського; Положення про Центр забезпечення якості освіти ЛНУ ім. І.
Франка: http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/reg-education-quality.pdf

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток
викладацької майстерності

ЛНУ ім. І. Франка стимулює розвиток викладацької майстерності та забезпечує
підвищення кваліфікації та стажування викладача не рідше як один раз на п’ять
років зі збереженням середньої заробітної плати. Викладач має право
самостійно обирати види, форми, терміни та місце підвищення кваліфікації чи
стажування. Завдяки підвищенню кваліфікації та стажуванню викладач ЛНУ ім.
І. Франка набуває нових знань, формує нові професійні компетентності в
мистецькій, культурологічній, педагогічній, науковій, діяльності, вдосконалює
навички професійної діяльності відповідно до європейських і корпоративних
стандартів якості вищої освіти, засвоює інноваційні технології, форми, методи та
засоби навчання, набуває досвіду формування змісту навчання з урахуванням
потреб ринку праці за професійним спрямуванням, вивчає новітні театрознавчі
методики, сучасні мистецькі процеси, досягнення науки і перспективи їх
впровадження в освітній процес, розвиває інноваційне мислення, творчу
ініціативу. Відділ міжнародних зв’язків Університету організовує для викладачів
та адміністративних працівників навчання і стажування:
http://international.lnu.edu.ua/ Положення щодо системи матеріального і
морального заохочення викладачів або інших форм стимулювання:
http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/awards/

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та
матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша
інфраструктура, обладнання тощо), а також
навчально-методичне забезпечення ОП
забезпечують досягнення визначених ОП цілей
та програмних результатів навчання?

ЛНУ ім. І. Франка володіє відповідним аудиторним фондом загальною площею
64 243,2 м2. Для проведення занять для здобувачів вищої освіти на ОП,
використовуються аудиторії факультету культури і мистецтв та комп’ютерні
класи, аудиторії, що перебувають у розпорядженні інших факультетів та кафедр
що забезпечують навчальний процес, спортивні зали, басейн, стадіони,
спеціалізовані лабораторії загальноуніверситетського підпорядкування. Основні
лекційні та практичні заняття студентів проводяться в приміщенні факультету
культури і мистецтв. Аудиторний фонд факультету включає 19 аудиторій та
приміщень для проведення лекційних, семінарських, практичних занять. Більша
частина площ, що використовується, є власністю ЛНУ ім. І. Франка або
перебуває у довготривалій оренді. Науково-педагогічний персонал та студенти
ЛНУ ім. І. Франка мають у своєму розпорядженні Наукову бібліотеку, загальний
фонд якої становить понад 3 млн найменувань. (https://libraria.ua/about/).
Навчально-методичне забезпечення: – наявність освітньо-професійної
програми; – наявність навчальних планів; – наявність робочих програм, які
включають: програму навчальної дисципліни, заплановані результати навчання,
порядок оцінювання результатів навчання, рекомендовану літературу (основну,
допоміжну), інформаційні ресурси в Інтернеті; – наявність програм з усіх видів
практичної підготовки до кожної освітньої програми.



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?

ЛНУ ім. І. Франка забезпечує безоплатний доступу викладачів і здобувачів
вищої освіти до інфраструктури та інформаційних ресурсів, необхідних для
навчання, викладацької та наукової діяльності в межах ОП. 6 аудиторії
факультету культури і мистецтв (вул. Валова, 18), де відбуваються лекційні і
практичні заняття, забезпечені мультимедійним обладнанням, у корпусі є
необмежений і безкоштовний доступ до мережі Інтернет як для викладачів, так і
для здобувачів вищої освіти. Відповідно до специфіки освітнього процесу в
межах ОП використовуються також аудиторії та кабінети інших корпусів ЛНУ ім.
І. Франка, зокрема Студентський клуб чи Навчальний телерадіоцентр (вул.
Університетська, 1) – де студенти вдосконалюють свої компетенції публічного
виступу, навики виступу перед телекамерою чи радіомікрофоном. Для
виявлення і врахування потреб та інтересів здобувачів вищої освіти ОП в ЛНУ
ім. І. Франка вживаються такі заходи: шляхом проведення опитувань студентів
щодо задоволеності якістю навчального процесу; завдяки регулярним та
систематичним зустрічам студентів та адміністрації; шляхом безпосередньої
участі представників студентського самоврядування у процедурах внутрішнього
забезпечення якості ОП, що передбачено у «Положенні про систему
внутрішнього забезпечення якості у ЛНУ ім. І. Франка».

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

Факультет культури і мистецтв створює безпечні умови навчання та праці, у
кожному структурному підрозділі знаходиться аптечка для надання медичної
допомоги. У всіх приміщеннях дотримано санітарно-епідемологічних норм.
Студенти регулярно проходять медичний огляд в університетській поліклініці. В
ЛНУ ім. І. Франка діє: Відділ охорони праці; Служба пожежної безпеки; Відділ з
питань надзвичайних ситуацій; Студентський відділ; Психологічною службою
ЛНУ ім. І. Франка. Сектор організації дозвілля та медобслуговування
(Спортивний клуб, Спорттабір «Карпати», Центр культури і дозвілля, Медпункт
(Університетська, 1, ауд. 067), Десята міська лікарня міста Львова (вул. Бой-
Желенського, 14)); Психологічна служба ЛНУ ім. І. Франка (вул. Дорошенка, 41,
3 поверх, ауд. 103, тел.: 063 038 37 38)
(https://www.facebook.com/psysluzhba.lnu/?hc_ref=ARQpb2Na2w0Rj-YB1-
WslNT20Fhng8AYlnNwYWAZ2JKHxdiCFoSUXe8BpVdFXC_oeIA&__tn__=kC-R;
http://kultart.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/09/41484439n.png); Навчально-
спортивний комплекс; Стаціонари (Шацький біолого-географічний стаціонар,
Високогірний біостаціонар с. Кваси, Розтоцький ландшафтно-геофізичний
стаціонар (Брюховичі), Чорногірський географічний стаціонар (Ворохта),
Лабораторія еколого-геологічних досліджень у смт Верхнє Синьовидне,
Дністровський географічний стаціонар у смт Єзупіль).



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?

На факультеті діє чітка взаємодія деканату – кафедри – академічної групи в
організації навчання і викладання. У зв’язку з невеликою кількістю студентів на
ОП викладач-куратор вповні надає освітню підтримку кожному та налагоджує
індивідуальну комунікацію. На кафедрах встановлено графіки чергувань
викладачів – виділено спеціальні години для індивідуальних консультацій з
метою освітньої, організаційної, інформаційної та соціальної підтримки
здобувачів вищої освіти. Для моніторингу потреб та інтересів здобувачів вищої
освіти проводяться систематичні бесіди керівника курсу зі студентами на ОП,
організовуються зустрічі із завідувачем кафедри театрознавства та акторської
майстерності, проходять щомісячні зустрічі декана факультету і заступників
декана з виховної та навчальної роботи. На факультеті сформовано
студентський уряд і студентську профспілку, представник яких є делегатами
студентства факультету культури і мистецтв та промоутерами їхніх потреб на
Вченій раді факультету. За ініціативи студентського уряду факультету створено
«Скриньку ідей», де кожен із здобувачів вищої освіти може залишити анонімно
свої побажання, пропозиції, творчі ідеї тощо. Щомісячно заступником декана з
виховної роботи організовуються «Зустрічі на Валовій», де запрошуються на
зустрічі-бесіди провідні спеціалісти медичних, теологічних, психологічних,
мистецьких галузей. Адміністративні питання студенти можуть вирішити в
деканаті факультету культури і мистецтв (вул. Валова, 18, каб. 14, 16, 18).
Консультативна і соціальна підтримка надається відповідними відділами ЛНУ
ім. І. Франка. За результатами моніторингу працевлаштування випускників, який
щороку проводить Відділ працевлаштування, маємо такі результати: 89 % –
працевлаштовані випускники, з них 51,1 % випускників працюють за
спеціальністю, 15 % – приватні підприємці; 72,5 % випускників зазначили, що
мають перспективу кар’єрного зростання на даній роботі. Також варто
зазначити, що 45% випускників почали працювати ще під час навчання, а 32 %
випускників працевлаштувалися на роботу протягом трьох місяців після
закінчення ЛНУ ім. І. Франка. За результатами опитування роботодавців: «Чи у
Вашій організації працюють випускники ЛНУ ім. І. Франка?» – роботодавці
зазначили, що 21,7% випускників прийшли в організацію в рамках співпраці з
ЛНУ ім. І. Франка після проходження практик, стажування або відбору, а 65,2% –
влаштувалися на роботу з власної ініціативи. На запитання: «Чи
порекомендуєте ви випускника ЛНУ ім. І. Франка своїм хорошим партнерам для
працевлаштування?» – 90% роботодавців відповіли, що «Так!». Інформація для
здобувачів вищої освіти на ОП доступна на сайті ЛНУ ім. І. Франка:
http://www.lnu.edu.ua/, факультету: http://kultart.lnu.edu.ua/, кафедри:
http://kultart.lnu.edu.ua/department/teatroznavstva-ta-aktorskoji-majsternosti, а
також у соціальних мережах: https://www.facebook.com/profile.php?
id=100011384351668&epa=SEARCH_BOX, https://www.instagram.com/valova_18/?
hl=uk, https://www.instagram.com/facultylnu/?hl=uk

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)

ЛНУ ім. І. Франка відповідно до пункту 20 частини першої статті 1 Закону
України «Про освіту» створює достатні умови щодо реалізації права на освіту
для осіб з особливими освітніми потребами. Низка корпусів ЛНУ ім. І. Франка
обладнана спеціальними пандусами; у фондах Наукової бібліотеки доступна
колекція навчальної та наукової літератури у зручних форматах для людей із
вадами зору. В наявності є сходовий підйомник PTR-130 (переносний). На ОП
немає здобувачів вищої освіти з особливими освітніми потребами.



Яким чином у ЗВО визначено політику та
процедури врегулювання конфліктних ситуацій
(включаючи пов’язаних із сексуальними
домаганнями, дискримінацією та корупцією)?
Яким чином забезпечується їх доступність
політики та процедур врегулювання для
учасників освітнього процесу? Якою є практика
їх застосування під час реалізації ОП?

В ЛНУ ім. І. Франка наявні чіткі та зрозумілі політика та процедури вирішення
конфліктних ситуацій, які є доступними для всіх учасників освітнього процесу та
яких послідовно дотримуються під час реалізації ОП. Боротьба з корупцією:
http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/fighting-
corruption/ Центр забезпечення якості освіти (уповноважена особа з питань
запобігання та протидії корупції) Іваночко І. Б., тел.: 239 42 61. З метою
запобігання корупції в ЛНУ ім. І. Франка працюють телефони довіри: (032) 239
41 00 та поштова скринька dovira_lnu@ukr.net Під час реалізації ОП прецедентів
для застосування процедур врегулювання конфліктних ситуацій не було. На
факультеті діє струнка система запобігання описаним конфліктним ситуаціям:
інститут тьюторства, регулярні зустрічі студентів із завідувачами кафедр,
деканом, активна діяльність студентського самоврядування та студентського
профбюро, особистий прийом керівників кафедр та декана факультету.
Представників студентського самоврядування та профспілки залучено до
складу Вченої ради факультету, що дозволяє забезпечити безпосередній зв’язок
студентства із керівним органом факультету, можливість відкрито та публічно
проговорювати проблемні питання, вести неупереджений діалог поміж усіма
учасниками освітнього процесу. Окрім того, в рамках факультетських виховних
заходів постійно наголошується на важливості дотримання антикорупційної та
антидискримінаційної політики у стосунках викладачів та студентів факультету,
під час планових час звітів завідувачів кафедр перед Вченою радою факультету
ці питання обов’язково висвітлюються як одні з чільних. З огляду на специфіку
реалізації ОП (невелика кількість студентів в академічній групі, необхідність
постійної комунікації між її членами) на кафедрі театрознавства та акторської
майстерності вироблена гнучка система врегулювання конфліктних ситуацій –
по своїй суті глибоко студентоцентрична і людиноцентрична. Окрім юридично
прописаних загальноуніверситетських процедур, практикується дещо архаїчна,
але досі дієва практика дзвінків та написання листів батькам студента з метою
інформування та залучення ще одного важеля впливу на конфліктуючі сторони.
При двосторонньому конфлікті між викладачем та здобувачем вищої освіти
застосовувано також право студента на зміну наукового керівника/порадника.
Куратори академгруп постійно проводять бесіди та виховні заходи, спрямовані
на запобігання виникнення конфліктних ситуацій, налагодження сприятливої
для міжособистісної комунікації атмосфери та успішної реалізації цілей та
завдань ОП (цьому також сприяє часте спільне відвідування мистецьких
галерей, музеїв, театрів, наукових та мистецьких центрів). Варто наголосити, що
попри непоодинокі випадки буллінґу, дискримінації за мовними, релігійними,
статевими ознаками чи психофізичними даними, суперечності у політичних
поглядах, завжди вдається знайти можливість вирішити конфліктну ситуацію на
рівні кафедри/факультету.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

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

Розроблення, затвердження, моніторинг та періодичний перегляд ОП
відбувається згідно з визначеною загальноінституційною політикою ЛНУ ім. І.
Франка та процедурами внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.
Документ – «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості в ЛНУ
ім. І. Франка» – розміщений у відкритому доступі в мережі Інтернет:
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/03/Proekt-Polozhennya-pro-
zabezpechennya-yakosti.pdf.



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

Перегляд ОП в обов’язковому порядку здійснюється з періодичністю раз у три
роки. Однак у світлі динамічних змін у суспільстві та освітніх процесах останнім
часом цю процедуру здійснювано частіше – згідно з прописаними в ЛНУ ім. І.
Франка процедурами розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного
перегляду ОП. Про потребу внесення змін до ОП сигналізує система
внутрішнього забезпечення якості освіти, що функціонує на факультетському та
університетському рівнях, із залученням відповідальних за цей напрям роботи
підрозділів. На загальноуніверситетському рівні до процесу залучені Ректор,
проректори, Вчена рада ЛНУ ім. І. Франка; до факультетського включені Вчена
рада факультету, декан, його заступники та завідувачі кафедр. Зокрема,
завідувач кафедри безпосередньо виконує функцію контролю за якістю
розробки ОП, її актуальністю, дотриманням і виконанням викладачами усіх
процесів, передбачених в ОП, рівнем їхньої науково-педагогічної кваліфікації.
За результатами останнього перегляду до ОП були внесені певні зміни,
спрямовані на збільшення практичної складової навчального процесу –
формування безпосередніх фахових компетентностей у здобувачів вищої
освіти. Доречність таких змін диктують постійно змінні вимоги ринку праці,
еволюція виробничих процесів у сфері сучасної культури. Відповідаючи на
виклики часу та намагаючись подолати труднощі на шляху послідовного
впровадження інноваційних процедур, ЛНУ ім. І. Франка працює на
випередження – завдяки регулярним моніторингам щодо якості освітнього
процесу.

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

Участь здобувачів вищої освіти у процесах періодичного перегляду ОП та інших
процедур забезпечення її якості реалізується на кількох рівнях: - участь у вчених
радах факультету, університету; - шляхом проведення опитувань студентів
щодо задоволеності/незадоволеності студента якістю навчального процесу (їхня
позиція береться до уваги під час перегляду ОП); - завдяки регулярним та
систематичним зустрічам студентів та адміністрації; - через укладення та
публікацію процедури розгляду звернень; - шляхом формування банку
пропозицій студентів щодо перспектив розвитку ЗВО, загалом, та щодо
забезпечення якості ОП, зокрема; - шляхом безпосередньої участі
представників студентського самоврядування у процедурах внутрішнього
забезпечення якості ОП, передбачених «Положенням про систему внутрішнього
забезпечення якості в ЛНУ ім. І. Франка».

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

Згідно з «Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості у ЛНУ ім.
І. Франка» Студентський відділ та Студентські представницькі органи
(Студентський уряд, Студентський профком) беруть участь у розробці політики
внутрішньої системи забезпечення якості освіти та нормативно-правової бази, в
обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-
дослідної роботи, призначення стипендій; участь у заходах (процесах) щодо
забезпечення якості вищої освіти; делегування своїх представників до робочих,
консультативно-дорадчих органів; розробка пропозицій щодо змісту навчальних
планів і програм; забезпечення підвищення рівня зацікавленості студентів у
регламентації процедур та забезпечення якості освітнього процесу.

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

Завдяки системі укладених угод ЛНУ ім. І. Франка із театральними закладами
Львова роботодавці безпосередньо залучені у навчальний процес, що сприяє
живим контактам двох сторін, зокрема – й у процесі періодичного перегляду ОП
та інших процедур забезпечення її якості. Зокрема, найтісніша співпраця
відбувається з Національним академічним українським драматичним театром
імені Марії Заньковецької, Львівським академічним театром імені Леся Курбаса,
Львівським академічним драматичним театром імені Лесі Українки, Першим
академічним українським театром для дітей та юнацтва, Львівським
академічним обласним театром ляльок, Львівським академічним театром
естрадних мініатюр «І люди, і ляльки», а також із професійним об’єднанням –
Спілкою театральних діячів України. Таким чином роботодавці мають
можливість впливати на якість майбутніх фахівців відповідно до
найактуальніших вимог та запитів ринку праці. Інформація про запити
роботодавців щодо компетенцій майбутніх театрознавців отримується через
проведення відповідних моніторингів, а також – шляхом безпосередніх запитів
на адресу інституцій, де вже працюють випускники кафедри (у наданих відгуках-
характеристиках чітко відзначені затребувані риси і навики фахівців-
театрознавців). Така багаторічна практика засвідчує, що взаємодія із
роботодавцями носить серйозний та постійний характери. На факультеті
культури і мистецтв за ОП проходять семінари, зустрічі зі стейкхолдерами.



