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Загальні відомості про ОП, історію її
розроблення та впровадження

З 2005 року кафедра музичного мистецтва забезпечувала випуск
викладачів з напрямів підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво
(музична педагогіка)» (освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр),
7.02020401 «Музичне мистецтво (музична педагогіка)» (освітньо-
кваліфікаційний рівень Спеціаліст), а згодом і з напряму підготовки
8.02020401 «Музичне мистецтво (музична педагогіка)» (освітньо-
кваліфікаційний рівень Магістр). Відповідно до Постанови Кабінету
міністрів України №266 від 29.04.2015 року, де було затверджено
новий перелік галузей знань та спеціальностей за якими здійснюється
підготовка здобувачів вищої освіти, кафедра музичного мистецтва у
квітні 2016 року розробила першу освітню програму «Середня освіта
(музичне мистецтво)» з галузі знань 01 Освіта спеціальності 014
Середня освіта (музичне мистецтво) тривалістю навчання 1 рік і 5
місяців. Нову освітню програму «Середня освіта (музичне
мистецтво)» було створено у 2017 році робочою групою у складі:
кандидата педагогічних наук, доцента Жигаль З. М. (гарант освітньої
програми); доктора мистецтвознавства, професора Кияновської Л. О.;
доктора мистецтвознавства, професора Медведика Ю.Є.; кандидата
педагогічних наук, професора Тайнель Е. З.; кандидата
мистецтвознавства, доцента Король О. М., тривалість навчання за
оновленою освітньою програмою – 1 рік і 4 місяці. Освітня програма
«Середня освіта (музичне мистецтво)» була затверджена Науково-
методичною радою факультету культури і мистецтв, Вченою радою
факультету культури і мистецтв (у склад Вченої ради факультету
входили внутрішні стейкхолдери (студенти), що брали активну участь
у обговоренні цієї ОП) та Вченою радою Університету. З цією
освітньою програмою також ознайомились роботодавці і дали свої
відгуки та пропозиції. Варто зазначити, що в грудні 2018 року кафедра
музичного мистецтва випустила перших 9 магістрів за цією освітньою
програмою.

*Освітня програма освітня програма 10.pdf

*Навчальний план за ОП 2 ПЛАНИ.pdf

Рецензії та відгуки роботодавців ВІДГУКИ.pdf

*Заява на проведення акредитації ОП Заява_014_Музичне мистецтво.pdf

1. Проектування та цілі освітньої програми

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

Ціллю освітньої програми забезпечити підготовку студентам здобуття
знань, вмінь та розуміння, що відносяться до областей музичного
мистецтва та музичної педагогіки, що дасть їм можливість виконувати
свою роботу самостійно. Бути підготовленими до успішного засвоєння
складніших програм для наукових дослідників та розробників,
експертів в області музично-педагогічної комунікації, викладачів,
наукових менеджерів у освітніх структурах. Програма передбачає
поглиблені знання і практичні навички використання іноземних мов за
фахом та створення умов для академічної мобільності і навчання на
музично-педагогічних факультетах як провідних ЗВО України, так і за
кордоном. підготовка висококваліфікованих фахівців з музичної
педагогіки, які мають фундаментальні фахові знання, демонструють
сучасне соціологічне мислення та володіють прикладними навичками,
необхідними для дослідження та вирішення музично-педагогічних
проблем.

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

Освітня програма «Середня освіта (музичне мистецтво)» допомагає
утвердити у свідомості і почуттях особистості національно-
патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та
історичного минулого України.(с. 15 Стратегії університету,
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/2016-strategy.pdf)

https://bo.naqa.gov.ua/api/File/9308/Get
https://bo.naqa.gov.ua/api/File/9309/Get
https://bo.naqa.gov.ua/api/File/9310/Get
https://bo.naqa.gov.ua/api/File/9311/Get
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Опишіть, яким чином інтереси та
пропозиції таких груп заінтересованих
сторін (стейкхолдерів) були враховані під
час формулювання цілей та програмних
результатів навчання ОП:

- здобувачі вищої освіти та випускники програми
  Вплив здобувачів на якість освітніх програм здійснюється через
роботу в факультетських секціях і надання пропозицій щодо їх
відповідності нормативним документам з освіти та сучасних
позитивних тенденцій у сфері послуг до Вченої ради факультету.
Загально-університетські структури, такі як студентський уряд
(http://students.lnu.edu.ua/self-government/), профком студентів
(http://ppos.lnu.edu.ua/) у своїй діяльності долучаються до обговорення
проблем імплементації своїх побажань до якості ОП, розуміння
майбутніх компетентностей. Одним з головних структурних підрозділів
ЛНУ, де здійснюється опитування та аналіз зацікавлених сторін є
центр моніторингу (http://www.lnu.edu.ua/research/research-centres-
and-laboratories/monitoring-centre/). Основними завданнями Центру
моніторингу є проведення за дорученням Ректорату і Вченої ради
Університету моніторингу думки викладачів, співробітників та
студентів щодо складників та форм навчального процесу, науково-
дослідної роботи, принципів організації та адміністрування діяльності
Університету.

- роботодавці
  Зовнішні стейкхолдери залучаються до обговорення як ОП в цілому,
так і до наповненості освітніх компонентів. Кафедра веде постійний
діалог з роботодавцями та місцевою владою, щодо врахування
сучасних тенденцій галузі в навчальному процесі.

- академічна спільнота 
  На засіданнях кафедри регулярно обговорюються побажання
зацікавлених осіб до вдосконалення програм курсів, ця інформація
міститься і у індивідуальних планах викладачів у відповідних графах.
Представники академічної спільноти також висловлюють свої
побажання при розгляді ОП на Методичній та Вченій радах
факультету.

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

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

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

У перелік компонентів освітньої програми в розділі нормативні
дисципліни у «Методику викладання музичних дисциплін у ВНЗ»
введено матеріали щодо вивчення досвіду видатних педагогів-
музикантів регіону; в розділ вибіркових дисциплін введено такі
предмети як: «Музичне краєзнавство», «Історія музичної культури
слов`янських країн» що дають змогу вивчати особливості розвитку
музичного мистецтва усіх регіонів України.

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

Тісні творчі та наукові зв`язки з іноземними університетами (Польща,
Угорщина) дали змогу ознайомитись з навчальними планами схожих
спеціальностей, запозичено досвід що потребує значної уваги на
викладання спеціальних дисциплін та передбачає збільшення
кредитів ЄКТС та годин на їх вивчення

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

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

Сьогодні затверджений стандарт спеціальності «Середня освіта
(музичне мистецтво)» ОР «Магістр» відстутній, проте, при розробці
освітньої програми нами використано рекомендації Національної
рамки кваліфікацій. Відповідно НРК студенти здатні розв’язувати
складні задачі і проблеми у музичній педагогіці, що передбачає
проведення досліджень та застосування інновацій. Здатність розуміти
і застосовувати на практиці теорії та методологію музичної педагогіки,
які формують майбутнього педагога-музиканта. Освітня програма
демонструє знання та навички з ділових комунікацій у галузі освіти та
педагогіки, а також ефективно спілкуватися на професійному та
соціальному рівнях, включаючи усну та письмову комунікацію
іноземною мовою/іноземними мовами; неординарні підходи у
розв’язанні практичних завдань, уміння креативно мислити,
проявляти гнучкість у прийнятті рішень на основі логічних аргументів
та перевірених фактів в умовах обмеженого часу та ресурсів на
засадах використання різних діагностичних методологій музичного
мистецтва

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)?

На сьогодні відсутній стандарт ОР магістра за спеціальністю 014
Середня освіта (музичне мистецтво). Щодо відповідності змісту ОП
теоретичному змісту предметної області то всі освітні компоненти ОП
рівня магістр спеціальності 014 Середня освіта (музичне мистецтво)
побудовані на донесенні до студента певних понять. В процесі
викладання освітніх компонентів професорсько-викладацький склад
кафедри використовує різноманітні методи, методики та технології,
якими в результаті повинен оволодіти студент. У робочих програмах
вище зазначених дисциплін, що містяться у додатку окреслено мета
кожної дисципліни і що здобувачі вищої освіти повинні знати та вміти
в результаті прослуховування курсу, з цього ще раз підтверджується
відповідність освітніх компонентів ОП об’єкту, теоретичному змісту
предметної області, методам, методикам та технології.
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Яким чином здобувачам вищої освіти
забезпечена можливість формування
індивідуальної освітньої траєкторії?

Відповідно до нормативних документів формування індивідуальної
освітньої траєкторії висвітлено в «Положенні про організацію
освітнього процесу» (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf), «Тимчасовому
положенні про порядок організації академічної мобільності здобувачів
вищої освіти у Львівському національному університеті імені Івана
Франка» http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf, «Положенні про
визнання та перезарахування результатів навчання учасників
академічної мобільності у Львівському національному університеті
імені Івана Франка» http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/09/reg-academic-mobility.pdf Для студента
магістра спеціальності 014 Середня освіта (музичне мистецтво) існує
можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії, що
проявляється через можливості використання процедури академічної
мобільності, вибору дисциплін, напрямків досліджень та теми
кваліфікаційної роботи. Загалом згідно Тимчасового положення «Про
порядок забезпечення вільного вибору студентами навчальних
дисциплін у Львівському національному університеті імені Івана
Франка» (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/2015-12-31-
polozhennia.pdf) вибіркові дисципліни становлять 25 % з поміж усіх
кредитів ЄКТС передбачених для ОП.

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

У «Положенні про організацію освітнього процесу у Львівському
національному університеті імені Івана Франка» затвердженого
вченою радою університету протокол №50 від 31.05. 2018 р.
зазначено, що вибіркові навчальні дисципліни запроваджуються, як
правило у формі спеціальних навчальних курсів для поглиблення
загальноосвітньої, фундаментальної та фахової (теоретичної та
практичної) підготовки. Вибіркові навчальні дисципліни затверджує
Вчена рада факультету. Запис на вибіркові навчальні дисципліни
організовує деканат факультету (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/2015-12-31-polozhennia.pdf). Дисципліни
вільного вибору студента орієнтовані на забезпечення його освітніх та
культурних потреб. Вибір цих дисциплін студент здійснює
індивідуально, з урахуванням власних потреб та інтересів щодо
майбутньої фахової діяльності. Мінімальна кількість студентів для
дисципліни вільного вибору – 25 осіб ( крім випадків, що на
спеціальності ( спеціалізації) навчається менша кількість осіб),
максимальна кількість студентів 100 осіб. Здобувач рівня магістр
спеціальності 014 Середня освіта (музичне мистецтво) має право
обирати дисципліни обсягом 24 кредити. Дисципліни згруповані у
тематичні блоки по 2-3 дисципліни. Попередньо на факультеті
організовуються обговорення та інформаційні кампанії для студентів:
у заздалегідь узгоджений зі студентами час професорсько-
викладацький склад висвітлює основні положення кожного курсу з
дисциплін вільного вибору студента. Основна мета таких зустрічей
надати чим більше доступної та зрозумілої інформації про вибірковий
курс, щоб зорієнтувати студента для найбільш правильного вибору.
На сайті факультету публікуються анотації кожної дисципліни .
Студенти з метою зробити правильний вибір дисципліни мають
можливість консультуватися з випускниками, відвідувати заняття
викладачів, до яких планують записатися, щоб оцінити їх рівень
викладання, проаналізувати методичне забезпечення дисциплін. У
визначений час студенти роблять свій вибір і на його основі пишуть
заяву в діапазоні термінів встановлених загально університетським
графіком. Заяви опрацьовуються деканатом факультету, здійснюється
перевірка та формування набору мобільних груп на кожен курс.
Сформовані списку дають на затвердження та погодження декану
факультету. В подальшому планується запровадження електронного
запису на вибіркові курси ( практика введена в дію для рівня
бакалавр), який значно полегшить адміністрування процесів
формування груп та корекції записів на дисципліни.

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

Освітня програма та навчальний план передбачають практичну
підготовку під час проходження педагогічної практики, відвідування
індивідуальних практичних занять з дисциплін музичного мистецтва
та під час прослуховування лекцій з дисципліни «Методика
викладання музичних дисциплін у ВНЗ». Метою педагогічної практики
є формування у студентів системи педагогічних умінь і навичок, що
забезпечують належний рівень самоорганізації професійної діяльності
у типових і нестандартних ситуаціях, ефективне вирішення
різноманітних педагогічних завдань.
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Продемонструйте, що ОП дозволяє
забезпечити набуття здобувачами вищої
освіти соціальних навичок (soft skills)
упродовж періоду навчання, які
відповідають цілям та результатам
навчання ОП результатам навчання ОП

Особлива увага у навчальному процесі надається саме розвитку у
студентів-магістрів таких соціальних навиків. Так навчальна
дисципліна «Основи наукових досліджень» передбачає написання
індивідуального навчально-дослідного завдання на вибір. Такі
практичні заняття дають змогу студентам здобути навички управління
проектами, командної роботи, міжособистісного спілкування,
покращити вміння самоорганізації, розвинути креативний,
нестандартний та творчий підходи до вирішення проблем. Навчальні
дисципліни «Філософія творчості» та «Психологія музичних
здібностей» дають змогу освоїти такі навички креативність, вміння
нестандартно мислити, прагнення до вдосконалення і готовність
навчатись, вміння працювати в команді. В процесі вивчення цих курсів
студенти мають виконати індивідуальні навчально-дослідні завдання
(ІНДЗ). Всі результати дослідження подаються у формі презентації і
захищаються на семінарському занятті. Такі форми та методи
навчання дають змогу вдосконалювати комунікативні якості студентів,
набувати лідерських якостей та менеджменту інформації, брати на
себе відповідальність, навчають працювати в команді та розвивають
вміння вирішувати конфлікти, що є часто результатом командної
роботи.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги
відповідного професійного стандарту?

