
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана 
Франка

Освітня програма 9021 латинська-старогрецька, грецька мова і 
література

Рівень вищої освіти Бакалавр

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

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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Загальні відомості
 

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

282

Повна назва ЗВО Львівський національний університет імені Івана 
Франка

Ідентифікаційний код ЗВО 02070987

ПІБ керівника ЗВО Мельник Володимир Петрович

Посилання на офіційний 
веб-сайт ЗВО

www.lnu.edu.ua

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

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

9021

Назва ОП латинська-старогрецька, грецька мова і 
література

Галузь знань 03 Гуманітарні науки

Спеціальність 035 Філологія

Спеціалізація (за наявності) 035.08 класичні мови та літератури (переклад 
включно)

Рівень вищої освіти Бакалавр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі 
ступеня (рівня)

Повна загальна середня освіта
 

Термін навчання на освітній 
програмі

4 р. 

Форми здобуття освіти на 
ОП

очна денна

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

Кафедра класичної філології

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

Кафедри англійської філології, історичного 
краєзнавства, філософії, історії і теорії культури, 
українського прикладного  мовознавства, світової 
літератури, загального мовознавства, 
фізвиховання, загальної педагогіки та педагогіки 
вищої школи, археології та спеціальних галузей 
історичної науки, безпеки життєдіяльності, 
політології   

Місце (адреса) 
провадження освітньої 
діяльності за ОП

м. Львів, вул. Університетська, 1

Освітня програма 
передбачає присвоєння 
професійної кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, 
яка присвоюється за ОП (за 
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наявності)

Мова (мови) викладання Українська, Англійська, грецька

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 114743

ПІБ гаранта ОП Чернюх Богдан Васильович

Посада гаранта ОП Завідувач кафедри

Корпоративна електронна 
адреса гаранта ОП

bohdan.chernyukh@lnu.edu.ua

Контактний телефон 
гаранта ОП

+38(068)-227-45-02

Додатковий телефон 
гаранта ОП

+38(093)-567-79-80

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Спеціалізація 035.08 «Класичні мови та літератури (переклад включно) у межах якої реалізується 
освітньо-професійна програма «Латинська-старогрецька, грецька мова і література», є логічним 
продовженням традиційної для Львівського університету спеціальності «класична філологія», 
підготовка фахівців з якої своїми витоками сягає часів його заснування, здійснюючись безперервно. 
Окрім підготовки у галузі класичних мов  і літератур дана ОП передбачає надання  другої 
спеціальності з сучасних мов (новогрецької та англійської) для розширення можливостей 
працевлаштування випускників і у зв’язку із потребами ринку праці.   
  Основне завдання програми полягає у  закладенні основ, які підготують студентів до роботи у сфері 
освіти, в академічній сфері, у галузі перекладу та у дотичних галузях, де є потреба у фахівцях зі 
знанням іноземних мов та ґрунтовною філологічною освітою. З цією метою у згаданій освітньо-
професійній програмі основний акцент зроблено на дисциплінах професійної та практичної 
підготовки, які становлять  83 % дисциплін передбачених навчальним планом. 
  Представлену ОП розробив колектив кафедри класичної філології, враховуючи досвід попередніх 
років,  після  консультацій і обговорень у академічному середовищі, з  роботодавцями і студентами. 
Укладаючи програму, розробники намагалися взяти до уваги наявний вітчизняний та зарубіжний 
досвід  викладання споріднених дисциплін і  адаптувати їх основні ідеї до існуючих потреб і реалій.  
  Програма була  затверджена  Вченою  радою факультету  іноземних мов (протокол № 10 від 27. 06. 
2016 р.)   і Вченою радою  Львівського національного університету імені Івана Франка (протокол № 
22/6 від 29.06. 2016 р.) та впроваджена  з 01.09.2016 р. (наказ № 2944 від 26.08. 2016 р.). У 2018 р. 
програму привели у відповідність до Методичних рекомендацій з розроблення освітніх програм 
(наказ МОН України від 29.03.2018 р. № 206). У 2019 р. ОП узгоджено зі Стандартом вищої освіти 
України спеціальності 035 Філологія для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (наказ МОН 
України від 20.06.2019 р. № 871). У 2018-2019 рр. у зв’язку із присвоєнням гаранту Чернюху Б. В. 
наукового ступеня доктора філологічних наук і вченого звання професора у освітньо-професійну 
програму  були внесені відповідні зміни.

 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року та набір на ОП

 
Рік 

навчання
Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг набору 
на ОП у 

відповідному 
навчальному 

році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня 
поточного навчального року

У тому числі іноземців

ОД ОД

1 курс 2019 - 2020 11 11 0

2 курс 2018 - 2019 4 4 0

3 курс 2017 - 2018 11 8 0

4 курс 2016 - 2017 12 11 0
 

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

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої 

освіти
Інформація про освітні програми
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початковий рівень 
(короткий цикл)

програми відсутні

перший 
(бакалаврський) 
рівень

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

другий 
(магістерський) 
рівень

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

третій (освітньо-
науковий/освітньо-
творчий) рівень

36786 Філологія

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

Усі приміщення ЗВО 163345 64243

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

162647 64243

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

698 0

Приміщення, здані в 
оренду 

1071 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

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

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма 9021_program.pdf wp7SuuJApC4+1US0wMFHslOUFELvk4Liw2+GT0gV0mU=
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Навчальний план за 
ОП

9021_plan.pdf IrMwiYZxmkh/HgoXu9CVmQ1jkCa9ty4F79syC1suCUY=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

9021_vidhuk.pdf Em7yxyWnY5lQRIS1WT/2ErOPEGcb3jhaNCjBKz8Dckg=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

9021_recenziya.pdf 8uaEP4MoI11c/iBOtF0nhdPpkyd4TZa0QTssvcHHqtc=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 
Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?
Ціль ОП – підготовка кваліфікованих фахівців з філології, які мають базові фахові знання, 
демонструють сучасне наукове мислення, володіють прикладними навичками, необхідними у 
науково-дослідній, професійній та соціальній діяльності, здатні розв’язувати проблеми філологічної 
науки. Такі фахівці матимуть навички роботи з  джерелами, написаних давніми і сучасними мовами, 
вмітимуть оцінити, зрозуміти і передати культурно-історичний контекст при перекладі чи аналізі; 
продовжуватимуть академічну траєкторію, розвиваючи різні напрями мовознавчої або 
літературознавчої науки. Програма забезпечує  пропорційність дисциплін загальної, професійної та 
практичної підготовки майбутнього філолога і спрямована на формування у здобувачів вищої освіти 
інтегральних, загальних і фахових компетентностей та вміння застосовувати їх у професійній 
діяльності у галузі лінгвістики, літературознавства, перекладу, методики викладання класичних та 
сучасних мов. Особливість освітньо-професійної програми полягає у поєднанні  вивчення класичних 
та сучасних мов, що розширює можливості працевлаштування випускників, переліку обов’язкових та 
вибіркових фахових дисциплін, комплексній загальноакадемічній та спеціалізованій підготовці.  
 
Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії 
та стратегії ЗВО
Основні цілі ОП, які полягають у підготовці кваліфікованих, конкурентоздатних  фахівців-філологів, 
що володіють загальними та фаховими компетентностями,   відповідають загальній місії  і стратегії 
університету (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/2016-strategy.pdf) та узгоджуються із 
завданнями Університету, визначеними  у його Статуті (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf). 
Передбачене «Стратегією..» забезпечення високої якості навчального процесу реалізується 
залученням до викладання високваліфікованих науково-педагогічних працівників, серед яких 4 
доктори наук, професори, 22 кандидати наук, доценти.
Поглиблення інтеграції Університету у світовий освітній та науковий простір  здійснюється на підставі 
укладених договорів про співпрацю з ЗВО Греції та Кіпру, через залучення до викладання 
закордонних лекторів, участь студентів  та викладачів у програмах академічної мобільності (Еразмус 
+ та інші стипендіальні програми(), публікації у виданнях індексованих у міжнародних 
наукометричних базах.
Створення сучасної соціальної, інформаційно-комунікаційної та освітньо-наукової інфраструктури 
забезпечується можливістю доступу до мережі Інтернет, бібліотечних ресурсів,  діяльністю освітніх 
центрів (грецького, німецького, італійського, австрійського).
На посилення ролі Університету в суспільстві спрямоване формування у здобувачів вищої освіти 
соціальних навичок, які реалізуються через набуття загальних компетентностей передбачених 
освітньо-професійною програмою.
 
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
До участі  у обговоренні  ОП  були залучені студенти, роботодавці та академічна спільнота.
Думка студентів, які навчаються за даною програмою, вивчалась у бесідах, на зустрічах з колективом 
кафедри та шляхом опитування.  Студенти дали позитивну оцінку програмі, що підтверджується 
результатами опитування, але висловили побажання про збільшення кількості аудиторних годин на 
вивчення англійської та новогрецької мов. Частково це було враховано при укладанні робочих 
навчальних планів. Зокрема, згідно з рішенням Вченої ради факультету у 2019/2020 н.р. 
запроваджена вибіркова дисципліна «Порівняльний синтаксис старогрецької і новогрецької мов», у 
обсязі  96  аудиторних годин. Здобувачі вищої освіти, представники студентського самоврядування  
входять до складу Вченої ради факультету іноземних мов, де обговорювалась і затверджувалась ОП. 
Також порівняно з навчальним планом попередініх років у деяких семестрах збільшено кількість 
аудиторних годин на вичення англійської мови.
Відгуки випускників програми  відсутні, оскільки перший випуск за нею  відбудеться у червні 2020 р.  

- роботодавці
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Роботодавці залучаються до аналізу як ОП загалом, так і до змістової складової окремих освітніх 
компонентів. Кафедра підтримує контакти з освітніми та академічними установами, агенціями 
перекладу. Пропозиції, які вносили представники роботодавців, не заторкували мети і результатів 
навчання, а стосувались переліку дисциплін та їх змістового наповнення. Йшлося, зокрема,  про 
розширення баз практики, оновлення певних курсів, врахування специфіки майбутньої роботи 
випускників.  Це було взято до уваги при укладанні навчальних програм та вибору форм і методів 
викладання.

- академічна спільнота
Усі аспекти освітньо-професійної програми розглядалась на засіданнях кафедри, де обговорювався 
навчальний план, затверджувались навчальні і робочі  навчальні програми курсів., силабуси. ОП 
також була об’єктом розгляду на Вченій раді факультету іноземних мов. До аналізу ОП залучались 
також фахівці ЗВО Львова,  Києва (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) та  
Харкова (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна). 

- інші стейкхолдери
Стейкхолдером і потенційним роботодавцем також є Наукова бібліотека Львівського національного 
університету імені Івана Франка, яка внесла пропозицію про розширення кола вибіркових дисциплін.

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають 
тенденції розвитку спеціальності та ринку праці
Програма орієнтована на підготовку кваліфікованих фахівців здатних працювати не лише у сфері 
філології, а й суміжних сферах гуманітаристики (історія, архівознавство, бібліотечна сфера, 
видавнича справа тощо). Відповідні знання і навички формуються шляхом вивчення основних і 
вибіркових фахових дисциплін, які забезпечують досягнення цілей та програмних результатів 
навчання. Володіння мовами, необхідним науковим апаратом та вмінням його застосування необхідне 
для  вивчення джерельної бази багатьох гуманітарних наук, що зумовлює попит на таких фахівців з 
боку відповідних академічних  установ. Книжковий ринок відчуває потребу у перекладачах з 
класичних та новогрецької мов, які вміють адекватно відтворити  зміст і смисл твору, володіють 
знанням описаних у творі  реалій  та редакторах відповідного профілю. ОП намагається  врахувати 
також потреби  ринку праці, зокрема,   тенденцію до збільшення кількості навчальних закладів 
гуманітарного профілю, які запроваджують вивчення як класичних, так  і низки сучасних 
«нетрадиційних» мов. Поглиблення міжнародної співпраці у різних напрямах  зумовлює зростання 
попиту на перекладачів, що володіють декількома іноземними мовами. Це стосується туристичної 
галузі, сфери бізнесу. 
Документи, які стосуються аналізу тенденцій розвитку спеціальності та ринку праці, відсутні.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів 
навчання ОП було враховано галузевий та регіональний контекст
Передбачені у ОП цілі та програмні результати навчання узгоджуються із галузевим контекстом 
гуманітаристики. Історичні, культурологічні, мовні  дисципліни,  які  входять  до  програми і 
спрямовані на досягнення відповідних результатів навчання, формують  не  лише розуміння  місця  
філології  серед  інших  гуманітарних  наук,  але  й  бачення численних  перетинів,  використання у 
них філологічних  методів, що дозволить випускникам працювати і у інших гуманітарних сферах.  
Дана ОП також враховує потреби освітньої та культурної галузі у регіоні. Це, зокрема, наявність 
гімназій, у навчальні плани яких впроваджено класичні та сучасну грецьку мови, академічних 
установ. У Львові зосереджено найбільший за обсягом і значенням масив латиномовних джерел з 
історії України ранньомодерної доби. Зокрема, найбільша концентрація рукописних матеріалів 
латинською мовою в Україні знаходиться у Центральному державному історичному архіві (Львів), а 
також у відділі рукописів Львівської національної бібліотеки імені Василя Стефаника. У цих закладах є 
також важливі колекції ранньомодерних рукописів давньогрецькою мовою. 
При формуванні цілей і програмних результатів навчання враховувалась  також тенденція до 
розвитку освітніх, культурних та наукових та інших зв’язків з Грецією і грецькими спільнотами за її 
межами.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів 
навчання ОП було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм
При розробці  програми   аналізувались філологічні програми  Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка та Харківського національного університету  ім. В. Н. Каразіна, де існує 
практика викладання класичних і сучасних іноземних  мов. До уваги  також бралися численні  
споріднені програми  європейських університетів (Вроцлавського, Краківського,  Фрайбурзького, 
Берлінського університету імені Гумбольдта)  доступні на відповідних інтернет-сторінках ЗВО. Жодна 
з програм не була взята за безпосередній зразок, але чимало спільних принципів цих програм,  
зокрема, перелік дисциплін, які вони пропонують, було враховано.
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Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених 
стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти
На час укладання ОП не існувало стандарту вищої освіти України для  першого (бакалаврського) рівня 
спеціальності 035 Філологія. Після його прийняття програма  була приведена у відповідність до 
нього. Зокрема, була дотримана вимога за якою «мінімум 50% обсягу освітньої програми має бути 
спрямовано на  забезпечення  загальних  та  спеціальних  (фахових) компетентностей  за  
спеціальністю,  визначених  цим стандартом вищої освіти». Також  у ОП було відкориговані і 
узгоджені зі «Стандартом»  компетентності та результати навчання, а саме: вміння вільно і 
правильно спілкуватися іноземною мовою у різних комунікативних ситуаціях, розуміння мови як 
системи комунікації у ході її історичного розвитку, здійснення лінгвістичного, літературознавчого та 
спеціального  філологічного аналізу текстів різних стилів і жанрів, знання загальних закономірностей 
літературного процесу та своєрідності окремих історичних періодів розвитку літератури, володіння 
системними знаннями про використання інформаційних технологій у професійній діяльності тощо. 
Представлена ОП передбачає  значний перелік результатів навчання і загалом спрямована на 
здатність розв’язувати  спеціалізовані завдання і практичні проблеми у галузі філології із  
застосуванням відповідних  проблематиці і матеріалу форм та методів філологічного дослідження, 
постійну самоосвіту,  володіння  системними знаннями з різних ділянок лінгвістики і 
літературознавства. У ОП представлені також додаткові, конкретизованіші результати навчання, які  
відображають її мету та специфіку фаху. Результати навчання забезпечуються проведенням лекцій, 
семінарських та практичних занять,  самостійною роботою студентів та формами  контролю і 
оцінювання навчальних досягнень студентів, що  здійснюється за системою ЄКТС і національною 
шкалою. Досягнення вказаних результатів та набуття відповідних компетенцій відбувається через 
вивчення таких дисциплін як латинська, старогрецька, сучасна грецька та англійська мова, історія 
старогрецької і римської літератури, історія латинської/старогрецької мови, низку  вибіркових курсів 
тощо.  