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

Аби розуміти загальні кар’єрні шляхи випускників та використовувати їхній
досвід під час перегляду ОП, ЛНУ ім. І. Франка вдається до таких заходів для
збору інформації щодо працевлаштування своїх колишніх студентів: -
організація зустрічі студентів із випускниками – в рамках профорієнтаційної
роботи; - опитування випускників; - співпраця із Асоціацією випускників ЛНУ ім.
І. Франка; - проведення відповідних моніторингів (на базі інформації у
соціальних мережах); - запити на адресу інституцій, де працюють випускники.
Зокрема, безпосередньо відповідальний за роботу з випускниками Відділ
сприяння працевлаштуванню студентів та випускників, а також Асоціація
випускників ЛНУ ім. І. Франка. Зібрана ними інформація засвідчує, що типові
траєкторії працевлаштування випускників ОП охоплюють не лише науково-
мистецькі установи (театр, музей, галерея, бібліотека, школи з мистецьким
ухилом) чи ЗМІ (преса, радіо, телебачення, авторські блоги), а й значно ширший
діапазон – від IT-компаній до сфери обслуговування, від туристичних агенцій до
приватного бізнесу, від PR-служб до індивідуальної творчої та інтелектуальної
діяльності.

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з
реалізації ОП були виявлені у ході здійснення
процедур внутрішнього забезпечення якості за
час її реалізації? Яким чином система
забезпечення якості ЗВО відреагувала на ці
недоліки?

Система забезпечення якості ЛНУ ім. І. Франка забезпечує вчасне реагування
на виявлені недоліки в ОП та/або освітній діяльності з її реалізації. ОП
впроваджена недавно, тому наразі в її реалізації істотних недоліків не було
помічено. Щодо реалізації ОП, то під час звітних заходів було зауважено
недостатню кількість навчально-методичних посібників та наукової літератури,
виданих працівниками кафедри для даної ОП. Над цим працюють викладачі
ОП. Так само виникали питання з кадрового забезпечення, оскільки кафедра не
має доктора наук на постійному місці праці, довгий час не відбувались захисти
кандидатських та докторських дисертацій. Над цим також працює колектив
кафедри, зокрема, заплановано низку захистів дисертаційних робіт на наступні
три роки. З боку ректорату ЛНУ ім. І. Франка звучали пропозиції щодо
впровадження викладання окремих дисциплін іноземними мовами – доцент Г.
Когут розробила та подала курс з історії мистецтва англійською мовою. Інші
викладачі працюють над наступними пропозиціями.

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 проходження першої акредитації кафедри у 2003 р. у Висновках
експертної комісії про стан підготовки фахівців напряму 0202 «Мистецтво» за
спеціальністю 7.020201 «Театральне мистецтво» було висловлено побажання
посилити увагу до наукової та педагогічної діяльності молодих фахівців, більш
широкого впровадження активних форм і засобів навчання у нових економічних
умовах. У Експертних висновках за результатами акредитаційної експертизи
освітньої діяльності спеціальності 8.020201 «Театральне мистецтво» освітньо-
кваліфікаційного рівня «Магістр» на факультеті культури і мистецтв ЛНУ ім. І.
Франка від 16 квітня 2009 р. були висловлені наступні зауваження: - звернути
увагу на необхідність збільшення видань навчальних посібників з грифом
Міністерства освіти і науки України з дисциплін фундаментального циклу; -
розширити зв’язки ЛНУ ім. І. Франка з іншими вищими навчальними закладами
з даного напрямку для подальшого розвитку нормативно-методичної бази
підготовки фахівців; - поповнити бібліотечні фонди ЛНУ ім. І. Франка новою
навчально-методичною літературою зі спеціальності «Театральне мистецтво».
Під час освітнього процесу ці зауваження брались до уваги, як і при укладанні
та вдосконаленні ОП. Зокрема, було укладено угоди про співпрацю з ХНУМ ім. І.
Котляревського, продовжено та переукладено угоду про співпрацю з КНУ
театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого, посилено співпрацю із
польськими театральними ЗВО та кафедрами театрознавства класичних
університетів. До співпраці у рамках наукових конференцій та підготовки
окремих видань залучено фахівців з Віденського університету, Празької
академії мистецтв. За цей час видано значну кількість навчальної фахової
літератури, поповнено фонди Наукової бібліотеки ЛНУ ім. І. Франка. Укладено
електронну бібліотеку фахових видань, з якої користають студенти. У бібліотечні
фонди, зокрема, було передано колекцію книг професора О. Ю. Клековкіна, усі
випуски театрознавчого журналу «Просценіум», праці, що видавала кафедра.
До останніх, зокрема, належать: монографія М. Гарбузюк «Образ України у
польському театральному дискурсі ХІХ століття: стратегії та форми
репрезентації»; монографія С. Максименко «Український театр у Львові в період
німецької окупації (1941–1944)»; «Українська сцена у полікультурному просторів
Австро-Угорщини (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.)» (Хрестоматія. За матеріалами
австрійської німецькомовної преси, упор. Р. Лаврентій) та ін. До викладання
семінарських дисциплін та практикумів запрошено молодих викладачів –
аспірантку кафедри кінознавства КНУ театру, кіно і телебачення ім. І. К.
Карпенка-Карого І. Патрон та керівницю проєктного відділу Львівського
академічного муніципального театру ім. Лесі Українки, магістра театрознавства,
випускницю кафедри В. Швидко. На 2020–2023 рр. заплановано захист однієї
докторської та двох кандидатських дисертацій викладачів кафедри.



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

В академічній спільноті ЛНУ ім. І. Франка віддавна культивується культура
якості, що сприяє постійному розвиткові освітньої та науково-дослідної
діяльності. Ключовим у цьому процесі є розуміння кожним учасником освітнього
процесу своєї ролі та відповідальності як члена цієї академічної спільноти.
Відтак висока якість освіти як інституційна ціль потребує активної участі всіх
членів академічної спільноти до процедур внутрішнього забезпечення якості
ОП. Окрім загального виховання культури якості, це коригується «Положенням
про систему внутрішнього забезпечення якості у ЛНУ ім. І. Франка», яке
покликане підтримувати у викладачів та студентів цінність власної залученості
до процесів забезпечення якості.

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

Система внутрішнього забезпечення якості освіти передбачає факультетський
(Вчена рада факультету, декан, його заступники та завідувачі кафедр) та
університетський рівень (Ректор, проректори, Вчена рада ЛНУ ім. І. Франка).
Забезпечення якості освіти на університетському рівні реалізується шляхом:
здійснення ефективного управління освітнім процесом, інформаційного та
навчально-методичного забезпечення навчального процесу та ін. Забезпечення
якості на факультетському рівні реалізується шляхом: формування освітніх
програм, структурно-логічних схем, навчальних та робочих навчальних планів
за спеціальностями; контроль за успішністю студентів та наявністю необхідних
ресурсів для організації освітнього процесу та ін. А також залучення
відповідальних за цей напрям роботи підрозділів: - Центр забезпечення якості
освіти; - Навчально-методичний відділ; - Відділ ліцензування та акредитації; -
Центр моніторингу; - Відділ сприяння працевлаштуванню; - Науково-дослідна
частина; - Приймальна комісія; - Центр мережних технологій та ІТ підтримки; -
Лабораторія контролю якості організаційно-методичного центру електронного
навчання; - Відділ АСУ ВНЗ «Сигма»; - Відділ міжнародних зв’язків; - Наукова
бібліотека; - Відділ інформаційного забезпечення; - Студентський відділ /
Студентські представницькі органи (Студентський уряд, Студентський
профком).

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 ЛНУ ім. І. Франка
регулюються: Статут; Правила внутрішнього розпорядку; Документи про
організацію та забезпечення якості навчального процесу (Положення про
організацію освітнього процесу; Положення про порядок підготовки,
формування та видання наказів у студентських справах; Положення про
порядок переведення студентів на вакантні місця державного замовлення;
Тимчасове положення про порядок організації академічної мобільності
здобувачів вищої освіти; Положення про визнання та перезарахування
результатів навчання учасників академічної мобільності; Положення про
оцінювання роботи та визначення рейтингів наукових, науково-педагогічних і
педагогічних працівників; Положення про організацію підготовки фахівців за
спеціалізаціями; Проєкт-положення про забезпечення якості освіти у ЛНУ ім. І.
Франка та ін.), а також – Контракт здобувача вищої освіти. Усі названі документи
постійно доступні для усіх учасників освітнього процесу – розміщені на
офіційному вебсайті ЛНУ ім. І. Франка. Статут:
http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/institutive-
documents/ Правила внутрішнього розпорядку: http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2015/08/office_regulations.pdf Документи про організацію
навчального процесу та посилання на них на сайті ЛНУ ім. І. Франка:
(http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/education-
process/).

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить
інформацію про оприлюднення на офіційному
веб-сайті ЗВО відповідного проекту з метою
отримання зауважень та пропозиції
заінтересованих сторін (стейкхолдерів). Адреса
веб-сторінки

http://kultart.lnu.edu.ua/academics/contests

http://kultart.lnu.edu.ua/academics/contests


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

http://kultart.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/OP-
mah_stratura_teatroznavstvo_2017.pdf

10. Навчання через дослідження

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

Продемонструйте, що ЗВО вживає заходів для
виключення можливості здійснення наукового
керівництва особами, які вчинили порушення
академічної доброчесності

-

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

http://kultart.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/OP-mah_stratura_teatroznavstvo_2017.pdf


Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП? Сильною стороною ОП насамперед є те, що вона реалізується у класичному
академічному університетському середовищі. Це забезпечує високі етичні,
наукові, педагогічні, організаційні, технічні та інші стандарти. Дана ОП – єдина в
Україні, що здійснюється саме в класичному університеті. Саме ЛНУ ім. І.
Франка забезпечує відповідний кадровий педагогічний склад ОП, сучасну
світоглядно-виховну компоненту навчання, найширші можливості всеукраїнської
та міжнародної науково-педагогічної й студентської комунікації, оперування
новітніми педагогічними та дослідницько-пошуковими методами, належну
матеріальну базу для реалізації ОП. Водночас не менш важливою сильною
стороною ОП є її максимальне наближення до актуального театрального
процесу в Україні та за кордоном. Угоди про співпрацю поміж ЛНУ ім. І. Франка
та державними театральними закладами міста й області забезпечують належну
базу для проходження практик, адаптації студента у безпосередньому
театрально-виробничому процесі. Викладачі фахових дисциплін ОП є знаними
ученими, дослідниками в царині історії й теорії театру, і водночас – провідними
експертами, театральними критиками, активно залученими у сьогоденні
мистецькі процеси. Також сильною стороною є відкритість можливостей для
навчання на даній ОП випускників не лише інших ЗВО, а й інших гуманітарних
напрямів та спеціальностей, що включає цю освітню програму в поле уваги
абітурієнтів усього гуманітарного спектру спеціальностей та дозволяє їм
реалізовувати індивідуальну траєкторію особистого фахового розвитку. Ще
однією перевагою ОП є виховання громадянина й фахівця з високим рівнем
критичного мислення, активною громадянською позицією, здатністю до аналізу
та самоаналізу, навичками роботи в команді й водночас лідерськими якостями.
До слабких сторін ОП відносимо відсутність молодого покоління викладачів
фахових дисциплін – кандидатів наук, доцентів. Також потребує збільшення
кількість навчально-методичних видань кафедри, орієнтованих саме на цю ОП.
Однією із слабких позицій ОП залишається профорієнтаційна робота, зокрема,
неналежна поінформованість про її існування серед потенційних абітурієнтів –
випусників навчальних закладів культури і мистецв 1–3 рівня акредитації.
Відсутність можливості подальшого наукового фахового розвитку в стінах ЛНУ
ім. І. Франка – тобто аспірантури – також впливає на зменшення зацікавленості
цією ОП серед абітурієнтів. Вимоги ринку праці потребують оновлення
дисциплін, зокрема, слід приділити більше уваги підготовці фахівців у сфері
проєктної театральної діяльності, PR-технологій, управління у сфері культури й
театру.



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

Перспективними планами розвитку ОП передбачено низку заходів задля
посилення наукового потенціалу викладацького складу, оновлення змістового та
методологічного наповнення курсів, вдосконалення навчально-методичного
забезпечення, поглиблення та розширення компетенцій випускників,
розширення співпраці з роботодавцями. У планах на найближчі три роки,
зокрема, передбачено захисти викладачами кафедри однієї докторської
дисертації та двох – кандидатських. Намічено створення аспірантури за даною
спеціальністю, що зробить ОП ланкою у повному освітньому циклі ЛНУ ім. І.
Франка. Серед пріоритетів розвитку ОП – розширення та інтенсифікація
міжнародної співпраці. Відбудуватимуться наукові стажування викладачів та
студентів в університетах Вроцлава, Кракова, Варшави, Відня, Праги. Буде
укладено нові партнерські стосунки із аналогічними ОП у Німеччині, Румунії,
Словаччині. У 2020 р. буде реалізовано семінарську програму від
Фулбрайтівської стипендіатки, викладачки Стетсонського університету
(Флорида, США) Мейгіл Фавлер «Сучасні методи дослідження історії
радянського театру» для викладачів та здобувачів ОП. Має розширитись коло
учасників щорічних міжнародних студентських театрознавчих конференцій, що
проводить кафедра театрознавства та акторської майстерності. У рамках
конференцій заплановано проведення Міжнародних олімпіад з театральної
критики та тематичних круглих столів. Наукові театрознавчі читання пам’яті
професора Ростислава Пилипчука, які також проводить наша кафедра, стануть
міжнародними, що матиме вплив на розвиток історичних досліджень у царині
театру, зростання зацікавленості студентів-магістрів дослідницькою діяльністю,
підняття престижності театрознавчої науки. Заплановано розробку та
впровадження у навчальну програму кількох нових фахових дисциплін:
«Порівняльне театрознавство», «Проєкт-менеджмент у театральній справі»,
«Педагогіка у театрі». Окремі сегменти з програм майбутніх дисциплін уже
апробовуються у чинних навчальних курсах («Постколоніальні студії в
театрознавстві» стануть частиною «Порівняльного театрознавства», семінари з
проєкт-менеджменту в рамках курсу «Організація, планування, управління
театральною справою», у перспективі оформляться в окрему дисципліну).
Викладач майбутньої «Педагогіки у театрі» завершує навчання у Театральному
університеті ім. З. Рашевського (Варшава, Польща) на спеціалізованій
післядипломній освітній програмі. Заплановано збільшити кількість наукових та
науково-методичних видань, серед яких, зокрема, переклади закордонних
театрознавчих праць, роботу над якими вже розпочато. Розвиток ОП
запланований у тісному зв’язку із роботодавцями та відповідно до динаміки їхніх
вимог та потреб. Планується підписання низки угод про співпрацю з більшою
кількістю закладів культури і мистецтва державних та недержавних форм
власності. До керівництва ЛНУ ім. І. Франка буде зверенено кілька пропозицій
щодо покращення матеріально-технічної бази ОП, зокрема, у сегменті
мульмедійних та інтернет-технологій.

Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Назва освітнього компонента Вид
компонента

Файли Відомості щодо МТЗ*

Педагогіка вищої школи дисципліна Педагогіка вищої школи.pdf Аудиторія, проектор, ноутбук,
екран, доступ до інтернету

Іноземна мова за професійним
спрямуванням

дисципліна Робоча програма Іноземна мова за
професійним спрямуванням.pdf

Аудиторія, доступ до інтернету

Методика викладання театрознавчих
дисциплін

дисципліна Методика викладання театрознавчих
дисциплін.pdf

Аудиторія, проектор, ноутбук,
екран, доступ до інтернету

Виробнича (управлінська) практика практика Виробнича практика.pdf Аудиторія, проектор, ноутбук,
екран, доступ до інтернету

Педагогічна (асистентська) практика практика Педагогічна практика.pdf Аудиторія, проектор, ноутбук,
екран, доступ до інтернету

Магістерська робота атестація Магістерська робота.pdf Аудиторія, проектор, ноутбук,
екран, доступ до інтернету

https://bo.naqa.gov.ua/api/File/9000/Get
https://bo.naqa.gov.ua/api/File/9001/Get
https://bo.naqa.gov.ua/api/File/9002/Get
https://bo.naqa.gov.ua/api/File/9003/Get
https://bo.naqa.gov.ua/api/File/9004/Get
https://bo.naqa.gov.ua/api/File/9076/Get


Назва освітнього компонента Вид
компонента

Файли Відомості щодо МТЗ*

Сучасні контексти театрально-
критичного процесу

дисципліна Сучасні контексти театрально-
критичного процесу.pdf

Аудиторія, проектор, ноутбук,
екран, доступ до інтернету

Сучасне образотворче мистецтво дисципліна Сучасне образотворче мистецтво.pdf Аудиторія, проектор, ноутбук,
екран, доступ до інтернету

Маґістерський семінар дисципліна Магістерський семінар.pdf Аудиторія, проектор, ноутбук,
екран, доступ до інтернету

Постмодернізм дисципліна Постмодернізм.pdf Аудиторія, проектор, ноутбук,
екран, доступ до інтернету

Соціологія дисципліна Соціологія. Робоча програма.pdf Аудиторія, проектор, ноутбук,
екран, доступ до інтернету

Історія театральної критики ХХ ст. дисципліна ІТК-ХХ-ст..pdf Аудиторія, проектор, ноутбук,
екран, доступ до інтернету

Організація, планування, управління
театральною справою

дисципліна ОПУТС.pdf Аудиторія, проектор, ноутбук,
екран, доступ до інтернету

Конституційне право дисципліна Конституційне право.pdf Аудиторія, проектор, ноутбук,
екран, доступ до інтернету

Інтелектуальна власність дисципліна Інтелектуальна власність.pdf Аудиторія, проектор, ноутбук,
екран, доступ до інтернету

Сучасне кіномистецтво (практикум) дисципліна Сучасне кіномистецтво (практикум).pdf Аудиторія, проектор, ноутбук,
екран, доступ до інтернету

Сучасна українська література дисципліна сучасна українська літетатура.pdf Аудиторія, проектор, ноутбук,
екран, доступ до інтернету

Постколоніальні студії в
театрознавстві

дисципліна Постколоніальні студії в
театрознавстві.pdf

Аудиторія, проектор, ноутбук,
екран, доступ до інтернету

Сучасна світова література дисципліна Сучасна світова література.pdf Аудиторія, проектор, ноутбук,
екран, доступ до інтернету

Лекторська майстерність дисципліна Лекторська майстерність.pdf Аудиторія, проектор, ноутбук,
екран, доступ до інтернету

Історія театральної педагогіки в
Україні

дисципліна Історія театральної педагогіки в
Україні.pdf

Аудиторія, проектор, ноутбук,
екран, доступ до інтернету

https://bo.naqa.gov.ua/api/File/9005/Get
https://bo.naqa.gov.ua/api/File/9006/Get
https://bo.naqa.gov.ua/api/File/9007/Get
https://bo.naqa.gov.ua/api/File/9008/Get
https://bo.naqa.gov.ua/api/File/9009/Get
https://bo.naqa.gov.ua/api/File/9020/Get
https://bo.naqa.gov.ua/api/File/9010/Get
https://bo.naqa.gov.ua/api/File/9011/Get
https://bo.naqa.gov.ua/api/File/9012/Get
https://bo.naqa.gov.ua/api/File/9013/Get
https://bo.naqa.gov.ua/api/File/9014/Get
https://bo.naqa.gov.ua/api/File/9015/Get
https://bo.naqa.gov.ua/api/File/9016/Get
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Обґрунтування

Гірняк Мар`яна
Олегівна

Доцент Ні Сучасна світова література Гірняк М. Таємниця роздвоєного обличчя: Авторська
свідомість в інтелектуальній прозі Віктора Петрова-
Домонтовича / Мар’яна Гірняк. – Львів : Літопис,
2008. – 286 с. Наукові переклади: Рікер П. Що таке
текст? Пояснення і розуміння (переклад Мар’яни
Гірняк) //Антологія світової літературно-критичної
думки ХХст. /за ред. М. Зубрицької. 2-е вид. – Львів:
Літопис, 2002. – С.305-323. (за виданням: A Ricoeur
Reader: Reflection and Imagination /ed. by M.J. Valdés.
– Toronto; Buffalo: University of Toronto Press, 1991. –
P.43-64.) Еко У. Роль читача. Дослідження з
семіотики текстів /Пер. з англ. Мар’яни Гірняк. –
Львів: Літопис, 2004. – 384с. (за виданням: Eco The
Role of the Reader. Explorations in the Semiotics of
Texts. – Bloomington: Indiana University Press, 1984. –
273p.). Навчальні посібники: Гірняк М. О. Методичні
рекомендації до курсу “Семіотика» для студентів
магістратури філологічного факультету
спеціальності «літературна творчість» / Гірняк
Мар’яна Олегівна. – Львів : Видавничий центр
Львівського національного університету імені Івана
Франка, 2010. – 70 с.