На даний момент відсутній професійний стандарт спеціальності 014
Середня освіта (014.13 Музичне мистецтво).

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

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

Якщо за ОП здійснюється підготовка
здобувачів вищої освіти за дуальною
формою освіти, продемонструйте, яким
чином структура освітньої програми та
навчальний план зумовлюються
завданнями та особливостями цієї форми
здобуття освіти

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

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка
містить інформацію про правила прийому
на навчання та вимоги до вступників ОП

http://admission2018.lnu.edu.ua/for-undergraduate-students/programs-of-
entrance-examinations/cultart/

http://admission2018.lnu.edu.ua/for-undergraduate-students/programs-of-entrance-examinations/cultart/
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Поясніть, як правила прийому на
навчання та вимоги до вступників
ураховують особливості ОП?

Конкурсний відбір у 2018 році для здобуття ступенів вищої освіти
здійснювався за результатами вступних випробувань для вступу на
навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня
вищої освіти для вступу за спеціальністю 014 Середня освіта(
музичне мистецтво) – у формі вступного іспиту з іноземної мови та
фахових вступних випробувань. Для кожного напряму передбачено
виконання програми: - для хорового диригування - виконання
хорового твору великої форми під інструментальний супровід; - для
вокалу - виконання пісні, романсу, арії; - для фортепіано, баян
(акордеон), скрипка, бандура - виконання творів великої та середньої
форми. (http://admission2018.lnu.edu.ua/for-undergraduate-
students/admission-requirements-for-the-master-degree/)

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

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

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

Таких прикладів на даній освітній програмі не було.

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

Згідно п. 11.7, 11.9 «Положення про організацію освітнього процесу»
відраховані студенти мають право на поновлення
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-
6e18062115060-1.pdf процедура поновленні більш детально описана у
«Порядку розгляду заяв про поновлення студентів та переведення з
інших закладів вищої освіти у Львівський національний університет
імені Івана Франка» http://admission.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/05/renewal-and-transfer-process.pdf

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

Таких прикладів на даній освітній програмі не було.

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

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

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

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

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

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

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

Інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів знаходиться
на сайті факультету, у силабусах, робочих навчальних програмах, та
надається на початку викладання певної дисципліни (консультаціях),
доводиться до відома форма звітності, вимоги до атестації, критерії
оцінювання в межах певного курсу. У випадку написання
магістерських робіт на першому етапі розглядається з кожним
студентом: тема роботи, її актуальність і структура, а також терміни
виконання кожного з розділів. Студенти мають можливість отримати
консультації з науковим керівником в режимі он-лайн (Viber, Skype), чи
попередньо узгодивши час консультації на кафедрі.

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

Поєднання навчання і досліджень відбувається під час вивчення
дисциплін «Магістерський семінар» та «Методологія педагогічних
досліджень». Після обрання студентами тем для магістерських робіт
та розподілу керівників магістерських досліджень розпочинається
робота над їх створенням. Всі теми, що пропонуються пов`язані із
спеціалізацією магістрів, а також з педагогічним напрямом та
підготовкою. Навчально-дослідна робота виконується у навчальний
час, а також в процесі самостійної роботи згідно спеціальному
завданню в обов’язковому порядку кожним студентом під
керівництвом викладача-наукового керівника. Основними елементами
навчально-дослідної роботи виступають: науково-дослідна робота на
семінарських заняттях; написання дипломних робіт; дослідна робота
під час практик; участь в наукових проектах і конференціях. На
факультеті культури і мистецтв проводиться щорічна наукова
студентська конференція постійними учасниками якої студенти
спеціальності 014 Середня освіта (музичне мистецтво). Результатом
конференції є ознайомлення із науково-дослідною діяльністю
студентів. Із збірниками конференції можна ознайомитись в бібліотеці
та деканаті факультету.
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Продемонструйте, із посиланням на
конкретні приклади, яким чином
викладачі оновлюють зміст навчальних
дисциплін на основі наукових досягнень і
сучасних практик у відповідній галузі

Перегляд змісту дисциплін відбувається кожного семестру.
Розроблена робоча програма навчальної дисципліни розглядається і
рекомендується до затвердження на засіданні кафедри музичного
мистецтва Робоча програма з дисципліни «Музичний менеджмент»
оновлюється на основі використання зразків трудових угод, складання
технічного та побутового райдерів, практикування в ролях продюсера,
менеджера організацій в реальних умовах культурно-масових заходів
факультету та міста. Розглядаються сучасні форми розвитку
міжнародного музичного менеджменту. Оновлення програми
«Дисципліни музичного мистецтва» відбувається в співпраці з
музикантами-практиками (Народними та Заслуженими артистами
України, артистами театрів, відомими композиторами).

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

Питання інтернаціоналізації діяльності ЗВО висвітлено у «Положенні
про порядок реалізації міжнародних проектів, грантів та договорів»
(http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-
tomorrow/documents/internationa-cooperation/) та "Стратегії
міжнародної діяльності Львівського національного університету імені
Івана Франка" [http://international.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/IFNUL_Internationalisation_Strategy_ 2019
_Ukr.pdf] Відповідними договорами передбачено участь магістрів у
програмах мобільності (Еразмус +, Версальський університет,
Франція) та міждержавних вузівських обмінах (Слупський університет,
Польща).

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

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

Інформація щодо форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання
навчальних досягнень здобувачів вищої освіти міститься в
«Положенні про організацію освітнього процесу», робочих навчальних
програмах дисциплін. Для оцінювання навчальних досягнень
здобувачів вищої освіти в межах навчальних дисциплін здійснюється
поточний та підсумковий контроль. Поточний контроль здійснюється
протягом семестру. Він включає: усне та письмове опитування,
експрес-тестування, тестування, захист індивідуальних завдань,
підготовка рефератів з окремих питань, модульний контроль. Для
перевірки досягнень програмних результатів навчання пропонуються
різнорівневі види завдань. Перевірка таких робіт дозволяє оцінити
здатність володіти базовими поняттями, основами теорії і практики у
системі фахової підготовки, вміння їх застосовувати. Модульний
контроль проводиться у формі тестів, відповідей на теоретичні
питання або розв’язання практичних завдань під час проведення
контрольних робіт, виконання індивідуальних завдань тощо.
Проведення модулю дозволяє з’ясувати проблемні питання розглянуті
попередньо, що сприяє подальшому акцентуванні на мало
висвітлених питаннях. Можливість проведення самоконтролю з боку
студента передбачена методичними матеріалами для самостійної
роботи: підручниками, навчальними та методичними посібниками,
конспектами лекцій викладача. Підсумковий контроль включає
екзамени та заліки з урахуванням накопичених балів поточного
контролю. Семестровий контроль проводять з усіх навчальних
дисциплін, які внесені в навчальний план. Екзаменаційні білети
зазвичай містять різнорівневі види завдань: вибір правильних
відповідей із запропонованих, тестові запитання відкритого типу,
описові завдання. Порядок оцінювання навчальних досягнень
студентів відповідно до ЄКТС визначає Положення про контроль та
оцінювання навчальних досягнень студентів Університету. Заміри
залишкових знань студентів проводяться у системі MOODLE згідно
наказу ректора. Отже, навчальні досягнення студентів оцінюються
регулярно і об’єктивно, з використанням чітких й оприлюднених
критеріїв виставлення оцінок та здійсненням адміністративних
перевірок.
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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 музичного мистецтва і є
обов’язковою частиною навчально-методичного комплексу дисциплін.
Інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання
здобувачів вищої освіти регламентується нормативною базою
Львівського національного університету імені І.Франка.

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

Інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання
доводиться до здобувачів вищої освіти на початку семестру впродовж
перших двох тижнів на лекціях і практичних заняттях, при
ознайомленні з програмами навчальних дисциплін. Для забезпечення
організації освітнього процесу і проведення підсумкового контролю
факультети за погодженням з кафедрами, складають на кожний
семестр відповідно до робочих навчальних планів розклад занять та
екзаменів. Розклад екзаменів доводять до відома викладачів та
студентів не пізніше, ніж за місяць до початку екзаменаційної сесії
(пунккт 3.10 Положення про організацію освітнього процесу в
Львівському національному університеті і. І. Франка). Графік
навчального процесу на навчальний рік для студентів факультету
культури і мистецтв як денної, так і заочної форми навчання по курсах
і спеціальностях розміщено на дошці оголошень біля деканату та на
електронній сторінці факультету. У графіку міститься детальна
інформація про тривалість семестрів, форми та кількість контрольних
заходів, терміни проведення екзаменаційних сесій, практик та захист
магістерських робіт. Терміни проведення атестаційних сесій
визначаються наказом ректора. Розклад атестаційних сесій
розміщено на сайті факультету культури і мистецтв і дошці оголошень.

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

На даний момент стандарту вищої освіти для спеціальності 014
Середня освіта (014.13 Музичне мистецтво). Стандарт, що створений
раніше, передбачає саме такі форми атестації здобувачів вищої
освіти, які представлені в освітній програмі (заліки, іспити, академічні
концерти, щомісячна атестація, державні іспити та захист
магістерських робіт) «Положення про екзаменаційну комісію у
Львівському національному університеті імені Івана Франка»
(http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_exam-
comission.pdf).

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

Процедура проведення контрольних заходів регулюється розкладом
залікової та екзаменаційної сесії, які складає заступник декана з
навчально-методичної роботи у співпраці з кожною кафедрою. Такий
розклад затверджується проректором університету з науково-
педагогічної роботи та є беззаперечним щодо виконання. Розклад
розміщується на дошці оголошень факультету за місяць до першого
заліку та іспиту. Ці та інші поняття описані у «Положення про
організацію освітнього процесу у Львівському національному
університеті імені Івана Франка» (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf) та «Положення
про екзаменаційну комісію у Львівському національному університеті
імені Івана Франка» (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/reg_exam-comission.pdf)

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

Об’єктивність екзаменаторів забезпечується вільним вибором
екзаменаційних питань (студенти тягнуть білети) та присутністю на
заліках та іспитах кількох викладачів, завідувача кафедри та студентів
групи. Іспити з музичних дисциплін є відкритими для всіх бажаючих
почути виступи на сцені. У ЗВО діє «Положення про комісію з питань
етики та професійної діяльності» (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/reg_standing-commission.pdf)
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Яким чином процедури ЗВО
урегульовують порядок повторного
проходження контрольних заходів?
Наведіть приклади застосування
відповідних правил на ОП

Якщо за результатами підсумкового семестрового контролю студент
одержав незадовільну оцінку, у нього виникає академічна
заборгованість з даної дисципліни, яку можна ліквідувати повторно
склавши семестрову атестацію. Повторне складання екзаменів
допускається не більше двох разів з кожної дисципліни: перший раз
викладачу, другий – комісії, яка створюється за розпорядженням
декана факультету у складі: завідувача кафедри, викладача, який
проводив заняття з даної дисципліни та викладача дисципліни, який
не проводив заняття в цій групі. Якщо студент (за І навчальний
семестр освітнього рівня магістр) не ліквідував академічну
заборгованість не більше ніж з трьох дисциплін впродовж
семестрового контролю за погодженням із кафедрою студент пройти
повторне навчання дисципліни. Порядок повторного навчання вказано
в «Положенні 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 ім'я декана
факультету, який скликає апеляційну комісію. До складу апеляційної
комісії входять: голова – декан факультету, заступник декана,
завідувач кафедри, за якою закріплена дисципліна, викладач
кафедри, який читає відповідну дисципліну, але не брав участь в
проведенні цього семестрового контролю, та представник ради
студентського самоврядування. Апеляція має бути розглянута на
засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного дня після її
подання. Студент, який подав апеляцію, має право бути присутнім при
розгляді своєї заяви. По завершенні розгляду апеляційної справи
комісія на закритому засіданні проводить обговорення його
результатів та приймає відповідне рішення. Суперечливі питання
щодо оцінок, які одержані на державних екзаменах або захисті
дипломної роботи (проекту), розглядаються Державною
екзаменаційною комісією.

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

Стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності
регулюється «Положенням про забезпечення академічної
доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана
Франка» (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf). Положення про
забезпечення академічної доброчесності у Львівському
національному університеті імені Івана Франка є складовою частиною
внутрішньої нормативної бази системи забезпечення якості вищої
освіти та якості освітньої, наукової, науково-технічної, мистецької та
інноваційної діяльності та розроблено з метою підвищення рівня
освіти, наукових досліджень, дотримання вимог наукової етики та
запобігання академічного плагіату у Львівському національному
університеті імені Івана Франка. Дія Положення поширюється на
наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників, студентів,
аспірантів, докторантів та інших учасників освітнього процесу та
наукової діяльності Університету, а також здобувачів наукового
ступеня з інших установ, які представляють свої дисертаційні роботи
на спеціалізованих вчених радах Університету, публікують свої праці у
виданнях Університету, є стейкхолдерами Університету.