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?
У зв’язку із відсутністю  на момент  створення ОП стандарту вищої освіти України зі спеціальності 035 
Філологія, основою слугувала Національна рамка кваліфікацій. Представлена ОП  відповідає  вимогам  
шостого  рівня Національної рамки кваліфікацій (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-
%D0%BF/paran12#n12) .  Згідно з нею, випускники  ОП  здатні вільно, гнучко й ефективно 
використовувати мови, що вивчаються, в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових 
різновидах і регістрах спілкування для розв’язання комунікативних завдань у різних сферах життя, 
володіти системними знаннями про основні періоди розвитку літератури, що вивчається,  
використовувати в професійній діяльності знання з теорії та історії мов, що вивчаються, здійснювати 
лінгвістичний, літературознавчий та спеціальний філологічний  аналіз текстів різних стилів і жанрів; 
здійснювати аналіз, систематизацію та інтерпретацію мовних, літературних фактів, інтерпретацію  та 
переклад тексту; вирішувати    спеціалізовані  задачі та проблеми у галузі філології, що передбачає 
поглиблені знання про природу мови, її внутрішню структуру та форми існування й уміння їх 
використовувати у науково-дослідній роботі та викладацькій діяльності шляхом проведення 
досліджень та запровадження інноваційних методів.  Це реалізується через визначені ОП такі 
програмні результати: ПРН4. Вміння вільно і правильно спілкуватися іноземною мовою (з 
дотриманням усіх фонетичних, лексико-синтаксичних, граматичних норм) у різних комунікативних 
ситуаціях; ПРН6. Знання загальних закономірностей літературного процесу та своєрідності окремих 
історичних періодів розвитку літератури, вміння аналізувати вплив античної літератури на 
становлення європейських літератур; ПРН7. Розуміння мови як системи комунікації у ході її 
історичного розвитку, знання теорій виникнення мови, періодизації, розвитку лексики, морфології та 
синтаксису, розуміння основ порівняльного та порівняльно-історичного мовознавчих методів; ПРН8. 
Вміння послуговуватися оригінальними текстами для аналізу адекватності наявних перекладів, 
перевірки варіантів відтворення фразеологізмів, ідіоматичних висловів та гри слів, а також лексичних 
особливостей мови перекладу; ПРН10. Вміння визначати у тексті увесь комплекс синтактико-
стилістичних засобів, риторичних фігур та тропів. Розуміння їхньої ролі у формуванні ідіолекту та 
ідіостилю автора; ПРН17. Формування необхідної компетенції для написання наукового тексту, 
правильного підходу до філологічного дослідження; обізнаність з методологією студій, специфікою та 
термінологією у галузі філології. 

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?
240

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

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

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї 
спеціальності (спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?
Зміст  ОП,  орієнтований  на  предметну  область  філології.  Зі  180 кредитів,  відведених  на  
обов'язкові  дисципліни,  147  кредитів  відповідають предметній області.  З  60  кредитів  
передбачених для вибіркових дисциплін:  48  кредитів  відведено на   фахові  дисципліни,    12  
кредитів  –  на загальні. 
Предметна сфера спеціальності 035 Філологія  включає: об’єкти вивчення, цілі навчання, теоретичний 
зміст предметної галузі, методи, методики та технології. Об’єктами вивчення і професійної діяльності 
бакалавра філології є   природа мови  та її внутрішня структура, форми існування; загальні 
закономірності розвитку класичних мов, порівняльний аналіз мовних явищ; особливості літературного 
процесу та своєрідність окремих історичних періодів розвитку літератури; ключові принципи 
літературознавчого дискурсу. 
Теоретичний зміст предметної області: основні поняття, концепції та гіпотези  мови; закономірності 
розвитку та функціонування мовних явищ; усвідомлення сутності мови, її найважливіших категорій, 
взаємозв’язків з іншими гуманітарними науками, що досліджують мову.
В освітній програмі бакалавра пропонуються мовознавчі та літературознавчі дисципліни, спрямовані 
на різноплановий аналіз (і продукування) тексту. Зокрема дисципліни спеціалізації (НД 1.3.01-НД 
1.3.11) зорієнтовані  на  освоєння   знань  з літературознавства,  мовознавства, опанування 
латинської, старогрецької, грецької, англійської, мов, на формування філологічного мислення і 
глибини розуміння  культурних  (і  міжкультурних)  процесів.  Завдяки  вибірковим навчальним 
дисциплінам (ВД 2.2.01-ВД 2.2.11) здійснюється  можливість  поглиблено  й  практично готуватися  до  
викладацької, перекладацької  та наукової діяльності. Набути практичних умінь та знань 
допомагають дисципліни професійної та практичної підготовки (НД 2.3.01-НД 2.3.06). Доповнюють ОП 
обов’язкові дисципліни  з циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки (НД 1.1.01-НД 
1.1.11),  в  котрі  входить  і  філологічна  (НД 1.1.01)  та вибіркові дисципліни (ВД 2.1.01).
Такий вибір дисциплін, забезпечуючи розвиток загальних і фахових компетентностей, дозволяє 
здійснювати всебічну підготовку бакалаврів філології, які володіють базовими фаховими знаннями та 
практичними навичками для здійснення видів діяльності, визначених у  цілях програми. 

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної 
освітньої траєкторії?
Формування індивідуальної освітньої траєкторії регламентується «Положенням про організацію 
освітнього процесу» (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf), 
«Тимчасовим положенням 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), «Положенням 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). На їх 
підставі Вчені ради факультетів можуть дозволити студентам-учасникам програм академічної 
мобільності зараховувати дисципліни, прослухані в іншому ЗВО, якщо вони за змістом і обсягом 
кредитів узгоджуються із дисциплінами передбаченими навчальним планом.   
Студенти, які навчаються за даною ОП,  можуть формувати індивідуальну освітню траєкторію шляхом 
академічної мобільності, через дисципліни вільного вибору, обрання напрямків досліджень, тем, 
змісту та індивідуального маршруту виконання курсових  робіт. Для зручності на порталі університету 
функціонує система «Деканат».

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних 
дисциплін?
Згідно з «Положенням про організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті 
імені Івана Франка» (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf), 
вибіркові навчальні дисципліни запроваджуються, як правило, у формі спеціальних навчальних курсів 
для поглиблення загальноосвітньої, фундаментальної та фахової  підготовки. Процедура запису 
регламентується "Тимчасовим положенням про  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 ). Відповідно до нього 
студент має право на вільний вибір навчальних дисциплін в межах ОП, в обсязі, що становить не 
менше  25 % загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для відповідного рівня вищої освіти. 
При цьому здобувачі певного рівня вищої освіти можуть обирати навчальні дисципліни, що 
пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за погодженням з керівником відповідного факультету 
чи підрозділу. Для студентів  запроваджена онлайн система вільного вибору дисциплін гуманітарної 
та соціально-економічної підготовки, за допомогою якої вони можуть обирати одну із запропонованих 
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дисциплін  на 3, 4, 5 і 6 семестр. Ознайомитись із їх переліком і описом студент може у згаданій вище 
онлайн системі.  Процедура запису здійснюється через посередництво органів студентського 
самоврядування  та електронну реєстрацію і передбачає два етапи. Заяву на вивчення дисципліни 
вільного вибору студенти заповнюють та залишають  у деканаті згідно зі списками реєстрації. Вибір 
навчальних дисциплін спеціалізації здійснюється шляхом написання заяв.
ОП «Латинська-старогрецька, грецька мова і література» виділяє на дисципліни за вибором 
здобувачів вищої освіти 60 кредитів, 48 з яких спрямовані на професійну підготовку. Даний цикл 
включає дисципліни для поглибленого вивчення  історії, літератури, граматики, епіграфіки, 
палеографії, словотвору, фразеології, стилістики тощо. Структура, анотації та робочі програми 
вибіркових курсів представлені на інтернет-сторінці кафедри. 
(https://lingua.lnu.edu.ua/department/klasychnoji-filolohiji) у розділі «Навчальні курси».

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів 
вищої освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної 
діяльності
Більшість курсів побудовані як практичні заняття, з невеликою кількістю лекцій. Відповідно до 
навчального плану на дисципліни спеціалізації виділяється 532 год. лекцій та  1698 год. практичних 
занять. Такий розподіл вказує, що  дана ОП спрямована на  отримання компетентностей, необхідних 
для подальшої професійної діяльності здобувачів вищої освіти.  Практична підготовка студентів 
досягається також через самостійну роботу, яка передбачає різні види діяльності: підготовку 
рефератів, домашнє читання, виконання  індивідуальних завдань. Окрім того,   викладачі  залучають 
студентів  до  конкретних  проєктів  (спільні  публікації; підготовка доповідей на студентські наукові 
конференції). На практичну діяльність спрямована практика у навчальних закладах, де викладаються 
відповідні дисципліни (4 тижні). Її зміст визначається програмою, яка розробляється кафедрою та 
затверджується Вченою радою факультету і розміщується на веб-сторінці (https://lingua.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/01/Practice4.pdf). Результатом практики є  здобуття низки загальних 
компетентностей: здатності застосовувати знання у практичних ситуаціях,  здатності до адаптації та 
дій в новій ситуації, здатності генерувати нові ідеї, вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми 
тощо.

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
Окрім формування фахових компетентностей ОП передбачає розвиток у студентів    соціальних 
навичок, зокрема, комунікативних здібностей, навичок міжособистісного спілкування, креативності, 
командної роботи, вміння сформулювати свої потреби і очікування, вислухати співрозмовника, 
запропонувати компроміс або консенсус. Згадані навички розвиваються в процесі виконання 
практичних та індивідуальних навчальних завдань, написання та захисту курсових робіт. 
Вдосконаленню комунікативних якостей студентів, виробленню лідерських якостей, відповідальності, 
командній роботі, вирішенню конфліктів, адаптації до нового середовища сприяють різні форми та 
методи проведення занять і види роботи (практичні та семінарські заняття, індивідуальні завдання, 
практика). Згадані вище навички узгоджуються із однією із цілей навчання – володінням 
прикладними навичками  необхідними у соціальній діяльності та програмними результатами, зокрема 
з ПРН 1: знанням специфіки усного українського професійного мовлення та елементів риторики, норм 
сучасної української літературної мови та особливостей їх реалізації в системі усного та писемного  
мовлення; ПРН 4: вмінням вільно і правильно спілкуватися іноземною мовою; ПРН 5: практичними 
навичками педагогічної діяльності; ПРН 14: вмінням аналізувати і оцінювати суспільно-політичні події; 
ПРН 18: знанням алгоритму поведінки при виникненні надзвичайних ситуацій; ПРН 19: дотриманням 
здорового способу життя та збереженням високої фізичної активності. 

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?
Професійний стандарт відсутній

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із 
самостійною роботою)?
Передбачений для даної ОП навчальний план  складається  з циклу гуманітарної та соціально-
економічної підготовки (18 кредитів) та циклу професійної і практичної підготовки (162 кредити).  
Вибіркові дисципліни  становлять  12  кредитів  ЄКТС для першого циклу  і  48 кредитів  для другого,  
тобто  25%  від загальної кількості кредитів . Загальне фактичне навантаження студентів — 7200 год. 
Серед аудиторних годин переважають практичні заняття (загалом  2216  год.),  що  зумовлюється  
орієнтацією  програми  на  практичні навички філологічного аналізу та розвиток фахових 
компетентностей.
 Загальна  кількість  годин,  виділених  на  самостійну  роботу становить 3964 год., включно з 
написанням курсових робіт, а також участю у програмі практичної підготовки.  Навантаження по 
навчальних дисциплінах розподілено рівномірно у межах 3-6 кредитів ЄКТС. В середньому аудиторні 
години становлять1/3, а самостійна робота 2/3 часу передбаченого для вивчення дисципліни. 
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Загалом упродовж тижня є 26-28 аудиторних годин, що унеможливлює перевантаження здобувачів 
та дозволяє більше уваги приділити самостійній роботі.
Самостійна робота реалізується в позааудиторний час, не фіксується розкладом, але відбувається під 
контролем викладача. Контроль за самостійною роботою передбачено у навчальних програмах та 
силабусах.

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
Дана ОП не передбачає підготовки здобувачів за дуальною формою освіти. 

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на 
навчання та вимоги до вступників ОП
https://admission2016.lnu.edu.ua/useful-information/required-documents/

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості 
ОП?
Для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної 
середньої освіти конкурсний відбір здійснюється за результатами зовнішнього незалежного 
оцінювання. Перелік конкурсних предметів станом на 2016 рік: українська мова і література (вага 
сертифікату – 0,25); іноземна мова (вага сертифікату – 0,4); історія України або географія  (вага 
сертифікату – 0,2). Мінімальна кількість балів з кожної дисципліни для допуску до участі у конкурсі 
становила 100 (https://admission2016.lnu.edu.ua/specialization/latin-old-greek-greek-language-and-
literature/). При розрахунку конкурсного балу враховувалися оцінки зовнішнього незалежного 
оцінювання, середній бал документа про повну загальну середню освіту (вага атестату – 0,1), призові 
місця Всеукраїнських учнівських олімпіад (вага балу за особливі успіхи – 0,05).  У  наступні роки 
збільшувалась  вага сертифікату з іноземної  (2017-2018 р. – 0, 45; 2019 р. – 0, 5) та української мови 
(2019 р. – 0,3), а мінімальна кількість балів з цих предметів зросла до 150. 
Розроблені вимоги для вступників є ефективним способом формування контингенту студентів,  
вмотивованих та здатних до навчання на освітній програмі за спеціальністю 035 «Філологія», 
спеціалізацією 035.08 «Класичні мови і літератури (переклад включно)», зумовлюючись 
пріоритетністю цих дисциплін, які враховують особливості освітньої програми і спрямовані на 
виявлення специфічних для даної спеціальності знань, умінь та навичок. 