Рижа Уляна
Василівна

Асистент Ні Іноземна мова за
професійним
спрямуванням



ПІБ викладача Посада
викладача
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їх викладає викладач на
ОП

Обґрунтування

Працьовитий
Володимир
Степанович

Професор Ні Сучасна українська
література

Працьовитий В. Національний характер в
українській драматургії 20-30-х років ХХ ст. – Львів:
Ліга-Прес, 1999. – 282 с. Працьовитий В.
Український національний характер у драматургії
Миколи Куліша. – Львів: Світ, 1998. – 184 с.
Працьовитий В. Українська драматургія 20-30-х рр.
ХХ ст. Жанрова модифікація. – Львів, 2001. – 132 с.
Працьовитий В. Українська історична драма. –
Львів: Ліга-Прес, 2002. – 174 с. Працьовитий В.
Національний характер в українській драматургії 20-
х – початку 30-х років ХХ століття . Л.: Вид. центр
ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 300 с. Працьовитий
В. Національна самобутність драматургії Івана
Франка. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана
Франка, 2006. – 192. Працьовитий В. Драма як
жанровий різновид („97” Миколи Куліша) / В.
Працьовитий. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені
Івана Франка, 2007. – 28 с. Працьовитий В.
Жанрово-стильові особливості комедії („Мина
Мазало” Миколи Куліша) / В. Працьовитий. – Львів:
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. –
36 с. Працьовитий В. Трагедія – вища форма
драматичного мистецтва („Патетична соната”
Миколи Куліша) / В. Працьовитий. – Львів:
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. –
54 с. Працьовитий В. Українська історична
драматургія: навчальний посібник / В. Працьовитий.
– Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка,
2009. – 210 с. Працьовитий В. Мозаїка національно-
культурної ідентичності в українській літературі:
навчально-методичний посібник / В. Працьовитий.–
Львів, 2014. – 400 с. Працьовитий В. Мозаїка
національно-культурної ідентичності в українській
літературі: навчально-методичний посібник / В.
Працьовитий. Видання друге, доповнене. – Львів,
2016. – 488 с.

Кіселичник
Василь
Петрович

Завідувач
кафедри

Ні Конституційне право Автор 85 наукових праць, найважливіші із них:
Міське право та самоврядування громади Львова
(друга половина ХІХ – початок ХХ століття)
Монографія. – Львів: ЛьвДУВС, „Край”, 2008. – 352
с. Львівське міське право (друга половина ХІІІ –
початок ХХ ст.) Монографія. – Львів : ЛьвДУВС,
2011. – 472 с. Проблеми організації та діяльності
місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування. – Робоча програма
навчальної дисципліниЛьвів, 2013. – Львівський
державний університет внутрішніх справ – 44 с. (у
співавторстві). Право Європейського Союзу. –
Навчально-методичний комплекс. – Київ, 2014. –
Національна академія прокуратури України. – 24 с.
Деякі проблеми становлення і розвитку місцевого
самоврядування в контексті державотворчих
процесів в Україні//Вісник Львівського інституту
внутрішніх справ при НАВС України. – Львів. – 1996.
– Вип. 4. – С. 43 – 47. Про надання українським
містам у ХІУ – ХУІІ ст. Магдебурзького права //
Право України. – 1996 р. – № 9. – С. 82 – 84. Історія
місцевого самоврядування – складова науки про
місцеве самоврядування // Вісник Львівського ун-ту.
– Серія юрид. – Вип. 38. – Львів, 2003. – С.160–167.
Львівське міське право: поняття, джерела,
періодизація та зміст // Вісник Львівського. ун-ту. –
Серія юрид. – Вип. 39. – Львів, 2004. – С.102–110.
Міське самоврядування // Історія Львова: У 3 т. /
Редколегія Я. Ісаєвич, М. Литвин, Ф. Стеблій. –
Львів.: Центр Європи. – 2007. – Т. 2 . – С. 175 – 189.
Стабільність Конституції України як проблема
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випробувального правового мислення // Сучасний
конституціоналізм: досвід нових демократій.
Матеріали першого засідання Українсько-польського
клубу конституціоналістів. Грудень, 2006 / За ред. В.
Шаповала, В.Скшидло,П. Стецюка. – Київ.-Львів:
Юриспруденція, 2008. – С. 81–85. Правове
регулювання служби в органах міського
самоврядування Львова (друга половина XIX –
початок XX століття) // Вісник Харківського
національного університету внутрішніх справ.
Збірник наукових праць. – №4 (51). – 2010. –
Частина 1. – С. 106 – 114. Міське право Львова: від
магдебургії до статутного права // Правова держава.
– Випуск 21. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.
Корецького НАН України, 2010. – С.23 – 33. Міське
право як самоврядне право громади (на прикладі
міста Львова) //Вісник Конституційного Суду України.
– 2014. – №6. – С.90 – 97. Адміністративно-правові
засади здійснення організаційного забезпечення
діяльності судів загальної юрисдикції в Україні:
(ретроспективний аналіз) // Вісник Харківського нац.
ун-ту імені В.П. Каразіна. – 2015. – серія право. – №
1151. – С. 69 – 72. Адміністративно-правовий статус
юридичних осіб приватного права // Наукові записки
інституту законодавства Верховної Ради України. –
2015. – № 3. – С. 31 – 37. Новели у законодавстві
України про адміністративну відповідальність за
вчинення правопорушень, пов’язаних з корупцією//
Науковий часопис Національної академії
прокуратури України. (у співавторстві)– 2015. – № 1.
– С. 93–100. Адміністративно-правові засади
діяльності керівника в умовах реформування
системи управління // Бюлетень міністерства юстиції
України. – 2015. – №5 (травень). – С. 110–115.
Теоретичні та практичні питання щодо взаємодії
центральних органів виконавчої влади зі
спеціальним статусом з іншими суб’єктами публічної
адміністрації // Митна справа. – 2015 . – № 2 (част.2,
кн.1). – С. 180–185. Центральне Антикорупційне
Бюро Республіки Польща: передумови створення та
адміністративно-правові основи діяльності //
Науковий вісник Національної академії прокуратури
України. – 2015. – № 2 (40). – С. 44–51. Чи стала
Конституція України 1996 року основою для
модернізації держави і реформування суспільства?
//Сучасний конституціоналізм: проблеми теорії та
практики (до 20-ї річниці Конституції
України);матеріали наукового семінару (24 червня
2016 р) упор. М.В.Ковалів. – Львів: ЛьвДУВС, 2016. –
C.169 – 174. Кіселичник В. П. Повноваження і
діяльність органів міського самоврядування Львова
відповідно до вимог Магдебурзького права (ХІХ –
ХХІ ст.)./ В. Кіселичник // Проблеми
державотворення і захисту прав людини в Україні :
матеріали ХXІІІ звітної науково-практичної
конференції (7–8 лютого 2017 р.) : у 2 ч. Ч. 1. – Львів
: Юридичний факультет Львівського національного
університету імені Івана Франка, 2017. – С. 65-69.
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Обґрунтування

Шандра Роман
Станіславович

Доцент Ні Інтелектуальна власність Шандра Р. Авторське право в «додрукарський»
період / Роман Шандра // Проблеми
державотворення і захисту прав людини в Україні:
матеріали ХXIV звітної науково-практичної
конференції (7–8 лютого 2018 р.): у 2 ч. Ч.1. – Львів:
Юридичний факультет Львівського національного
університету імені Івана Франка, 2018. – С. 250-253.
Шандра Р. С. Функції громад у галицьких селах
волоського права (XIV–XVIII ст.) / Роман Шандра //
Місцеве управління та місцеве самоврядування в
історії права, держави і юридичної думки : матеріали
XXХІX Міжнародної історико-правової конференції,
2–3 листопада 2018 р., м. Львів / ред. колегія : І. Б.
Усенко (голова), Є. В. Ромінський (відп. секр.), І. Й.
Бойко, А. Ю. Іванова, В. Є. Кириченко, Н. М.
Крестовська, О. О. Малишев, І. В. Музика, Б. Й.
Тищик, О. Н. Ярмиш. – Київ –Херсон: Олді-плюс,
2018. – С.89-94. Shandra R. Constitutional and Legal
History Works of Ukrainian Scholars in 2000-2015 /
Roman Shandra // Krakowskie Studia z Historii
Państwa i Prawa. – Tom 11; Zeszyt 1. – Kraków, 2018.
– S.95–126. (Провідне закордонне видання) Shandra
R. A Brief Review of Scholarly Events in Legal History
in Ukraine in 2017 / Roman Shandra // Krakowskie
Studia z Historii Państwa i Prawa. – Tom 11; Zeszyt 2. –
Kraków, 2018. – S.293–295. (Провідне закордонне
видання); Шандра Р. Правова освітченість громадян
як передумова формування громадянського
суспільства в Україні / Проблеми державотворення і
захисту прав людини в Україні: матеріали ХXV
звітної науково-практичної конференції (7–8 лютого
2019 р.): у 2 ч. Ч.1. – Львів: Юридичний факультет
Львівського національного університету імені Івана
Франка, 2019. – С. 227-229.

П`ятакова
Галина
Павлівна

Доцент Ні Педагогіка вищої школи П’ятакова Г. Інновайційні технології та їхнє значення
для підготовки магістрів філології в університетах
України і Польщі // PEDAGOGIKA tom XXIV pod
redakcją Kazimierza Rędzińskiego Mirosława Łapota
Częstochowa – 2015.– С.185-194.

Гарбузюк Майя
Володимирівна

Доцент Ні Постмодернізм Автор понад 20 наук., наук.-метод. праць,
перекладів (з польс. та франц.), зокр. статей:
Свобода інтелектуалів, або чи може реконструкція
бути відповідальною (2003). Пост/модерн, пост/
модерність, пост/модернізм: генеалогія поняття у
гуманітарно-філософському тезаурусі (2004).

Патрон Ірина
Василівна

Асистент Ні Сучасне кіномистецтво
(практикум)

Патрон І. В. Кіноспадщина Юліана Дороша в
контексті розвитку фото- та кіномиcтецтва на
західноукраїнських землях у 20–30 роках ХХ
століття / І. В. Патрон // Науковий вісник Київського
національного університету театру, кіно і
телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. – Київ,
2018. – Вип. 23. – С.92–100. Патрон І. В. Діяльність
Юліана Дороша в контексті розвитку фото- та
кіномиcтецтва на західноукраїнських землях у 20–30
роках ХХ століття / І. В. Патрон // Вісник Львівського
університету. Серія: Мистецтвознавство. – Львів,
2017. – Вип. 18. – С.316–330. Patron Irina. Polski
Wołyń na Ukrainie. Przegląd ukraińskich publikacji
internetowych o filmie Wojciecha Smarzowskiego / Irina
Patron // Studia Filmoznawcze 39. Mistrz Wajda / pod
redakcja S. Bobowskiego. – Wroclaw: Wydawnictwo
Uniwersytetu Wroclawskiego, 2018. – S.199–211.
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Рой Уляна
Володимирівна

Старший
викладач

Ні Історія театральної
педагогіки в Україні

Рой У. “Золота Хортиця” – 2005 // Просценіум. –
Львів, 2005. – № 3 (13). – С. 110-111.; Рой У.
Театральні рецензії Івана Франка в газеті “Kurjer
Lwowski” // Вісник Львівського університету. Серія
мистецтвознавство. – Львів, 2006. – вип. 6. – С. 149-
165.; Рой У. “Нове мистецтво” у Харкові //
Просценіум. – Львів, 2006. – № 2-3 (15-16). – С. 109-
110. Рой У. Театр сучасности: (Всеукраїнська
наукова конференція «Національний театр імени
Маріїх Заньковецької: Творчий шлях, пошуки,
перспективи»)// Просценіум, – Львів, 2007. – № 2/3
(18/19). – с. 152-153. Рой У. В гостях у «Золотого
Телесика – 2009» // Просценіум. – Львів, 2009. – №
1/2 (23/24) . – С, 58-64. Рой У. «Золотий Телесик –
2011»: здобутки й проблеми // Просценіум. – Львів,
2011. – № 1 (29). – С. 85-89. Рой У. Полілог культур
(Фестиваль моно вистав «Марія – 2011») //
Просценіум. – Львів, 2011. – № 2/3 (30/31). – С. 50-
52. Рой У. «Слово про театральну критику» Теодора
Вінклера – новий документ до історії становлення
європейського театрознавства // Вісник Львівського
університету. Серія мистецтвознавство. – Львів,
2013. – вип.. 13. – С. 244-250. Рой У. Три виміри
одного простору // Просценіум. – Львів, 2014. – №38-
40. – с. 27-30. Рой У. Фестиваль «Прем’єри
сезону-2014: огляд досягнень лялькарів» //
Просценіум. – Львів, 2014. – №38-40. – с.94-99. Рой
У. Вроцлавські студії // Український театр, 2015. –
№1-2-3. – с. 38-39. Рой У. «Розширене тіло
Subpoetics International: Львівська театральна
лабораторія // Просценіум, 2016 – № 1-3 (44-46). – с.
56-60. Рой У. «Світ – місцем правди!»/ Уляна Рой //
Просценіум.– Львів, 2017.– № 1-3. – С.78–84. Рой У.
«На початку згадати забутих» // Просценіум.– Львів,
2017.– № 1-3. – С.157–158. Рой У. «Нагорода
вітками – українцю!» // Просценіум.– Львів, 2017.– №
1-3. – С.178–179. Рой У. «Першопрочитання комедії
„Учитель” Івана Франка на сцені народного театру
Товариства „Руська Бесіда” (1894-1895 років)»./
Уляна Рой // Вісник Львів. ун-ту. Серія мистецтвозн.
– Львів, 2017. – Вип. 18. – С. 226–238. Статті у
зарубіжних виданнях: Рой У. «До історії постановки
«Війт заламейський» на сцені театру товариства
«Руська Бесіда» (переробка Івана Франка з п’єси
Педро Кальдерона «Саламейський алькальд»)» //
Pomiędzy. Між. Между. Between. Zwischen. Entre.
Polonistyczno-Ukrainoznawcze Studia Naukowe: –
Wrocław, 2015. – № 1. – C. 123–136. Режим доступу:
http://www.between.uni.wroc.pl/index.php?
page=biezacy-numer. Uljana Roy. Świat miejscem
prawdy // „Performer”, №13
http://www.grotowski.net/performer/performer-13/swiat-
miejscem-prawdy
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Циганик
Мирослава
Іванівна

Доцент Ні Історія театральної критики
ХХ ст.

Циганик М. Яків Головацький в оцінці Івана Франка /
Мирослава Циганик // Іван Франко: мистецтвознавчі
рецепції. Збірник статей. – Львів, ВЦ ЛНУ ім. І.
Франка – 2016. – С. 167- 175. Циганик М. І. Постать
Дениса Зубрицького в наукових візіях Івана Франка /
Мирослава Циганик // Вісник Львівського
університету. – Серія філологічна. – Випуск 62.–
Львів, 2015. – С. 229–236. Циганик М. І. Творчість
Тараса Шевченка в науковій діяльності Якова
Головацького. / Мирослава Циганик // Вісник
Львівського університету. – Серія
мистецтвознавство. – Випуск 15. – Львів, 2014. – С.
48–55. Патрон І, Циганик М. Кітч та українське кіно
початку ХХІ ст. // Кітч у мистецтві, етосі та вихованні:
колективна монографія / ред.: Гжегож Гжибек, Тарас
Дубровний. – Львів; Ряшів: Растр-7, 2019. – С. 21–
28. Коректор 2 видань і упорядником 1 видання
кафедри театрознавства та акторської майстерності:
1. Чарнецький С. Історія українського театру в
Галичині. Нариси, статті, матеріали / Степан
Чарнецький. – Львів, 2013. 2. Богдан Антків – лицар
галицької сцени. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім.
І.Франка, 2015. – 184 с. + іл. 48 с. 3. Пилипчук Р.
Історія українського театру (від витоків до кінця ХІХ
ст.) / Ростислав Пилипчук; Олександр Клековкін
(передмова); упоряд. та підготовка текстів до друку:
Мирослава Циганик, Роман Лаврентій. – Львів: ЛНУ
імені Івана Франка, 2019. – 356 с.