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

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

Для дотримання культури академічної доброчесності структурні
підрозділи Університету проводять комплекс профілактичних заходів,
а саме: - проведення для студентів перших курсів днів (тижнів)
академічної доброчесності, читання спеціальних курсів; -
впровадження в освітні програми компонентів, які забезпечують
набуття учасниками освітнього процесу відповідних компетентностей;
- розробка структурними підрозділами, які забезпечують освітній
процес, методичних матеріалів з визначенням вимог щодо належного
оформлення письмових робіт (кваліфікаційні роботи, курсові роботи,
звіти з проходження практик тощо); - формування завдань для
навчальних робіт з використанням педагогічних інновацій, що
сприяють розвитку творчого підходу здобувачів вищої освіти до
їхнього виконання; - ознайомлення учасників освітнього процесу та
наукової діяльності з Положенням.

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

Вчені ради факультетів відповідальні за перевірку магістерських,
курсових робіт, звітів з практик, статей до видань Університету,
монографій, підручників, навчальних посібників. У разі незгоди з
результатами перевірки на плагіат автор роботи, що проходила
процес перевірки, має право на апеляцію. Апеляцію подає особисто
автор роботи на ім’я Ректора Університету впродовж трьох робочих
днів після оголошення результатів перевірки. За дорученням Ректора
Комісія з питань етики та професійної діяльності Вченої ради
Університету розглядає справи щодо порушення академічної
доброчесності учасником освітнього процесу а також протягом 10
робочих днів розглядає апеляційну справу. Якщо розглядаються
студентські порушення, то до її складу долучають представників
студентства, яких має бути не менше, ніж половина складу комісії. До
основних видів академічної відповідальності здобувачів вищої освіти
належать: - повторне проходження оцінювання (контрольна робота,
іспит, залік); - повторне проходження відповідного освітнього
компонента освітньої програми; - відрахування із закладу вищої
освіти; - позбавлення академічної стипендії; - позбавлення наданих
закладом вищої освіти пільг з оплати за навчання; - призначення
додаткових контрольних заходів (додаткові індивідуальні завдання,
додаткові контрольні роботи, тести тощо); - повідомлення батькам чи
іншим особам (фізичним або юридичним), які здійснюють оплату за
навчання; - внесення до реєстру порушників академічної
доброчесності.

6. Людські ресурси

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

З метою забезпечення необхідного рівня професіоналізму під час
проведення конкурсного відбору науково-педагогічних працівників
ЛНУ діє «Порядок проведення конкурсного відбору на заміщення
вакантних посад науково-педагогічних працівників Львівського
національного університету імені Івана Франка» згідно якого
створюються конкурсні комісії, головне завдання яких – перевірка
відповідності поданих претендентами документів до вимог,
встановлених до науково-педагогічних працівників законами України,
зокрема вимог конкурсу. (http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-
and-tomorrow/documents/personnel/) Процедура конкурсного добору
зосереджена на відборі професійних кадрів, що особливо
забезпечується пунктами 4.6, 4.7 та 4.8. Так, згідно пункту 4.6.
претендентами на посади доцента, старшого викладача кафедри
проводяться відкриті лекції в присутності науково-педагогічних
працівників кафедри. Згідно пункту 4.7. здійснюється обговорення
професійної кваліфікації та педагогічної підготовки претендентів.
Згідно пункту 4.8., підсумовуються всі докази професіоналізму та
відповідної кваліфікації претендентів і висновки передаються на
розгляд конкурсної комісії факультету. Подальші заходи при розподілі
навчального навантаження на кафедрі музичного мистецтва для
залучення кращих викладачів на ОП передбачають наявність
відповідного наукового рівня, навчально-методичної літератури та
сертифікатів тренінгів та стажування з метою підвищення кваліфікації
претендентами на викладання ОП.
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Опишіть, із посиланням на конкретні
приклади, яким чином ЗВО залучає
роботодавців до організації та реалізації
освітнього процесу

Важливі події та заходи, які організовує відділ розвитку кар’єри та
співпраці з бізнесом Центру маркетингу та розвитку ЛНУ ім. І. Франка
на яких зустрічаються працедавці, студенти та викладачі це - «Дні
кар’єри ЄС». Подія має на меті ознайомлення та поширення
інформації про шляхи професійного зростання та кар’єрні можливості
для молоді в європейському вимірі. Під час заходу студенти та
випускники отримують знання, що знадобляться у професійній
діяльності, дізнатися про ситуацію на ринку праці, можливості
навчання та стажування за кордоном, а також отримати консультації зі
сторони представників комерційних компаній.

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

Аудиторні, практичні (індивідуальні) заняття проводять високо
кваліфіковані викладачі – це артисти з почесними званнями (Народні
артисти України – Богдан Базиликут, Людмила Божко-Лацанич,
Заслужені артисти України – Василь Дудар), Заслужені діячі мистецтв
України – Любов Кияновська, Ельвіра Тайнель. Методистами (вчителі
гімназій, ліцеїв та коледжів) в час педагогічної та навчальної практики
є майбутні роботодавці.

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

Львівський національний університет ім. І. Франка сприяє
професійному розвитку науково-педагогічних працівників системою
професійної та фінансової мотивації. Професійний розвиток кадрів
забезпечується програмою стажування, зокрема закордонного, на яке
щорічно оголошується конкурс у ЗВО, проведенням міжнародних
наукових конференцій. У структурному підрозділі Університету –
Інституті післядипломної та доуніверситетської освіти забезпечується
підготовка та перепідготовка фахівців з вищою освітою на
сертифікованих курсах, курсах підвищення кваліфікації, стажуванні.
Оволодіння комп’ютерною грамотністю, основами програмування,
зокрема в освіті, забезпечують комп’ютерні курси
(http://ipodp.lnu.edu.ua/kompyuterni-kursy). Ці курси формують вміння
роботи в системі LMS Moodle, Google Forms, Prezi
(http://ipodp.lnu.edu.ua/it-v-osviti). Мовні курси з вивчення іноземних
мов в Інституті створені на базі Центру неперервної освіти та
Лабораторії інформаційних технологій
(http://ipodp.lnu.edu.ua/about/centres/tsentr-neperervnoji-osvity/language-
cources).

Продемонструйте, що ЗВО стимулює
розвиток викладацької майстерності

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

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

Фінансування освітньої програми здійснюється з загального та
спеціального фондів з урахування осіб, що навчаються на бюджетній
та платній формі навчання. Значна сума цього фінансування йде на
заробітню плату та обслуговування матеріально-технічного
забезпечення. Студенти спеціальності 014 Середня освіта (музичне
мистецтво) забезпечені гуртожитками. кафедральною бібліотекою,
мають можливість користуватися фондами бібліотеки Львівського
національного університету імені Івана Франка, на факультеті
культури і мистецтв є один концертний зал, один репетиційний зал,
кабінет музичних інструментів, один комп’ютерний клас та ряд
аудиторій для самостійної репетиційної індивідуальної підготовки
(кожна з яких забезпечена музичним інструментом для удосконалення
виконавських можливостей). Навчання у ЗВО здійснюється у 2 зміни.
Дотримується вимога щодо мультимедійного забезпечення (не менше
40% аудиторій повинні бути забезпечені мультимедійним
обладнанням). Є стаціонарні обладнання та переносні.

Продемонструйте, яким чином освітнє
середовище, створене у ЗВО, дозволяє
задовольнити потреби та інтереси
здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи
вживаються ЗВО задля виявлення і
врахування цих потреб та інтересів?

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

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

Факультет культури і мистецтв створює безпечні умови навчання та
праці, у кожному структурному підрозділі знаходиться аптечка для
надання медичної допомоги. У всіх приміщеннях дотримано
санітарно-епідемологічних норм. Студенти регулярно проходять
медичний огляд в університетській поліклініці. В головному корпусі
університету працює медичний пункт для студентів та працівників
Університету. В медичному пункті можна отримати консультацію
фахівців щодо стану здоров’я та першу медичну допомогу. В
університеті працює психологічна служба, яка пропонує здобути
навички ефективної комунікації, самопрезентації, роботи в команді та
багато іншого. Проводиться співпраця з відділом охорони праці
Львівського національного університету імені Івана Франка, здобувачі
вищої освіти проходять інструктажі з основ безпеки життя. Інструктаж
з охорони праці є обов’язковою умовою проходження педагогічної
практики.
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Опишіть механізми освітньої,
організаційної, інформаційної,
консультативної та соціальної підтримки
здобувачів вищої освіти? Яким є рівень
задоволеності здобувачів вищої освіти
цією підтримкою відповідно до
результатів опитувань?

Координатором надання освітньої, організаційної, консультативної та
соціальної підтримки і інформації є деканат факультету. Усі довідки з
інших служб університету надаються централізовано через деканат,
що забезпечують методисти деканату. Інформація до студентів
доноситься через старостати, інформаційну дошку, сайт факультету, а
також соціальні мережі. Здобувачі вищої освіти можуть отримати
потрібну інформацію на випусковій кафедрі у лаборантів або у
викладачів. На факультеті культури і мистецтв здобувачі вищої освіти
комунікують із студентським самоврядуванням яке діє відповідно до
положення, приймають участь у їх засіданнях, тим самим мають
можливість висувати свої пропозиції та ідеї на розгляд. Велику
підтримку для здобувачів кафедри туризму надає Первинна
профспілкова організація студентів. Здобувачі вищої освіти мають
можливість контактувати з потенційними роботодавцями.
http://www.lnu.edu.ua/forum-karjery/ Особливу соціальну підтримку
отримують здобувачі вищої освіти діти-сироти і діти, позбавлені
батьківського піклування, особи з їх числа, а також студенти, які в
період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків,
здобувачі з інвалідністю І, ІІ групи. Університет звільняє від оплати за
проживання в гуртожитках здобувачів, які належать до цієї категорії.
http://studviddil.lnu.edu.ua/ Для студентів доступний і юридичний
відділ, який працює в університеті. Відділ консультує з правових
питань студентів щодо виробничої, економічної та соціальної
діяльності університету. Кафедра музичного мистецва в повному
обсязі забезпечує освітню, організаційну, інформаційну,
консультативну та соціальну підтримку здобувачів вищої освіти, що
навчаються за освітньою програмою.

Яким чином ЗВО створює достатні умови
для реалізації права на освіту особами з
особливими освітніми потребами?
Наведіть посилання на конкретні
приклади створення таких умов на ОП
(якщо такі були)

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

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

СТАТУТ ЛНУ 10.19. Особи, які навчаються в Університеті, мають
право на: 10.19.23 захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного
та психічного насильства; ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ
ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА
ФРАНКА 5. Права та обов'язки осіб, які навчаються Університеті 5.1.
Особи, які навчаються в Університеті, мають право на: - захист від
будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства. Усі
конфліктні ситуації на кафедрі вирішуються на рівні кафедри, у разі
потреби – в деканаті із залученням декана чи заступника декана із
виховної роботи та на Вченій раді факультету культури і мистецтв. У
разі не вирішення конфліктної ситуації в межах факультету, справа
передається у Комісію з питань етики ЛНУ. В університеті діє гаряча
лінія з питань запобігання та протидії корупції. А також працює
Уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції.
Конфліктних ситуацій на кафедрі, пов’язаних з сексуальним
домаганням та корупцією, не було.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми



12.11.2019 Акредитаційна система

https://office.naqa.gov.ua/form-se/373 16/39

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

Питання процедури розроблення, затвердження ,моніторингу та
періодичності перегляду розкрито в «Положенні про забезпечення
якості освіти» (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/03/Proekt-
Polozhennya-pro-zabezpechennya-yakosti.pdf) та в «Положенні про
Центр забезпечення якості освіти Львівського національного
університету імені Івана Франка» http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/reg-education-quality.pdf

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 проводиться кафедрою музичного мистецтва не частіше
ніж один раз в рік, що розглядається на засіданні кафедри.
Рекомендації кафедри подаються на науково-методичну раду
факультету для розгляду. В випадку позитивного рішення науково-
методичної ради питання зміни ОП розглядається на Вченій раді
факультету культури і мистецтв, а тоді на Вченій раді Університету.
Протягом 2018-2019 рр. зміни в ОП «Середня освіта (музичне
мистецтво)» не вносились.

Продемонструйте, із посиланням на
конкретні приклади, як здобувачі вищої
освіти залучені до процесу періодичного
перегляду ОП та інших процедур
забезпечення її якості, а їх позиція
береться до уваги під час перегляду ОП

Студенти кафедри музичного мистецтва беруть активну участь у
впровадженні освітніх програм, через висловлення рекомендацій
щодо вдосконалення освітніх компонентів, а також шляхом вибору
дисциплін. На першому етапі порадники академічних груп на зібрані
групи пояснюють важливість студента у виборі предметів та їх
вагомий вплив на подальше навчання та його якість. Розказує про усі
переваги та недоліки такої системи. Наступним етапом лектори
(кандидати наук, доктори) проводять усні опитування у групах та
виясняють які предмети студенти хотіли б вивчати і чи є доцільність їх
викладання на даній кафедрі. Третій етап: дослухавшись до думки
студентів, викладачі розробляють навчальні плани предметів, які на
думку студентів і членів кафедри можна б було впроваджувати у
навчальний процес. На п’ятому етапі складається анкета, із
зазначеними у ході попередньої роботи предметами, та
затверджується на кафедрі. Опісля цього роздається студентам для
визначення тих предметів, які кожен студент вважає за потрібне.
Отримані дані опрацьовуються відтак формуються групи. Також
студенти представлені в керівних органах факультету та університету,
зокрема, Вченій раді, яка розглядає та затверджує ОП.