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в 
інших ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?
Визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, регулюється «Тимчасовим положенням про 
порядок організації академічної мобільності здобувачів вищої освіти у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf),«Положенням про визнання та перезарахування 
результатів навчання учасників академічної мобільності у Львівському національному університеті 
імені Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/reg-academic-mobility.pdf), 
«Положенням 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). 
Згідно п. 11.7, 11.9 «Положення про організацію освітнього процесу» (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf) відраховані студенти мають право на поновлення. 
Його процедура деталізується у «Порядку розгляду заяв про поновлення студентів та переведення з 
інших закладів вищої освіти у Львівському національному університеті імені Івана Франка» 
(https://admission2016.lnu.edu.ua/applicants/renewal-and-transfer-process/). Усі документи, які регулюють 
визнання результатів навчання, отриманих у інших ЗВО,  є у вільному доступі на сайті Університету 
(https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/education-process/ ). 

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП 
(якщо такі були)?
Нормами «Тимчасового положення про порядок організації академічної мобільності здобувачів вищої 
освіти»  (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf) та 
«Положенням про визнання та перезарахування результатів навчання учасників академічної 
мобільності у Львівському національному університеті імені Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/09/reg-academic-mobility.pdf) скористався студент групи Інк-41 
Дорош М., який упродовж 2 семестру  2018/19 н.р. навчався в університеті м. Гронінген (Голандія) за 
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програмою міжнародної мобільності «ERASMUS+», а у лютому 2020 р. у  Салонікському університеті 
імені Аристотеля (Греція) у рамках програми «Ясон».  Його результати навчання у закордонних ЗВО  
були  перезараховані  на основі ЄКТС, як такі що відповідають навчальному плану ОП «Латинська-
старогрецька, грецька мова та література».

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?
Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регулюється «Порядком визнання 
у Львівському національному університеті імені Івана Франка результатів навчання, здобутих у 
неформальній та інформальній освіті» затвердженим Вченою радою університету 29. 01. 2020 р. 
(протокол № 79/1) та введеним у  дію наказом Ректора № 0-6 від 30.01. 2020 р., який є у вільному 
доступі на сайті Університету (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/reg_inf-educations-
results.pdf).  
Відповідно до положень Розділу 2 «Порядку» право на визнання результатів навчання у 
неформальній та інформальній освіті  поширюється на здобувачів усіх рівнів вищої освіти, стосуючись 
лише нормативних дисциплін в обсязі, що не перевищує 10% від загального обсягу кредитів 
передбачених ОП, але не більше 6 кредитів на першому (бакалаврському) рівні освіти та не більше 4, 
5 кредитів на другому (магістерському) рівні освіти в межах навчального року. Про всі випадки 
трансферу кредитів в обсязі понад 30 як наслідку визнання результатів неформального чи 
інформального навчання Університет інформує Міністерство освіти і науки України.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП 
(якщо такі були)
Приклади визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, відсутні.

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
Форма навчання на кафедрі класичної філології – лише денна, що максимально сприяє досягненню 
програмних результатів навчання. На Їх досягнення також спрямоване комплексне використання  
форм викладання: лекцій, практичних та семінарських занять, консультацій. З цією  ж метою  
викладання низки фахових дисциплін, пов"язаних із  сучасними мовами, здійснюється іноземними 
мовами.  Зокрема, у структурі дисциплін фахової підготовки,  за рахунок яких досягаються ПРН 1, ПРН 
4, ПРН 7 -10, ПРН 16-17, 19, переважають практичні заняття.    Окремою формою навчання є практика 
та курсові роботи, які дозволяють студенту проявити індивідуальний підхід, забезпечують набуття 
відповідних компетентностей і  навичок, вміння працювати з текстом, розвивають здатність до 
аналізу і синтезу. Важливу роль відіграє також самостійна робота, сприяючи саморозвитку та 
самовдосконаленню здобувачів освіти. Структура обов’язкових і вибіркових дисциплін передбачає 
логічне співвідношення різних видів і форм навчання, що відображено у навчальному плані.
Досягнення програмних результатів  здійснюється через використання пояснювально-ілюстративних 
та практичних методів, дослідницького та інтегративного навчання: лекцій,  пояснення, практичної 
роботи, творчих вправ тощо. Їх застосування у кожному конкретному випадку зумовлюється 
специфікою дисципліни та темою заняття. Форми і методи  навчання наводяться  у робочих 
навчальних програмах та силабусах, доступних на сайті кафедри ( 
https://lingua.lnu.edu.ua/department/klasychnoji-filolohiji).

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?
Навчання і викладання відбувається з урахуванням студентоцентрованого підходу, що відображено у  
«Положенні про студентське самоврядування» (http://students.lnu.edu.ua/self-government/regulation/), 
"Положенні про систему внутрішнього забезпечення якості освіти у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка" ( https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-
quality.pdf ).  Переважна більшість дисциплін передбачає практичні заняття. Це дозволяє налагодити 
кращу співпрацю викладачів та студентів, виявити інтереси та схильності останніх і враховувати їх у 
освітньому процесі.  Згаданий підхід реалізується також через можливість самостійного вибору низки 
дисциплін, наявність академічної мобільності, врахування нахилів та інтересів студентів при 
виконанні індивідуальних завдань (курсових робіт, рефератів, доповідей на конференціях).
Опитування студентів про якість навчання та кваліфікацію викладачів, регламентоване «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) і здійснюване 
центром моніторингу, свідчить про позитивну оцінку студентами форм і методів навчання. Загальний 
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рівень задоволеності становить 100 %. Оцінюваний  за чотирибальною шкалою у межах окремих 
дисциплін згаданий рівень коливається у межах 3,67 – 4 бали.

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання 
на ОП принципам академічної свободи
ОП передбачає самостійність і незалежність учасників освітнього процесу під час провадження 
навчальної та пошукової діяльності. Академічна свобода викладацького складу реалізується у 
навчальній, методичній та науковій площині, що означає можливість вільно обирати зміст, форми та 
методи навчальної, методичної та наукової діяльності. Принципи академічної свободи включають 
особистісний підхід, поширення знань і використання результатів наукових досліджень, право на 
вибір навчальних дисциплін, яке регламентується положенням «Про порядок забезпечення вільного 
вибору студентами навчальних дисциплін у Львівському національному університеті імені Івана 
Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/2015-12-31-polozhennia.pdf), використання 
сучасних методів навчання та досліджень. Усе навчання побудоване на принципі діалогу, що 
дозволяє студентам обирати власні освітні інтереси та досягати результату у співпраці з викладачем. 
Структура та зміст освітніх компонентів наповнюються з огляду на можливість варіювання матеріалу 
та потреби здобувачів. Студенти є вільними у виборі об`єктів і  методів досліджень, маючи змогу 
самостійно  обирати або пропонувати теми курсових робіт та траєкторії їх виконання, а також 
визначати інші форми науково-пошукової діяльності (участь у конференціях, семінарах, публікації 
тощо).

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 *
Інформацію про навчальні дисципліни, їх зміст, цілі та очікувані результати навчання, порядок і 
критерії оцінювання, консультативну підтримку  викладачі доводять до відома студентів на першому 
занятті. Ця ж інформація  представлена у робочих програмах і силабусах, які знаходяться на кафедрі  
і  представлені  на її сайті (https://lingua.lnu.edu.ua/department/klasychnoji-filolohiji) у розділі «Навчальні 
курси».  Згадана норма визначена  "Положенням про контроль та оцінювання навчальних досягнень 
здобувачів вищої освіти Львівського національного університету імені Івана Франка" 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf ).

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП
Реалізація ОП передбачає поєднання навчання із дослідницькою роботою студентів метою якої є 
отримання практичних навиків та умінь з використання та опрацювання наукових джерел, написання 
статей, тез, доповідей тощо.. Її основними елементами є робота на практичних і семінарських 
заняттях,  написання рефератів, курсових робіт,  участь у конференціях, публікації. Під час навчання 
використовуються форми проблематизації, моделюються локальні евристичні ситуації. Студентам 
пропонуються індивідуальні завдання, виконання яких вимагають дослідницького елементу. При 
формуванні тематики курсових робіт враховується комплексна проблематика наукових досліджень 
кафедри, а їх результати використовуються студентами у підготовці до практичних занять.  
Студенти представляють самостійні дослідження виконані під керівництвом викладачів кафедри на 
наукових студентських конференціях. Щороку на факультеті іноземних мов відбувається міжнародна 
студентська наукова конференція, присвячена актуальним питанням філології, на одній із секцій якої 
розглядаються питання класичної філології та неоелліністики   Результатом її роботи є публікація тез 
доповідей  учасників. 
  Студенти беруть участь у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт з новогрецької мови, який 
щороку відбувається у місті Маріуполь. На кафедрі  також практикуються спільні наукові публікації 
викладачів  та студентів (нинішніх випускників),   наприклад,  публікації  асистента Зубченка С.В. та 
студентки Трусової А., доцента  Оліщук Р. Л. і студентки Гуменюк І.  Низку публікацій   і виступів на 
конференціях, виконаних під керівництвом викладачів кафедри, має студент 4 курсу Дорош М.

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 року. Розроблена робоча програма навчальної 
дисципліни розглядається і рекомендується до затвердження на засіданні кафедри класичної 
філології до початку навчального року, протягом якого вона вивчається. Удосконалення навчальних 
дисциплін відбувається відповідно до розвитку філологічної науки. У навчальні дисципліни 
запроваджуються результати написання монографій, наукових статей, участь в стажуваннях, 
конференціях.
Так, результатом стажувань у ЗВО Греції та Кіпру доц. Куйбіди Х. І. та ас. Мокрівської М. Т. стало 
оновлення робочих програм курсу «Сучасна грецька мова» із використанням актуальних форм і 
методів викладання та тематики занять, які пропонуються при викладанні грецької мови для 
іноземців. Зокрема, до переліку тем запропонованих до вивчення додано  тему «Зміни клімату», що 
дозволить здобувачам освіти з одного боку вивчити необхідний лексичний мінімум з цієї теми, а з 
іншого – здобути додаткові загальні компетентності. 
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Робоча програма дисципліни «Історія латинської мови» була оновлена з урахуванням появи нових 
досліджень, які стосуються  латинського дієслова, відображених у монографії  проф. Чернюха Б.В.  
Доц. Глущенко Л. М, перебуваючи на стажуванні в Афінському університеті, мала змогу ознайомитись 
із останніми публікаціями та напрацюваннями з грецької епіграфіки, відобразивши це у програмі 
курсу  «Грецька епіграфіка» та змісті лекцій.  
Результати пошукової роботи знайшли своє відображення у підручнику доцентів Глущенко Л.М., 
Назаренко О. Ю. та асистента ,  Романюк І. А. «Історія античної культури», який використовується при 
читанні однойменного курсу.

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).
Інтернаціоналізація здійснюється у рамках програми міжнародної мобільності ERASMUS+КА1 і на 
підставі двосторонніх угод з ЗВО Греції  та Кіпру (університети Салонік, Афін, Патри, Педагогічний 
інститут Кіпру) (https://lingua.lnu.edu.ua/mizhnarodna-spivpratsia). У межах цих програм проходили 
стажування доценти Глущенко Л.М., Куйбіда Х.І., асистенти Мокрівська М.Т.,  Зубченко С.В. За 
сприяння Грецького фонду культури та Міністерства культури Греції доц. Глущенко Л. М. та ас. 
Мокрівська М. Т. опублікували переклад автобіографічної книги Меліни Меркурі «Я народилась 
грекинею».
Стипендіат програми ERASMUS+ КА1 студент Дорош М. упродовж другого семестру  2018/2019 н. р. 
перебував на навчанні в  університеті Гронінгена (Голандія), а у лютому 2020 р.  брав участь у 
програмі наукових досліджень при  Салонікському університеті. Свідченням інтернаціоналізації є 
також запрошення іноземних фахівців.  Тривалий час допомогу у викладанні сучасної грецької мови 
надають лектори з Греції скеровані   Міністерством освіти, науки та  релігій Республіки Греція. Таким 
лектором на даний час є п.   Ельза Калєму. 

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?
 Оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти в межах навчальних дисциплін 
здійснюється через поточний та підсумковий контроль. Поточний контроль відбувається  впродовж 
семестру і включає усне та письмове опитування, тестування, захист індивідуальних завдань, 
підготовку рефератів, 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, вмінням їх застосовувати. Модульний контроль проводиться у 
формі тестів, відповідей на теоретичні питання або розв’язання практичних завдань. Він дозволяє 
з’ясувати проблемні питання, на яких слід акцентувати більшу увагу.  
Можливість проведення самоконтролю з боку студента передбачена методичними матеріалами для 
самостійної роботи: підручниками, навчальними посібниками. Наприклад, для курсів  «Історія 
античної культури»,  «Історія латинської мови», «Сучасна грецька мова»  різнорівневі запитання та 
завдання для самоконтролю містяться у відповідних підручниках. Підсумковий контроль включає 
екзамени, заліки та курсові роботи з урахуванням накопичених балів поточного контролю. Вибір виду 
оцінювання зумовлюється обсягом матеріалу передбаченого навчальним планом та програмою курсу. 
Екзаменаційні білети зазвичай містять різнорівневі види завдань: вибір правильних відповідей із 
запропонованих, запитання відкритого типу, описові завдання. Одним із видів контролю, який 
дозволяє перевірити ефективність навчання, є заміри залишкових знань, які проводяться згідно з 
наказом ректора з використанням системи MOODLE.

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 формах контролю. Інформація про форми контрольних заходів та 
критерії оцінювання представлена  у «Положенні про організацію освітнього процесу у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf ),  «Положенні про контроль та оцінювання 
навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Львівського національного університету»    
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf), навчальному плані,  
робочих навчальних програмах дисциплін та силабусах  і доводиться до відома студентів на першому 
занятті.  Структура питань, які виносяться на підсумковий контроль оприлюднюються заздалегідь, 
контрольні питання обговорюються зі студентами на заняттях або консультаціях і затверджуються на 
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засіданні кафедри. При оцінюванні відповідей студентів при поточному чи підсумковому контролі 
викладач доводить до відома студентів виставлені оцінки,  обґрунтовуючи їх.  
Форми проведення поточного контролю та критерії оцінювання знань визначаються рішенням 
кафедри. 

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 відома здобувачів 
вищої освіти на першому занятті при ознайомленні з програмами навчальних дисциплін і 
представлена у навчальному плані, робочих навчальних програмах та силабусах. Проведення і 
терміни підсумкових видів контролю регулює наказ ректора Університету про проведення заліково-
екзаменаційної сесії, розклад іспитів, який складається деканатом за погодженням із кафедрами і 
доводиться до відома викладачів та студентів не пізніше, ніж за місяць до початку екзаменаційної 
сесії (пункт 3.10 «Положення про організацію освітнього процесу в Львівському національному 
університеті імені Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-
6e18062115060-1.pdf)). Розклад іспитів розміщується на дошці оголошень та сайті факультету у 
вкладці «Студентові» (https://lingua.lnu.edu.ua/students/navchalni-plany). 