Когут Галина
Володимирівна

Доцент Так Сучасне образотворче
мистецтво

Когут Г. Українське килимарство в дослідженнях
другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст.:
методи, дискусії, атрибуції / Г. Когут // Вісник
Львівської академії мистецтв. — Вип. 11. — Львів:
ЛАМ, 2000. — С. 148-160.;Когут Г. Професійні
майстерні на “килимовій мапі” України XVII–XVIII ст.:
факти, міфи, гіпотези / Г. Когут // Вісник Львівського
національного університету імені Івана Франка.
Серія мистецтвознавство. — Львів: ЛНУ імені Івана
Франка, 2002. — Вип. 2. — С. 71-81.;Когут Г.
Композиції килимового типу в українському
мистецтві доби Середньовіччя. / Г. Когут //
Народознавчі зошити. — 2003. — № 1. — С. 861-
864.; Когут Г. “Золоті” та “чорні” килими України: до
проблеми кольору тла в українському килимарстві
XVIII ст. / Г. Когут // Мистецтвознавство України. —
Київ: СПД В.К.Кравчук, 2003. — Вип. 3. — С. 348-
353.

Максименко
Світлана
Михайлівна

Доцент Так Сучасні контексти
театрально-критичного
процесу,Методика
викладання театрознавчих
дисциплін,Маґістерський
семінар

Заслужений журналіст України (2016). Премія в
галузі театрознавства і театральної критики (2000)
Максименко С. Театральне життя Львова 1941-1944
// Науковий вісник Київського Національного
університету театру, кіно і телебачення імені І.К.
Карпенка – Карого. – Київ, 2013. – Випуск 13 ).–
С.67-85; Максименко С. Український театр у Львові в
період німецької окупації (1941–1944) / Світлана
Максименко. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім.
І.Франка, 2015. (325 с., 2015р.); Максименко С.
Актор і режисер Олександр Яковлів: львівська
сторінка творчої біографії (1941-1942 рр.) //
Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і
практики освіти. Класика в сучасній культурі. Збірник
наукових статей. Випуск 41. – Харків, 2014. – С.303-
313.
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Гарбузюк Майя
Володимирівна

Доцент Так Постколоніальні студії в
театрознавстві,Організація,
планування, управління
театральною справою

Завідувач редакції часопису “Просценіум”, Член
Національної спілки театральних діячів України,
член НТШ, Голова Театрознавчої комісії НТШ.
Scopus: Harbuziuk M. African Tales after Shakespeare
/ Reviewed by: Cazacu S., Harbuziuk M., Galland N.,
Sakowska A. Craiova International Shakespeare
Festival, 23 April–6 May 2018. // Cahiers Ĕlisebĕthians.
A Journal of English Renaissance Studies. 2019. S. 1-
48. DOI: 10.1177/0184767819867410 Гарбузюк М.
Образ України у польському театральному дискурсі
ХІХ століття: стратегії та форми репрезентації.
Львів: Простір-М, 2018. 470 с. Гарбузюк М. Образ
козака в польському театрі та драматургії
(ранньоромантичний період) // Dialog dwуch kultur.
Warszawa ; Lublin, 2015. R. ІХ. Z. 1. S. 245–250.
Harbuziuk M. Wspуіczesny teatr ukraiсski : miкdzy
dyskursem posttotalitarnym a postkolonialnym //
Miscellanea posttotalitariana Wratislaviensia. Pokolenie
– Transformacja – Toїsamoњж. Gardzenickie czytania
teatroznawcze… i nie tylko. Wrocіaw, 2016. № 4. S.79–
90.

Козак Богдан
Миколайович

Завідувач
кафедри

Так Лекторська майстерність Заслужений артист України, провідний майстер
сцени ЛНАУД ім. М. Заньковецької, Лауреат
Національної премії України імені Тараса Шевченка
(2010 р.), Орден Ярослава Мудрого V ступеня
(2015). Богдан Козак Театральні відлуння. (Статті.
Передмови. Штрихи. До портретів. Матеріали.
Рецензії. Інтерв’ю.) – Львів: Ліга-Прес, 2010. – 452 с.
ілюст.

Таблиця 3. Матриця відповідності

Педагогіка вищої школи

Програмні результати навчання Методи навчання Форми
оцінювання

Володіти культурою мислення, здатністю до
узагальнення, аналізу і синтезу в
професійній діяльності.

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування
ситуацій; ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих
групах; дискусії із запрошенням фахівців; моделюючої гри.

усна, письмова,
самооцінювання,
іспит

Вміти вільно оперувати всім комплексом
отриманих знань

Бесіди; дискусії; аналіз і діагностик ситуації; стимулювання і
мотивації; публічних виступів; моделювання; інформаційно-
комп’ютерні; проектів

усна, письмова,
самооцінювання,
іспит

Володіти державною мовою України,
культурою висловлювання, вмінням логічно
будувати власне мовлення (письмове та
усне)

Бесіди; дискусії; проекти; публічні виступи усна, письмова,
самооцінювання,
іспит

Вміти адекватно сприймати критику і
знаходити відповідні шляхи реагування на
неї, критично оцінювати власну діяльність
та її результати

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування
ситуацій; ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих
групах; дискусії із запрошенням фахівців; моделюючої гри;
бесіди;дискусії; проектів; публічних виступів

усна, письмова,
самооцінювання,
іспит

Вміти адекватно оцінювати нову ситуацію
та здійснювати пошук можливостей до
адаптації та дії в її умовах

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування
ситуацій; ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих
групах; дискусії із запрошенням фахівців; моделюючої гри; бесіди;
дискусії; проектів; публічних виступів

усна, письмова,
самооцінювання,
іспит



Програмні результати навчання Методи навчання Форми
оцінювання

Мотивувати людей та рухатися до спільної
мети

Стимулювання і мотивації; ситуаційні методики; індивідуальні
завдання в малих групах; дискусії із запрошенням фахівців;
моделюючої гри; бесіди

усна, письмова,
самооцінювання,
іспит

Вміти виявляти, ставити та вирішувати
проблеми, аналізувати проблемні ситуацій
й приймати обґрунтовані рішення для їх
розв’язання

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування
ситуацій; ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих
групах; дискусії із запрошенням фахівців; моделюючої гри; бесіди;
дискусії; проектів; публічних виступів

усна, письмова,
самооцінювання,
іспит

Вміти застосовувати й удосконалювати
навички міжособистісної взаємодії

Стимулювання і мотивації; ситуаційні методики; індивідуальні
завдання в малих групах; дискусії із запрошенням фахівців;
моделюючої гри; бесіди

усна, письмова,
самооцінювання,
іспит

Володіти виконавськими вміннями й
навичками професії, елементами
внутрішньої і зовнішньої техніки виконавця
в межах обраного фаху

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування
ситуацій; ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих
групах; дискусії із запрошенням фахівців; моделюючої гри; бесіди;
дискусії; проектів; публічних виступів

усна, письмова,
самооцінювання,
іспит

Вміти відтворювати в художніх сценічних
образах власну здатність до творчого
сприйняття світу

Методи тренінгу; моделювання професійної діяльності в умовах
експериментально-практичної дії; технології проектування
творчого продукту; адаптивні технології

усна, письмова,
самооцінювання,
іспит

Оперувати специфічною системою
виражальних засобів (пластично-
зображальними, звуковими, акторсько-
виконавськими, монтажно-композиційними,
сценарно-драматургічними) при створенні
та виробництві сценічного твору.

Методи тренінгу; моделювання професійної діяльності в умовах
експериментально-практичної дії; технології проектування
творчого продукту; адаптивні технології; моделюючої гри;
публічних виступів

усна, письмова,
самооцінювання,
іспит

Вміти знаходити адекватні засоби
презентації результату своєї творчої
(інтелектуальної) діяльності.

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування
ситуацій; ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих
групах; методи тренінгу; моделювання професійної діяльності в
умовах експериментально-практичної дії; технології проектування
творчого продукту; адаптивні технології; моделюючої гри;
публічних виступів; проектів

усна, письмова,
самооцінювання,
іспит

Вміти використовувати можливості новітніх
інформаційних і цифрових технологій в
процесі реалізації художньої ідеї та
осмислення творчого результату

Інформаційно-комп’ютерні; проектів; аналізу та синтезу;
моделювання

усна, письмова,
самооцінювання,
іспит

Застосовувати розуміння природи
художнього синтезу в ефективній діяльності
зі створення сценічного твору у складі
творчої групи

Методи тренінгу; моделювання професійної діяльності в умовах
експериментально-практичної дії; технології проектування
творчого продукту; адаптивні технології; моделюючої гри;
публічних виступів

усна, письмова,
самооцінювання,
іспит

Володіти професійною етикою Індивідуальні завдання в малих групах; публічних виступів;
проектів; навчальні екскурсії; дискусії із запрошенням фахівців;
моделюючої гри; бесіди; дискусії.

усна, письмова,
самооцінювання,
іспит

Вміти здійснювати спілкування в
діалоговому режимі з широкою
професійною та науковою спільнотою та
громадськістю щодо питань сценічного
мистецтва

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування
ситуацій; методи тренінгу; моделювання професійної діяльності в
умовах експериментально-практичної дії; технології проектування
творчого продукту; адаптивні технології; моделюючої гри;
публічних виступів.

усна, письмова,
самооцінювання,
іспит

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Програмні результати навчання Методи навчання Форми
оцінювання

Володіти культурою мислення, здатністю
до узагальненя, аналізу і синтезу в
професійній діяльності

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування ситуацій;
ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих групах; дискусії із
запрошенням фахівців; моделюючої гри

усна,
письмова,
іспит

Вміти вільно оперувати всім комплексом
отриманих знань

Бесіди; дискусії; аналіз і діагностик ситуації; стимулювання і мотивації;
публічних виступів; моделювання; інформаційно-комп’ютерні; проектів

усна,
письмова,
іспит



Програмні результати навчання Методи навчання Форми
оцінювання

Вміти вести на іноземних мовах бесіду-
діалог за фахом; перекладати фахові
тексти зі словником.

Бесіди; дискусії; проектів; публічних виступів; дискусії із запрошенням
фахівців

усна,
письмова,
іспит

Вміти застосовувати й удосконалювати
навички міжособистісної взаємодії

Стимулювання і мотивації; ситуаційні методики; індивідуальні завдання в
малих групах; дискусії із запрошенням фахівців; моделюючої гри; бесіди

усна,
письмова,
іспит

Вміти використовувати можливості
новітніх інформаційних і цифрових
технологій в процесі реалізації художньої
ідеї та осмислення творчого результату

Інформаційно-комп’ютерні; проектів; аналізу та синтезу; моделювання усна,
письмова,
іспит

Вміти здійснювати спілкування в
діалоговому режимі з широкою
професійною та науковою спільнотою та
громадськістю щодо питань сценічного
мистецтва

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування ситуацій;
методи тренінгу; моделювання професійної діяльності в умовах
експериментально-практичної дії; технології проектування творчого
продукту; адаптивні технології; моделюючої гри; публічних виступів

усна,
письмова,
іспит

Методика викладання театрознавчих дисциплін

Програмні результати навчання Методи навчання Форми
оцінювання

Володіти культурою мислення,
здатністю до узагальненя, аналізу
і синтезу в професійній діяльності

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування ситуацій;
ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих групах; дискусії із
запрошенням фахівців; моделюючої гри

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
іспит

Мотивувати людей та рухатися до
спільної мети

Стимулювання і мотивації; ситуаційні методики; індивідуальні завдання в
малих групах; дискусії із запрошенням фахівців; моделюючої гри; бесіди

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
іспит

Вміти виявляти, ставити та
вирішувати проблеми, аналізувати
проблемні ситуацій й приймати
обґрунтовані рішення для їх
розв’язання

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування ситуацій;
ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих групах; дискусії із
запрошенням фахівців; моделюючої гри; бесіди; дискусії; проектів; публічних
виступів

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
іспит

Вміти застосовувати й
удосконалювати навички
міжособистісної взаємодії

Стимулювання і мотивації; ситуаційні методики; індивідуальні завдання в
малих групах; дискусії із запрошенням фахівців; моделюючої гри; бесіди

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
іспит

Володіти виконавськими вміннями
й навичками професії,
елементами внутрішньої і
зовнішньої техніки виконавця в
межах обраного фаху

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування ситуацій;
ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих групах; дискусії із
запрошенням фахівців; моделюючої гри; бесіди; дискусії; проектів; публічних
виступів

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
іспит

Вміти відтворювати в художніх
сценічних образах власну
здатність до творчого сприйняття
світу

Методи тренінгу; моделювання професійної діяльності в умовах
експериментально-практичної дії; технології проектування творчого продукту;
адаптивні технології

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
іспит

Обирати художні засоби, необхідні
для відтворення креативного
задуму при реалізації сценічного
твору (проекту)

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування ситуацій;
ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих групах; методи тренінгу;
моделювання професійної діяльності в умовах експериментально-практичної
дії; технології проектування творчого продукту; адаптивні технології;
моделюючої гри; публічних виступів; проектів.

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
іспит



Програмні результати навчання Методи навчання Форми
оцінювання

Вміти знаходити адекватні засоби
презентації результату своєї
творчої (інтелектуальної)
діяльності

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування ситуацій;
ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих групах; методи тренінгу;
моделювання професійної діяльності в умовах експериментально-практичної
дії; технології проектування творчого продукту; адаптивні технології;
моделюючої гри; публічних виступів; проектів

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
іспит

Володіти методикою аналізу
драматичного твору та ролі

Аналізу та синтезу; методи тренінгу усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
іспит

Вміти використовувати можливості
новітніх інформаційних і цифрових
технологій в процесі реалізації
художньої ідеї та осмислення
творчого результату

Інформаційно-комп’ютерні; проектів; аналізу та синтезу; моделювання усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
іспит

Володіти професійною лексикою,
грамотно використовувати її у
подальшій професійній діяльності.

Індивідуальні завдання в малих групах; публічних виступів; проектів; навчальні
екскурсії

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
іспит

Застосовувати розуміння природи
художнього синтезу в ефективній
діяльності зі створення сценічного
твору у складі творчої групи.

Методи тренінгу; моделювання професійної діяльності в умовах
експериментально-практичної дії; технології проектування творчого продукту;
адаптивні технології; моделюючої гри; публічних виступів

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
іспит

Володіти професійною етикою Індивідуальні завдання в малих групах; публічних виступів; проектів; навчальні
екскурсії; дискусії із запрошенням фахівців; моделюючої гри; бесіди; дискусії

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
іспит

Вміти вільно оперувати всім
комплексом отриманих знань

Бесіди; дискусії; аналіз і діагностик ситуації; стимулювання і мотивації;
публічних виступів; моделювання; інформаційно-комп’ютерні; проектів

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
іспит

Володіти державною мовою
України, культурою
висловлювання, вмінням логічно
будувати власне мовлення
(письмове та усне)

Бесіди; дискусії; проекти; публічні виступи усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
іспит

Вміти вести на іноземних мовах
бесіду-діалог за фахом;
перекладати фахові тексти зі
словником

Бесіди; дискусії; проектів; публічних виступів; дискусії із запрошенням фахівців усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
іспит

Вміти здійснювати пошук
інформації в мережі Інтернет,
вільно застосовувати можливості
інформаційних технологій у
професійній діяльності

Інформаційно-комп’ютерні; проектів; аналізу та синтезу; моделювання усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
іспит

Вміти адекватно сприймати
критику і знаходити відповідні
шляхи реагування на неї,
критично оцінювати власну
діяльність та її результати

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування ситуацій;
ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих групах; дискусії із
запрошенням фахівців; моделюючої гри; бесіди;дискусії; проектів; публічних
виступів

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
іспит



Програмні результати навчання Методи навчання Форми
оцінювання

Вміти адекватно оцінювати нову
ситуацію та здійснювати пошук
можливостей до адаптації та дії в
її умовах

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування ситуацій;
ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих групах; дискусії із
запрошенням фахівців; моделюючої гри; бесіди; дискусії; проектів; публічних
виступів

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
іспит

Вміти здійснювати спілкування в
діалоговому режимі з широкою
професійною та науковою
спільнотою та громадськістю щодо
питань сценічного мистецтва

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування ситуацій;
методи тренінгу; моделювання професійної діяльності в умовах
експериментально-практичної дії; технології проектування творчого продукту;
адаптивні технології; моделюючої гри; публічних виступів

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
іспит

Виробнича (управлінська) практика

Програмні результати навчання Методи навчання Форми
оцінювання

Вміти здійснювати спілкування в
діалоговому режимі з широкою
професійною та науковою спільнотою та
громадськістю щодо питань сценічного
мистецтва

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування
ситуацій; методи тренінгу; моделювання професійної діяльності в
умовах експериментально-практичної дії; технології проектування
творчого продукту; адаптивні технології; моделюючої гри; публічних
виступів

захист
звіту

Обирати художні засоби, необхідні для
відтворення креативного задуму при
реалізації сценічного твору (проекту)

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування
ситуацій; ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих групах;
методи тренінгу; моделювання професійної діяльності в умовах
експериментально-практичної дії; технології проектування творчого
продукту; адаптивні технології; моделюючої гри; публічних виступів;
проектів.