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

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

Продемонструйте, із посиланням на
конкретні приклади, як роботодавці
безпосередньо або через свої об’єднання
залучені до процесу періодичного
перегляду ОП та інших процедур
забезпечення її якості

Кафедра музичного мистецтва має укладені договори про співпрацю з
гімназіями, ліцеями та коледжами. В процесі методичних семінарів,
наукових конференцій, обговорень результатів звітностей, державних
та семестрових виступів беруть участь викладачі цих організацій. Ці
пропозиції беруться за основу необхідних змін у освітній програмі.
Відділ розвитку кар’єри та співпраці з бізнесом Центру маркетингу та
розвитку ЛНУ ім. І. Франка щорічно організовує «Дні кар’єри ЄС»,
«Майстерня кар'єри», Форуми кар’єри, Кар’єрні марафони та інші
заходи та тренінги до яких долучаються працедавці. Чим важливі та
цінні такі заходи: для студентів - нагода отримати безкоштовні
практичні поради щодо вибору місця праці, здобути необхідні для
подальшого працевлаштування навички, отримати інформацію про
програми практики, стажування та вакансії для студентів від
провідних компаній і подати своє резюме; для роботодавців -
можливість представити свою компанію та сформувати до неї
лояльність серед університетської спільноти, поспілкуватися із
студентами та викладачами безпосередньо, отримати резюме
потенційних кандидатів на вакантну посаду; для викладачів - знайти
цінні контакти у бізнесі, зрозуміти сучасні вимоги ринку праці і
адаптувати навчальний матеріал до цих вимог, отримати готові кейси
для навчання.
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Опишіть практику збирання та врахування
інформації щодо кар’єрного шляху та
траєкторій працевлаштування
випускників ОП

За результатами моніторингу працевлаштування випускників, який що
року 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 Університету. 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
Університетом 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!».

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

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

Продемонструйте, що результати
зовнішнього забезпечення якості вищої
освіти беруться до уваги під час
удосконалення ОП. Яким чином
зауваження та пропозиції з останньої
акредитації та акредитацій інших ОП були
ураховані під час удосконалення цієї ОП?

Серед основних побажань і зауважень, висловлених під час
попередньої акредитації було вказано на вдосконалення навчально-
методичного забезпечення дисципліни, на необхідність впровадження
програми комп’ютеризації з ширшим впровадженням навчальних
комп’ютерних програм, телевізійних інформаційних програм.
Розширення співпраці з стейкхолдерами відбулось шляхом організації
і забезпечення педагогічних практик. Студенти-магістри беруть
активну участь і публікуються у матеріалах щорічної університетської
студентської конференції.
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Опишіть, яким чином учасники
академічної спільноти змістовно залучені
до процедур внутрішнього забезпечення
якості ОП?

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

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

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

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

Права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу у Львівському
національному університеті імені І. Франка регулюються
«Положенням про організацію освітнього процесу»
(http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-
6e18062115060-1.pdf) «Правилами внутрішнього розпорядку ЛНУ
імені Івана Франка» (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2015/08/office_regulations.pdf ). Оцінювання роботи
викладачів регулюється «Положенням про оцінювання роботи та
визначення рейтингів наукових, науково-педагогічних та педагогічних
працівників» (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2017/05/reg_rating.pdf ). Опитування студентів,
викладачів, аспірантів, випускників та роботодавців проводиться
згідно «Положення про організацію опитувань студентів, викладачів,
випускників та роботодавців щодо якості освітнього процесу»
(http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf ). Рівні моніторингу: -
Викладач – кафедра – факультет – Університет; - Студент – група –
курс – факультет; - Навчальна дисципліна – цикл підготовки –
навчальний план; - Випускник – роботодавець. Всі документи
розміщені на сайті університету у розділі «Документи про організацію
та забезпечення якості навчального процесу»
(http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-
tomorrow/documents/education-process/ ). Діяльність Студентського
уряду ЛНУ регламентується «Положенням про студентське
самоврядування Львівського національного університету імені Івана
Франка».

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

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

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

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

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

-

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

Якими загалом є сильні та слабкі сторони
ОП?

Сильні сторони: - Врахування регіональних особливостей та потреб
роботодавців і органів влади; - Наявність практичної підготовки
студентів; - Широкий перелік вибіркової компоненти (25 % становлять
вибіркові дисципліни); - Залучення практиків музичної галузі до
читання дисциплін; - Створення Центру маркетингу та розвитку
відділу, що активізував співпрацю з роботодавцями, випускниками та
студентами; - Блок дисциплін які забезпечують науково-дослідний
напрямок подальшого розвитку здобувачів та формування студентів
як молодих науковців (Методологія педагогічних досліджень,
Магістерський семінар, Основи наукових досліджень, Методика
викладання музичних дисциплін у ВНЗ); - Використання різноманітних
методів навчання (інформаційно-компютерних, дискусії із фахівцями,
індивідуальні заняття) - Консультування та врахування побажань
стейкхолдерів при формуванні тем магістерських робіт та
навчального контенту (компонентів ОП). Слабкі сторони: -
Дублювання предметів бакалаврської програми з їх частковим
поглибленням в магістерській програмі; - Недостатнє залучення
роботодавців до викладання дисциплін (зокрема, викладачі які
працюють у різних інструментальних напрямках не мають наукового
ступеня, що дозволяє їм читати лекції на ОС «Магістр»); - Недостатнє
використання внутрішньої системи підвищення кваліфікації
викладачів (у межах спеціальності); - Недостатнє використання
англійської мови в навчальному процесі; - Недостатнє впровадження
результатів магістерських робіт в практику.
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Якими є перспективи розвитку ОП
упродовж найближчих 3 років? Які
конкретні заходи ЗВО планує здійснити
задля реалізації цих перспектив?

Загалом задля забезпечення функціонування ОП плануються
наступні заходи: Вдосконалення програми шляхом залучення до
лекцій провідних фахівців галузі (в тому числі за рахунок захисту
дисертацій працівниками кафедри); Створення внутрішньої системи
підвищення кваліфікації, в тому числі, за рахунок тренінгів для
викладачів, щодо сучасних методів навчання; Покращення
матеріально-технічної бази для забезпечення дисциплін; Проведення
регулярного опитування студентів, щодо якості навчання. Опитування
студентів, щодо якості навчання проводилось центром моніторингу
вибірково. Сьогодні ці опитування проводяться загалом та регулярно;
Поява нових курсів, що відображають тенденцію ринку. Враховуючи
тенденції ринку та побажання роботодавців кафедра розглядає
можливість впровадження навчальної дисципліни «Основи музичної
режисури»; Залучення інноваційних методів навчання. Кожен
викладач в рамках навчальних дисциплін які забезпечує розглядає
можливості використання нових методів викладання; Активізація
впровадження результатів магістерських робіт в практику. Кафедра
враховує побажання органів місцевої влади та роботодавців при
формуванні тематики магістерських робіт. Та сьогодні зосереджує
увагу на можливості ширшого ознайомлення з результатами
роботодавців та органи влади.

Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Назва освітнього
компонента

Вид
компонента

Файли Відомості щодо МТЗ*

Український
музичний
постмодернізм

дисципліна Силабус
Постмодернізм.pdf

Аудиторія, ноутбук, проектор, доступ до інтернету,Office
365

Філософія науки дисципліна філософія
науки.pdf

Аудиторія, ноутбук, проектор, доступ до інтернету,Office
365

Українська
музична
бібліографія

дисципліна українська
музична
бібліографія.pdf

Аудиторія, ноутбук, проектор, доступ до інтернету,Office
365

Методологія
педагогічних
досліджень

дисципліна пр+с методологія
пед досліджень.pdf

Аудиторія, ноутбук, проектор, доступ до інтернету,Office
365

Історія музичної
культури
слов'янських
країн

дисципліна Силабус ІМКСК.pdf Аудиторія, ноутбук, проектор, доступ до інтернету,Office
365

Італійська мова дисципліна італійська мова.pdf Аудиторія, ноутбук, проектор, доступ до інтернету,Office
365

Музичне
краєзнавство

дисципліна пр+с муз
краєзнавство.pdf

Аудиторія, ноутбук, проектор, доступ до інтернету,Office
365

Психологія вищої
школи

дисципліна психологія ВШ.pdf Аудиторія, ноутбук, проектор, доступ до інтернету,Office
365

Бібліографічні
джерела у галузі
гуманітарних
наук

дисципліна бібліографічні
джерела.pdf

Аудиторія, ноутбук, проектор, доступ до інтернету,Office
365

Основи
музичного
джерелознавства
та архівістики

дисципліна пр+с ОМДА.pdf Аудиторія, ноутбук, проектор, доступ до інтернету,Office
365

https://bo.naqa.gov.ua/api/File/8903/Get
https://bo.naqa.gov.ua/api/File/8862/Get
https://bo.naqa.gov.ua/api/File/8904/Get
https://bo.naqa.gov.ua/api/File/8949/Get
https://bo.naqa.gov.ua/api/File/8905/Get
https://bo.naqa.gov.ua/api/File/8863/Get
https://bo.naqa.gov.ua/api/File/8950/Get
https://bo.naqa.gov.ua/api/File/8864/Get
https://bo.naqa.gov.ua/api/File/8906/Get
https://bo.naqa.gov.ua/api/File/8951/Get
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Назва освітнього
компонента

Вид
компонента

Файли Відомості щодо МТЗ*

Аранжування дисципліна аранжування.pdf Аудиторія, ноутбук, проектор, доступ до інтернету,Office
365

Основи
композиції

дисципліна основи
композиції.pdf

Аудиторія, ноутбук, проектор, доступ до інтернету,Office
365

Магістерський
семінар

дисципліна пр+с магістерський
семінар.pdf

Аудиторія, ноутбук, проектор, доступ до інтернету,Office
365

Дисципліни
музичного
мистецтва

дисципліна пр+с ДММ.pdf Аудиторії, концертна зала, хоровий клас, роялі,
акордеон, бандура, скрипка, бандура, станки для хору

Методика
викладання
музичних
дисциплін у ВНЗ

дисципліна методика
викладання.pdf

Аудиторія, ноутбук, проектор, доступ до інтернету,Office
365

Магістерська
робота

атестація Силабус
Магістерської
роботи.pdf

Аудиторія, ноутбук, проектор, доступ до інтернету,Office
365

Державний
екзамен

атестація Силабус ДЕ.pdf Концертна зала, роялі, акордеон, бандура, скрипка,
бандура, станки для хору Аудиторія, ноутбук, проектор,
доступ до інтернету,Office 365

Педагогічна
(ліцеї, гімназії та
ін) практика

практика пр+с практика.pdf Аудиторія, ноутбук, проектор, доступ до інтернету,Office
365

Музичний
менеджмент

дисципліна пр+с музичний
менеджмент.pdf

Аудиторія, ноутбук, проектор, доступ до інтернету,Office
365

Психологія
музичних
здібностей

дисципліна пр+с псих муз
здібн.pdf

Аудиторія, ноутбук, проектор, доступ до інтернету,Office
365

Проблеми
сучасного
музикознавства

дисципліна пр+с проблеми
сучасного
музикознавства.pdf

Аудиторія, ноутбук, проектор, доступ до інтернету,Office
365

Основи наукових
досліджень

дисципліна пр+с основи
наукових
досліджень.pdf

Аудиторія, ноутбук, проектор, доступ до інтернету,Office
365

Іноземна мова за
професійним
спрямуванням

дисципліна іноземна мова.pdf Аудиторія, доступ до інтернету,Office 365, ПК Intel Core
i3-4150 / 3.5 ГГц; інтерактивна дошка SMART Board 800 з
вмонтованою акустичною системою; документ-камера
SMART Document SDC-450; мультимедійний проектор
NEC UM280WG; LCD телевізор Samsung UE32FH4003W.

Педагогіка вищої
школи

дисципліна пр+с педагогіка.pdf Аудиторія, ноутбук, доступ до інтернету,Office 365

Філософія
творчості

дисципліна філояофія
творчості.pdf

Аудиторія, ноутбук, доступ до інтернету,Office 365

Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів

https://bo.naqa.gov.ua/api/File/8865/Get
https://bo.naqa.gov.ua/api/File/8866/Get
https://bo.naqa.gov.ua/api/File/8952/Get
https://bo.naqa.gov.ua/api/File/8953/Get
https://bo.naqa.gov.ua/api/File/8867/Get
https://bo.naqa.gov.ua/api/File/8998/Get
https://bo.naqa.gov.ua/api/File/8999/Get
https://bo.naqa.gov.ua/api/File/8954/Get
https://bo.naqa.gov.ua/api/File/8955/Get
https://bo.naqa.gov.ua/api/File/8956/Get
https://bo.naqa.gov.ua/api/File/8957/Get
https://bo.naqa.gov.ua/api/File/8958/Get
https://bo.naqa.gov.ua/api/File/8868/Get
https://bo.naqa.gov.ua/api/File/8959/Get
https://bo.naqa.gov.ua/api/File/8870/Get
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ПІБ викладача Посада
викладача

Чи входить у
групу
забезпечення
відповідної
спеціальності?