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої 
освіти (за наявності)?
На час укладання ОП був відсутній стандарт вищої освіти спеціальності «Філологія». Після 
затвердження стандарту програма була приведена у відповідність до нього і формою атестації 
здобувачів вищої освіти передбачено державний іспит  з фахових дисциплін, що не суперечить 
вимогам. Порядок організації і проведення державного іспиту визначає «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?
Процедуру проведення контрольних заходів регулює «Положення про організацію освітнього процесу 
у Львівському національному університеті імені Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf ),  «Положення про екзаменаційну комісію у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/reg_exam-comission.pdf ), «Положення про контроль та оцінювання 
навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Львівського національного університету імені Івана 
Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf) , які є у вільному 
доступі на веб-сторінці Університету.  Інформацію про наявність таких документів студенти можуть 
отримати самостійно, ознайомившись із сайтом Університету, або від викладачів. 

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 оцінювання  забезпечується рівними умовами та відкритістю інформації про них для 
всіх учасників,  застосуванням встановлених процедур і форм контролю, врахуванням результатів 
поточної успішності. Засобом  усунення  суб’єктивного чинника є проведення іспитів у формі 
тестування, випадковість при  виборі  екзаменаційних питань, присутність  під час іспиту інших 
студентів групи.  Об’єктивність оцінювання передбачена «Положенням про екзаменаційну комісію» 
(http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_exam-comission.pdf). Можливий конфлікт 
інтересів врегульовується «Положенням про організацію освітнього процесу» 
(http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf) і функціонуванням 
Комісії з етики та професійної діяльності (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_ethics-
comission.pdf). На це також спрямовані  норми «Положення про забезпечення академічної 
доброчесності» (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf), кодексу 
академічної  доброчесності та декларацій про дотримання академічної доброчесності працівниками і 
здобувачами вищої освіти Університету (https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-
tomorrow/documents/). Врегулювання конфлікту інтересів вирішується послідовно на рівні кафедри, 
деканату, ректорату та комісії з питань етики. При його наявності  завідувач кафедри здійснює заміну 
екзаменатора або самостійно приймає іспит.   
За час існування програми випадки конфлікту інтересів не спостерігалися.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних 
заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП
Відповідно до п.7.6 «Положення про організацію освітнього процесу у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка» (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-
6e18062115060-1.pdf ), студентам, які отримали під час семестрового контролю не більше трьох 
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незадовільних оцінок, дозволяють ліквідувати академічну заборгованість, повторно склавши 
семестрову атестацію.
Строк ліквідації академічної заборгованості для таких осіб встановлюється не пізніше ніж початок 
наступного навчального семестру.
Ліквідація академічної заборгованості здійснюється через повторне складання екзаменів і заліків, не 
більше двох разів з кожної дисципліни: один раз викладачу, другий – комісії, яку визначає завідувач 
кафедри і до складу якої обов’язково входить завідувач кафедри,  лектор та один із науково-
педагогічних працівників кафедри.. 
Студенти, які не ліквідували академічну заборгованість мають право на повторне вивчення окремих 
дисциплін за згодою відповідної кафедри. Процедура вивчення регламентується положеннями 
«Порядку повторного вивчення окремих дисциплін» (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/02/reg_repeated_cources.pdf ).
   Правом повторного складання семестрової атестації  скористалась студ. Мартяк М. з групи Інк-21, 
яка 30. 08. 2018 р.  повторно захищала курсову роботу з історії  римської літератури по талону № 2 і 
отримала оцінку «задовільно» (51 бал).

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на 
ОП
При незгоді з оцінкою, яку студент 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 або його заступник, 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 повинна розглядатись на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного дня після її 
подання. Студент, який подав апеляцію, має право бути присутнім при розгляді своєї заяви. 
Після розгляду апеляційної справи комісія на закритому засіданні обговорює її результати і приймає  
рішення. 
Суперечливі питання щодо оцінок, які одержані на державних екзаменах розглядаються 
Екзаменаційною комісією.
Прикладів застосування відповідних правил на ОП не було.

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної 
доброчесності?
Політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності містить «Положення 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 ). 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.
Базові засади інституційної культури академічного середовища Університету прописані в установчих 
документах Університету: Статуті (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf ) та 
Колективному договорі (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/10/kol-dogovir-2017.pdf ), а 
також  регулюються Правилами внутрішнього розпорядку (http://studviddil.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2015/01/office_regulations.pdf ). На дотримання політики академічної доброчесності 
спрямовані також Декларації про дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти та 
працівниками Університету   і  Кодекс  академічної доброчесності 
(https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/).

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?
Згідно з п.5.7, 5.8 та 5.9 «Положення про забезпечення академічної доброчесності у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf. ) 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.  Як інструменти протидії порушенням академічної доброчесності на ОП 
«Латинська-старогрецька, грецька мова і література» використовується система перевірки на 
антиплагіат (програмне забезпечення Unicheck (https://unicheck.com/ ). Сервіс може працювати з 
текстами на 22 мовах у різних форматах як у мережі Інтернет, так і в інтеграції з навчальними 
системами. Для технічного забезпечення діяльності вищезгаданої системи 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 поданнями деканів призначають відповідальних осіб на факультетах та кафедрах, 
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які забезпечують технічну перевірку робіт на наявність плагіату у відповідних підрозділах.  

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  академічної доброчесності, читання спеціальних 
курсів;
- впровадження в освітні програми компонентів, які забезпечують набуття учасниками освітнього 
процесу відповідних компетентностей;
- розробку структурними підрозділами, які забезпечують освітній процес, методичних матеріалів з 
визначенням вимог щодо належного оформлення письмових робіт (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 про забезпечення 
академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана Франка», 
деклараціями про дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти, Кодексом 
академічної доброчесності.

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади 
відповідних ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП
Відповідальність за  порушення академічної доброчесності, відповідно до 7.3. «Положення про 
забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана 
Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf ) передбачає:: 
повторне проходження оцінювання; повторне проходження відповідного освітнього компонента 
освітньої програми; відрахування із закладу освіти; позбавлення академічної стипендії; позбавлення 
наданих закладом освіти пільг з оплати навчання.  Згідно із Законом України «Про внесення змін до 
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти» від 18. 12. 
2019 р., порушення академічної доброчесності є підставою для скасування  ЗВО рішення про 
присудження ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної кваліфікації. 
Випадків порушення академічної доброчесності  на даній ОП не зафіксовано. 

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?
Способи забезпечення необхідного рівня професіоналізму викладачів ОП під час конкурсного відбору 
висвітлені в «Порядку проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-
педагогічних працівників Львівського національного університету імені Івана Франка» 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/12/reg_concurs-2018.pdf), згідно з яким  для перевірки 
відповідності претендентів  посадам  створюється конкурсна комісія, що встановлює узгодженість 
поданих претендентами документів із вимогами конкурсу. При конкурсі враховується також доробок 
претендентів  на підставі «Положення про оцінювання роботи та визначення рейтингів наукових, 
науково-педагогічних і педагогічних працівників» (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2017/05/reg_rating.pdf) та «Рекомендацій Вченої ради Університету щодо подання 
документів на посади професора, доцента та асистента» (http://council.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2015/04/rank_recomendations.doc). Претенденти на посади  повинні провести відкрите 
заняття у присутності науково-педагогічних працівників кафедри, після якого на засіданні кафедри у 
присутності претендентів відбувається обговорення кандидатур. При обранні на посади 
визначальними критеріями є наявність наукового ступеня, науково-методична діяльність, досвід 
роботи.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу
В Університеті функціонує Відділ розвитку кар'єри та співпраці з бізнесом (https://work.lnu.edu.ua/) , 
який залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу, здійснює  підготовку та  
укладання угод з підприємствами, організаціями, установами про цільову підготовку фахівців та їх 
подальше  працевлаштування, організовує зустрічі роботодавців зі студентами, проводить заходи 
щодо сприяння працевлаштуванню студентів,  аналізує ринок праці і здійснює залучення потенційних 
роботодавців.
Кафедра класичної філології співпрацює з роботодавцями зайнятими у сферах культури, надання 
освітніх та перекладацьких послуг. Їх залучення до організації та реалізації освітнього процесу 
базується на відповідних договорах. Такі договори  укладені з класичною та академічною гімназіями 
Львова, агенціями перекладу , закладами вищої освіти (Львівським національним медичним 
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університетом імені Данила Галицького, Львівським національним університетом ветеринарної 
медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького), Центральним державним історичним архівом (м. 
Львів).Роботодавці та їх представники брали участь у зустрічах із викладачами кафедри, на яких 
обговорювалися питання вдосконалення ОП.   Такі зустрічі відбулись із директором перекладацького 
центру «Галерея мов» Н. В. Долінською, представниками  класичної  і академічної гімназій, ЗВО 
Львова.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних 
занять на ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців
До аудиторних занять на ОП залучаються також вітчизняні і закордонні фахівці, носії іноземних мов. 
Зокрема, у  листопаді 2018 р. цикл лекцій з античної культури прочитала професор Щецінського 
університету  Данута Оконь.  На кафедрі класичної філології  працює запрошена з Греції лектор Ельза 
Калєму.  До навчального процесу також  залучаються перекладачі-практики, які знайомлять 
студентів з тонкощами перекладу різножанрових текстів. Студенти мали нагоду зустрітися з 
перекладачем з новогрецької мови А.Савенком, який поділився з ними проблемами, що виникають 
при перекладі українською мовою новогрецької поезії. Заняття з курсу "Антична поетика"  веде  
відомий перекладач з класичних мов, професор А. Содомора. Студенти були учасниками 
перекладацького майстер-класу перекладача С. Зубченка.  Також практикуються зустрічі студентів із 
вчителями гімназій. Зокрема,  майстер-клас для студентів   провела вчитель латинської мови  
Львівської академічної гімназій   Тимчук І. C.     

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть 
конкретні приклади такого сприяння
Професійний розвиток викладачів ОП відбувається шляхом стажування у вітчизняних та закордонних 
ЗВО, яке регламентується "Положенням про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-
педагогічних працівників  у Львівському національному університеті імені Івана Франка 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_prof_development.pdf). На кафедрі латинської і 
іноземних мов  Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького 
стажувались доц. Назаренко О.Ю., Домбровський Р.О., Глущенко Л.М., ас. Зубченко С.В. Доц. Куйбіда 
Х.І.  і ас.  Мокрівська М.Т. проходили стажування у  Педагогічному інституті Кіпру, а доц. Глущенко 
Л.М. та ас. Зубченко С.В. у Салонікському університеті. Завдяки можливості доступу до баз даних 
Scopus та Web of science викладачі кафедри мають можливість ознайомитись із останніми науковими 
дослідженнями.  Інститут післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки 
(http://ipodp.lnu.edu.ua/) проводить  постійно діючі сертифікаційні курси комп'ютерної  
(http://ipodp.lnu.edu.ua/it-v-osviti) та мовної підготовки (http://ipodp.lnu.edu.ua/about/centres/tsentr-
neperervnoji-osvity/language-cources ). Організаційно-методичний центр електронного навчання 
організовує курси для підвищення рівня підготовки співробітників та викладачів у сфері 
використання технічних засобів підтримки електронного навчання і методики викладання 
електронних курсів (Положення про Організаційно-методичний центр електронного навчання 
(http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/07/reg_e-learning.pdf). 

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності
Стимулювання розвитку викладацької майстерності у Львівському національному університеті імені 
Івана Франка відбувається шляхом залучення інструментів матеріального та професійного 
заохочення. Їх використання  відбувається на основі положень про нагороди, звання і преміювання 
(http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/awards/). Систему стимулювання 
викладацької майстерності забезпечують: «Положення про преміювання працівників, докторантів, 
аспірантів і студентів Університету за наукові здобутки» (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/reg_premium.pdf); «Положення про мотиваційний фонд Львівського 
національного університету імені Івана Франка» (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/04/reg_motivation.pdf); «Положення про почесне звання «Заслужений професор 
Львівського національного університету імені Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/reg_honored_professor.pdf); «Положення про Відзнаку Львівського 
національного університету імені Івана Франка «Медаль Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/reg_award_franko.pdf). Додаткові грошові виплати здійснюються згідно з 
«Положенням про порядок встановлення та надання працівникам надбавок, доплат, матеріальних 
допомог, премій та інших грошових винагород» (Додаток № 6 до Колективного договору 
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/10/kol-dogovir-2017.pdf). 

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП 
забезпечують досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?
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Для провадження освітньої діяльності університет володіє відповідною матеріально-технічною базою. 
У його розпорядженні є спортивний комплекс, бібліотека, навчальні кабінети, гуртожитки, навчальні 
стаціонари, база відпочинку, студентський клуб. В усіх навчальних корпусах існує можливість 
бездротового доступу до інтернету. Фінансування ОП здійснюється з коштів загального та 
спеціального фондів. Для організації освітнього процесу кафедра класичної філології використовує 
аудиторії факультету іноземних мов (40 приміщень загальною площею 1484 кв.м.) частина з яких 
обладнана відповідними технічними засобами. При потребі  використовуються також навчальні 
приміщення інших підрозділів. На факультеті є  конференц-зала з мультимедійним обладнанням, 
копіювальний пункт. У навчальному процесі використовується також переносне обладнання 
(проєктори, магнітофони, телевізори), існує можливість користування ресурсами  центрів іноземних 
мов. Студенти мають можливість працювати в Науковій бібліотеці Університету, фонди якої 
становлять 2895439 одиниць. Читальні зали обладнані комп’ютерами з можливістю користування 
електронним каталогом, електронною бібліотекою,  базами даних Scopus та Web of science. 
Навчально-методична і наукова література наявна у бібліотеці кафедри класичної філології та центру 
грецької мови і культури. Інфраструктура, обладнання, навчально- та науково-методичне 
забезпечення за своєю кількістю і якістю є достатнім для досягнення передбачених ОП цілей та 
програмних результатів навчання. 

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?
Створення сприятливого для навчання середовища проявляється в облаштуванні аудиторій, доступі 
до інтернету, наявності комп’ютерного та  мультимедійного обладнання, навчальних центрів. В 
університеті функціонує Центр  культури та дозвілля, спортивний комплекс, який пропонує низку 
секцій, спортивно-оздоровчий табір “Карпати”. Надається організаційна та консультативна підтримка 
з метою реалізації студентами індивідуальної освітньої траєкторії. ЗВО забезпечує безоплатний 
доступ викладачів і здобувачів вищої освіти до бібліотеки університету, навчальних лабораторій, 
комп’ютерних класів.
Університет сприяє  можливості додаткового вивчення іноземних мов через Інститут післядипломної 
освіти та доуніверситетської підготовки і навчальні центри. Створено систему підтримки студентів у 
працевлаштуванні та сприянні кар’єрному старту. Існує система матеріального і морального 
заохочення студентів за високі досягнення у навчальній, науковій та позанавчальній діяльності. 
Запити здобувачів вищої освіти забезпечуються кваліфікованим професорсько-викладацьким 
складом. Викладачі кафедри розробили і видали підручники, навчальні посібники і навчально-
методичні рекомендації, які забезпечують студентам можливість формування загальних і 
професійних компетентностей. Засобом виявлення потреб та запитів здобувачів вищої освіти є 
регулярні зустрічі студентів з ректором Університету, керівництвом факультету та опитування 
здійснювані центром моніторингу.