захист
звіту

Володіти культурою мислення, здатністю до
узагальненя, аналізу і синтезу в професійній
діяльності

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування
ситуацій; ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих групах;
дискусії із запрошенням фахівців; моделюючої гри

захист
звіту

Вміти вільно оперувати всім комплексом
отриманих знань

Бесіди; дискусії; аналіз і діагностик ситуації; стимулювання і мотивації;
публічних виступів; моделювання; інформаційно-комп’ютерні; проектів

захист
звіту

Володіти державною мовою України,
культурою висловлювання, вмінням логічно
будувати власне мовлення (письмове та
усне)

Бесіди; дискусії; проекти; публічні виступи захист
звіту

Вміти вести на іноземних мовах бесіду-
діалог за фахом; перекладати фахові тексти
зі словником

Бесіди; дискусії; проектів; публічних виступів; дискусії із запрошенням
фахівців

захист
звіту

Вміти здійснювати пошук інформації в
мережі Інтернет, вільно застосовувати
можливості інформаційних технологій у
професійній діяльності

Інформаційно-комп’ютерні; проектів; аналізу та синтезу; моделювання захист
звіту

Вміти адекватно сприймати критику і
знаходити відповідні шляхи реагування на
неї, критично оцінювати власну діяльність
та її результати

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування
ситуацій; ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих групах;
дискусії із запрошенням фахівців; моделюючої гри; бесіди;дискусії;
проектів; публічних виступів

захист
звіту

Вміти використовувати можливості новітніх
інформаційних і цифрових технологій в
процесі реалізації художньої ідеї та
осмислення творчого результату

Інформаційно-комп’ютерні; проектів; аналізу та синтезу; моделювання захист
звіту

Вміти адекватно оцінювати нову ситуацію та
здійснювати пошук можливостей до
адаптації та дії в її умовах

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування
ситуацій; ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих групах;
дискусії із запрошенням фахівців; моделюючої гри; бесіди; дискусії;
проектів; публічних виступів

захист
звіту



Програмні результати навчання Методи навчання Форми
оцінювання

Вміти виявляти, ставити та вирішувати
проблеми, аналізувати проблемні ситуацій й
приймати обґрунтовані рішення для їх
розв’язання

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування
ситуацій; ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих групах;
дискусії із запрошенням фахівців; моделюючої гри; бесіди; дискусії;
проектів; публічних виступів

захист
звіту

Вміти застосовувати й удосконалювати
навички міжособистісної взаємодії

Стимулювання і мотивації; ситуаційні методики; індивідуальні завдання
в малих групах; дискусії із запрошенням фахівців; моделюючої гри;
бесіди

захист
звіту

Володіти виконавськими вміннями й
навичками професії, елементами
внутрішньої і зовнішньої техніки виконавця в
межах обраного фаху

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування
ситуацій; ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих групах;
дискусії із запрошенням фахівців; моделюючої гри; бесіди; дискусії;
проектів; публічних виступів

захист
звіту

Оперувати специфічною системою
виражальних засобів (пластично-
зображальними, звуковими, акторсько-
виконавськими, монтажно-композиційними,
сценарно-драматургічними) при створенні
та виробництві сценічного твору

Методи тренінгу; моделювання професійної діяльності в умовах
експериментально-практичної дії; технології проектування творчого
продукту; адаптивні технології; моделюючої гри; публічних виступів

захист
звіту

Володіти методикою аналізу драматичного
твору та ролі

Аналізу та синтезу; методи тренінгу захист
звіту

Знати основні етапи (епохи, стилі, напрямки)
у розвитку музики, літератури,
образотворчого мистецтва, кіно; історичні та
сучасні факти про життя і творчість
видатних особистостей у сфері мистецтва

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування
ситуацій; ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих групах;
методи тренінгу; моделювання професійної діяльності в умовах
експериментально-практичної дії; технології проектування творчого
продукту; адаптивні технології; моделюючої гри; публічних виступів;
проектів; навчальні екскурсії

захист
звіту

Вміти знаходити адекватні засоби
презентації результату своєї творчої
(інтелектуальної) діяльності

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування
ситуацій; ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих групах;
методи тренінгу; моделювання професійної діяльності в умовах
експериментально-практичної дії; технології проектування творчого
продукту; адаптивні технології; моделюючої гри; публічних виступів;
проектів.

захист
звіту

Мотивувати людей та рухатися до спільної
мети

Стимулювання і мотивації; ситуаційні методики; індивідуальні завдання
в малих групах; дискусії із запрошенням фахівців; моделюючої гри;
бесіди

захист
звіту

Володіти професійною лексикою, грамотно
використовувати її у подальшій професійній
діяльності.

Індивідуальні завдання в малих групах; публічних виступів; проектів;
навчальні екскурсії

захист
звіту

Педагогічна (асистентська) практика

Програмні результати навчання Методи навчання Форми
оцінювання

Вміти здійснювати спілкування в діалоговому
режимі з широкою професійною та науковою
спільнотою та громадськістю щодо питань
сценічного мистецтва

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування
ситуацій; методи тренінгу; моделювання професійної діяльності в
умовах експериментально-практичної дії; технології проектування
творчого продукту; адаптивні технології; моделюючої гри; публічних
виступів

захист
звіту

Володіти культурою мислення, здатністю до
узагальненя, аналізу і синтезу в професійній
діяльності

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування
ситуацій; ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих групах;
дискусії із запрошенням фахівців; моделюючої гри

захист звіт

Вміти вільно оперувати всім комплексом
отриманих знань

Бесіди; дискусії; аналіз і діагностик ситуації; стимулювання і мотивації;
публічних виступів; моделювання; інформаційно-комп’ютерні; проектів

захист
звіту

Володіти державною мовою України,
культурою висловлювання, вмінням логічно
будувати власне мовлення (письмове та усне)

Бесіди; дискусії; проекти; публічні виступи захист
звіту



Програмні результати навчання Методи навчання Форми
оцінювання

Вміти вести на іноземних мовах бесіду-діалог
за фахом; перекладати фахові тексти зі
словником

Бесіди; дискусії; проектів; публічних виступів; дискусії із запрошенням
фахівців

захист
звіту

Вміти здійснювати пошук інформації в мережі
Інтернет, вільно застосовувати можливості
інформаційних технологій у професійній
діяльності

Інформаційно-комп’ютерні; проектів; аналізу та синтезу; моделювання захист
звіту

Вміти адекватно сприймати критику і
знаходити відповідні шляхи реагування на
неї, критично оцінювати власну діяльність та
її результати

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування
ситуацій; ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих групах;
дискусії із запрошенням фахівців; моделюючої гри; бесіди;дискусії;
проектів; публічних виступів

захист
звіту

Вміти адекватно оцінювати нову ситуацію та
здійснювати пошук можливостей до адаптації
та дії в її умовах

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування
ситуацій; ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих групах;
дискусії із запрошенням фахівців; моделюючої гри; бесіди; дискусії;
проектів; публічних виступів

захист
звіту

Вміти використовувати можливості новітніх
інформаційних і цифрових технологій в
процесі реалізації художньої ідеї та
осмислення творчого результату

Інформаційно-комп’ютерні; проектів; аналізу та синтезу; моделювання захист
звіту

Обирати художні засоби, необхідні для
відтворення креативного задуму при
реалізації сценічного твору (проекту)

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування
ситуацій; ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих групах;
методи тренінгу; моделювання професійної діяльності в умовах
експериментально-практичної дії; технології проектування творчого
продукту; адаптивні технології; моделюючої гри; публічних виступів;
проектів.

захист
звіту

Мотивувати людей та рухатися до спільної
мети

Стимулювання і мотивації; ситуаційні методики; індивідуальні
завдання в малих групах; дискусії із запрошенням фахівців;
моделюючої гри; бесіди

захист
звіту

Володіти виконавськими вміннями й
навичками професії, елементами внутрішньої
і зовнішньої техніки виконавця в межах
обраного фаху

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування
ситуацій; ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих групах;
дискусії із запрошенням фахівців; моделюючої гри; бесіди; дискусії;
проектів; публічних виступів

захист
звіту

Вміти відтворювати в художніх сценічних
образах власну здатність до творчого
сприйняття світу

Методи тренінгу; моделювання професійної діяльності в умовах
експериментально-практичної дії; технології проектування творчого
продукту; адаптивні технології

захист
звіту

Оперувати специфічною системою
виражальних засобів (пластично-
зображальними, звуковими, акторсько-
виконавськими, монтажно-композиційними,
сценарно-драматургічними) при створенні та
виробництві сценічного твору

Методи тренінгу; моделювання професійної діяльності в умовах
експериментально-практичної дії; технології проектування творчого
продукту; адаптивні технології; моделюючої гри; публічних виступів

захист
звіту

Володіти методикою аналізу драматичного
твору та ролі

Аналізу та синтезу; методи тренінгу захист
звіту

Вміти знаходити адекватні засоби презентації
результату своєї творчої (інтелектуальної)
діяльності

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування
ситуацій; ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих групах;
методи тренінгу; моделювання професійної діяльності в умовах
експериментально-практичної дії; технології проектування творчого
продукту; адаптивні технології; моделюючої гри; публічних виступів;
проектів.

захист
звіту

Застосовувати розуміння природи художнього
синтезу в ефективній діяльності зі створення
сценічного твору у складі творчої групи

Методи тренінгу; моделювання професійної діяльності в умовах
експериментально-практичної дії; технології проектування творчого
продукту; адаптивні технології; моделюючої гри; публічних виступів

захист
звіту



Програмні результати навчання Методи навчання Форми
оцінювання

Володіти професійною етикою Індивідуальні завдання в малих групах; публічних виступів; проектів;
навчальні екскурсії; дискусії із запрошенням фахівців; моделюючої гри;
бесіди; дискусії

захист
звіту

Вміти виявляти, ставити та вирішувати
проблеми, аналізувати проблемні ситуацій й
приймати обґрунтовані рішення для їх
розв’язання

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування
ситуацій; ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих групах;
дискусії із запрошенням фахівців; моделюючої гри; бесіди; дискусії;
проектів; публічних виступів

захист
звіту

Вміти застосовувати й удосконалювати
навички міжособистісної взаємодії

Стимулювання і мотивації; ситуаційні методики; індивідуальні
завдання в малих групах; дискусії із запрошенням фахівців;
моделюючої гри; бесіди

захист
звіту

Володіти професійною лексикою, грамотно
використовувати її у подальшій професійній
діяльності.

Індивідуальні завдання в малих групах; публічних виступів; проектів;
навчальні екскурсії

захист
звіту

Магістерська робота

Програмні результати навчання Методи навчання Форми
оцінювання

Вміти здійснювати спілкування в діалоговому
режимі з широкою професійною та науковою
спільнотою та громадськістю щодо питань
сценічного мистецтва

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування
ситуацій; методи тренінгу; моделювання професійної діяльності в
умовах експериментально-практичної дії; технології проектування
творчого продукту; адаптивні технології; моделюючої гри; публічних
виступів

захист
магістерської
роботи

Вміти знаходити адекватні засоби
презентації результату своєї творчої
(інтелектуальної) діяльності

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування
ситуацій; ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих групах;
методи тренінгу; моделювання професійної діяльності в умовах
експериментально-практичної дії; технології проектування творчого
продукту; адаптивні технології; моделюючої гри; публічних виступів;
проектів.

захист
магістерської
роботи

Володіти культурою мислення, здатністю до
узагальненя, аналізу і синтезу в професійній
діяльності

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування
ситуацій; ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих групах;
дискусії із запрошенням фахівців; моделюючої гри

захист
магістерської
роботи

Вміти вільно оперувати всім комплексом
отриманих знань

Бесіди; дискусії; аналіз і діагностик ситуації; стимулювання і
мотивації; публічних виступів; моделювання; інформаційно-
комп’ютерні; проектів

захист
магістерської
роботи

Володіти державною мовою України,
культурою висловлювання, вмінням логічно
будувати власне мовлення (письмове та
усне)

Бесіди; дискусії; проекти; публічні виступи захист
магістерської
роботи

Вміти вести на іноземних мовах бесіду-
діалог за фахом; перекладати фахові тексти
зі словником

Бесіди; дискусії; проектів; публічних виступів; дискусії із запрошенням
фахівців

захист
магістерської
роботи

Вміти здійснювати пошук інформації в
мережі Інтернет, вільно застосовувати
можливості інформаційних технологій у
професійній діяльності

Інформаційно-комп’ютерні; проектів; аналізу та синтезу;
моделювання

захист
магістерської
роботи

Вміти адекватно сприймати критику і
знаходити відповідні шляхи реагування на
неї, критично оцінювати власну діяльність та
її результати

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування
ситуацій; ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих групах;
дискусії із запрошенням фахівців; моделюючої гри; бесіди;дискусії;
проектів; публічних виступів

захист
магістерської
роботи

Вміти адекватно оцінювати нову ситуацію та
здійснювати пошук можливостей до
адаптації та дії в її умовах

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування
ситуацій; ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих групах;
дискусії із запрошенням фахівців; моделюючої гри; бесіди; дискусії;
проектів; публічних виступів

захист
магістерської
роботи



Програмні результати навчання Методи навчання Форми
оцінювання

Вміти виявляти, ставити та вирішувати
проблеми, аналізувати проблемні ситуацій й
приймати обґрунтовані рішення для їх
розв’язання

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування
ситуацій; ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих групах;
дискусії із запрошенням фахівців; моделюючої гри; бесіди; дискусії;
проектів; публічних виступів

захист
магістерської
роботи

Володіти виконавськими вміннями й
навичками професії, елементами
внутрішньої і зовнішньої техніки виконавця в
межах обраного фаху

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування
ситуацій; ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих групах;
дискусії із запрошенням фахівців; моделюючої гри; бесіди; дискусії;
проектів; публічних виступів

захист
магістерської
роботи

Вміти відтворювати в художніх сценічних
образах власну здатність до творчого
сприйняття світу

Методи тренінгу; моделювання професійної діяльності в умовах
експериментально-практичної дії; технології проектування творчого
продукту; адаптивні технології

захист
магістерської
роботи

Оперувати специфічною системою
виражальних засобів (пластично-
зображальними, звуковими, акторсько-
виконавськими, монтажно-композиційними,
сценарно-драматургічними) при створенні та
виробництві сценічного твору

Методи тренінгу; моделювання професійної діяльності в умовах
експериментально-практичної дії; технології проектування творчого
продукту; адаптивні технології; моделюючої гри; публічних виступів

захист
магістерської
роботи

Володіти методикою аналізу драматичного
твору та ролі

Аналізу та синтезу; методи тренінгу захист
магістерської
роботи

Вміти використовувати можливості новітніх
інформаційних і цифрових технологій в
процесі реалізації художньої ідеї та
осмислення творчого результату

Інформаційно-комп’ютерні; проектів; аналізу та синтезу;
моделювання

захист
магістерської
роботи

Володіти професійною лексикою, грамотно
використовувати її у подальшій професійній
діяльності.

Індивідуальні завдання в малих групах; публічних виступів; проектів;
навчальні екскурсії

захист
магістерської
роботи

Сучасні контексти театрально-критичного процесу

Програмні результати навчання Методи навчання Форми
оцінювання

Вміти здійснювати спілкування в
діалоговому режимі з широкою
професійною та науковою спільнотою
та громадськістю щодо питань
сценічного мистецтва

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування ситуацій;
методи тренінгу; моделювання професійної діяльності в умовах
експериментально-практичної дії; технології проектування творчого
продукту; адаптивні технології; моделюючої гри; публічних виступів

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
іспит

Застосовувати розуміння природи
художнього синтезу в ефективній
діяльності зі створення сценічного
твору у складі творчої групи

Методи тренінгу; моделювання професійної діяльності в умовах
експериментально-практичної дії; технології проектування творчого
продукту; адаптивні технології; моделюючої гри; публічних виступів

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
іспит

Обирати художні засоби, необхідні для
відтворення креативного задуму при
реалізації сценічного твору (проекту)

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування ситуацій;
ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих групах; методи
тренінгу; моделювання професійної діяльності в умовах
експериментально-практичної дії; технології проектування творчого
продукту; адаптивні технології; моделюючої гри; публічних виступів;
проектів.

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
іспит

Володіти культурою мислення,
здатністю до узагальненя, аналізу і
синтезу в професійній діяльності

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування ситуацій;
ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих групах; дискусії із
запрошенням фахівців; моделюючої гри

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
іспит



Програмні результати навчання Методи навчання Форми
оцінювання

Вміти вільно оперувати всім
комплексом отриманих знань

Бесіди; дискусії; аналіз і діагностик ситуації; стимулювання і мотивації;
публічних виступів; моделювання; інформаційно-комп’ютерні; проектів

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
іспит

Володіти державною мовою України,
культурою висловлювання, вмінням
логічно будувати власне мовлення
(письмове та усне)

Бесіди; дискусії; проекти; публічні виступи усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
іспит

Вміти вести на іноземних мовах бесіду-
діалог за фахом; перекладати фахові
тексти зі словником

Бесіди; дискусії; проектів; публічних виступів; дискусії із запрошенням
фахівців

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
іспит

Вміти здійснювати пошук інформації в
мережі Інтернет, вільно застосовувати
можливості інформаційних технологій у
професійній діяльності

Інформаційно-комп’ютерні; проектів; аналізу та синтезу; моделювання усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
іспит

Вміти адекватно оцінювати нову
ситуацію та здійснювати пошук
можливостей до адаптації та дії в її
умовах

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування ситуацій;
ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих групах; дискусії із
запрошенням фахівців; моделюючої гри; бесіди; дискусії; проектів;
публічних виступів

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
іспит

Володіти виконавськими вміннями й
навичками професії, елементами
внутрішньої і зовнішньої техніки
виконавця в межах обраного фаху

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування ситуацій;
ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих групах; дискусії із
запрошенням фахівців; моделюючої гри; бесіди; дискусії; проектів;
публічних виступів

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
іспит

Володіти методикою аналізу
драматичного твору та ролі

Аналізу та синтезу; методи тренінгу усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
іспит

Знати історію відповідної галузі
світового й українського сценічного
мистецтва, особливості розвитку
акторського мистецтва у межах різних
історичних (культурних) епох.