Навчальні дисципліни, що
їх викладає викладач на
ОП

ОбґрунтуванняПІБ викладача Посада
викладача

Чи входить у
групу
забезпечення
відповідної
спеціальності?

Навчальні дисципліни, що
їх викладає викладач на
ОП

Обґрунтування

Король
Оксана
Миколаївна

Доцент Так Музичний
менеджмент,Магістерський
семінар,Основи композиції

Основні публікації: 1. Король О. Музичн
записки Тернопільського державного пе
– 120 с. – С. 60-66.; 2. Король О. Музич
(на прикладі філії ЛВМІ ім. М. Лисенка 
Концертно-музичне життя Стрия і Стри
Стрийський музично-драматичний теат
сучасність: Альманах. – К.: ДАКККіМ, 20
вагомий чинник порозуміння між націон
Україна-Світ: від культурної своєріднос
конференції, Київ, 25-26 травня 2006 р
культури м. Стрия та Стрийщини у розв
записки Тернопільського національного
ім. П. Чайковського. Серія: Мистецтвоз
Стрия у 1900-1939 рр. (на прикладі хор
видання, рекомендоване до друку Вчен
Музичне життя в полікультурному серед
Автореф. на здобуття наук. ступеня кан
музичного життя та мистецького вихова
Тернопільського національного педагог
1. - С. 104-110. 10. Король О. М. Збереж
покоління засобами діяльності дитячо-
мистецької педагогіки. - 2015. - Вип. 4. -
[Салдан С., Тайнель Е., Жигаль З. Коро

Кашуба Марія
Василівна

Професор Ні Філософія
творчості,Філософія науки

Основні публікації Кашуба М. «Філософ
Раціональна душа та її властивості в ук
сакральне – 1(29).Одеса, 2018.- С.79-9
Сковородинівські студії: філологія, філо
Видавець Лисенко М.М., 2017.-С. 187-1
М. Європейський вимір творчості Івана
Вплив Реформації на осмислення люди
український контекст: Альманах / Упоря
історії релігії, Логос, 2017.- С. 50-58. Ка
сучасників. Збірник спогадів, статей есе
110-114. Монографії: Філософія Відрод
сусп. наук; Відп. ред. М. В. Кашуба.— К
«Гавриїл Костельник: філософські погл
«Розвиток прогресивної філософської д
«Проблема людини в українській філос
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ПІБ викладача Посада
викладача

Чи входить у
групу
забезпечення
відповідної
спеціальності?

Навчальні дисципліни, що
їх викладає викладач на
ОП

Обґрунтування

Медведик
Юрій
Євгенович

Завідувач
кафедри

Так Проблеми сучасного
музикознавства,Основи
музичного
джерелознавства та
архівістики,Музичне
краєзнавство,Українська
музична бібліографія

основні праці:1 .Медведик Ю. Пісні до П
дослідження. - Львів: Місіонер, 2000. -1
духовна пісня XVII - XVIII століть. - Льві
Дослідження) 3. Ad Fontes: 3 історії укр
тво ЛНУ, 2015. - 620 с. 4. Bogoglasnik - 
Facsimileund Darstellung. Hd. von: Hans 
передвеликодні страсні пісні кінця XVII 
Мистецтвознавчі записки. - Вип. 19. - Ки
виходу у світ збірника «Ліра та її мотив
яскравий пропагандист надбань україн
мистецтвознавство: зб. наук, праць. - В
духовної музики: Почаївський “Богоглас
16. - Ч. 1. - С. 59-82. - Українські композ
Львівського університету. Серія мистец
Східнослов’янські (гбловно українські) д
Дітера Штерна: (короткий аналіз вибра
мистецтвознавство. - Вип. 18. - Львів, 2
статті, матеріали, рецензії. - Львів: Вид
geistliche Lieder aus Ukraine. Herausgeg
Weunar-Wien: B6hlau Verlag, 2016. - 602
посібники: - Історія української музики: 
друку МОНМС України, № 1/11-6534 від
музики: фольклористичні дослідження 
Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 201
української культури доби Бароко»: Нав
української музики: «Шкільні та релігійн
занять». - Дрогобич: РВВ ДЦПУ, 2016. -
«світські» пісні XVI—XVIII - важливе дж
ст.»: навч. посібник // - Дрогобич: РВВ Д

Жигаль
Зоряна
Михайлівна

Доцент Так Методологія педагогічних
досліджень

1. Жигаль З. Ментальні основи українсь
Жигаль З. Аналіз інноваційної педагогіч
державного педагогічного університету
Жигаль З. Теоретично-методологічні ас
ринок Вип. 10 (115). - Дрогобич: Коло, 2
навчальних закладах на сучасному ета
Хмельницька гуманітарно-педагогічна а
особистісно-орієнтований підхід / З.Жи
педагогічні системи та концепції ХХ сто
наук., проф. Тайнель Е.З. Вид. 2-ге. – Л

Бородій Дарія
Іванівна

Доцент Ні Психологія вищої школи Основні публікації: Бородій Д. Проблем
«Проблеми сучасної педагогічної освіти
педагогічні основи педагогічного менед
заклад «Ужгородський національний ун
кар`єрної компетентності майбутнього 
Винниченка,2015 р. с. 63-68. Бородій Д
психологічний аспект // Вісник Прикарп
життєвого і професійного самовизначен
серія психологічна, 2018. С. 399-405. Н
батьками». – Львів, Видавництво Растр

Дубровний
Тарас
Миколайович

Доцент Ні Український музичний
постмодернізм

Основні публікації: Дубровний Т. Педаг
наукові зошити. - Вип. 1, Львів-Ряшів, 2
половини XX століття/1 Т.М. Дубровний
2014.-С. 180-185. Дубровний Т. Спогад 
музика: науковий часопис / [засн. ЛНМА
- С. 107-110. Дубровний Т. «Високе» та
зошити. - SacrumiprofanumB культурі. - 
Дубровний Т. М. Кітч у сучасній культур
Мистецтвознавство.- Вип. 18. - Львів, 2
Анатольського в проекції стилю доби: 1
сучасників II Ред.-упорядник Т. Дубровн
Криштальський. Спогади II Ред.-упоряд
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ПІБ викладача Посада
викладача

Чи входить у
групу
забезпечення
відповідної
спеціальності?

Навчальні дисципліни, що
їх викладає викладач на
ОП

Обґрунтування

Крохмальний
Роман
Олексійович

Декан Ні Основи наукових
досліджень

Основні публікації: 1. Krokhmalny R. Die
порівняльної когерентності в поетиці те
Konferenz der Ukrainistik “Dialog der Spr
Konferenz der Ukrainistik. Bd. 2014. Hera
Munchen - Berlin, 2015. - S. 369-379. 2. 
R. Krokhmalny // Spheres of culture. Jour
Cultural Studies - Lublin, 2012. - S.124-13
проблеми когерентності художнього об
Крохмальний Р. «І Вавилон. І Надсянсь
Р.Крохмальний // Міфологія і фольклор
художнього образу в українській літера
проф. Тарас Салига (відп.ред.) та ін. - Л
Шевченкового слова / Р. Крохмальний /
Szcecin-Greifswald, 2012. - S. 873-878. 7
когерентності художнього образу / Р. Кр
2011.- С. 28 - 37. 8. Крохмальний Р. (у с
методичні вказівки, матеріали, рекомен
національного університету імені Івана 
першої половини XIX століття: грані по
література» - Львів, 2003. -105 с. 10. Ос
Медведик, М. Гарбузюк, Н. Демчук; М-в
культури і мистецтв. - Львів: ЛНУ імені 

П`ятакова
Галина
Павлівна

Доцент Ні Педагогіка вищої школи Основні публікації: - П’ятакова Г. Форму
технології навчання/ Г. П’ятакова // Вищ
З, т. V (12), 2008. - С. 513-517. - П’ятако
університетах/ Г. П’ятакова // Вища осв
контексті інтеграції до європейського ос
формування літературознавчих компет
«Зарубіжна літературна класика у «вел
Формування компетенції кваліфіковано
П’ятакова // «Іноземна філологія». Укра
імені Івана Франка. - 2014. С. 72-79. П’я
та Польщі (за результатами педагогічно
Хмельницький державний педагогічний
випуск “Вища освіта України у контекст
П’ятакова Г. Особливості підготовки ма
університету. Серія педагогічна. - Вип.3
майстерності» для студентів педагогічн
метод, пос. Львів: Видавничий центр ЛН
навчальному процесі вищої посоли: на
Технологія інтерактивного навчання у в
Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Іва
посібник, навч. видання. Львів: Видавн

Салдан
Світлана
Олександрівна

Доцент Ні Історія музичної культури
слов'янських
країн,Дисципліни
музичного мистецтва

Основні публікації: 1.Салдан С. Симфо
Музикознавчі студії інституту мистецтв 
музичної академії України ім. П. І. Чайк
Goethe і jego refleksje w pogldach Rudol
DC Czestochowa, 2014. S.149-158. 3. Са
в контексте идеи совершенствования ч
культуролоїш и искусствоведенье. Вопр
№2.С.159-161. 4. Салдан С. Музично-е
сучасне, шляхи розвитку. 36. наук.прац
уконтексті естетичного виховання за пе
Психолого-педагогічні науки. (Ніжинськ
Ніжин. 2016. №2. С. 185-189. 6. Салдан
рефлексії у музичній естетиці Е.Ганслік
№22. - С. 130-134. 7. Салдан С. Сутнісн
Українська культура: минуле, сучасне, 
Підручник: Музично-педагогічні системи
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ПІБ викладача Посада
викладача

Чи входить у
групу
забезпечення
відповідної
спеціальності?

Навчальні дисципліни, що
їх викладає викладач на
ОП

Обґрунтування

Тайнель
Ельвіра
Золтанівна

Завідувач
кафедри

Так Методика викладання
музичних дисциплін у ВНЗ

Основні публікації: 1. Тайнель Е. Хоров
школьников. – Школа и педагогика. – С
українського дитячого фольклору в нар
музичних товариств та соціальних музи
– Молодь і ринок. Дрогобич: Коло, 2002
сольмізації у світових музично-педагогі
Становлення музичної освіти в музични
ринок», Дрогобич, 2010. – С. 23-29. 6. Т
фортепіанного навчання майбутніх пед
2011. – С. 15-19. 7. Тайнель Е. Підготов
Дрогобич: Коло, 2012, випуск 9(94). – С
Вісник ЛНУ ім. Івана Франка, серія: Мис
навчального посібника або монографії:
сольмізації : [навчальний посібник для 
2007. – 392 с., 8 арк.: іл. - Музично-педа
2015. – 328 с. - Музично-педагогічні сис
Харків, 2018. – 433с. -Методика виклад
Київ, УДПУ ім. М. Драгоманова, 1993. –
концепцією Золтана Кодая. - Навчальн
1995. – 24 с. -Методика викладання му
видання друге доповнене. Дрогобич, 19
Посібник для вищих учбових закладів. 
-Методика викладання музики в старши
закладів ІІІ-ІV рівня акредитації. Дрогоб
закладів (19.01.01 № 14/18.2-24). – 40 с
посібник для студентів вищих навчальн
для студентів вищих навч. закладів (19
ч. 2. - Навчально-методичний посібник 
Рекомендовано МОН України як посібн
-Методика викладання музики в молод
Рекомендовано Вченою радою факульт

Горячук Олена
Віталіївна

Асистент Ні Італійська мова керівник центру італійської мови та кул
мови на ф-ті іноземних мов і для курсів
викладанні італійської мови як іноземно
працює над створенням підручника «Гр

Іващишин
Ольга
Михайлівна

Доцент Ні Іноземна мова за
професійним
спрямуванням

Основні публікації: Ivashchyshyn O. Com
New Technologies – Old Teaching Metho
Paradigms to English Diplomatic Discours
: New Challenges for Academia”. – 2013.
диференціація та функції контексту / О
Філологічні науки. – Луцьк : ВДУ ім. Лес
термінологічних словосполучень на ма
“Філологічна”. – Острог : Видавництво Н
Іващишин О. Категоріальні властивості
впливу на довкілля) / О. Іващишин // На
Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винничен
словосполучення / О. Іващишин // Вісни
центр ЛНУ імені Івана Франка. – С. 16–
дистанційного навчання іноземної мови
життєдіяльності: збірник наукових прац
педагогічна діяльність професора Кате
http://lingua.lnu.edu.ua/Foreign_Philology
Іващишин // Іноземна філологія. – 2013
15.http://www.lnu.edu.ua/faculty/inomov.n
Іващишин О. Місце Синтаксичні та сем
// Наукові записки. Серія філологічна. –
2014. – С. 18–21.
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ПІБ викладача Посада
викладача

Чи входить у
групу
забезпечення
відповідної
спеціальності?