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та 
здоров’я здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?
Безпечність освітнього середовища забезпечується дотриманням норм техніки безпеки, регулюється 
відповідними документами і здійснюється за підтримки відділу охорони праці та інших служб 
університету. Обов’язковими дисциплінами навчального плану  є «Безпека життєдіяльності» і 
«Охорона праці». Інструктаж з охорони праці є необхідною умовою проходження  практики. У всіх 
приміщеннях дотримуються норми охорони праці, пожежні та санітарно-епідемологічні норми. В 
Університеті діє студентська поліклініка, у головному корпусі розміщено медичний пункт, у кожному 
підрозділі факультету (кафедрі) є аптечка з медикаментами першої необхідності. Студенти регулярно 
проходять медичні огляди. Аудиторії та кафедри забезпечені   вогнегасниками. 
З метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу засобами практичної психології та  
захисту психічного здоров’я усіх його учасників в Університеті функціонує психологічна служба 
(https://www.lnu.edu.ua/about/subdivisions/general-university-units/psychological-service/ ).

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, який  надає інформацію, що надходить від інших служб 
університету. Також студенти отримують інформацію через старостати, дошку оголошень, сайти 
університету і факультету, соціальні мережі. В університеті діє система академічного порадництва, 
широко практикуються консультації з навчальних дисциплін. Різні види підтримки у межах своєї 
компетенції надають порадники, викладачі та лаборанти кафедри. В університеті функціонує відділ 
інформаційного забезпечення (https://dis.lnu.edu.ua/). Велику підтримку для здобувачів надає 
Первинна профспілкова організація студентів, метою діяльності якої є захист прав та інтересів 
здобувачів (http://ppos.lnu.edu.ua/). Здобувачі вищої освіти мають можливість комунікувати із 
студентським самоврядуванням (https://students.lnu.edu.ua/self-government/), яке діє на підставі 
положення (https://students.lnu.edu.ua/self-government/regulation/), брати участь у його засіданнях, 
вносячи свої пропозиції. Соціальну підтримку здобувачам вищої освіти надає також студентський 

Сторінка 19



відділ Університету (https://studviddil.lnu.edu.ua), який координує процедури призначення та 
позбавлення академічних і соціальних стипендій, здійснює інформаційно-роз’яснювальну діяльність 
щодо стипендіального забезпечення студентів  та інші повноваження передбачені  відповідним 
положенням (https://studviddil.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/reg_studviddil.pdf). Особливу 
соціальну підтримку отримують здобувачі вищої освіти діти-сироти і діти, позбавлені батьківського 
піклування, а також студенти, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, 
здобувачі з інвалідністю І – ІІ групи, які  звільняються від оплати за проживання в гуртожитках. За 
даними опитування  рівень задоволеності  підтримкою відзначили 90 % студентів, що навчаються за 
даною ОП.
Однією із форм соціальної підтримки є можливість здобувачів вищої освіти навчатись за 
індивідуальними навчальними планами. 

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)
Питання забезпечення освіти осіб з особливими потребами координує «Ресурсний центр з інклюзивної 
освіти» (http://centres.lnu.edu.ua/inclusive-education/). Для забезпечення доступності будівель  
Університету особам з інвалідністю та іншим маломобільним груп населення приміщення обладнані 
відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів. ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і 
споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення» є основоположними 
нормами, які набули чинності з 01.05.2007. Інформація про це доступна на офіційному веб-сайті 
Університету (https://www.lnu.edu.ua/informatsiia-pro-umovy-dostupnosti-osib-z-invalidnistiu-ta-inshykh-
malomobil-nykh-hrup-naselennia-do-prymishchen/).
На базі відділу інформаційних технологій Наукової бібліотеки 
(https://lnulibrary.lviv.ua/about/departments/lb-it/)   реалізується проект спрямований на адаптацію 
обслуговування читачів з вадами зору. Достатні умови для реалізації права на освіту особами з 
особливими освітніми потребами в університеті, серед іншого, регламентуються пунктами 10.19;  
10.19.20; 10.19.27 Статуту університету   (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf) та п. 11.6  «Положення про організацію освітнього процесу» 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf). Одним із шляхів 
сприяння студентам з особливими потребами є можливість навчання за індивідуальним графіком.
Особи з особливими освітніми потребами за даною ОП не навчаються.

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?
Політика і процедури врегулювання конфліктних ситуацій регламентується п. 10.19 та 10.19.23 
Статуту Університету  (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf) та п. 5 і 5.1 
«Правил внутрішнього розпорядку Львівського національного університету імені Івана Франка 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/08/office_regulations.pdf).
Усі конфліктні ситуації на кафедрі вирішуються на рівні кафедри, у разі потреби – в деканаті із 
залученням декана чи його заступника. При неможливості  вирішення конфліктної ситуації у межах 
факультету справа передається у Комісію з питань етики та професійної діяльності Вченої ради 
Університету (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_ethics-comission.pdf). 
В університеті діє гаряча лінія з питань запобігання та протидії корупції  та працює уповноважена 
особа зі згаданих питань. 
Конфліктні ситуації під час реалізації  ОП не засвідчені.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у 
відкритому доступі в мережі Інтернет
Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичності перегляду ОП регулюються 
«Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості освіти у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-
quality.pdf), «Положенням 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), «Положенням про організацію освітнього процесу у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-
6e18062115060-1.pdf),  «Положенням про опитування студентів працівників, викладачів,випускників 
та роботодавців щодо якості освітнього процесу (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf). 
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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 і коригування  освітньої програми здійснюється  раз на рік під час підготовки робочих 
навчальних планів.  Обговорення переліку дисциплін, які включаються до робочого навчального 
плану, їх обсягу та змістового наповнення   відбувається на засіданні кафедри.  Також щороку  
переглядаються робочі навчальні програми, які, за потреби, модифікуються і доповнюються з 
урахуванням останніх досягнень у відповідній сфері. Навчальні і робочі навчальні програми основних 
і вибіркових курсів затверджуються на останньому у навчальному році засіданні кафедри. Перед 
початком кожного семестру відбувається затвердження силабусів. Перегляд освітньо-професійної 
програми проводиться відповідно до змін у загальнодержавній нормативній базі. Зокрема, у 2019 р. 
програма була приведена у відповідність із державним стандартом підготовки фахівців зі 
спеціальності «Філологія». ОП не зазнала кардинальних змін, були лише відкориговані програмні 
результати навчання та уточнені навчальні програми окремих дисциплін. Тоді ж  переглядався  
перелік вибіркових фахових  дисциплін, до яких, на підставі рішення кафедри затвердженого Вченою 
радою факультету іноземних мов на четвертому курсі з метою розширення перекладацької та 
перекладознавчої компетентностей здобувачів вищої освіти і формування навичок внутрішньомовного 
перекладу  долучили  вибіркову дисципліну «Порівняльний синтаксис старогрецької та новогрецької 
мов». Також  була оновлена  навчальна програми дисципліни «Методика викладання класичних мов», 
де передбачено цикл лекцій із методики викладання сучасної грецької мови.

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
Залучення здобувачів вищої освіти до процесу перегляду ОП та забезпечення її якості відбувається: 1) 
шляхом обговорення навчального плану на зустрічах зі студентами; 2) опитування студентів щодо 
змісту  ОП; 3) участі представників студентського самоврядування у роботі  Вченої ради факультету 
іноземних мов.
На зустрічах студенти висловлювали  свої міркування щодо переліку і обсягу дисциплін. З 
урахуванням їх побажань про збільшення кількості аудиторних годин на вивчення новогрецької мови  
до вибіркових дисциплін був включений курс «Порівняльний синтаксис старогрецької та новогрецької 
мови» та  удосконалено навчальну програму курсу «Сучасна грецька мова».   
Результати  опитування студентів засвідчили, що зміст ОП та її наповненість сприймаються 
позитивно. Представник студентського уряду студентка 4 курсу Галицька Т.  бере участь у роботі 
Вченої ради факультету іноземних мов, де має можливість взяти участь у обговоренні програми.

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього 
забезпечення якості ОП
Права  та  обов’язки  студентського  самоврядування  визначені  «Положенням про студентське 
самоврядування Львівського національного університету імені Івана Франка» 
(https://students.lnu.edu.ua/self-government/regulation/). Зокрема, члени  студентського  
самоврядування  можуть брати участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього 
процесу та заходах  щодо забезпечення якості вищої освіти, делегувати своїх представників до 
робочих, дорадчих органів Університету, його структурних підрозділів, вносити пропозиції щодо 
змісту навчальних планів, програм, організації навчального процесу, академічної мобільності 
студентів та розвитку матеріальної бази Університету. 
Представники студентського самоврядування беруть участь у роботі Вченої ради факультету 
іноземних мов, забезпечуючи якість ОП шляхом внесення пропозицій, обговорення та погодження.

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
Роботодавці формулюють свої пропозиції щодо покращення якості ОП, беручи участь у  засіданнях 
кафедри класичної філології, що відображено у протоколах засідань.  Такі зустрічі, зокрема, були 
організовані з  представниками кафедри латинської і іноземних мов  Львівського національного 
медичного університету імені Данила Галицького, Львівської класичної  та Львівської академічної 
гімназій , перекладацького центру та школи іноземних мов «Галерея мов». Аналіз  ОП  представлений 
у відгуках роботодавців: 1. Перекладацька компанія «Лінгвістичний центр»; 2. Перекладацький центр 
та школа іноземних мов  «Галерея мов»; 3. Львівська класична гімназія; 4. Львівська академічна 
гімназія; 5. Центральний державний  історичний архів  та ін. У процесі реалізації співпраці з 
роботодавцями підписані двосторонні договори про співробітництво.

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП
Для збору інформації про випускників залучено Відділ кар’єрного розвитку та співпраці з бізнесом 
(https://work.lnu.edu.ua/category/uncategorized/). Посиленню взаємодії випускників з Університетом 
також сприяє діяльність «Асоціації випускників ЛНУ» (https://alumni.lnu.edu.ua/). Додаткова інформація 
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щодо працевлаштування випускників збирається працівниками кафедри шляхом опитувань  у 
соціальних мережах та у ході зустрічей. На кафедрі призначена  особа відповідальна за комунікацію 
із Відділом кар’єрного розвитку та співпраці з бізнесом.   Результати опитування студентів, які 
навчаються за даною ОП,  засвідчують, що понад 50 % з них працювали або працюють за 
спеціальністю, яку здобувають. Варто відзначити, що практично всі випускники  бакалаврату 
продовжують навчання на  магістерському рівні. 
Інформація щодо кар’єрного шляху та працевлаштування випускників  ОП відсутня,  оскільки у 2020 
р. здійснюватиметься лише перший випуск бакалаврів, які навчаються за нею.

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?
Основною формою внутрішнього забезпечення якості під час реалізації освітньої програми виступає 
оцінка знань з певних курсів. Вона здійснюється у тестовій формі для дисциплін, обраних за 
результатами екзаменаційної сесії. За результатами таких тестувань не засвідчено суттєвих 
розходжень між результатами іспитів і рівнем залишкових знань студентів. Виявлені при опитуванні 
студентів недоліки головним чином стосувались інформації щодо інформування про критерії  
оцінювання знань. Це розглядалось на засіданні кафедри, де було прийнято рішення про включення 
відповідної інформації у робочі навчальні програми і силабуси та обов’язкове ознайомлення із нею 
студентів.    

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?
Акредитація ОП здійснюється вперше.

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур 
внутрішнього забезпечення якості ОП?
Учасники академічної спільноти залучені до перегляду ОП на таких етапах:
- обговорення та затвердження ОП кафедрою, яка перевіряє збалансованість розробленої програми, 
раціональність присвоєння кредитів, здатність студентів отримати цілісні знання з окремих дисциплін 
та можливість освоєння ними програми загалом, відповідність ОП стандартам вищої освіти;
- обговорення  ОП методичною радою  до складу якої  входять представники від усіх кафедр 
факультету. 
- обговорення та затвердження ОП Вченою радою факультету. до складу якої входить професорсько-
викладацький склад факультету, представники студентського самоврядування; 
-обговорення та затвердження ОП Вченою радою університету.
Зміст  ОП і її компоненти  обговорюється  на нарадах керівництва факультету  із  завідувачами 
кафедр.  Деканат і кафедра здійснюють постійний моніторинг якості знань студентів за підсумками 
сесій, ректорських контрольних робіт, результати яких обговорюються на Вченій раді.
При коригуванні ОП враховується опитування студентів, викладачів, випускників та роботодавців 
стосовно якості освітнього процесу, яке 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
Перелік структурних підрозділів, визначений у розділі 4, п. 3.1-3.2  Статуту Львівського національного 
університету імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf), 
узгоджується із моделлю 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). Структурними 
підрозділами, що відповідають за внутрішню систему забезпечення і реалізації  якості освіти є:  центр 
забезпечення якості освіти, відділ менеджменту організації освітнього процесу, навчально-
методичний відділ, відділ аспірантури і докторантури, відділ ліцензування та акредитації,  
студентський відділ, інформаційно-аналітичний і профорієнтаційний центр, первинна профспілкова 
організація працівників, відділ інформаційного забезпечення та інші університетські служби. Дорадчі 
та робочі органи – ректорат, Вчена рада Університету, науково-технічна рада, громадська рада, 
студентський уряд, приймальна комісія. Інформація про них наведена на сайті Університету 
(https://www.lnu.edu.ua/).
Кожен структурний підрозділ має свою сферу відповідальності визначену у  «Статуті» та низці 
положень, які є у вільному доступі (https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-
tomorrow/documents/subdivisions-documents/). 

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 учасників освітнього процесу визначені «Статутом» Університету 
(http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf), «Колективним договором» 
(http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/10/kol-dogovir-2017.pdf), «Правилами внутрішнього 
розпорядку» (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/08/office_regulations.pdf ), положеннями 
про керівні, робочі та інші органи (http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and 
tomorrow/documents/authority-documents/) і структурні підрозділи 
(http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/subdivisions-documents/), 
«Положенням про Центр забезпечення якості освіти» (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/reg-education-quality.pdf), документами про організацію та забезпечення 
якості навчального процесу (http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-
tomorrow/documents/education-process/),  «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), «Положенням про студентське самоврядування 
Львівського національного університету імені Івана Франка» (https://students.lnu.edu.ua/self-
government/regulation/). Усі документи представлені на сайті Університету 
(http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/).

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

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)
https://lingua.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/Prohrama_-bakalavr-_2016.pdf

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?
Сильні сторони: 
-комплексний характер, який забезпечує поєднання вивчення класичних і сучасних мов;
-збалансованість та реалістичність;
-зорієнтованість на практичні результати. 
- наявність практичної підготовки студентів;
- участь студентів та викладачів  у  програмах академічної мобільності; 
-залучення до викладання носіїв іноземної мови;
-широкий перелік вибіркових дисциплін; 

Слабкі сторони: 
- недостатня співпраця з роботодавцями щодо оновлення і реалізації ОП;
- рівень  залучення до викладання професіоналів-практиків;

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО 
планує здійснити задля реалізації цих перспектив?
Удосконалення ОП планується здійснювати за такими пріоритетними напрямами:
1. акцентування уваги на проблемно-орієнтованому підході до викладання і навчання, що передбачає 
оновлення існуючих або впровадження нових навчальних курсів;
2.розширення баз практики; 
3.посилення співробітництва  з  існуючими роботодавцями та пошуки нових; 
4. активніше залучення студентів до участі у науково-пошуковій роботі через участь у конференціях, 
спільних публікаціях із викладачами та інші форми роботи;
5.  перегляд  і корекція навчального плану 
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Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.
Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову 
інформацію, яка стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою 
програмою.
Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих 
до них матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.
 