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування ситуацій;
ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих групах; методи
тренінгу; моделювання професійної діяльності в умовах
експериментально-практичної дії; технології проектування творчого
продукту; адаптивні технології; моделюючої гри; публічних виступів;
проектів; навчальні екскурсії

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
іспит

Знати основні етапи (епохи, стилі,
напрямки) у розвитку музики,
літератури, образотворчого мистецтва,
кіно; історичні та сучасні факти про
життя і творчість видатних
особистостей у сфері мистецтва

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування ситуацій;
ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих групах; методи
тренінгу; моделювання професійної діяльності в умовах
експериментально-практичної дії; технології проектування творчого
продукту; адаптивні технології; моделюючої гри; публічних виступів;
проектів; навчальні екскурсії

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
іспит

Вміти використовувати можливості
новітніх інформаційних і цифрових
технологій в процесі реалізації
художньої ідеї та осмислення творчого
результату

Інформаційно-комп’ютерні; проектів; аналізу та синтезу; моделювання усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
іспит

Володіти професійною лексикою,
грамотно використовувати її у
подальшій професійній діяльності.

Індивідуальні завдання в малих групах; публічних виступів; проектів;
навчальні екскурсії

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
іспит

Сучасне образотворче мистецтво



Програмні результати навчання Методи навчання Форми
оцінювання

Вміти здійснювати спілкування в
діалоговому режимі з широкою
професійною та науковою спільнотою
та громадськістю щодо питань
сценічного мистецтва

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування ситуацій;
методи тренінгу; моделювання професійної діяльності в умовах
експериментально-практичної дії; технології проектування творчого
продукту; адаптивні технології; моделюючої гри; публічних виступів

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
іспит

Застосовувати розуміння природи
художнього синтезу в ефективній
діяльності зі створення сценічного
твору у складі творчої групи

Методи тренінгу; моделювання професійної діяльності в умовах
експериментально-практичної дії; технології проектування творчого
продукту; адаптивні технології; моделюючої гри; публічних виступів

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
іспит

Обирати художні засоби, необхідні для
відтворення креативного задуму при
реалізації сценічного твору (проекту)

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування ситуацій;
ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих групах; методи
тренінгу; моделювання професійної діяльності в умовах
експериментально-практичної дії; технології проектування творчого
продукту; адаптивні технології; моделюючої гри; публічних виступів;
проектів.

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
іспит

Володіти культурою мислення,
здатністю до узагальненя, аналізу і
синтезу в професійній діяльності

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування ситуацій;
ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих групах; дискусії із
запрошенням фахівців; моделюючої гри

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
іспит

Вміти вільно оперувати всім
комплексом отриманих знань

Бесіди; дискусії; аналіз і діагностик ситуації; стимулювання і мотивації;
публічних виступів; моделювання; інформаційно-комп’ютерні; проектів

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
іспит

Володіти державною мовою України,
культурою висловлювання, вмінням
логічно будувати власне мовлення
(письмове та усне)

Бесіди; дискусії; проекти; публічні виступи усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
іспит

Вміти вести на іноземних мовах бесіду-
діалог за фахом; перекладати фахові
тексти зі словником

Бесіди; дискусії; проектів; публічних виступів; дискусії із запрошенням
фахівців

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
іспит

Вміти здійснювати пошук інформації в
мережі Інтернет, вільно застосовувати
можливості інформаційних технологій у
професійній діяльності

Інформаційно-комп’ютерні; проектів; аналізу та синтезу; моделювання усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
іспит

Володіти виконавськими вміннями й
навичками професії, елементами
внутрішньої і зовнішньої техніки
виконавця в межах обраного фаху

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування ситуацій;
ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих групах; дискусії із
запрошенням фахівців; моделюючої гри; бесіди; дискусії; проектів;
публічних виступів

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
іспит

Знати історію відповідної галузі
світового й українського сценічного
мистецтва, особливості розвитку
акторського мистецтва у межах різних
історичних (культурних) епох.

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування ситуацій;
ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих групах; методи
тренінгу; моделювання професійної діяльності в умовах
експериментально-практичної дії; технології проектування творчого
продукту; адаптивні технології; моделюючої гри; публічних виступів;
проектів; навчальні екскурсії

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
іспит

Знати основні етапи (епохи, стилі,
напрямки) у розвитку музики,
літератури, образотворчого мистецтва,
кіно; історичні та сучасні факти про
життя і творчість видатних
особистостей у сфері мистецтва

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування ситуацій;
ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих групах; методи
тренінгу; моделювання професійної діяльності в умовах
експериментально-практичної дії; технології проектування творчого
продукту; адаптивні технології; моделюючої гри; публічних виступів;
проектів; навчальні екскурсії

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
іспит



Програмні результати навчання Методи навчання Форми
оцінювання

Вміти використовувати можливості
новітніх інформаційних і цифрових
технологій в процесі реалізації
художньої ідеї та осмислення творчого
результату

Інформаційно-комп’ютерні; проектів; аналізу та синтезу; моделювання усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
іспит

Маґістерський семінар

Програмні результати навчання Методи навчання Форми
оцінювання

Вміти здійснювати спілкування в
діалоговому режимі з широкою
професійною та науковою спільнотою та
громадськістю щодо питань сценічного
мистецтва

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування
ситуацій; методи тренінгу; моделювання професійної діяльності в
умовах експериментально-практичної дії; технології проектування
творчого продукту; адаптивні технології; моделюючої гри; публічних
виступів

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Вміти вільно оперувати всім комплексом
отриманих знань

Бесіди; дискусії; аналіз і діагностик ситуації; стимулювання і мотивації;
публічних виступів; моделювання; інформаційно-комп’ютерні; проектів

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Володіти державною мовою України,
культурою висловлювання, вмінням логічно
будувати власне мовлення (письмове та
усне)

Бесіди; дискусії; проекти; публічні виступи усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Вміти вести на іноземних мовах бесіду-
діалог за фахом; перекладати фахові
тексти зі словником

Бесіди; дискусії; проектів; публічних виступів; дискусії із запрошенням
фахівців

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Вміти здійснювати пошук інформації в
мережі Інтернет, вільно застосовувати
можливості інформаційних технологій у
професійній діяльності

Інформаційно-комп’ютерні; проектів; аналізу та синтезу; моделювання усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Вміти адекватно сприймати критику і
знаходити відповідні шляхи реагування на
неї, критично оцінювати власну діяльність
та її результати

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування
ситуацій; ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих групах;
дискусії із запрошенням фахівців; моделюючої гри; бесіди;дискусії;
проектів; публічних виступів

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Вміти адекватно оцінювати нову ситуацію
та здійснювати пошук можливостей до
адаптації та дії в її умовах

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування
ситуацій; ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих групах;
дискусії із запрошенням фахівців; моделюючої гри; бесіди; дискусії;
проектів; публічних виступів

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Мотивувати людей та рухатися до спільної
мети

Стимулювання і мотивації; ситуаційні методики; індивідуальні
завдання в малих групах; дискусії із запрошенням фахівців;
моделюючої гри; бесіди

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Вміти використовувати можливості новітніх
інформаційних і цифрових технологій в
процесі реалізації художньої ідеї та
осмислення творчого результату

Інформаційно-комп’ютерні; проектів; аналізу та синтезу; моделювання усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік



Програмні результати навчання Методи навчання Форми
оцінювання

Володіти культурою мислення, здатністю
до узагальненя, аналізу і синтезу в
професійній діяльності

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування
ситуацій; ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих групах;
дискусії із запрошенням фахівців; моделюючої гри

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Вміти виявляти, ставити та вирішувати
проблеми, аналізувати проблемні ситуацій
й приймати обґрунтовані рішення для їх
розв’язання

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування
ситуацій; ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих групах;
дискусії із запрошенням фахівців; моделюючої гри; бесіди; дискусії;
проектів; публічних виступів

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Вміти відтворювати в художніх сценічних
образах власну здатність до творчого
сприйняття світу

Методи тренінгу; моделювання професійної діяльності в умовах
експериментально-практичної дії; технології проектування творчого
продукту; адаптивні технології

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Оперувати специфічною системою
виражальних засобів (пластично-
зображальними, звуковими, акторсько-
виконавськими, монтажно-композиційними,
сценарно-драматургічними) при створенні
та виробництві сценічного твору

Методи тренінгу; моделювання професійної діяльності в умовах
експериментально-практичної дії; технології проектування творчого
продукту; адаптивні технології; моделюючої гри; публічних виступів

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Володіти методикою аналізу драматичного
твору та ролі

Аналізу та синтезу; методи тренінгу усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Знати основні етапи (епохи, стилі,
напрямки) у розвитку музики, літератури,
образотворчого мистецтва, кіно; історичні
та сучасні факти про життя і творчість
видатних особистостей у сфері мистецтва

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування
ситуацій; ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих групах;
методи тренінгу; моделювання професійної діяльності в умовах
експериментально-практичної дії; технології проектування творчого
продукту; адаптивні технології; моделюючої гри; публічних виступів;
проектів; навчальні екскурсії

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Вміти знаходити адекватні засоби
презентації результату своєї творчої
(інтелектуальної) діяльності

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування
ситуацій; ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих групах;
методи тренінгу; моделювання професійної діяльності в умовах
експериментально-практичної дії; технології проектування творчого
продукту; адаптивні технології; моделюючої гри; публічних виступів;
проектів.

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Застосовувати розуміння природи
художнього синтезу в ефективній
діяльності зі створення сценічного твору у
складі творчої групи

Методи тренінгу; моделювання професійної діяльності в умовах
експериментально-практичної дії; технології проектування творчого
продукту; адаптивні технології; моделюючої гри; публічних виступів

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Володіти професійною етикою Індивідуальні завдання в малих групах; публічних виступів; проектів;
навчальні екскурсії; дискусії із запрошенням фахівців; моделюючої гри;
бесіди; дискусії

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Вміти застосовувати й удосконалювати
навички міжособистісної взаємодії

Стимулювання і мотивації; ситуаційні методики; індивідуальні
завдання в малих групах; дискусії із запрошенням фахівців;
моделюючої гри; бесіди

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Володіти виконавськими вміннями й
навичками професії, елементами
внутрішньої і зовнішньої техніки виконавця
в межах обраного фаху

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування
ситуацій; ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих групах;
дискусії із запрошенням фахівців; моделюючої гри; бесіди; дискусії;
проектів; публічних виступів

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік



Програмні результати навчання Методи навчання Форми
оцінювання

Володіти професійною лексикою, грамотно
використовувати її у подальшій
професійній діяльності.

Індивідуальні завдання в малих групах; публічних виступів; проектів;
навчальні екскурсії

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Постмодернізм

Програмні результати навчання Методи навчання Форми
оцінювання

Вміти здійснювати спілкування в
діалоговому режимі з широкою
професійною та науковою спільнотою
та громадськістю щодо питань
сценічного мистецтва

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування ситуацій;
методи тренінгу; моделювання професійної діяльності в умовах
експериментально-практичної дії; технології проектування творчого
продукту; адаптивні технології; моделюючої гри; публічних виступів

сна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Обирати художні засоби, необхідні для
відтворення креативного задуму при
реалізації сценічного твору (проекту)

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування ситуацій;
ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих групах; методи
тренінгу; моделювання професійної діяльності в умовах
експериментально-практичної дії; технології проектування творчого
продукту; адаптивні технології; моделюючої гри; публічних виступів;
проектів.

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Володіти культурою мислення,
здатністю до узагальненя, аналізу і
синтезу в професійній діяльності

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування ситуацій;
ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих групах; дискусії із
запрошенням фахівців; моделюючої гри

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Володіти державною мовою України,
культурою висловлювання, вмінням
логічно будувати власне мовлення
(письмове та усне)

Бесіди; дискусії; проекти; публічні виступи усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Вміти вести на іноземних мовах бесіду-
діалог за фахом; перекладати фахові
тексти зі словником

Бесіди; дискусії; проектів; публічних виступів; дискусії із запрошенням
фахівців

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Вміти здійснювати пошук інформації в
мережі Інтернет, вільно застосовувати
можливості інформаційних технологій у
професійній діяльності

Інформаційно-комп’ютерні; проектів; аналізу та синтезу; моделювання усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Вміти адекватно оцінювати нову
ситуацію та здійснювати пошук
можливостей до адаптації та дії в її
умовах

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування ситуацій;
ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих групах; дискусії із
запрошенням фахівців; моделюючої гри; бесіди; дискусії; проектів;
публічних виступів

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Вміти виявляти, ставити та вирішувати
проблеми, аналізувати проблемні
ситуацій й приймати обґрунтовані
рішення для їх розв’язання

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування ситуацій;
ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих групах; дискусії із
запрошенням фахівців; моделюючої гри; бесіди; дискусії; проектів;
публічних виступів

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Володіти виконавськими вміннями й
навичками професії, елементами
внутрішньої і зовнішньої техніки
виконавця в межах обраного фаху

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування ситуацій;
ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих групах; дискусії із
запрошенням фахівців; моделюючої гри; бесіди; дискусії; проектів;
публічних виступів

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік



Програмні результати навчання Методи навчання Форми
оцінювання

Знати історію відповідної галузі
світового й українського сценічного
мистецтва, особливості розвитку
акторського мистецтва у межах різних
історичних (культурних) епох.

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування ситуацій;
ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих групах; методи
тренінгу; моделювання професійної діяльності в умовах
експериментально-практичної дії; технології проектування творчого
продукту; адаптивні технології; моделюючої гри; публічних виступів;
проектів; навчальні екскурсії

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Знати основні етапи (епохи, стилі,
напрямки) у розвитку музики,
літератури, образотворчого мистецтва,
кіно; історичні та сучасні факти про
життя і творчість видатних
особистостей у сфері мистецтва

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування ситуацій;
ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих групах; методи
тренінгу; моделювання професійної діяльності в умовах
експериментально-практичної дії; технології проектування творчого
продукту; адаптивні технології; моделюючої гри; публічних виступів;
проектів; навчальні екскурсії

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Вміти використовувати можливості
новітніх інформаційних і цифрових
технологій в процесі реалізації
художньої ідеї та осмислення творчого
результату

Інформаційно-комп’ютерні; проектів; аналізу та синтезу; моделювання усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Володіти професійною лексикою,
грамотно використовувати її у
подальшій професійній діяльності.

Індивідуальні завдання в малих групах; публічних виступів; проектів;
навчальні екскурсії

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Соціологія

Програмні результати навчання Методи навчання Форми
оцінювання

Вміти здійснювати спілкування в
діалоговому режимі з широкою
професійною та науковою спільнотою
та громадськістю щодо питань
сценічного мистецтва

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування ситуацій;
методи тренінгу; моделювання професійної діяльності в умовах
експериментально-практичної дії; технології проектування творчого
продукту; адаптивні технології; моделюючої гри; публічних виступів

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Обирати художні засоби, необхідні для
відтворення креативного задуму при
реалізації сценічного твору (проекту)

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування ситуацій;
ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих групах; методи
тренінгу; моделювання професійної діяльності в умовах
експериментально-практичної дії; технології проектування творчого
продукту; адаптивні технології; моделюючої гри; публічних виступів;
проектів.

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Володіти культурою мислення,
здатністю до узагальненя, аналізу і
синтезу в професійній діяльності

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування ситуацій;
ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих групах; дискусії із
запрошенням фахівців; моделюючої гри

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Володіти державною мовою України,
культурою висловлювання, вмінням
логічно будувати власне мовлення
(письмове та усне)

Бесіди; дискусії; проекти; публічні виступи усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Вміти вести на іноземних мовах бесіду-
діалог за фахом; перекладати фахові
тексти зі словником

Бесіди; дискусії; проектів; публічних виступів; дискусії із запрошенням
фахівців

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Вміти здійснювати пошук інформації в
мережі Інтернет, вільно застосовувати
можливості інформаційних технологій у
професійній діяльності

Інформаційно-комп’ютерні; проектів; аналізу та синтезу; моделювання усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік



Програмні результати навчання Методи навчання Форми
оцінювання

Вміти адекватно оцінювати нову
ситуацію та здійснювати пошук
можливостей до адаптації та дії в її
умовах

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування ситуацій;
ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих групах; дискусії із
запрошенням фахівців; моделюючої гри; бесіди; дискусії; проектів;
публічних виступів

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Вміти виявляти, ставити та вирішувати
проблеми, аналізувати проблемні
ситуацій й приймати обґрунтовані
рішення для їх розв’язання

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування ситуацій;
ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих групах; дискусії із
запрошенням фахівців; моделюючої гри; бесіди; дискусії; проектів;
публічних виступів

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Володіти виконавськими вміннями й
навичками професії, елементами
внутрішньої і зовнішньої техніки
виконавця в межах обраного фаху

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування ситуацій;
ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих групах; дискусії із
запрошенням фахівців; моделюючої гри; бесіди; дискусії; проектів;
публічних виступів

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Знати історію відповідної галузі
світового й українського сценічного
мистецтва, особливості розвитку
акторського мистецтва у межах різних
історичних (культурних) епох.

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування ситуацій;
ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих групах; методи
тренінгу; моделювання професійної діяльності в умовах
експериментально-практичної дії; технології проектування творчого
продукту; адаптивні технології; моделюючої гри; публічних виступів;
проектів; навчальні екскурсії

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Знати основні етапи (епохи, стилі,
напрямки) у розвитку музики,
літератури, образотворчого мистецтва,
кіно; історичні та сучасні факти про
життя і творчість видатних
особистостей у сфері мистецтва

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування ситуацій;
ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих групах; методи
тренінгу; моделювання професійної діяльності в умовах
експериментально-практичної дії; технології проектування творчого
продукту; адаптивні технології; моделюючої гри; публічних виступів;
проектів; навчальні екскурсії

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Вміти використовувати можливості
новітніх інформаційних і цифрових
технологій в процесі реалізації
художньої ідеї та осмислення творчого
результату

Інформаційно-комп’ютерні; проектів; аналізу та синтезу; моделювання усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Володіти професійною лексикою,
грамотно використовувати її у
подальшій професійній діяльності.

Індивідуальні завдання в малих групах; публічних виступів; проектів;
навчальні екскурсії

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Історія театральної критики ХХ ст.