Навчальні дисципліни, що
їх викладає викладач на
ОП

Обґрунтування

Біловус
Галина
Григорівна

Доцент Ні Бібліографічні джерела у
галузі гуманітарних наук

1. Біловус Г. Бібліографознавство: Бібл
6.020102 “Книгознавство, бібліотекозна
Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Іва
тестових завдань для комплексної пере
освіти і науки України, ЛНУ імені Івана 
25–41, 116–128, 171–185. 3. Інформаці
завдань для комплексної перевірки зна
науки України, ЛНУ імені Івана Франка,
263–281, 309–335. 4. Біловус Г. Г. Фразе
перекладів кінця ХІХ–ХХ століть) : [мон
Фемінітиви в українських мовознавчих д
Жінка в дзеркалі мови і культури : [mon
Hordy. – Szczecin, 2017. – S. 181–195. 6
половини ХХ століття : матеріали до бі
Львівський національний університет ім
уклад. Г. Біловус ; вступ. ст. Н. Бічуя ; Л
2016. – 174 с. 8. Театрознавчий журнал
вступ. ст. М. В. Гарбузюк. – Львів : [Льв
Бібліографічне франкознавство у Львів
Херсон, 2016. – № 11 (38). – С. 157–16
бібліотекознавства і бібліографії Львівс
записки Міжнародного гуманітарного ун
234–236. (Index Copernicus). 11. Біловус
Галина Біловус // Вісник Львівського ун
Біловус Г. Г. Питання розвитку краєзнав
бібліографії / Галина Біловус, Любов Че
інформаційні технології. – Львів, 2015. 
бібліографічний огляд публікацій часоп
Problemy jazyka, literatury, kultury : sborn
питань бібліотечної справи (на підставі 
Вісник Львівського університету. Серія: 
11–12. – С. 293–302. –. 15. Біловус Г. Г. 
Біловус // Вісник Львівського університе

Ковбасюк
Михайло
Юліанович

Доцент Ні Аранжування Основні публікації: 1.Використання „Три
середньої школи” - Методичні рекоменд
Каменяр, 2003 – 20с. (у співавторстві з 
мистецтва - Молодь і ринок № 3-4 (26-2
дитячого хору. - Львів, 2008. – 74 с. Рек
2008) 3.Роль українського дитячого фол
Рекомендовано Вченою радою факульт
З.М.) 4.Педагогічні основи диригентсько
83-86. (фахове наукове видання) 5.З іст
імені Ф.Колесси - Молодь і ринок. ‒ Дро
Слєсарева Л.О) Теоретичні аспекти дир
педагогічних технологій. Випуск 2. – Лу
частина формування світогляду особис
Друга міжнародна науково-практична к
„СПОЛОМ”, 2011. – С.136-141. 7.Сергій
Дрогобич: Коло, 2011. – С.112-115(фахо
«Диригування» у процесі підготовки ма
2011. – С. 105-108 (фахове наукове вид
педагогів-музикантів під час навчання у
Твердиня, 2012. –С. 67-71(фахове наук
диригентської школи - Молодь і ринок. 
вокальна школа та педагогічна діяльніс
2013 ‒ № 11-(106). – С. 158-162. (у спів
вчителя музики - Збірн. наук. праць: Лу
музично-педагогічна діяльність - навч.-
12.Багатогранність музичного мистецтв
Коло, 2014. – № 16(112). – С. 90-94. (у с
важлива запорука збереження традицій
2(157). – С. 92-97. (у співавторстві з Тео
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Таблиця 3. Матриця відповідності

Український музичний постмодернізм

Програмні результати навчання Методи навчання Форми
оцінювання

Застосовувати результати музично-педагогічних
досліджень для вирішення проблем загального
музичного виховання.

інтерактивний метод імітаційно-рольової
гри, тренінг спілкування (підготовка до
сприймальної діяльності та інших видів
активної роботи).

поточне
тестування,
підсумковий
тест.

Використовувати досвід уже реалізованих
досліджень (зокрема міжнародних) для розробки
власного дослідження.

інтерактивний метод імітаційно-рольової
гри, тренінг спілкування (підготовка до
сприймальної діяльності та інших видів
активної роботи).

поточне
тестування,
підсумковий
тест.

Застосовувати методи збору й аналізу кількісної
(числової) та якісної (нечислової) інформації щодо
сучасного стану загальної музичної освіти.

інтерактивний метод імітаційно-рольової
гри, тренінг спілкування (підготовка до
сприймальної діяльності та інших видів
активної роботи).

поточне
тестування,
підсумковий
тест.

Розробляти програми музично-педагогічних та
музикознавчих досліджень та проводити власні
музично-педагогічні та музикознавчі дослідження.

інтерактивний метод імітаційно-рольової
гри, тренінг спілкування (підготовка до
сприймальної діяльності та інших видів
активної роботи).

поточне
тестування,
підсумковий
тест.

Використовувати ефективні методи обробки даних
музично-педагогічних досліджень.

інтерактивний метод імітаційно-рольової
гри, тренінг спілкування (підготовка до
сприймальної діяльності та інших видів
активної роботи).

поточне
тестування,
підсумковий
тест.

Використовувати інформаційні технології для
організації та забезпечення власної професійної
діяльності під час планування та реалізації
досліджень і музичних проектів.

інтерактивний метод імітаційно-рольової
гри, тренінг спілкування (підготовка до
сприймальної діяльності та інших видів
активної роботи).

поточне
тестування,
підсумковий
тест.

Філософія науки

Програмні результати навчання Методи навчання Форми
оцінювання

Застосовувати результати музично-педагогічних
досліджень для вирішення проблем загального
музичного виховання.

інтерактивний метод імітаційно-рольової
гри, тренінг спілкування (підготовка до
сприймальної діяльності та інших видів
активної роботи).

поточне
тестування,
підсумковий
тест.

Використовувати досвід уже реалізованих
досліджень (зокрема міжнародних) для розробки
власного дослідження.

інтерактивний метод імітаційно-рольової
гри, тренінг спілкування (підготовка до
сприймальної діяльності та інших видів
активної роботи).

поточне
тестування,
підсумковий
тест.

Застосовувати методи збору й аналізу кількісної
(числової) та якісної (нечислової) інформації щодо
сучасного стану загальної музичної освіти.

інтерактивний метод імітаційно-рольової
гри, тренінг спілкування (підготовка до
сприймальної діяльності та інших видів
активної роботи).

поточне
тестування,
підсумковий
тест.

Розробляти програми музично-педагогічних та
музикознавчих досліджень та проводити власні
музично-педагогічні та музикознавчі дослідження.

інтерактивний метод імітаційно-рольової
гри, тренінг спілкування (підготовка до
сприймальної діяльності та інших видів
активної роботи).

поточне
тестування,
підсумковий
тест.

Використовувати ефективні методи обробки даних
музично-педагогічних досліджень.

інтерактивний метод імітаційно-рольової
гри, тренінг спілкування (підготовка до
сприймальної діяльності та інших видів
активної роботи).

поточне
тестування,
підсумковий
тест.
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Програмні результати навчання Методи навчання Форми
оцінювання

Використовувати інформаційні технології для
організації та забезпечення власної професійної
діяльності під час планування та реалізації
досліджень і музичних проектів.

інтерактивний метод імітаційно-рольової
гри, тренінг спілкування (підготовка до
сприймальної діяльності та інших видів
активної роботи).

поточне
тестування,
підсумковий
тест.

Українська музична бібліографія

Програмні результати навчання Методи навчання Форми оцінювання

Застосовувати результати музично-
педагогічних досліджень для вирішення
проблем загального музичного
виховання.

інтерактивний метод імітаційно-рольової гри,
тренінг спілкування (підготовка до
сприймальної діяльності та інших видів
активної роботи)

поточне
тестування,
навчальний
проект,
підсумковий тест.

Обґрунтовувати доцільність застосування
тих чи інших методів розвитку музичних
здібностей школярів.

інтерактивний метод імітаційно-рольової гри,
тренінг спілкування (підготовка до
сприймальної діяльності та інших видів
активної роботи)

поточне
тестування,
навчальний
проект,
підсумковий тест.

Аналізувати та науково обґрунтовувати
передовий педагогічний досвід вчителів
регіону предмету «музичне мистецтво».

інтерактивний метод імітаційно-рольової гри,
тренінг спілкування (підготовка до
сприймальної діяльності та інших видів
активної роботи)

поточне
тестування,
навчальний
проект,
підсумковий тест.

Використовувати ефективні методи
обробки даних музично-педагогічних
досліджень.

інтерактивний метод імітаційно-рольової гри,
тренінг спілкування (підготовка до
сприймальної діяльності та інших видів
активної роботи)

поточне
тестування,
навчальний
проект,
підсумковий тест.

Методологія педагогічних досліджень

Програмні результати навчання Методи навчання Форми оцінювання

Застосовувати результати музично-
педагогічних досліджень для вирішення
проблем загального музичного
виховання.

інтерактивний метод імітаційно-рольової гри,
тренінг спілкування (підготовка до
сприймальної діяльності та інших видів
активної роботи)

поточне
тестування,
навчальний
проект,
підсумковий тест.

Обґрунтовувати доцільність застосування
тих чи інших методів розвитку музичних
здібностей школярів.

інтерактивний метод імітаційно-рольової гри,
тренінг спілкування (підготовка до
сприймальної діяльності та інших видів
активної роботи)

поточне
тестування,
навчальний
проект,
підсумковий тест.

Аналізувати та науково обґрунтовувати
передовий педагогічний досвід вчителів
регіону предмету «музичне мистецтво».

інтерактивний метод імітаційно-рольової гри,
тренінг спілкування (підготовка до
сприймальної діяльності та інших видів
активної роботи)

поточне
тестування,
навчальний
проект,
підсумковий тест.

Використовувати ефективні методи
обробки даних музично-педагогічних
досліджень.

інтерактивний метод імітаційно-рольової гри,
тренінг спілкування (підготовка до
сприймальної діяльності та інших видів
активної роботи)

поточне
тестування,
навчальний
проект,
підсумковий тест.

Історія музичної культури слов'янських країн

Програмні результати навчання Методи навчання Форми оцінювання
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Програмні результати навчання Методи навчання Форми оцінювання

Аналізувати та науково обґрунтовувати
передовий педагогічний досвід вчителів
регіону предмету «музичне мистецтво».

пояснювально-ілюстративний,
проблемний, дослідницький,
наочні, словесні, практичні,

поточне оцінювання
,тематичний тест,
підсумковий тест, самостійна
аудиторна

Представляти музично-педагогічні
дослідження іноземними мовами.

пояснювально-ілюстративний,
проблемний, дослідницький,
наочні, словесні, практичні,

поточне оцінювання
,тематичний тест,
підсумковий тест, самостійна
аудиторна

Італійська мова

Програмні результати навчання Методи навчання Форми оцінювання

Представляти музично-педагогічні
дослідження іноземними мовами.

пояснювально-ілюстративний,
проблемний, дослідницький,
наочні, словесні, практичні,

поточне оцінювання
,тематичний тест,
підсумковий тест, самостійна
аудиторна

Аналізувати та науково обґрунтовувати
передовий педагогічний досвід вчителів
регіону предмету «музичне мистецтво».

пояснювально-ілюстративний,
проблемний, дослідницький,
наочні, словесні, практичні,

поточне оцінювання
,тематичний тест,
підсумковий тест, самостійна
аудиторна

Музичне краєзнавство

Програмні результати навчання Методи навчання Форми оцінювання

Застосовувати методи збору й аналізу кількісної
(числової) та якісної (нечислової) інформації щодо
сучасного стану загальної музичної освіти.

пояснювально-ілюстративний,
проблемний, дослідницький,
наочні, словесні, практичні

поточне оцінювання
,тематичний тест,
підсумковий тест,
самостійна аудиторна

Дотримуватися принципів професійного
педагогічного етикету та можливих наслідків своєї
професійної діяльності.

пояснювально-ілюстративний,
проблемний, дослідницький,
наочні, словесні, практичні

поточне оцінювання
,тематичний тест,
підсумковий тест,
самостійна аудиторна

Психологія вищої школи

Програмні результати навчання Методи навчання Форми оцінювання

Застосовувати методи збору й аналізу кількісної
(числової) та якісної (нечислової) інформації щодо
сучасного стану загальної музичної освіти.

пояснювально-ілюстративний,
проблемний, дослідницький,
наочні, словесні, практичні

поточне оцінювання
,тематичний тест,
підсумковий тест,
самостійна аудиторна

Дотримуватися принципів професійного
педагогічного етикету та можливих наслідків своєї
професійної діяльності.

пояснювально-ілюстративний,
проблемний, дослідницький,
наочні, словесні, практичні

поточне оцінювання
,тематичний тест,
підсумковий тест,
самостійна аудиторна

Бібліографічні джерела у галузі гуманітарних наук

Програмні результати навчання Методи навчання Форми
оцінювання

Застосовувати результати музично-
педагогічних досліджень для вирішення
проблем загального музичного виховання.

стимулювання й мотивації навчально-пізнавальної
діяльності, наочні методи, пояснювально-
ілюстративний, репродуктивний, проблемне
викладання, частково-пошуковий, дослідницький.

поточне та
підсумкове
оцінювання,
залік.

Використовувати досвід уже реалізованих
досліджень (зокрема міжнародних) для
розробки власного дослідження.

стимулювання й мотивації навчально-пізнавальної
діяльності, наочні методи, пояснювально-
ілюстративний, репродуктивний, проблемне
викладання, частково-пошуковий, дослідницький.