Додатки:
Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП
Таблиця 3.  Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів 
навчання та оцінювання
 

***
Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення 
такої дії від імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці 
повноваження.
 
Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.
 
Інформація про КЕП
ПІБ: Мельник Володимир Петрович
Дата: 12.03.2020 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента                          

Силабус або інші навчально-методичні матеріали Якщо освітній 
компонент 
потребує 

спеціального 
матеріально-

технічного 
та/або 

інформаційного 
забезпечення, 

наведіть 
відомості щодо 

нього*

Назва файла Хеш файла

Методика 
викладання 
іноземної мови

навчальна 
дисципліна

9021_metodyka_inoz_movy.pdf JjuCKKy9o78biGjn4YS9JZSfsa8dN1AbShfIMCmHaG8= Аудиторія, 
маркерна дошка, 
маркери, 
проєктор, ноубук

Теоретичні основи 
іноземної мови

навчальна 
дисципліна

9021_teor_osnovy.pdf TrtCJVOWrnJKzTfuJhQpAxWieXdzQWZmZDMPBxmDCzM= Аудиторія, 
маркерна дошка, 
маркери, 
проєктор, 
ноутбук

Методика 
викладання 
класичних мов

навчальна 
дисципліна

9021_metodyka_klas_mov.pdf DauGaPeIaB53omirR6zI3L1df+Deu9GOscbiDxIOCgQ= Аудиторія, 
маркерна дошка, 
маркери,  
проєктор, 
ноутбук,

Історія 
старогрецької мови

навчальна 
дисципліна

9021_istoriya_starohr_movy.pdf 0f8JVXuvm60zTBiHHjwuTEP3sI8X5oTaxGfQjrXMu68= Аудиторія, 
маркерна дошка, 
маркери

Вступ до 
мовознавства

навчальна 
дисципліна

9021_vstup_movoznavstvo.pdf qTj+VopYoOCoJCyUQC2tlAmEyr3Di4ZNXmi8uHUlm1c= Аудиторія, 
маркерна дошка, 
маркери, 
проєктор, 
ноутбук

Історія української 
культури

навчальна 
дисципліна

9021_istoriya_ukr_kultury.pdf UNhu2Ah4LhIbgTCmFmN2iCX49Nvz4jzDvxMCjuz6/OU= Аудиторія, 
маркерна дошка, 
маркери, 
проєктор, 
ноутбук, доступ 
до інтернету

Філософія навчальна 
дисципліна

9021_filosofiya.pdf bL7KpAA1k78U4OqR/QrsJdIaO9jniZbH7ZjB5Jqklag= Аудиторія, 
маркерна дошка, 
маркери, 
проєктор, 
ноутбук, екран

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

навчальна 
дисципліна

9021_ukr_mova.pdf 9rgLH2aOkvSbA4asR4ua/8/1UyV/H5l87O2/Uv9v9Zw= аудиторія, 
маркерна дошка, 
маркери, 
проєктор, 
ноутбук

Історія України навчальна 
дисципліна

9021_istoriya_Ukrainy.pdf JqSNM4K5j/axXP+UfU3ygOwCw53dcooePZFhGSt4QAY= аудиторія, 
маркерна дошка, 
маркери, 
проєктор, 
ноутбук

Історія латинської 
мови

навчальна 
дисципліна

9021_istoriya_lat_movy.pdf dx7l1mNmyXuZ+xsY7exuD2CsLqh+AR+2YQtRNbfLXh4= аудиторія, 
маркерна дошка, 
маркери, 
проєктор, 
ноутбук

Історія римської 
літератури

навчальна 
дисципліна

9021_istoriya_rymskoi_lit.pdf ETuLn5VFjmvfc7oeck2DH81TaKJB4iY3imDNaihcvZU= аудиторія, 
маркерна дошка, 
маркери, 
проєктор, 

ноутбук

Історія 
старогрецької 
літератури

навчальна 
дисципліна

9021_istoriya_starohr_lit.pdf HNitjOSFCFu6P4N6a8/8yXkVT5fDWH06MRJIesNPJRk= аудиторія, 
маркерна дошка, 
маркери, 
проєктор, 
ноутбук

Латинська мова і 
автори

навчальна 
дисципліна

9021_latynska_mova.pdf vmTTfisL8SqLCqABEw+Y5bW8zHGJghd12vJDGCS1oWE= аудиторія, 
маркерна дошка, 
маркери, 
проєктор, 
ноутбук, тексти

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

навчальна 
дисципліна

9021_okhorona_praci.pdf vxYGcVxvoGPG2Fkt5pnlK3BNOlFikrLPdP9hIgyt23A= Пристрої для 
мультимедійної 
презентації, 
електронного (e-
learning) та 
мобільного (m-
learning) 
навчання.

Безпека 
життєдіяльності 

навчальна 
дисципліна

9021_bezpeka.pdf qgdUyvhkizj7b/53zXJ2wrxhKr1ReRzjoT1RrKDkJ5g= Пристрої для 
мультимедійної 



життєдіяльності 
(безпека 
життєдіяльності, 
цивільний захист 
та сестринська 
справа)

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

Педагогічна 
практика

практика 9021praktyka.pdf 8o9kHSBEnxOxjnIJQfOdpcl02S17ZiCUTll4zspyeXc= Аудиторія, 
маркерна дошка, 
маркери, 
проектор, 
ноутбук, 
роздатковий 
матеріал

Сучасна грецька 
мова

навчальна 
дисципліна

9021_novohrecka_mova.pdf wVXCX6xLIIivtFiQrZNS3JfFP+iTeqeCXGB1JG4zdRc= Аудиторія, 
маркерна дошка, 
маркери, 
ноутбук, 
пристрій для 
відтворення 
аудіофайлів, 
фліпчарт, 
роздатковий 
матеріал, доступ 
до інтернету

Іноземна мова навчальна 
дисципліна

9021_inozemna_mova.pdf JuWrwwiILc6xeSSUPMMgJCS9BdPKQtPBqSUGPJ7LuwY= Аудиторія, 
маркерна дошка, 
маркери, 
ноутбук, 
пристрій для 
відтворення 
аудіофайлів, 
доступ до 
інтернету

Фізичне виховання навчальна 
дисципліна

9021_fizvykhovannia.pdf gAnkifoiUvdkENuJnuGtuyMDHFQpoz5f3o3M+bU9N7c= спортивні зали, 
басейн, стадіон, 
відкриті 
спортивні 
майданчики,
один з яких міні-
футбольний зі 
штучним 
покриттям.
Засоби навчання: 
спортивний 
інвентар (м'ячі, 
ракетки, гантелі,
каримати, 
обручі, скакалки, 
інвентар для 
плавання),  
спортивне
обладнання 
(тренажери), 
музичний 
супровід 
(мікрофон, 
магнітофон),
мультимедійне 
обладнання, 
спеціальна 
навчально-
методична 
література.

Педагогіка навчальна 
дисципліна

9021_pedahohika.pdf ZY7NJ1jFAQI5H51Cx9niOVrAUGbRMs/v3az3vFXqoqw= Аудиторія, 
маркерна дошка, 
маркери, 
фліпчарт, 
мультимедійний 
проектор та 
ноутбук

Вступ до 
літературознавства

навчальна 
дисципліна

9021_literaturoznavstvo.pdf XmsjT69qJtUGZKW4ruwvzS7mHvTJZiz/vC1ehJ6o7XU= Аудиторія з 
мультимедійним 
обладнанням, 
доступ до 
інтернету

Політологія навчальна 
дисципліна

9021_politolohiya.pdf 2v68afjsqMY02YeliBtfzOj6NxkhL4ngnNSC8sGY094= Аудиторія, 
маркерна дошка, 
проєктор, 
ноутбук

Старогрецька мова 
і автори

навчальна 
дисципліна

9021_starohr_mova.pdf aBEV80iYj+Kpho2JiePsRtW7FEoq7wWuDy6SMKTmEAI= аудиторія, 
маркерна дошка, 
маркери, 
ноутбук, 
проектор

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

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 



ID 
викладача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, що 

їх викладає 
викладач на ОП 

Обґрунтування

24696 Домбровський 
Роман 
Остапович

Доцент 0 Латинська мова і 
автори

кафедра класичної 
філології Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка
1. Львівський 
державний 
університет імені Івана 
Франка, 1970. 
Класична філологія, 
філолог, викладач 
класичних і німецької 
мов
2. Кандидат 
філологічних наук, 
10.02.14 - класична 
філологія, "Суфікси 
суб’єктивної оцінки в 
пізній латині", 
3. доцент кафедри 
класичної філології 
Стаж - 44 роки
Наукові інтереси: 
латинський словотвір, 
римська література.
Дисертація на тему: 
"Суфікси суб’єктивної 
оцінки в пізній латині"
Останні публікації:
Домбровський Р. 
Назаренко О. Античні, 
середньовічні та 
візантійські байки у 
переспівах Микити 
Годованця // Іноземна 
філологія. – 2015. – 
Вип. 128. – С. 198-202
Домбровський Р. Ревак 
Н. Терміни на 
позначення дієслівних 
часів в античних та 
українських 
граматиків // Іноземна 
філологія. – 2015. – 
Вип. 128. – С. 198-202
Домбровський Р. Ревак 
Н. Недемінутивні 
суфікси, ускладнені 
семою  демінутивності 
у пізній латині // 
Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 22-23 
листопада 2019 року 
(м. Одеса). – Одеса, 
2019. – С. 52-54.
Домбровський Р., 
Назаренко О. Терміни 
на позначення 
дієслівних категорій 
способу і виду в 
античних та 
українських 
граматиків // Docendo 
discimus: ювілейний 
збірник на пошану 
Сулима Володимира 
Трохимовича / упор. Б 
Максимчук, А. 
Паславська, Т. Пиц. – 
Львів, ЛНУ ім. І. 
Франка, 2018. – С. 136-
143.
Домбровський Р. Слово 
про батька // Дзвін. – 
2017. – №12. – С. 219-
222

153603 Сафонік Лідія 
Миколаївна

Доцент 0 Філософія кафедра філософії 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка
1. Київський 
державний 
університет імені Т. Г. 
Шевченка, (1989, 
філософський 
факультет, філософ, 
викладач філософії)
2. кандидат 
філософських наук 
(09.00.01 – онтологія, 
гносеологія, 
феноменологія, 
«Еклектика як спосіб 
пізнання», 1996) 
Доктор філософських 
наук, 09.00.03 – 
соціальна філософія та 



філософія історії, 
«Концептуалізація 
сенсу життя у 
некласичних 
філософських 
підходах: соціально-
антропологічний 
контекст» 
3. Доцент кафедри 
філософії
Стаж - 29 років
Наукові інтереси:
соціальна філософія, 
антропологія, 
метафізика, онтологія,  
сенсологія
Дисертації на тему: 
«Еклектика як спосіб 
пізнання»,
«Концептуалізація 
сенсу життя у 
некласичних 
філософських 
підходах: соціально-
антропологічний 
контекст»

Авторка монографії:
Сафонік Л. Буттєвість 
сенсу людського 
життя : монографія  / 
Л. Сафонік. – Львів : 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2016. – 350 с

Інші публікації:
• Сафонік Л. 
Безпритульність як 
можливість 
витворення cенсу 
життя (на прикладі 
філософської позиції 
Еміля Сьорана) / Л. 
Сафонік  // 
Університетська 
кафедра. – № 4. – К. : 
КНЕУ, 2015. – С. 149–
156. 
• Сафонік Л. Смислова 
мозаїчність людського 
буття // Гілея : [збірник 
наукових праць]. – К. : 
“Вид-во “Гілея”, 2016. 
– Вип. 114 (11). – С. 
232– 236
• Сафонік Л. Питання 
щодо розрізнення 
деяких подібних 
термінів в українській 
філософській 
дослідницькій 
літературі // Альманах 
“Університетська 
кафедра” КНЕУ ім. 
Вадима Гетьмана. – 
2018. – Вип. 6. – С. 75–
84.

128279 Сафроняк 
Олексій 
Васильович

Доцент 0 Історія римської 
літератури

кафедра класичної 
філології Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка
1. Львівський 
державний 
університет ім. І. 
Франка, (1980, 
класична філологія, 
філолог, викладач 
класичних і німецької 
мов)
2. Кандидат 
філологічних наук, 
10.02.14 – класична 
філологія, «Понятійно-
термінологічна 
система граматичної 
теорії Аполлонія 
Дискола (на матеріалі 
морфології)» 
3. Доцент кафедри 
класичної філології 
Стаж - 37 років
інтереси:
латинська 
фразеологія, римська 
література.
Дисертація з історії 
античної граматичної 
теорії:
«Понятійно-
термінологічна 
система граматичної 
теорії Аполлонія 



Дискола (на матеріалі 
морфології)»

співавтор підручника: 
Сафроняк О. В. та ін. 
Латинська мова : 
підручник / вид. 2, 
доповнене. – Львів : 
ЛНУ ім. І. Франка, 
2017. – 460 с

співавтор словника-
посібника:
Сафроняк О. В. та ін. 
Мудрість народна – 
мудрість міжнародна : 
Прислів’я, приказки, 
крилаті вислови та 
мовні звороти 
дванадцятьма мовами 
/ рекомендовано МОН 
як навч. посібник для 
студенті вищих навч. 
закладів. – Чернівці, 
2016. – 348 с

174819 Можаровський 
Юрій Андрійович

Старший 
викладач

0 Фізичне виховання кафедра фізичного 
виховання Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка
Львівський державний 
інститут фізичної 
культури, (1997, 
фізичне фховання, 
магістр фізичного 
виховання і спорту)
Стаж - 21 рік
Наукові інтереси:
методи фізичного 
виховання студентів

Публікації з методики 
фізичного виховання:
• Сіренко Р.Р. Чинники, 
що обумовлюють 
фізичну 
працездатність та 
підготовленість 
студентів / Р.Р. 
Сіренко,  Ю.А.. 
Можаровський, І.С. 
Кушнір // ІІ міжн. 
Інтернет-конференція 
“Сучасні проблеми 
фізичного виховання, 
спорту та здоров’я 
людини”. – Одеса, 
2018. – С. 194–199.
• Павлишин Оксана. 
Вплив методів 
психічної 
саморегуляції на зміну 
рівня тривожності 
студентів-футболістів / 
Оксана Павлишин, 
Світлана 
Можаровська, Юрій 
Можаровський // 
Фізична культура, 
спорт та здоров’я 
нації: збірник наукових 
праць. – Вип. 5(24). – 
Вінниця: ТОВ 
“Планер”, 2018. – С. 
86–91.