Програмні результати навчання Методи навчання Форми
оцінювання

Вміти здійснювати спілкування в
діалоговому режимі з широкою
професійною та науковою спільнотою
та громадськістю щодо питань
сценічного мистецтва

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування ситуацій;
методи тренінгу; моделювання професійної діяльності в умовах
експериментально-практичної дії; технології проектування творчого
продукту; адаптивні технології; моделюючої гри; публічних виступів

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Застосовувати розуміння природи
художнього синтезу в ефективній
діяльності зі створення сценічного
твору у складі творчої групи

Методи тренінгу; моделювання професійної діяльності в умовах
експериментально-практичної дії; технології проектування творчого
продукту; адаптивні технології; моделюючої гри; публічних виступів

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Володіти культурою мислення,
здатністю до узагальненя, аналізу і
синтезу в професійній діяльності

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування ситуацій;
ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих групах; дискусії із
запрошенням фахівців; моделюючої гри

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік



Програмні результати навчання Методи навчання Форми
оцінювання

Володіти державною мовою України,
культурою висловлювання, вмінням
логічно будувати власне мовлення
(письмове та усне)

Бесіди; дискусії; проекти; публічні виступи усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Вміти виявляти, ставити та вирішувати
проблеми, аналізувати проблемні
ситуацій й приймати обґрунтовані
рішення для їх розв’язання

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування ситуацій;
ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих групах; дискусії із
запрошенням фахівців; моделюючої гри; бесіди; дискусії; проектів;
публічних виступів

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Володіти виконавськими вміннями й
навичками професії, елементами
внутрішньої і зовнішньої техніки
виконавця в межах обраного фаху

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування ситуацій;
ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих групах; дискусії із
запрошенням фахівців; моделюючої гри; бесіди; дискусії; проектів;
публічних виступів

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Володіти методикою аналізу
драматичного твору та ролі

Аналізу та синтезу; методи тренінгу усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Знати історію відповідної галузі
світового й українського сценічного
мистецтва, особливості розвитку
акторського мистецтва у межах різних
історичних (культурних) епох.

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування ситуацій;
ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих групах; методи
тренінгу; моделювання професійної діяльності в умовах
експериментально-практичної дії; технології проектування творчого
продукту; адаптивні технології; моделюючої гри; публічних виступів;
проектів; навчальні екскурсії

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Знати основні етапи (епохи, стилі,
напрямки) у розвитку музики,
літератури, образотворчого мистецтва,
кіно; історичні та сучасні факти про
життя і творчість видатних
особистостей у сфері мистецтва

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування ситуацій;
ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих групах; методи
тренінгу; моделювання професійної діяльності в умовах
експериментально-практичної дії; технології проектування творчого
продукту; адаптивні технології; моделюючої гри; публічних виступів;
проектів; навчальні екскурсії

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Вміти використовувати можливості
новітніх інформаційних і цифрових
технологій в процесі реалізації
художньої ідеї та осмислення творчого
результату

Інформаційно-комп’ютерні; проектів; аналізу та синтезу; моделювання усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Організація, планування, управління театральною справою

Програмні результати навчання Методи навчання Форми
оцінювання

Вміти здійснювати спілкування в
діалоговому режимі з широкою
професійною та науковою спільнотою
та громадськістю щодо питань
сценічного мистецтва

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування ситуацій;
методи тренінгу; моделювання професійної діяльності в умовах
експериментально-практичної дії; технології проектування творчого
продукту; адаптивні технології; моделюючої гри; публічних виступів

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Володіти професійною етикою Індивідуальні завдання в малих групах; публічних виступів; проектів;
навчальні екскурсії; дискусії із запрошенням фахівців; моделюючої гри;
бесіди; дискусії

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Застосовувати розуміння природи
художнього синтезу в ефективній
діяльності зі створення сценічного
твору у складі творчої групи

Методи тренінгу; моделювання професійної діяльності в умовах
експериментально-практичної дії; технології проектування творчого
продукту; адаптивні технології; моделюючої гри; публічних виступів

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік



Програмні результати навчання Методи навчання Форми
оцінювання

Володіти культурою мислення,
здатністю до узагальненя, аналізу і
синтезу в професійній діяльності

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування ситуацій;
ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих групах; дискусії із
запрошенням фахівців; моделюючої гри

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Володіти державною мовою України,
культурою висловлювання, вмінням
логічно будувати власне мовлення
(письмове та усне)

Бесіди; дискусії; проекти; публічні виступи усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Вміти виявляти, ставити та вирішувати
проблеми, аналізувати проблемні
ситуацій й приймати обґрунтовані
рішення для їх розв’язання

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування ситуацій;
ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих групах; дискусії із
запрошенням фахівців; моделюючої гри; бесіди; дискусії; проектів;
публічних виступів

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Володіти виконавськими вміннями й
навичками професії, елементами
внутрішньої і зовнішньої техніки
виконавця в межах обраного фаху

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування ситуацій;
ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих групах; дискусії із
запрошенням фахівців; моделюючої гри; бесіди; дискусії; проектів;
публічних виступів

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Володіти методикою аналізу
драматичного твору та ролі

Аналізу та синтезу; методи тренінгу усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Знати основні етапи (епохи, стилі,
напрямки) у розвитку музики,
літератури, образотворчого мистецтва,
кіно; історичні та сучасні факти про
життя і творчість видатних
особистостей у сфері мистецтва

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування ситуацій;
ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих групах; методи
тренінгу; моделювання професійної діяльності в умовах
експериментально-практичної дії; технології проектування творчого
продукту; адаптивні технології; моделюючої гри; публічних виступів;
проектів; навчальні екскурсії

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Вміти використовувати можливості
новітніх інформаційних і цифрових
технологій в процесі реалізації
художньої ідеї та осмислення творчого
результату

Інформаційно-комп’ютерні; проектів; аналізу та синтезу; моделювання усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Конституційне право

Програмні результати навчання Методи навчання Форми
оцінювання

Вміти здійснювати спілкування в
діалоговому режимі з широкою
професійною та науковою спільнотою та
громадськістю щодо питань сценічного
мистецтва

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування ситуацій;
методи тренінгу; моделювання професійної діяльності в умовах
експериментально-практичної дії; технології проектування творчого
продукту; адаптивні технології; моделюючої гри; публічних виступів

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Володіти професійною етикою Індивідуальні завдання в малих групах; публічних виступів; проектів;
навчальні екскурсії; дискусії із запрошенням фахівців; моделюючої гри;
бесіди; дискусії

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Застосовувати розуміння природи
художнього синтезу в ефективній
діяльності зі створення сценічного твору
у складі творчої групи

Методи тренінгу; моделювання професійної діяльності в умовах
експериментально-практичної дії; технології проектування творчого
продукту; адаптивні технології; моделюючої гри; публічних виступів

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік



Програмні результати навчання Методи навчання Форми
оцінювання

Володіти культурою мислення, здатністю
до узагальненя, аналізу і синтезу в
професійній діяльності

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування ситуацій;
ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих групах; дискусії із
запрошенням фахівців; моделюючої гри

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Володіти державною мовою України,
культурою висловлювання, вмінням
логічно будувати власне мовлення
(письмове та усне)

Бесіди; дискусії; проекти; публічні виступи усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Вміти адекватно оцінювати нову
ситуацію та здійснювати пошук
можливостей до адаптації та дії в її
умовах

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування ситуацій;
ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих групах; дискусії із
запрошенням фахівців; моделюючої гри; бесіди; дискусії; проектів;
публічних виступів

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Вміти виявляти, ставити та вирішувати
проблеми, аналізувати проблемні
ситуацій й приймати обґрунтовані
рішення для їх розв’язання

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування ситуацій;
ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих групах; дискусії із
запрошенням фахівців; моделюючої гри; бесіди; дискусії; проектів;
публічних виступів

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Володіти виконавськими вміннями й
навичками професії, елементами
внутрішньої і зовнішньої техніки
виконавця в межах обраного фаху

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування ситуацій;
ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих групах; дискусії із
запрошенням фахівців; моделюючої гри; бесіди; дискусії; проектів;
публічних виступів

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Вміти використовувати можливості
новітніх інформаційних і цифрових
технологій в процесі реалізації
художньої ідеї та осмислення творчого
результату

Інформаційно-комп’ютерні; проектів; аналізу та синтезу; моделювання усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Володіти професійною лексикою,
грамотно використовувати її у подальшій
професійній діяльності.

Індивідуальні завдання в малих групах; публічних виступів; проектів;
навчальні екскурсії

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Інтелектуальна власність

Програмні результати навчання Методи навчання Форми
оцінювання

Вміти здійснювати спілкування в
діалоговому режимі з широкою
професійною та науковою спільнотою та
громадськістю щодо питань сценічного
мистецтва

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування ситуацій;
методи тренінгу; моделювання професійної діяльності в умовах
експериментально-практичної дії; технології проектування творчого
продукту; адаптивні технології; моделюючої гри; публічних виступів

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Володіти професійною етикою Індивідуальні завдання в малих групах; публічних виступів; проектів;
навчальні екскурсії; дискусії із запрошенням фахівців; моделюючої гри;
бесіди; дискусії

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Застосовувати розуміння природи
художнього синтезу в ефективній
діяльності зі створення сценічного твору
у складі творчої групи

Методи тренінгу; моделювання професійної діяльності в умовах
експериментально-практичної дії; технології проектування творчого
продукту; адаптивні технології; моделюючої гри; публічних виступів

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік



Програмні результати навчання Методи навчання Форми
оцінювання

Володіти культурою мислення, здатністю
до узагальненя, аналізу і синтезу в
професійній діяльності

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування ситуацій;
ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих групах; дискусії із
запрошенням фахівців; моделюючої гри

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Володіти державною мовою України,
культурою висловлювання, вмінням
логічно будувати власне мовлення
(письмове та усне)

Бесіди; дискусії; проекти; публічні виступи усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Вміти адекватно оцінювати нову
ситуацію та здійснювати пошук
можливостей до адаптації та дії в її
умовах

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування ситуацій;
ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих групах; дискусії із
запрошенням фахівців; моделюючої гри; бесіди; дискусії; проектів;
публічних виступів

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Вміти виявляти, ставити та вирішувати
проблеми, аналізувати проблемні
ситуацій й приймати обґрунтовані
рішення для їх розв’язання

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування ситуацій;
ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих групах; дискусії із
запрошенням фахівців; моделюючої гри; бесіди; дискусії; проектів;
публічних виступів

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Володіти виконавськими вміннями й
навичками професії, елементами
внутрішньої і зовнішньої техніки
виконавця в межах обраного фаху

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування ситуацій;
ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих групах; дискусії із
запрошенням фахівців; моделюючої гри; бесіди; дискусії; проектів;
публічних виступів

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Вміти використовувати можливості
новітніх інформаційних і цифрових
технологій в процесі реалізації
художньої ідеї та осмислення творчого
результату

Інформаційно-комп’ютерні; проектів; аналізу та синтезу; моделювання усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Володіти професійною лексикою,
грамотно використовувати її у подальшій
професійній діяльності.

Індивідуальні завдання в малих групах; публічних виступів; проектів;
навчальні екскурсії

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Сучасне кіномистецтво (практикум)

Програмні результати навчання Методи навчання Форми
оцінювання

Вміти здійснювати спілкування в
діалоговому режимі з широкою
професійною та науковою спільнотою та
громадськістю щодо питань сценічного
мистецтва

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування
ситуацій; методи тренінгу; моделювання професійної діяльності в
умовах експериментально-практичної дії; технології проектування
творчого продукту; адаптивні технології; моделюючої гри; публічних
виступів

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Обирати художні засоби, необхідні для
відтворення креативного задуму при
реалізації сценічного твору (проекту)

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування
ситуацій; ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих групах;
методи тренінгу; моделювання професійної діяльності в умовах
експериментально-практичної дії; технології проектування творчого
продукту; адаптивні технології; моделюючої гри; публічних виступів;
проектів.

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Володіти культурою мислення, здатністю
до узагальненя, аналізу і синтезу в
професійній діяльності

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування
ситуацій; ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих групах;
дискусії із запрошенням фахівців; моделюючої гри

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік



Програмні результати навчання Методи навчання Форми
оцінювання

Вміти вільно оперувати всім комплексом
отриманих знань

Бесіди; дискусії; аналіз і діагностик ситуації; стимулювання і мотивації;
публічних виступів; моделювання; інформаційно-комп’ютерні; проектів

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Володіти державною мовою України,
культурою висловлювання, вмінням логічно
будувати власне мовлення (письмове та
усне)

Бесіди; дискусії; проекти; публічні виступи усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Вміти здійснювати пошук інформації в
мережі Інтернет, вільно застосовувати
можливості інформаційних технологій у
професійній діяльності

Інформаційно-комп’ютерні; проектів; аналізу та синтезу; моделювання усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Володіти виконавськими вміннями й
навичками професії, елементами
внутрішньої і зовнішньої техніки виконавця
в межах обраного фаху

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування
ситуацій; ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих групах;
дискусії із запрошенням фахівців; моделюючої гри; бесіди; дискусії;
проектів; публічних виступів

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Оперувати специфічною системою
виражальних засобів (пластично-
зображальними, звуковими, акторсько-
виконавськими, монтажно-композиційними,
сценарно-драматургічними) при створенні
та виробництві сценічного твору

Методи тренінгу; моделювання професійної діяльності в умовах
експериментально-практичної дії; технології проектування творчого
продукту; адаптивні технології; моделюючої гри; публічних виступів

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Володіти методикою аналізу драматичного
твору та ролі

Аналізу та синтезу; методи тренінгу усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Знати історію відповідної галузі світового й
українського сценічного мистецтва,
особливості розвитку акторського
мистецтва у межах різних історичних
(культурних) епох.

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування
ситуацій; ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих групах;
методи тренінгу; моделювання професійної діяльності в умовах
експериментально-практичної дії; технології проектування творчого
продукту; адаптивні технології; моделюючої гри; публічних виступів;
проектів; навчальні екскурсії

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Знати основні етапи (епохи, стилі,
напрямки) у розвитку музики, літератури,
образотворчого мистецтва, кіно; історичні
та сучасні факти про життя і творчість
видатних особистостей у сфері мистецтва

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування
ситуацій; ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих групах;
методи тренінгу; моделювання професійної діяльності в умовах
експериментально-практичної дії; технології проектування творчого
продукту; адаптивні технології; моделюючої гри; публічних виступів;
проектів; навчальні екскурсії

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Вміти використовувати можливості новітніх
інформаційних і цифрових технологій в
процесі реалізації художньої ідеї та
осмислення творчого результату

Інформаційно-комп’ютерні; проектів; аналізу та синтезу; моделювання усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Сучасна українська література

Програмні результати навчання Методи навчання Форми
оцінювання

Вміти здійснювати спілкування в
діалоговому режимі з широкою
професійною та науковою спільнотою та
громадськістю щодо питань сценічного
мистецтва

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування
ситуацій; методи тренінгу; моделювання професійної діяльності в
умовах експериментально-практичної дії; технології проектування
творчого продукту; адаптивні технології; моделюючої гри; публічних
виступів

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік



Програмні результати навчання Методи навчання Форми
оцінювання

Обирати художні засоби, необхідні для
відтворення креативного задуму при
реалізації сценічного твору (проекту)

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування
ситуацій; ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих групах;
методи тренінгу; моделювання професійної діяльності в умовах
експериментально-практичної дії; технології проектування творчого
продукту; адаптивні технології; моделюючої гри; публічних виступів;
проектів.

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Володіти культурою мислення, здатністю
до узагальненя, аналізу і синтезу в
професійній діяльності

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування
ситуацій; ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих групах;
дискусії із запрошенням фахівців; моделюючої гри

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Вміти вільно оперувати всім комплексом
отриманих знань

Бесіди; дискусії; аналіз і діагностик ситуації; стимулювання і мотивації;
публічних виступів; моделювання; інформаційно-комп’ютерні; проектів

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Володіти державною мовою України,
культурою висловлювання, вмінням логічно
будувати власне мовлення (письмове та
усне)

Бесіди; дискусії; проекти; публічні виступи усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Вміти здійснювати пошук інформації в
мережі Інтернет, вільно застосовувати
можливості інформаційних технологій у
професійній діяльності

Інформаційно-комп’ютерні; проектів; аналізу та синтезу; моделювання усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Володіти виконавськими вміннями й
навичками професії, елементами
внутрішньої і зовнішньої техніки виконавця
в межах обраного фаху

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування
ситуацій; ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих групах;
дискусії із запрошенням фахівців; моделюючої гри; бесіди; дискусії;
проектів; публічних виступів

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Оперувати специфічною системою
виражальних засобів (пластично-
зображальними, звуковими, акторсько-
виконавськими, монтажно-композиційними,
сценарно-драматургічними) при створенні
та виробництві сценічного твору

Методи тренінгу; моделювання професійної діяльності в умовах
експериментально-практичної дії; технології проектування творчого
продукту; адаптивні технології; моделюючої гри; публічних виступів

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Володіти методикою аналізу драматичного
твору та ролі

Аналізу та синтезу; методи тренінгу усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Знати історію відповідної галузі світового й
українського сценічного мистецтва,
особливості розвитку акторського
мистецтва у межах різних історичних
(культурних) епох.

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування
ситуацій; ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих групах;
методи тренінгу; моделювання професійної діяльності в умовах
експериментально-практичної дії; технології проектування творчого
продукту; адаптивні технології; моделюючої гри; публічних виступів;
проектів; навчальні екскурсії

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Знати основні етапи (епохи, стилі,
напрямки) у розвитку музики, літератури,
образотворчого мистецтва, кіно; історичні
та сучасні факти про життя і творчість
видатних особистостей у сфері мистецтва

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування
ситуацій; ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих групах;
методи тренінгу; моделювання професійної діяльності в умовах
експериментально-практичної дії; технології проектування творчого
продукту; адаптивні технології; моделюючої гри; публічних виступів;
проектів; навчальні екскурсії

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік



Програмні результати навчання Методи навчання Форми
оцінювання

Вміти використовувати можливості новітніх
інформаційних і цифрових технологій в
процесі реалізації художньої ідеї та
осмислення творчого результату

Інформаційно-комп’ютерні; проектів; аналізу та синтезу; моделювання усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Постколоніальні студії в театрознавстві

Програмні результати навчання Методи навчання Форми
оцінювання

Вміти здійснювати спілкування в
діалоговому режимі з широкою
професійною та науковою спільнотою
та громадськістю щодо питань
сценічного мистецтва

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування ситуацій;
методи тренінгу; моделювання професійної діяльності в умовах
експериментально-практичної дії; технології проектування творчого
продукту; адаптивні технології; моделюючої гри; публічних виступів

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Обирати художні засоби, необхідні для
відтворення креативного задуму при
реалізації сценічного твору (проекту)

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування ситуацій;
ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих групах; методи
тренінгу; моделювання професійної діяльності в умовах
експериментально-практичної дії; технології проектування творчого
продукту; адаптивні технології; моделюючої гри; публічних виступів;
проектів.