поточне та
підсумкове
оцінювання,
залік.
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Програмні результати навчання Методи навчання Форми
оцінювання

Застосовувати методи збору й аналізу
кількісної (числової) та якісної (нечислової)
інформації щодо сучасного стану загальної
музичної освіти.

стимулювання й мотивації навчально-пізнавальної
діяльності, наочні методи, пояснювально-
ілюстративний, репродуктивний, проблемне
викладання, частково-пошуковий, дослідницький.

поточне та
підсумкове
оцінювання,
залік.

Розробляти програми музично-педагогічних
та музикознавчих досліджень та проводити
власні музично-педагогічні та музикознавчі
дослідження.

стимулювання й мотивації навчально-пізнавальної
діяльності, наочні методи, пояснювально-
ілюстративний, репродуктивний, проблемне
викладання, частково-пошуковий, дослідницький.

поточне та
підсумкове
оцінювання,
залік.

Використовувати ефективні методи обробки
даних музично-педагогічних досліджень.

стимулювання й мотивації навчально-пізнавальної
діяльності, наочні методи, пояснювально-
ілюстративний, репродуктивний, проблемне
викладання, частково-пошуковий, дослідницький.

поточне та
підсумкове
оцінювання,
залік.

Використовувати інформаційні технології для
організації та забезпечення власної
професійної діяльності під час планування та
реалізації досліджень і музичних проектів.

стимулювання й мотивації навчально-пізнавальної
діяльності, наочні методи, пояснювально-
ілюстративний, репродуктивний, проблемне
викладання, частково-пошуковий, дослідницький.

поточне та
підсумкове
оцінювання,
залік.

Основи музичного джерелознавства та архівістики

Програмні результати навчання Методи навчання Форми
оцінювання

Застосовувати результати музично-
педагогічних досліджень для вирішення
проблем загального музичного виховання.

стимулювання й мотивації навчально-пізнавальної
діяльності, наочні методи, пояснювально-
ілюстративний, репродуктивний, проблемне
викладання, частково-пошуковий, дослідницький.

поточне та
підсумкове
оцінювання,
залік.

Використовувати досвід уже реалізованих
досліджень (зокрема міжнародних) для
розробки власного дослідження.

стимулювання й мотивації навчально-пізнавальної
діяльності, наочні методи, пояснювально-
ілюстративний, репродуктивний, проблемне
викладання, частково-пошуковий, дослідницький.

поточне та
підсумкове
оцінювання,
залік.

Застосовувати методи збору й аналізу
кількісної (числової) та якісної (нечислової)
інформації щодо сучасного стану загальної
музичної освіти.

стимулювання й мотивації навчально-пізнавальної
діяльності, наочні методи, пояснювально-
ілюстративний, репродуктивний, проблемне
викладання, частково-пошуковий, дослідницький.

поточне та
підсумкове
оцінювання,
залік.

Розробляти програми музично-педагогічних
та музикознавчих досліджень та проводити
власні музично-педагогічні та музикознавчі
дослідження.

стимулювання й мотивації навчально-пізнавальної
діяльності, наочні методи, пояснювально-
ілюстративний, репродуктивний, проблемне
викладання, частково-пошуковий, дослідницький.

поточне та
підсумкове
оцінювання,
залік.

Використовувати ефективні методи обробки
даних музично-педагогічних досліджень.

стимулювання й мотивації навчально-пізнавальної
діяльності, наочні методи, пояснювально-
ілюстративний, репродуктивний, проблемне
викладання, частково-пошуковий, дослідницький.

поточне та
підсумкове
оцінювання,
залік.

Використовувати інформаційні технології для
організації та забезпечення власної
професійної діяльності під час планування та
реалізації досліджень і музичних проектів.

стимулювання й мотивації навчально-пізнавальної
діяльності, наочні методи, пояснювально-
ілюстративний, репродуктивний, проблемне
викладання, частково-пошуковий, дослідницький.

поточне та
підсумкове
оцінювання,
залік.

Аранжування

Програмні результати навчання Методи навчання Форми оцінювання

Застосовувати результати
музично-педагогічних досліджень
для вирішення проблем
загального музичного виховання.

пояснювально-
ілюстративний,
репродуктивний,
проблемний, частково-
пошуковий (евристичний),
дослідницький, наочні,
словесні, практичні.

поточне оцінювання, тематичний тест,
підсумковий тест, самостійна аудиторна
робота, аналітичні запитання за темою лекції,
поточний тестовий контроль, підсумковий
тестовий контроль,самостійна позааудиторна
робота
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Програмні результати навчання Методи навчання Форми оцінювання

Використовувати досвід уже
реалізованих досліджень (зокрема
міжнародних) для розробки
власного дослідження.

пояснювально-
ілюстративний,
репродуктивний,
проблемний, частково-
пошуковий (евристичний),
дослідницький, наочні,
словесні, практичні.

поточне оцінювання, тематичний тест,
підсумковий тест, самостійна аудиторна
робота, аналітичні запитання за темою лекції,
поточний тестовий контроль, підсумковий
тестовий контроль,самостійна позааудиторна
робота

Застосовувати методи збору й
аналізу кількісної (числової) та
якісної (нечислової) інформації
щодо сучасного стану загальної
музичної освіти.

пояснювально-
ілюстративний,
репродуктивний,
проблемний, частково-
пошуковий (евристичний),
дослідницький, наочні,
словесні, практичні.

поточне оцінювання, тематичний тест,
підсумковий тест, самостійна аудиторна
робота, аналітичні запитання за темою лекції,
поточний тестовий контроль, підсумковий
тестовий контроль,самостійна позааудиторна
робота

Розробляти програми музично-
педагогічних та музикознавчих
досліджень та проводити власні
музично-педагогічні та
музикознавчі дослідження.

пояснювально-
ілюстративний,
репродуктивний,
проблемний, частково-
пошуковий (евристичний),
дослідницький, наочні,
словесні, практичні.

поточне оцінювання, тематичний тест,
підсумковий тест, самостійна аудиторна
робота, аналітичні запитання за темою лекції,
поточний тестовий контроль, підсумковий
тестовий контроль,самостійна позааудиторна
робота

Використовувати ефективні
методи обробки даних музично-
педагогічних досліджень.

пояснювально-
ілюстративний,
репродуктивний,
проблемний, частково-
пошуковий (евристичний),
дослідницький, наочні,
словесні, практичні.

поточне оцінювання, тематичний тест,
підсумковий тест, самостійна аудиторна
робота, аналітичні запитання за темою лекції,
поточний тестовий контроль, підсумковий
тестовий контроль,самостійна позааудиторна
робота

Використовувати інформаційні
технології для організації та
забезпечення власної професійної
діяльності під час планування та
реалізації досліджень і музичних
проектів.

пояснювально-
ілюстративний,
репродуктивний,
проблемний, частково-
пошуковий (евристичний),
дослідницький, наочні,
словесні, практичні.

поточне оцінювання, тематичний тест,
підсумковий тест, самостійна аудиторна
робота, аналітичні запитання за темою лекції,
поточний тестовий контроль, підсумковий
тестовий контроль,самостійна позааудиторна
робота

Основи композиції

Програмні результати навчання Методи навчання Форми оцінювання

Застосовувати результати
музично-педагогічних досліджень
для вирішення проблем
загального музичного виховання.

пояснювально-
ілюстративний,
репродуктивний,
проблемний, частково-
пошуковий (евристичний),
дослідницький, наочні,
словесні, практичні.

поточне оцінювання, тематичний тест,
підсумковий тест, самостійна аудиторна
робота, аналітичні запитання за темою лекції,
поточний тестовий контроль, підсумковий
тестовий контроль,самостійна позааудиторна
робота

Використовувати досвід уже
реалізованих досліджень (зокрема
міжнародних) для розробки
власного дослідження.

пояснювально-
ілюстративний,
репродуктивний,
проблемний, частково-
пошуковий (евристичний),
дослідницький, наочні,
словесні, практичні.

поточне оцінювання, тематичний тест,
підсумковий тест, самостійна аудиторна
робота, аналітичні запитання за темою лекції,
поточний тестовий контроль, підсумковий
тестовий контроль,самостійна позааудиторна
робота

Застосовувати методи збору й
аналізу кількісної (числової) та
якісної (нечислової) інформації
щодо сучасного стану загальної
музичної освіти.

пояснювально-
ілюстративний,
репродуктивний,
проблемний, частково-
пошуковий (евристичний),
дослідницький, наочні,
словесні, практичні.

поточне оцінювання, тематичний тест,
підсумковий тест, самостійна аудиторна
робота, аналітичні запитання за темою лекції,
поточний тестовий контроль, підсумковий
тестовий контроль,самостійна позааудиторна
робота
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Програмні результати навчання Методи навчання Форми оцінювання

Розробляти програми музично-
педагогічних та музикознавчих
досліджень та проводити власні
музично-педагогічні та
музикознавчі дослідження.

пояснювально-
ілюстративний,
репродуктивний,
проблемний, частково-
пошуковий (евристичний),
дослідницький, наочні,
словесні, практичні.

поточне оцінювання, тематичний тест,
підсумковий тест, самостійна аудиторна
робота, аналітичні запитання за темою лекції,
поточний тестовий контроль, підсумковий
тестовий контроль,самостійна позааудиторна
робота

Використовувати ефективні
методи обробки даних музично-
педагогічних досліджень.

пояснювально-
ілюстративний,
репродуктивний,
проблемний, частково-
пошуковий (евристичний),
дослідницький, наочні,
словесні, практичні.

поточне оцінювання, тематичний тест,
підсумковий тест, самостійна аудиторна
робота, аналітичні запитання за темою лекції,
поточний тестовий контроль, підсумковий
тестовий контроль,самостійна позааудиторна
робота

Використовувати інформаційні
технології для організації та
забезпечення власної професійної
діяльності під час планування та
реалізації досліджень і музичних
проектів.

пояснювально-
ілюстративний,
репродуктивний,
проблемний, частково-
пошуковий (евристичний),
дослідницький, наочні,
словесні, практичні.

поточне оцінювання, тематичний тест,
підсумковий тест, самостійна аудиторна
робота, аналітичні запитання за темою лекції,
поточний тестовий контроль, підсумковий
тестовий контроль,самостійна позааудиторна
робота

Магістерський семінар

Програмні результати навчання Методи навчання Форми
оцінювання

Застосовувати результати музично-педагогічних
досліджень для вирішення проблем загального
музичного виховання.

бесіди, дискусії, аналізу і діагностики
публічних виступів, інформаційно-
комп’ютерні, проекти, моделювання

захист
магістерської
роботи

Обґрунтовувати доцільність застосування тих чи
інших методів розвитку музичних здібностей
школярів.

бесіди, дискусії, аналізу і діагностики
публічних виступів, інформаційно-
комп’ютерні, проекти, моделювання

захист
магістерської
роботи

Дотримуватися принципів професійного
педагогічного етикету та можливих наслідків своєї
професійної діяльності.

бесіди, дискусії, аналізу і діагностики
публічних виступів, інформаційно-
комп’ютерні, проекти, моделювання

захист
магістерської
роботи

Використовувати ефективні методи обробки
даних музично-педагогічних досліджень.

бесіди, дискусії, аналізу і діагностики
публічних виступів, інформаційно-
комп’ютерні, проекти, моделювання

захист
магістерської
роботи

Дисципліни музичного мистецтва

Програмні результати навчання Методи навчання Форми
оцінювання

Дотримуватися принципів професійного
педагогічного етикету та можливих наслідків своєї
професійної діяльності.

пояснювально-ілюстративний,
проблемний; частково-пошуковий
(евристичний, практичні

поточне та
підсумкове
оцінювання

Підготувати проектну пропозицію (зокрема
дослідницького проекту) з метою отримання
фінансування.

пояснювально-ілюстративний,
проблемний; частково-пошуковий
(евристичний, практичні

поточне та
підсумкове
оцінювання

Методика викладання музичних дисциплін у ВНЗ

Програмні результати навчання Методи навчання Форми
оцінювання
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Програмні результати навчання Методи навчання Форми
оцінювання

Застосовувати результати музично-
педагогічних досліджень для вирішення
проблем загального музичного виховання.

пояснювально-ілюстративний, репродуктивний,
проблемний; частково-пошуковий (евристичний),
дослідницький, наочні, словесні, практичні,
інтерактивні методи: метод проектів

поточне та
підсумкове
оцінювання

Обґрунтовувати доцільність застосування
тих чи інших методів розвитку музичних
здібностей школярів.

пояснювально-ілюстративний, репродуктивний,
проблемний; частково-пошуковий (евристичний),
дослідницький, наочні, словесні, практичні,
інтерактивні методи: метод проектів

поточне та
підсумкове
оцінювання

Дотримуватися принципів професійного
педагогічного етикету та можливих
наслідків своєї професійної діяльності.

пояснювально-ілюстративний, репродуктивний,
проблемний; частково-пошуковий (евристичний),
дослідницький, наочні, словесні, практичні,
інтерактивні методи: метод проектів

поточне та
підсумкове
оцінювання

Розробляти програми музично-педагогічних
та музикознавчих досліджень та проводити
власні музично-педагогічні та музикознавчі
дослідження.