130872 Завгороднєв 
Юрій 
Анатолійович

Доцент 0 Теоретичні основи 
іноземної мови

кафедра англійської 
філології
Львівський державний 
університет 
ім.І.Франка (Диплом 
спеціаліста з 
відзнакою, Серія Ф-1, 
№ 986645, виданий 
29.06.1974), 
спеціальність/
кваліфікація «Романо-
германські мови і 
літератури/ філолог, 
викладач англійської 
мови».
Науковий ступінь 
кандидата 
філологічних наук зі 
спеціальності 
германські мови 
10.02.04
Тема дисертації 
“Скандинавські 
запозичення в 
словниковому складі  
англійської мови 
давньої пори”
Диплом кандидата 
наук ДЛ № 004787 від 



10.02.1982 р.
Вчене звання доцента 
кафедри англійської 
філології
Атестат доцента ДЦ № 
072788
Стаж - 45 років
Посібники:

Soloshenko O. D. 
Lecture Notes On 
English Lexicology / O. 
D. Soloshenko, Yu. A 
Zavhorodniev. – Lviv: 
Ivan Franko Lviv State 
University, 1998. – 228 
p.

Soloshenko O.D., 
Zavhorodniev Y.A., 
Latyk M.M. Modules on 
English. Lexicology: for 
Independent Work and 
Distant Learning. Lviv, 
2008.

Old English. Навч. 
посібник/ О. 
Дейчаківська, Ю. 
Завгороднєв -  Львів: 
ЛНУ   імені Івана 
Франка, 2017

130872 Завгороднєв 
Юрій 
Анатолійович

Доцент 0 Іноземна мова кафедра англійської 
філології

Львівський державний 
університет 
ім.І.Франка (Диплом 
спеціаліста з 
відзнакою, Серія Ф-1, 
№ 986645, виданий 
29.06.1974), 
спеціальність/
кваліфікація «Романо-
германські мови і 
літератури/ філолог, 
викладач англійської 
мови».
Науковий ступінь 
кандидата 
філологічних наук зі 
спеціальності 
германські мови 
10.02.04
Тема дисертації 
“Скандинавські 
запозичення в 
словниковому складі  
англійської мови 
давньої пори”
Диплом кандидата 
наук ДЛ № 004787 від 
10.02.1982 р.
Вчене звання доцента 
кафедри англійської 
філології
Атестат доцента ДЦ № 
072788
Стаж - 45 років
Посібники:
Soloshenko O. D. 
Lecture Notes On 
English Lexicology / O. 
D. Soloshenko, Yu. A 
Zavhorodniev. – Lviv: 
Ivan Franko Lviv State 
University, 1998. – 228 
p.

Soloshenko O.D., 
Zavhorodniev Y.A., 
Latyk M.M. Modules on 
English. Lexicology: for 
Independent Work and 
Distant Learning. Lviv, 
2008.

Old English. Навч. 
посібник/ О. 
Дейчаківська, Ю. 
Завгороднєв -  Львів: 
ЛНУ   імені Івана 
Франка, 2017

158956 Нера Наталя 
Ярославівна

Асистент 0 Іноземна мова Кафедра англійської 
філології Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка
1.Диплом магістра ВК 
№28114574 від 
30.06.2005, Львівський 
національний 
університет ім. 
І.Франка,2005 



р.Спеціальність: «Мова 
і література», 
кваліфікація: магістр 
філології,Викладач 
англійської та 
німецької мов і світової 
літератури.

2.Кандидат 
філологічних наук, 
диплом кандидата 
наук ДК №042943 від 
26.06.2017
Стаж - 15 років
Наукові 
інтереси:англійська 
мова (стилістика).

Основні публікації: 
1.Нера Н. Я. Категорія 
темпоральності у 
невласне-прямому 
мов¬ленні / Н. Я. Нера 
// Мова і культура : 
наук. журнал. – Київ : 
Вид. дім Дмитра 
Бураго, 2010. – Вип. 
13. – Т. VIII (144). – C. 
45–51.
2.Нера Н. Я. 
Репрезентуючий 
компонент у структурі 
невласне-прямої мови / 
Н. Я. Нера // Мова і 
культура: наук. 
журнал. – Київ : Вид. 
дім Дмитра Бураго, 
2008. – Вип. 10. – Т. VIII 
(108) . – C. 15–21.
3.Нера Н. Я. Мовна 
особистість крізь 
гендерні лінзи / Н. Я. 
Нера // Наукові 
записки [Нац. ун-ту 
"Острозька академія"]. 
Сер.: Філологічна. – 
2013. – Вип. 38. – С. 
207–210.
4.Нера Н. Я. 
Прономінальність НПМ 
/ Н. Я. Нера // Наукові 
за¬пис¬ки. Серія 
"Філологічна". – Острог 
: Вид-во Нац. ун-ту 
"Острозька академія". 
– 2010. – Вип.13. – С. 
546–552.
5.Нера Н. Я. 
Модальність невласне-
прямого мовлення / Н. 
Я. Нера // Наукові 
записки. Серія: 
Філологічні науки 
(мовознавство) : у 5 ч. 
– Кіро¬воград : РВВ 
КДПУ ім. В. 
Винниченка, 2008. – 
Вип. 75 (3). – 424 с.

49446 Оршинська 
Тетяна 
Захарівна

Доцент 0 Іноземна мова кафедра англійської 
філології Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка
1. Диплом спеціаліста 
з відзнакою ЖВ № 
125409 від 28.06.1983, 
Львівський 
національний 
університет ім. І. 
Франка, 1983 р. 
Спеціальність: 
«романо-германські 
мови та література», 
кваліфікація: філолог 
(спеціаліст), викладач, 
перекладач 
англійської мови. 
 
2. Кандидат 
філологічних наук, 
диплом кандидата 
наук КН № 008050 від 
15.03.1995. 
10.02.04 – германські 
мови,
тема дисертації: 
«Англійські 
прикметники 
морально-етичної 
сигніфікації у 
лексикографії та між 
частиномовних 
зв’язках».
Стаж - 34 роки



Наукові інтереси
 
• Лексикологія та 
лексикографія
• Когнітивна  
семантика
• Варіативність у мові 
та мовленні 
 
Брала участь у 
наукових 
конференціях (понад 
30) в Україні та за 
кордоном, керує 
науковими роботами  
магістрів та аспірантів, 
є керівником чотирьох 
захищених 
кандидатських 
дисертацій.

160825 Шаповалова 
Ірина 
Валентинівна

Асистент 0 Іноземна мова Кафедра англійської 
філології Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка
Диплом магістра ВК 
№25767863 від 
30.06.2004, Львівський 
національний 
університет ім. 
І.Франка,2004 
р.Спеціальність: «Мова 
і література», 
кваліфікація: магістр 
філології,Викладач 
англійської та 
німецької мов і світової 
літератури.
Стаж -15 років
Наукові 
інтереси:англійська 
мова (стилістика).

Основні публікації: 
Шаповалова І. 
Лінгвопрагматичні 
засоби актуалізації 
проблеми фемінізму у 
романі Маргарет 
Дреббл «Жорна» / І. 
Шаповалова // 
Науковий вісник 
Східноєвропейського 
національного 
університету  імені 
Лесі Українки. 
Філологічні науки. 
Мовознавство. – 2014. 
− №4. – С.137−142. 

59438 Мокрівська 
Мар`яна 
Теодорівна

Асистент 0 Сучасна грецька 
мова

кафедра класичної 
філології Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка
Диплом спеціаліста з 
відзнакою КЖ № 
900808,  Львівський 
державний 
університет ім. І. 
Франка, 1993. 
Класична філологія. 
Філолог-класик. 
Викладач класичних 
мов 
Стаж -24 роки
Наукові інтереси: 
античний грецький 
роман, новогрецька 
література
Співавтор посібника 
«Pensa Latina» (Львів, 
2010)
Співавтор перекладу з 
грецької мови «Я 
народилася грецинею» 
М. Меркурі (Львів, 
2016)
Стажування для 
викладачів грецької 
мови як іноземної, 
Педагогічний інститут 
Кіпру (5.02.2015 – 
18.06.2015 р.)

139034 Куйбіда 
Христина 
Ігорівна

Доцент 0 Сучасна грецька 
мова

кафедра класичної 
філології Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка
1. Диплом магістра з 
відзнакою ВК № 
25784372 від 
30.06.2004, Львівський 



національний 
університет ім. І. 
Франка, 2004 р. 
Спеціальність: 
«Філологія», 
кваліфікація: магістр 
філології. Викладач 
класичних мов та 
античної літератури. 
Викладач англійської 
мов.
 
2. Кандидат 
філологічних наук, 
диплом кандидата 
наук ДК № 019374 від 
17.01.2014, 
10.02.14 – класичні 
мови. Окремі 
індоєвропейські мови, 
тема дисертації: 
«Структура, семантика 
і функціонування 
похідних прикметників 
у поемах Гомера 
«Іліада» та «Одіссея». 
3. Доцент кафедри 
класичної філології, 
атестат доцента ДЦ № 
046655 від 25.02.2016. 
Стаж -15 років
Наукові інтереси: 
Прикметник у грецькій 
мові, проблеми 
грецького 
словотворення, 
методика викладання 
класичних та сучасної 
грецької мов 
Дисертація 
присвячена 
дослідженню похідних 
прикметників епосу 
Гомера: «Структура, 
семантика і 
функціонування 
похідних прикметників 
у поемах Гомера 
“Іліада” та “Одіссея”.
Автор монографії: 
«Ад’єктиви в 
Гомерівському епосі» 
(Київ, 2015).
Співавтор підручника 
«Латинська мова для 
математиків та 
фізиків» 

99117 Яремко Зіновій 
Михайлович

Завідувач 
кафедри

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

кафедра безпеки 
життє-діяльності 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка
1. Львівський 
національний 
університет імені Івана 
Франка,
спеціальність – 
«Основні процеси 
хімічного виробництва 
і хімічна кібернетика»,
кваліфікація – 
«Інженер
хімік-технолог».
Диплом У № 882490 від 
19.06.1971 р.
2. Доктор хімічних 
наук, наукова 
спеціальність
02.00.11 – колоїдна 
хімія.
Тема дисертації: 
«Агрегативні процеси 
в полімервмісних 
дисперсних системах».
(Диплом доктора 
хімічних наук ДН № 
001377 від 24.06.1992 
р. ВАК України).
3. Професор кафедри 
радіоелектронного 
матеріалознавства.
(Атестат професора ПР 
АР № 000695 від 
20.03.1996 р., рішення 
МОН України від 
20.03.1996 р.).
Стаж -40 років

Наукові інтереси:
Психофізіологічна 
надійність людини в 
умовах сучасного 
урбанізованого 
середовища



Співавтор посібників:
1. Білінський Б.О. 
Охорона праці. Засоби 
захисту від шкідливих 
факторів працівників 
рятувальних служб та 
будіндустрії / О.Б. 
Білінський, С.С. Була, 
О.А. Гавришко, С.А. 
Лисюк, А.Б. Пелех, 
В.М. Фірман, З.М. 
Яремко. – Львів, 2015. – 
240 с. (особистий 
внесок – 0,65 друк. 
арк.).
2. Яремко З.М. Охорона 
праці / З.М. Яремко, 
С.В. Тимошук, С.В. 
Писаревська, О.Б. 
Стельмахович // За 
ред. проф. З.М. 
Яремка: Навч. 
посібник. – Львів: ЛНУ 
імені Івана Франка, 
2018. – 430 с. 
(особистий внесок – 
8,6 друк. арк.)

Інші публікації:
1. Ващук В.В. Деякі 
питання інтернет-
залежності та 
психофізіологічні 
особливості людини / 
В.В. Ващук, М.Є. 
Демчина, З.М. Яремко 
// Комунальне 
господарство міст. 
Серія «Технічні науки 
та архітектура» – 
2015. – Вип. 120 (1). – 
С. 99 – 101.
2. Муць І.Р.  
Усвідомлення 
небезпек сучасного 
урбанізованого 
середовища / І.Р, Муць, 
Я.В. Галаджун, А.В. 
Зелінський, З.М. 
Яремко // Комунальне 
господарство міст. 
Серія «Технічні науки 
та архітектура» – 
2015. – Вип. 120 (1). – 
С. 95 – 98.

16508 Глущенко Ліна 
Михайлівна

Доцент 0 Методика 
викладання 
класичних мов

кафедра класичної 
філології Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка
1. Львівський 
державний 
університет імені Івана 
Франка, 1971. 
Класична філологія, 
філолог, викладач 
класичних і німецької 
мов
2. Кандидат 
філологічних наук, 
10.02.14 - класична 
філологія 
"Субстантивированные 
прилагательные у 
Цицерона как 
функциональная 
система». 
3. Доцент кафедри 
класичної філології
Стаж - 45 років

Глущенко Л. М., 
Назаренко О. Ю., 
Романюк І. А. Історія 
античної культури: 
підручник [для 
студентів 
гуманітарних 
факультетів] Ч. І / Л. М. 
Глущенко, О. Ю. 
Назаренко, І. А. 
Романюк. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 
2018. – 144 с. 
Жовківський Ф. М., 
Жовківська Г. А., 
Сулим В. Т., Івасютин 
Т. Д., Макар Ю. І., 
Попеску І. В., 
Сафроняк О. В., 
Фурдас М. Г., 
Глущенко Л. М., 
Зорбас Ф., Друль І. С., 



Морано Л. Мудрість 
народна – мудрість 
міжнародна : 
Прислів’я, приказки, 
крилаті вислови та 
мовні звороти 
дванадцятьма мовами 
/ Ф. М. Жовківський, Г. 
А. Жовківська, В. Т. 
Сулим, Т. Д. Івасютин, 
Ю. І. Макар, І. В. 
Попеску, О. В. 
Сафроняк, М. Г. 
Фурдас, Л. М. 
Глущенко, А. Зорбас, І. 
С. Друль, Л. Морано // 
навчальний посібник. – 
Чернівці, 2016. – 348 с.
Член редколегіїї 
Вісника Львівського 
університету, серія 
іноземні мови.
Заступник декана 
факультету іноземних 
мов з наукової роботи. 
Член науково-
методичної ради 
університету. 
Заступник  завідувача 
кафедри класичної 
філології.
Студент Левчук С. В. 
(Інк) на IІ етапі 
Всеукраїнської 
студентської олімпіади 
зі спеціальності 
“Новогрецька мова і 
література” (м. 
Маріуполь)  2016 р.). 
зайняв ІІ місце у2016 
р. та І місце у 2017 р. 
Робота у складі журі 
Всеукраїнської 
студентської олімпіади 
зі спеціальності 
“Новогрецька мова і 
література” (м. 
Маріуполь, 2015,2016, 
2017).                   
 Публікації: 
Глущенко Л. М., Ханас 
Р. М. Назви місяців 
беотійського 
календаря : структура, 
семантика, словотвір / 
Л. М. Глущенко, Р. М. 
Ханас // Мова, 
література і культура: 
актуальні питання 
взаємодії : матер. 
міжнар. наук.-практ. 
конф., м. Львів, 13-14 
жовтня 2017 р. –  Львів 
:  ГО Наукова 
філологічна 
організація "ЛОГОС", 
2017.  – С. 78–81.                       
Глущенко Л. М., 
Селецька В. Ю. 
Архітектоніка лексико-
семантичного поля 
іменників на 
позначення 
артефактів у 
старогрецькій мові (на 
матеріалі тексту 
Нового Завіту) / Л. М. 
Глущенко, В. Ю. 
Селецька // Сучасні 
тенденції розвитку 
освіти й науки : 
проблеми та 
перспективи : зб. наук. 
пр. – Львів–Кєльце, 
2017. – Вип. 1. ‒ С. 
311–315.                   
Глущенко Л., Мегель 
О. “Заповіт” Тараса 
Шевченка в перекладі 
Еллі Алексіу / Л. 
Глущенко, О. Мегель // 
Docendo discimus: 
ювілейний збірник на 
пошану Сулима 
Володимира 
Трохимовича : зб. 
наук. пр. / упоряд. Б. 
Максимчук, А. 
Паславська, Т. Пиц. – 
Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2018. – С. 127–
135.                           
Глущенко Л., 
Наконечна Н. 
Трикомпонентні 
іменникові 



перелічення у тексті  
«Листів» Філострата: 
граматична та 
лексико-семантична 
характеристики / Л. 
Глущенко, Н. 
Наконечна // Сучасні 
тенденції розвитку 
освіти й науки : 
проблеми та 
перспективи: зб. наук. 
праць / [упорядник 
Ю.І. Колісник-
Гуменюк]. –  Київ–
Львів–Бережани–
Гомель, 2019. – Вип. 5. 
– C. 195–201.