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Володіти культурою мислення,
здатністю до узагальненя, аналізу і
синтезу в професійній діяльності

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування ситуацій;
ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих групах; дискусії із
запрошенням фахівців; моделюючої гри

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Вміти вільно оперувати всім
комплексом отриманих знань

Бесіди; дискусії; аналіз і діагностик ситуації; стимулювання і мотивації;
публічних виступів; моделювання; інформаційно-комп’ютерні; проектів

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Володіти державною мовою України,
культурою висловлювання, вмінням
логічно будувати власне мовлення
(письмове та усне)

Бесіди; дискусії; проекти; публічні виступи усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Вміти вести на іноземних мовах бесіду-
діалог за фахом; перекладати фахові
тексти зі словником

Бесіди; дискусії; проектів; публічних виступів; дискусії із запрошенням
фахівців

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Вміти здійснювати пошук інформації в
мережі Інтернет, вільно застосовувати
можливості інформаційних технологій у
професійній діяльності

Інформаційно-комп’ютерні; проектів; аналізу та синтезу; моделювання усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Вміти адекватно оцінювати нову
ситуацію та здійснювати пошук
можливостей до адаптації та дії в її
умовах

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування ситуацій;
ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих групах; дискусії із
запрошенням фахівців; моделюючої гри; бесіди; дискусії; проектів;
публічних виступів

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Вміти виявляти, ставити та вирішувати
проблеми, аналізувати проблемні
ситуацій й приймати обґрунтовані
рішення для їх розв’язання

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування ситуацій;
ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих групах; дискусії із
запрошенням фахівців; моделюючої гри; бесіди; дискусії; проектів;
публічних виступів

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік



Програмні результати навчання Методи навчання Форми
оцінювання

Володіти виконавськими вміннями й
навичками професії, елементами
внутрішньої і зовнішньої техніки
виконавця в межах обраного фаху

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування ситуацій;
ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих групах; дискусії із
запрошенням фахівців; моделюючої гри; бесіди; дискусії; проектів;
публічних виступів

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Володіти методикою аналізу
драматичного твору та ролі

Аналізу та синтезу; методи тренінгу усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Знати історію відповідної галузі
світового й українського сценічного
мистецтва, особливості розвитку
акторського мистецтва у межах різних
історичних (культурних) епох.

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування ситуацій;
ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих групах; методи
тренінгу; моделювання професійної діяльності в умовах
експериментально-практичної дії; технології проектування творчого
продукту; адаптивні технології; моделюючої гри; публічних виступів;
проектів; навчальні екскурсії

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Знати основні етапи (епохи, стилі,
напрямки) у розвитку музики,
літератури, образотворчого мистецтва,
кіно; історичні та сучасні факти про
життя і творчість видатних
особистостей у сфері мистецтва

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування ситуацій;
ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих групах; методи
тренінгу; моделювання професійної діяльності в умовах
експериментально-практичної дії; технології проектування творчого
продукту; адаптивні технології; моделюючої гри; публічних виступів;
проектів; навчальні екскурсії

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Вміти використовувати можливості
новітніх інформаційних і цифрових
технологій в процесі реалізації
художньої ідеї та осмислення творчого
результату

Інформаційно-комп’ютерні; проектів; аналізу та синтезу; моделювання усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Сучасна світова література

Програмні результати навчання Методи навчання Форми
оцінювання

Вміти здійснювати спілкування в
діалоговому режимі з широкою
професійною та науковою спільнотою
та громадськістю щодо питань
сценічного мистецтва

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування ситуацій;
методи тренінгу; моделювання професійної діяльності в умовах
експериментально-практичної дії; технології проектування творчого
продукту; адаптивні технології; моделюючої гри; публічних виступів

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Обирати художні засоби, необхідні для
відтворення креативного задуму при
реалізації сценічного твору (проекту)

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування ситуацій;
ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих групах; методи
тренінгу; моделювання професійної діяльності в умовах
експериментально-практичної дії; технології проектування творчого
продукту; адаптивні технології; моделюючої гри; публічних виступів;
проектів.

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Володіти культурою мислення,
здатністю до узагальненя, аналізу і
синтезу в професійній діяльності

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування ситуацій;
ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих групах; дискусії із
запрошенням фахівців; моделюючої гри

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Вміти вільно оперувати всім
комплексом отриманих знань

Бесіди; дискусії; аналіз і діагностик ситуації; стимулювання і мотивації;
публічних виступів; моделювання; інформаційно-комп’ютерні; проектів

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Володіти державною мовою України,
культурою висловлювання, вмінням
логічно будувати власне мовлення
(письмове та усне)

Бесіди; дискусії; проекти; публічні виступи усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік



Програмні результати навчання Методи навчання Форми
оцінювання

Вміти вести на іноземних мовах бесіду-
діалог за фахом; перекладати фахові
тексти зі словником

Бесіди; дискусії; проектів; публічних виступів; дискусії із запрошенням
фахівців

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Вміти здійснювати пошук інформації в
мережі Інтернет, вільно застосовувати
можливості інформаційних технологій у
професійній діяльності

Інформаційно-комп’ютерні; проектів; аналізу та синтезу; моделювання усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Вміти виявляти, ставити та вирішувати
проблеми, аналізувати проблемні
ситуацій й приймати обґрунтовані
рішення для їх розв’язання

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування ситуацій;
ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих групах; дискусії із
запрошенням фахівців; моделюючої гри; бесіди; дискусії; проектів;
публічних виступів

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Володіти виконавськими вміннями й
навичками професії, елементами
внутрішньої і зовнішньої техніки
виконавця в межах обраного фаху

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування ситуацій;
ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих групах; дискусії із
запрошенням фахівців; моделюючої гри; бесіди; дискусії; проектів;
публічних виступів

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Володіти методикою аналізу
драматичного твору та ролі

Аналізу та синтезу; методи тренінгу усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Знати історію відповідної галузі
світового й українського сценічного
мистецтва, особливості розвитку
акторського мистецтва у межах різних
історичних (культурних) епох.

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування ситуацій;
ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих групах; методи
тренінгу; моделювання професійної діяльності в умовах
експериментально-практичної дії; технології проектування творчого
продукту; адаптивні технології; моделюючої гри; публічних виступів;
проектів; навчальні екскурсії

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Знати основні етапи (епохи, стилі,
напрямки) у розвитку музики,
літератури, образотворчого мистецтва,
кіно; історичні та сучасні факти про
життя і творчість видатних
особистостей у сфері мистецтва

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування ситуацій;
ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих групах; методи
тренінгу; моделювання професійної діяльності в умовах
експериментально-практичної дії; технології проектування творчого
продукту; адаптивні технології; моделюючої гри; публічних виступів;
проектів; навчальні екскурсії

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Вміти використовувати можливості
новітніх інформаційних і цифрових
технологій в процесі реалізації
художньої ідеї та осмислення творчого
результату

Інформаційно-комп’ютерні; проектів; аналізу та синтезу; моделювання усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Лекторська майстерність

Програмні результати навчання Методи навчання Форми
оцінювання

Вміти здійснювати спілкування в
діалоговому режимі з широкою професійною
та науковою спільнотою та громадськістю
щодо питань сценічного мистецтва

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування
ситуацій; методи тренінгу; моделювання професійної діяльності в
умовах експериментально-практичної дії; технології проектування
творчого продукту; адаптивні технології; моделюючої гри; публічних
виступів

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Вміти вести на іноземних мовах бесіду-
діалог за фахом; перекладати фахові тексти
зі словником

Бесіди; дискусії; проектів; публічних виступів; дискусії із
запрошенням фахівців

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік



Програмні результати навчання Методи навчання Форми
оцінювання

Володіти державною мовою України,
культурою висловлювання, вмінням логічно
будувати власне мовлення (письмове та
усне)

Бесіди; дискусії; проекти; публічні виступи усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Вміти вільно оперувати всім комплексом
отриманих знань

Бесіди; дискусії; аналіз і діагностик ситуації; стимулювання і
мотивації; публічних виступів; моделювання; інформаційно-
комп’ютерні; проектів

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Володіти культурою мислення, здатністю до
узагальненя, аналізу і синтезу в професійній
діяльності

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування
ситуацій; ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих
групах; дискусії із запрошенням фахівців; моделюючої гри

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Вміти знаходити адекватні засоби
презентації результату своєї творчої
(інтелектуальної) діяльності

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування
ситуацій; ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих
групах; методи тренінгу; моделювання професійної діяльності в
умовах експериментально-практичної дії; технології проектування
творчого продукту; адаптивні технології; моделюючої гри; публічних
виступів; проектів.

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Застосовувати розуміння природи
художнього синтезу в ефективній діяльності
зі створення сценічного твору у складі
творчої групи

Методи тренінгу; моделювання професійної діяльності в умовах
експериментально-практичної дії; технології проектування творчого
продукту; адаптивні технології; моделюючої гри; публічних виступів

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Володіти професійною етикою Індивідуальні завдання в малих групах; публічних виступів; проектів;
навчальні екскурсії; дискусії із запрошенням фахівців; моделюючої
гри; бесіди; дискусії

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Вміти використовувати можливості новітніх
інформаційних і цифрових технологій в
процесі реалізації художньої ідеї та
осмислення творчого результату

Інформаційно-комп’ютерні; проектів; аналізу та синтезу;
моделювання

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Оперувати специфічною системою
виражальних засобів (пластично-
зображальними, звуковими, акторсько-
виконавськими, монтажно-композиційними,
сценарно-драматургічними) при створенні та
виробництві сценічного твору

Методи тренінгу; моделювання професійної діяльності в умовах
експериментально-практичної дії; технології проектування творчого
продукту; адаптивні технології; моделюючої гри; публічних виступів

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Вміти відтворювати в художніх сценічних
образах власну здатність до творчого
сприйняття світу

Методи тренінгу; моделювання професійної діяльності в умовах
експериментально-практичної дії; технології проектування творчого
продукту; адаптивні технології

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Володіти виконавськими вміннями й
навичками професії, елементами
внутрішньої і зовнішньої техніки виконавця в
межах обраного фаху

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування
ситуацій; ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих
групах; дискусії із запрошенням фахівців; моделюючої гри; бесіди;
дискусії; проектів; публічних виступів

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Вміти застосовувати й удосконалювати
навички міжособистісної взаємодії

Стимулювання і мотивації; ситуаційні методики; індивідуальні
завдання в малих групах; дискусії із запрошенням фахівців;
моделюючої гри; бесіди

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік



Програмні результати навчання Методи навчання Форми
оцінювання

Мотивувати людей та рухатися до спільної
мети

Стимулювання і мотивації; ситуаційні методики; індивідуальні
завдання в малих групах; дискусії із запрошенням фахівців;
моделюючої гри; бесіди

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Вміти адекватно оцінювати нову ситуацію та
здійснювати пошук можливостей до
адаптації та дії в її умовах

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування
ситуацій; ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих
групах; дискусії із запрошенням фахівців; моделюючої гри; бесіди;
дискусії; проектів; публічних виступів

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Вміти адекватно сприймати критику і
знаходити відповідні шляхи реагування на
неї, критично оцінювати власну діяльність та
її результати

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування
ситуацій; ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих
групах; дискусії із запрошенням фахівців; моделюючої гри;
бесіди;дискусії; проектів; публічних виступів

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Вміти здійснювати пошук інформації в
мережі Інтернет, вільно застосовувати
можливості інформаційних технологій у
професійній діяльності

Інформаційно-комп’ютерні; проектів; аналізу та синтезу;
моделювання

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Володіти професійною лексикою, грамотно
використовувати її у подальшій професійній
діяльності.

Індивідуальні завдання в малих групах; публічних виступів; проектів;
навчальні екскурсії

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Історія театральної педагогіки в Україні

Програмні результати навчання Методи навчання Форми
оцінювання

Вміти здійснювати спілкування в діалоговому
режимі з широкою професійною та науковою
спільнотою та громадськістю щодо питань
сценічного мистецтва

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та
прогнозування ситуацій; методи тренінгу; моделювання
професійної діяльності в умовах експериментально-
практичної дії; технології проектування творчого продукту;
адаптивні технології; моделюючої гри; публічних виступів

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Вміти здійснювати пошук інформації в мережі
Інтернет, вільно застосовувати можливості
інформаційних технологій у професійній діяльності.

Інформаційно-комп’ютерні; проектів; аналізу та синтезу;
моделювання.

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Вміти адекватно сприймати критику і знаходити
відповідні шляхи реагування на неї, критично
оцінювати власну діяльність та її результати.

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та
прогнозування ситуацій; ситуаційні методики; індивідуальні
завдання в малих групах; дискусії із запрошенням фахівців;
моделюючої гри; бесіди;дискусії; проектів; публічних виступів

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Вміти адекватно оцінювати нову ситуацію та
здійснювати пошук можливостей до адаптації та дії
в її умовах.

налізу та синтезу; моделювання; оцінювання та прогнозування
ситуацій; ситуаційні методики; індивідуальні завдання в малих
групах; дискусії із запрошенням фахівців; моделюючої гри;
бесіди;дискусії; проекти; публічні виступи

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Мотивувати людей та рухатися до спільної мети. Стимулювання і мотивації; ситуаційні методики; індивідуальні
завдання в малих групах; дискусії із запрошенням фахівців;
моделюючої гри; бесіди.

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік



Програмні результати навчання Методи навчання Форми
оцінювання

Вміти застосовувати й удосконалювати навички
міжособистісної взаємодії

Стимулювання і мотивації; ситуаційні методики; індивідуальні
завдання в малих групах; дискусії із запрошенням фахівців;
моделюючої гри; бесіди.

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Володіти виконавськими вміннями й навичками
професії, елементами внутрішньої і зовнішньої
техніки виконавця в межах обраного фаху.

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та
прогнозування ситуацій; ситуаційні методики

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Вміти відтворювати в художніх сценічних образах
власну здатність до творчого сприйняття світу.

Методи тренінгу; моделювання професійної діяльності в
умовах експериментально-практичної дії; технології
проектування творчого продукту; адаптивні технології.

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Оперувати специфічною системою виражальних
засобів (пластично-зображальними, звуковими,
акторсько-виконавськими, монтажно-
композиційними, сценарно-драматургічними) при
створенні та виробництві сценічного твору.

Методи тренінгу; моделювання професійної діяльності в
умовах експериментально-практичної дії; технології
проектування творчого продукту; адаптивні технології;
моделюючої гри; публічних виступів

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Вміти знаходити адекватні засоби презентації
результату своєї творчої (інтелектуальної)
діяльності.

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та
прогнозування ситуацій; ситуаційні методики;

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Вміти використовувати можливості новітніх
інформаційних і цифрових технологій в процесі
реалізації художньої ідеї та осмислення творчого
результату

Інформаційно-комп’ютерні; проектів; аналізу та синтезу;
моделювання

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Володіти професійною лексикою, грамотно
використовувати її у подальшій професійній
діяльності

Індивідуальні завдання в малих групах; публічних виступів;
проектів; навчальні екскурсії

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Застосовувати розуміння природи художнього
синтезу в ефективній діяльності зі створення
сценічного твору у складі творчої групи

Методи тренінгу; моделювання професійної діяльності в
умовах експериментально-практичної дії; технології
проектування творчого продукту; адаптивні технології;
моделюючої гри; публічних виступів

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Володіти професійною етикою. Індивідуальні завдання в малих групах; публічних виступів;
проектів; навчальні екскурсії; дискусії із запрошенням
фахівців; моделюючої гри; бесіди; дискусії

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Вміти вільно оперувати всім комплексом отриманих
знань

Бесіди; дискусії; аналізу і діагностики ситуації; стимулювання і
мотивації; публічних виступів; моделювання; інформаційно-
комп’ютерні; проектів

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Володіти державною мовою України, культурою
висловлювання, вмінням логічно будувати власне
мовлення (письмове та усне).

Бесіди; дискусії; проекти; публічні виступи усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік



Програмні результати навчання Методи навчання Форми
оцінювання

Вміти вести на іноземних мовах бесіду-діалог за
фахом; перекладати фахові тексти зі словником.

Бесіди; дискусії; проекти; публічні виступи; дискусії із
запрошенням фахівців

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Володіти культурою мислення, здатністю до
узагальненя, аналізу і синтезу в професійній
діяльності.

Аналізу та синтезу; моделювання; оцінювання та
прогнозування ситуацій; ситуаційні методики; індивідуальні
завдання в малих групах

усна,
письмова,
індивідуальне
завдання,
залік

Загальна інформація про заклад

Кількість ліцензованих спеціальностей
За 1 (бакалаврським) рівнем 61

За 2 (магістерським) рівнем 64

За 3 (освітньо-науковим/ освітньо-творчим) рівнем 36

Кількість акредитованих освітніх програм
За 1 (бакалаврським) рівнем 0

За 2 (магістерським) рівнем 8

За 3 (освітньо-науковим / освітньо-творчим) рівнем 0

Контингент студентів на всіх курсах навчання
На денній формі навчання 17230

На інших формах навчання (заочна, дистанційна) 3210

Кількість факультетів -

Кількість кафедр -

Кількість співробітників (всього)
• в т.ч. педагогічних 2198

Серед них: - докторів наук, професорів 492

- кандидатів наук, доцентів 2180

Загальна площа будівель, кв. м
Серед них: -

- власні приміщення (кв. м) 93319

- орендовані (кв. м) 786

- здані в оренду (кв. м) 1282



Навчальна площа будівель, кв. м
Серед них: -

- власні приміщення (кв. м) 63457

- орендовані (кв. м) 786

- здані в оренду (кв. м) 1282

Бібліотеки
Кількість місць у читальному залі 315

Гуртожитки
Кількість гуртожитків 7

кількість місць для проживання студентів 3960

Запевнення
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