пояснювально-ілюстративний, репродуктивний,
проблемний; частково-пошуковий (евристичний),
дослідницький, наочні, словесні, практичні,
інтерактивні методи: метод проектів

поточне та
підсумкове
оцінювання

Аналізувати та науково обґрунтовувати
передовий педагогічний досвід вчителів
регіону предмету «музичне мистецтво».

пояснювально-ілюстративний, репродуктивний,
проблемний; частково-пошуковий (евристичний),
дослідницький, наочні, словесні, практичні,
інтерактивні методи: метод проектів

поточне та
підсумкове
оцінювання

Використовувати ефективні методи
обробки даних музично-педагогічних
досліджень.

пояснювально-ілюстративний, репродуктивний,
проблемний; частково-пошуковий (евристичний),
дослідницький, наочні, словесні, практичні,
інтерактивні методи: метод проектів

поточне та
підсумкове
оцінювання

Готувати аналітичні матеріали, статті та
інші види публікацій з проблем загального
музичного виховання.

пояснювально-ілюстративний, репродуктивний,
проблемний; частково-пошуковий (евристичний),
дослідницький, наочні, словесні, практичні,
інтерактивні методи: метод проектів

поточне та
підсумкове
оцінювання

Розробляти та здійснювати оцінку
авторських проектів та програм з загальної
музичної освіти.

пояснювально-ілюстративний, репродуктивний,
проблемний; частково-пошуковий (евристичний),
дослідницький, наочні, словесні, практичні,
інтерактивні методи: метод проектів

поточне та
підсумкове
оцінювання

Магістерська робота

Програмні результати навчання Методи навчання Форми
оцінювання

Застосовувати результати музично-педагогічних
досліджень для вирішення проблем загального
музичного виховання.

бесіди, дискусії, аналізу і діагностики
публічних виступів, інформаційно-
комп’ютерні, проекти, моделювання

захист
магістерської
роботи

Обґрунтовувати доцільність застосування тих чи
інших методів розвитку музичних здібностей
школярів.

бесіди, дискусії, аналізу і діагностики
публічних виступів, інформаційно-
комп’ютерні, проекти, моделювання

захист
магістерської
роботи

Дотримуватися принципів професійного
педагогічного етикету та можливих наслідків своєї
професійної діяльності.

бесіди, дискусії, аналізу і діагностики
публічних виступів, інформаційно-
комп’ютерні, проекти, моделювання

захист
магістерської
роботи

Використовувати ефективні методи обробки
даних музично-педагогічних досліджень.

бесіди, дискусії, аналізу і діагностики
публічних виступів, інформаційно-
комп’ютерні, проекти, моделювання

захист
магістерської
роботи

Державний екзамен

Програмні результати навчання Методи навчання Форми
оцінювання
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Програмні результати навчання Методи навчання Форми
оцінювання

Дотримуватися принципів професійного педагогічного
етикету та можливих наслідків своєї професійної
діяльності.

пояснювально-ілюстративний,
проблемний; частково-пошуковий
(евристичний, практичні)

державна
атестація

Підготувати концертну програму з метою отримання
призових місць на різножанрових конкурсах та
олімпіадах

пояснювально-ілюстративний,
проблемний; частково-пошуковий
(евристичний, практичні)

державна
атестація

Педагогічна (ліцеї, гімназії та ін) практика

Програмні результати навчання Методи навчання Форми
оцінювання

Підготувати концертну програму з метою отримання призових
місць на різножанрових конкурсах та олімпіадах

аналізу і діагностики публічних
виступів, інформаційно-
комп’ютерні, проектів

захист
звіту

Дотримуватися принципів професійного педагогічного етикету
та можливих наслідків своєї професійної діяльності.

аналізу і діагностики публічних
виступів, інформаційно-
комп’ютерні, проектів

захист
звіту

Застосовувати методи збору й аналізу кількісної (числової) та
якісної (нечислової) інформації щодо сучасного стану загальної
музичної освіти.

аналізу і діагностики публічних
виступів, інформаційно-
комп’ютерні, проектів

захист
звіту

Використовувати досвід уже реалізованих досліджень (зокрема
міжнародних) для розробки власного дослідження.

аналізу і діагностики публічних
виступів, інформаційно-
комп’ютерні, проектів

захист
звіту

Музичний менеджмент

Програмні
результати навчання

Методи навчання Форми оцінювання

Дотримуватися
принципів
професійного
педагогічного
етикету та можливих
наслідків своєї
професійної
діяльності.

лекції, презентації, інструктаж, практична робота з
підготовки культурно-масових заходів, концертів,
розробка студентами PR-проекту власного музичного
продукту, складання технічного та побутового
райдерів, практикування в ролях продюсера,
менеджера організацій в реальних умовах культурно-
масових заходів факультету та міста

поточне оцінювання, тематичний
тест, підсумковий тест, самостійна
аудиторна робота, аналітичні
запитання за темою лекції,
поточний тестовий контроль ,
підсумковий тестовий контроль,
самостійна позааудиторна робота,

Застосовувати
методи збору й
аналізу кількісної
(числової) та якісної
(нечислової)
інформації щодо
сучасного стану
загальної музичної
освіти.

лекції, презентації, інструктаж, практична робота з
підготовки культурно-масових заходів, концертів,
розробка студентами PR-проекту власного музичного
продукту, складання технічного та побутового
райдерів, практикування в ролях продюсера,
менеджера організацій в реальних умовах культурно-
масових заходів факультету та міста

поточне оцінювання, тематичний
тест, підсумковий тест, самостійна
аудиторна робота, аналітичні
запитання за темою лекції,
поточний тестовий контроль ,
підсумковий тестовий контроль,
самостійна позааудиторна робота,

Використовувати
досвід уже
реалізованих
досліджень (зокрема
міжнародних) для
розробки власного
дослідження.

лекції, презентації, інструктаж, практична робота з
підготовки культурно-масових заходів, концертів,
розробка студентами PR-проекту власного музичного
продукту, складання технічного та побутового
райдерів, практикування в ролях продюсера,
менеджера організацій в реальних умовах культурно-
масових заходів факультету та міста

поточне оцінювання, тематичний
тест, підсумковий тест, самостійна
аудиторна робота, аналітичні
запитання за темою лекції,
поточний тестовий контроль ,
підсумковий тестовий контроль,
самостійна позааудиторна робота,

Психологія музичних здібностей

Програмні результати навчання Методи
навчання

Форми
оцінювання
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Програмні результати навчання Методи
навчання

Форми
оцінювання

Готувати аналітичні матеріали, статті та інші види публікацій з проблем
загального музичного виховання.

Бесіди,
дискусії,
публічних
виступів

поточне та
підсумкове
оцінювання,
залік.

Аналізувати та науково обґрунтовувати передовий педагогічний досвід вчителів
регіону предмету «музичне мистецтво».

Бесіди,
дискусії,
публічних
виступів

поточне та
підсумкове
оцінювання,
залік.

Дотримуватися принципів професійного педагогічного етикету та можливих
наслідків своєї професійної діяльності.

Бесіди,
дискусії,
публічних
виступів

поточне та
підсумкове
оцінювання,
залік.

Використовувати досвід реалізацій музично-педагогічних систем і програм
(зокрема міжнародних) для розробки нових програм з «музичного мистецтва»
для учнів загальноосвітніх шкіл.

Бесіди,
дискусії,
публічних
виступів

поточне та
підсумкове
оцінювання,
залік.

Застосовувати результати музично-педагогічних досліджень для вирішення
проблем загального музичного виховання.

Бесіди,
дискусії,
публічних
виступів

поточне та
підсумкове
оцінювання,
залік.

Концептуалізувати й систематизувати поняття для оцінки сучасних проблем
загальної музичної педагогіки.

Бесіди,
дискусії,
публічних
виступів

поточне та
підсумкове
оцінювання,
залік.

Проблеми сучасного музикознавства

Програмні результати навчання Методи навчання Форми
оцінювання

Дотримуватися принципів професійного
педагогічного етикету та можливих
наслідків своєї професійної діяльності.

стимулювання й мотивації навчально-пізнавальної
діяльності, наочні методи, пояснювально-
ілюстративний, репродуктивний, проблемне
викладання, частково-пошуковий, дослідницький.

поточне та
підсумкове
оцінювання,
залік.

Застосовувати методи збору й аналізу
кількісної (числової) та якісної
(нечислової) інформації щодо сучасного
стану загальної музичної освіти.

стимулювання й мотивації навчально-пізнавальної
діяльності, наочні методи, пояснювально-
ілюстративний, репродуктивний, проблемне
викладання, частково-пошуковий, дослідницький.

поточне та
підсумкове
оцінювання,
залік.

Використовувати досвід уже
реалізованих досліджень (зокрема
міжнародних) для розробки власного
дослідження.

стимулювання й мотивації навчально-пізнавальної
діяльності, наочні методи, пояснювально-
ілюстративний, репродуктивний, проблемне
викладання, частково-пошуковий, дослідницький.

поточне та
підсумкове
оцінювання,
залік.

Основи наукових досліджень

Програмні результати
навчання

Методи навчання Форми оцінювання

Дотримуватися принципів
професійного
педагогічного етикету та
можливих наслідків своєї
професійної діяльності.

пояснювально-ілюстративний,
репродуктивний, проблемний;
частково-пошуковий
(евристичний), дослідницький,
наочні, словесні, практичні,
інтерактивні методи: метод
проектів

поточне оцінювання, тематичний тест,
підсумковий тест, самостійна аудиторна робота,
аналітичні запитання за темою лекції, поточний
тестовий контроль , підсумковий тестовий
контроль, самостійна позааудиторна робота,
навчальний проект
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Програмні результати
навчання

Методи навчання Форми оцінювання

Застосовувати методи
збору й аналізу кількісної
(числової) та якісної
(нечислової) інформації
щодо сучасного стану
загальної музичної освіти.

пояснювально-ілюстративний,
репродуктивний, проблемний;
частково-пошуковий
(евристичний), дослідницький,
наочні, словесні, практичні,
інтерактивні методи: метод
проектів

поточне оцінювання, тематичний тест,
підсумковий тест, самостійна аудиторна робота,
аналітичні запитання за темою лекції, поточний
тестовий контроль , підсумковий тестовий
контроль, самостійна позааудиторна робота,
навчальний проект

Використовувати досвід
уже реалізованих
досліджень (зокрема
міжнародних) для
розробки власного
дослідження.

пояснювально-ілюстративний,
репродуктивний, проблемний;
частково-пошуковий
(евристичний), дослідницький,
наочні, словесні, практичні,
інтерактивні методи: метод
проектів

поточне оцінювання, тематичний тест,
підсумковий тест, самостійна аудиторна робота,
аналітичні запитання за темою лекції, поточний
тестовий контроль , підсумковий тестовий
контроль, самостійна позааудиторна робота,
навчальний проект

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Програмні результати навчання Методи навчання Форми
оцінювання

Представляти музично-педагогічні дослідження
іноземними мовами.

бесіди, дискусії, моделювання ситуацій,
аналізу посилок, аналізу і діагностики
ситуації

усний,
письмовий
залік

Аналізувати та науково обґрунтовувати передовий
педагогічний досвід вчителів регіону предмету «музичне
мистецтво».

бесіди, дискусії, моделювання ситуацій,
аналізу посилок, аналізу і діагностики
ситуації

усний,
письмовий
залік

Педагогіка вищої школи

Програмні результати навчання Методи навчання Форми оцінювання

Дотримуватися принципів
професійного педагогічного
етикету та можливих наслідків
своєї професійної діяльності.

ппояснювально-
ілюстративний,
проблемний,
дослідницький,
наочні, словесні,
практичні

поточне оцінювання ,тематичний тест, підсумковий
тест, самостійна аудиторна робота, аналітичні
запитання за темою лекції ,поточний,тестовий
контроль, підсумковий тестовий контроль ,самостійна
позааудиторна робота

Застосовувати методи збору й
аналізу кількісної (числової) та
якісної (нечислової) інформації
щодо сучасного стану загальної
музичної освіти.

пояснювально-
ілюстративний,
проблемний,
дослідницький,
наочні, словесні,
практичні

поточне оцінювання ,тематичний тест, підсумковий
тест, самостійна аудиторна робота, аналітичні
запитання за темою лекції ,поточний,тестовий
контроль, підсумковий тестовий контроль ,самостійна
позааудиторна робота

Філософія творчості

Програмні результати навчання Методи навчання Форми оцінювання

Дотримуватися принципів
професійного педагогічного етикету
та можливих наслідків своєї
професійної діяльності.

феноменологічний,
герменевтичний та
комунікативної
раціональності.

оцінювання тематичний тест, підсумковий тест,
самостійна аудиторна робота, аналітичні запитання
за темою лекції ,поточний тестовий контроль ,
підсумковий тестовий контроль ,самостійна
позааудиторна робота

Застосовувати методи збору й
аналізу кількісної (числової) та
якісної (нечислової) інформації
щодо сучасного стану загальної
музичної освіти.

феноменологічний,
герменевтичний та
комунікативної
раціональності.

оцінювання тематичний тест, підсумковий тест,
самостійна аудиторна робота, аналітичні запитання
за темою лекції ,поточний тестовий контроль ,
підсумковий тестовий контроль ,самостійна
позааудиторна робота

Загальна інформація про заклад
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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
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Запевнення

Керівник ЗВО Мельник Володимир Петрович

Гарант освітньої програми Жигаль Зоряна