172837 Оліщук 
Роксоляна 
Леонідівна

Доцент 0 Історія 
старогрецької мови

кафедра класичної 
філології Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка
1. Львівський 
державний 
університет імені Івана 
Франка,1967. 
Класична філологія, 
філолог, викладач 
класичних і німецької 
мов
2. Кандидат 
філологічних наук, 
10.02.14 - класична 
філологія, доцент 
кафедри класичної 
філології, 
"Ад’єктивація 
дієприкметників 
теперішнього часу 
активного стану та 
минулого часу 
пасивного стану в 
латинській мові  (на 
основі епістолярної 
спадщини Ціцерона, 
Плінія Молодшого та 
Луція Аннея Сенеки"
3. Доцент кафедри 
класичної філології 
Стаж - 47 років
Наукові інтереси: 
граматика і лексика 
давньогрецької мови, 
історія давньогрецької 
мови, давньогрецька 
койне.
Дисертація з античної 
граматики: 
"Ад’єктивація 
дієприкметників 
теперішнього часу 
активного стану та 
минулого часу 
пасивного стану в 
латинській мові  (на 
основі епістолярної 
спадщини Ціцерона, 
Плінія Молодшого та 
Луція Аннея Сенеки"

Співавторка 
підручника «Грецька 
мова» (2015)

Останні публікації:
• Оліщук Р. Л., Макар 
І.С. Лексико-
граматичні класи слів 
у словнику мови Лонга 
/ Р. Л. Оліщук, І. С. 
Макар // Наукові 
записки національного 
університету 
«Острозька академія». 
Серія філологічна. – 
Острог: Видавництво 
національного 
університету 
«Острозька академія», 
2015. – Випуск 53. – С. 
173-177.
• Оліщук Р. Макар І. 
Вербалізація концепту 
кохання в романі 
«Ахілла Татія « 
Левкіппа і Клітофонт » 
/ Оліщук Р. Макар І. // 
Studia linguistica vol. IX, 
K.,2016, C.23-29
• Оліщук Р.Л, Макар І. 
Мовна репрезентація 
концепту «краса» в 
романі Лонга Дафніс і 
Хлоя // Вісник 
Харківського 



національного 
університету імені В. 
Каразіна. Серія 
«Філологія». – Вип 79. 
– Харків, 2018. – С.176-
181.

70140 Мрака Ігор 
Богданович

Доцент 0 Історія України кафедра історичного 
краєзнавства 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка
Львівський 
національний 
університет імені Івана 
Франка, 2000 р. 
Спеціальність: 
Всесвітня історія
Кваліфікація: Історик. 
Викладач. Диплом: КН 
№90063
Кандидат історичних 
наук, 2005 р. Диплом 
ДК № 032577
Тема дисертації: 
«Проблема кордонів 
Польщі у зовнішній 
політиці 
Великобританії у роки 
Другої світової війни 
(1939-1945)»
Доцент, 2012 р. 
Диплом:12 ДЦ № 
032101
Стаж - 16 років
Наукові інтереси:
Історія України, історія 
міжнародних відносин 
у ХХ ст., Львів під час 
воєнних конфліктів

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

88897 Сокіл Богдан 
Миколайович

Доцент 0 Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

Кафедра українського 
прикладного 
мовознавства  
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка



Львівський державний 
університет ім. І. 
Франка, 1984 р. 
Спеціальність: 
Філолог. Викладач 
української мови і 
літератури.Диплом КВ  
№602478
Кандидат 
філологічних наук, 
10.02.01 – українська 
мова,, 1999 р., диплом 
ДК 004077.
Тема дисертації: 
«Особливості 
психологізму 
українських народних 
пісень».  
 Доцент, 2008 р., 
атестат 12 ДЦ 021831 
Наукові інтереси: 
історія мови, риторика, 
методика вивчення 
української мови
Член журі щорічного 
Міжнародного 
конкурсу знавців 
української мови імені 
Петра Яцика
Основні публікації:
1. Монографія 
"Українська мова 19 – 
початку 20 століття як 
об'єкт наукових та 
політичних дискусій", 
Тернопіль, 2000.
2. Посібник "Вчимося 
розмовляти 
українською". – Львів, 
2004. – 212 с.
3. Дієслівне керування 
в українській мові: 
Навчальний посібник 
для студентів-
іноземців (у 
співавторстві з 
Новицькою Л., Товкало 
М.). – Львів, 2008. – 751 
с.
3. Українсько-
арабський розмовник 
(у співавторстві з Л. 
Луцан), Тернопіль 
2008. – 202 с.
4. Риторика: Збірник 
тестових завдань. – 
Тернопіль, 2010. – 208 
с.
5. Українська мова за 
три тижні: Навчальний 
посібник. – Тернопіль, 
2010. – 210 с.
6. Книга для читання з 
української мови: для 
студентів-іноземців. 
Книга І. – Тернопіль, 
2010. – 195 с.
7. Скажи це 
болгарською! 
Українсько-
болгарський 
розмовник і словник (у 
співавторстві з 
Сорокою О.). – 
Тернопіль, 2011. – 249 
с.
8. Книга для читання з 
української мови: для 
студентів-іноземців. 
Книга ІІ. – Тернопіль, 
2012 – 203 с.
9. Науковий стиль 
мовлення: навчальний 
посібник для 
студентів-іноземців. – 
Львів, 2013. – 255с. (у 
співавторстві з  
М.Гончаровою).
10. Українсько-
словенський 
тематичний словник. – 
2015. – 375 с. (у 
співавторстві з 
Васильєвою Л., Яня 
Воллмаер Лубей, 
Прімож Лубей).
11. Українсько-
хорватський 
тематичний словник. – 
2016. – 372 с. (у 
співавторстві з 
Васильєвою Л.).
12. Українсько-
сербський тематичний 
словник. – 2016. – 378 
с. (у співавторстві з 



Васильєвою Л.).

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

63296 Васьків Андрій 
Юліанович

Доцент 0 Історія української 
культури

кафедра теорії та 
історії культури 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка
1. Львівський 
державний 
університет ім. І. 
Франка, 1992, історик, 
викладач історії
2. Кандидат 
історичних наук, 
09.00.11 –
релігієзнавство, 
«Греко-католицька 
церква в духовному 
житті українців Східної 
Галичини (1919-1939 
рр.)» 
3. доцент кафедри 
теорії та історії 



культури
Стаж - 28 років
Наукові інтереси:
Історія  культури, 
релігії, зокрема, греко-
католицької церкви, її 
вплив на процеси 
суспільно-політичного 
та національно-
культурного розвитку 
(ХХ ст.). 

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

Автор понад 60 наук. і 
навч.-метод. праць, 
зокр. колект. 10-томної 
монографії Історія 
релігій в Україні (2001, 
4-й том), 2-го видання 
підручн. Лекції з історії 
світової та вітчизняної 
культури (Львів, 2005), 
Релігієзнавство (Київ, 
2011).

Інші публікації:
Васьків А. Морально-
етична парадигма 
сучасного освітньо-
виховного процесу. / А. 
Васьків (у співав.) // 
Матеріали 
Всеукраїнської 
конференції з 
міжнародною участю 
Духовність. Культура. 
Виклики сьогодення. 
21-22 квітня 2017 року. 
– Львів, 2017. – С. 134-
135.(0,2 д.а.)

33214 Гонтарук Лариса 
Володимирівна

Доцент 0 Вступ до 
мовознавства

кафедра загального 
мовознавства 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка
1. Львівський 
національний 
університет ім. І. 
Франка, (1990, 
українська мова і 
література 
кваліфікація – філолог, 
викладач української 
мови та літератури. 
Диплом ВК №775110)
2. Кандидат 
філологічних наук, 
диплом ДК 049831, 
спеціальність 
(7.02030301)
Тема дисертації:  
«Семантична 
структура запозичень 
як джерело історико 
лексикологічних 
досліджень (у 
контексті творів 
Д.Наливайка та 
пам’яток XI – першої 
половини XVII ст.)»,
3. доцент кафедри 
загального 
мовознавства
Стаж - 24 роки
Наукові інтереси:
етнолінгвістика, 
семантика, історична 
лексикологія

Дисертація на тему:
«Семантична 
структура запозичень 
як джерело історико 
лексикологічних 
досліджень (у 
контексті творів 
Д.Наливайка та 
пам’яток XI – першої 
половини XVII ст.)»

авторка методичних 
рекомендацій:
Гонтарук Л.В. Науково-
методичні 
рекомендації до 
«Вступу до 
мовознавства». Львів: 
Вид-во Пасс, 2015. – 30 



с.

Інші публікації:
Гонтарук Л.В. 
Церковнослов’янські 
та українські 
перекладні твори Д. 
Наливайка кінця XVI–
першої чверті XVII ст.: 
проблема 
першоджерела // 
Проблеми 
слов’янознавства. – 
Львів: Ін-т славістики 
Львівського нац. ун-ту. 
ім. І. Франка, 2015. – 
Вип. 64. – С. 113–124. 
Гонтарук Л.В. Вплив 
церковнословянської 
мови на українську 
літературну мову XVI – 
першої половини XVII 
ст.: семантичний 
аспект (на матеріалі 
творів Д. Наливайка) // 
Проблеми 
слов’янознавства. – 
Львів: Ін-т славістики 
Львівського нац. ун-ту. 
ім. І. Франка, 2017. – 
Вип. 66. – С. 192- 210; 
Гонтарук Л.В. 
Структура та природа 
значення слова. – 
Вісник Львів. ун-ту. 
Серія філологічна. – 
Львів: Львівський нац. 
ун-т. ім. І. Франка, 
2019. – Вип. 70. – С. 
370–387.

83749 Федоренко 
Ольга Ігорівна

Доцент 0 Методика 
викладання 
іноземної мови

кафедра англійської 
філології Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка
1. Львівський 
державний 
університет імені Івана 
Франка (1998 р., 
англійська філологія, 
філолог, викладач 
англійської мови та 
літератури)
2. Кандидат 
філологічних наук, 
10.02.04 – германські 
мови, “Лексична 
сполучуваність 
компонентів сталих 
дієслівно-
субстантивних виразів 
типу to give a smile, to 
have a look, to make a 
suggestion у сучасній 
англійській мові”
3. доцент кафедри 
англійської філології 
Стаж - 18 років
Наукові інтереси:
теоретичні проблеми 
лексичної 
сполучуваності та 
словосполучень, 
лексична корпусна 
граматика, методи 
викладання іноземної 
мови

Член журі на обласних 
олімпіадах з 
англійської мови для 
школярів.
Член журі 
Всеукраїнської 
студентської олімпіади 
з англійської мови 
(2010-2012 рр.).
Член журі І та ІІ етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів обласної МАН.

Співавторка 
підручників:
• Федоренко О. І. 
Основи лінгвістичних 
досліджень: Підручник 
/ О. І. Федоренко, С. М. 
Сухорольська, О. В. 
Руда. – [2-ге вид.]. – 
Львів : Видавничий 
центр ЛНУ ім. Івана 



Франка, 2011. – 296 с. 
(гриф МОН) 
• Федоренко О. І. 
Практикум з 
теоретичної граматики 
англійської мови : 
навч. посібник / О. І. 
Федоренко, С. М. 
Сухорольська. – Львів : 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2012. – 152 с. 
(гриф МОН)

Останні публікації:
• Федоренко О. І. 
Проблеми перекладу 
англійських сталих 
дієслівно-
субстантивних 
сполучень / О. І. 
Федоренко // Наукові 
записки 
Кіровоградського 
державного 
педагогічного 
університету. Серія 
“Філологічні науки”. – 
Кіровоград : РВВ КДПУ 
ім. В. Винниченка, 
2016. – Вип. 126. – С. 
275-278.
• Федоренко О. І. До 
проблеми 
розмежування вільних 
та сталих сполучень / 
О. І. Федоренко // 
Наукові записки 
міжнародного 
гуманітарного 
університету. – Одеса : 
Міжнародний 
гуманітарний 
університет, 2016. – 
Вип. 21. – Ч. 2. – С. 294-
297.

119858 Мацевко-
Бекерська Лідія 
Василівна

Завідувач 
кафедри

0 Вступ до 
літературознавства

кафедра світової 
літератури Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка
1. Львівський 
державний 
університет ім. І. 
Франка, (1992,  
філолог, викладач 
російської мови та 
літератури; 1993, 
учитель української 
мови та літератури)
2. Кандидат наук  
(10.01.06 – теорія 
літератури, “Мала 
проза В. Винниченка 
та І. Буніна: еволюція 
психологізму”)
Доктор філологічних 
наук, 10.01.01 – 
українська література, 
10.01.06 – теорія 
літератури, «Наративні 
стратегії української 
малої прози кінця ХІХ – 
початку ХХ століть», 
3. Професор кафедри 
світової літератури
Стаж - 30 років
Наукові інтереси: 
Теорія літератури 
(герменевтика, 
рецептивна поетика, 
феноменологія, 
наратологія).
Методика викладання 
літератури у 
загальноосвітній школі 
та вищому 
навчальному закладі

Тема дисертації:
«Наративні стратегії 
української малої 
прози кінця ХІХ – 
початку ХХ століть»

Авторка монографії:
Мацевко-Бекерська 
Л.В. Українська мала 
проза кінця ХІХ – 
початку ХХ століть у 
дзеркалі наратології. – 
Львів: Сплайн, 2008. – 
408 с



Інші публікації:
Matsevko-Bekerska, L. 
(2019). The text – the 
reader – the literary 
writing: a cognitive and 
narratological paradigm. 
// Scientific Journal of 
Polonia University, 
34(3), 36-46

Мацевко-Бекерська 
Л.В. Поетологічні 
аспекти художнього 
дискурсу в 
наратологічній 
перспективі / Лідія 
Мацевко-Бекерська // 
МОВА І КУЛЬТУРА 
(Науковий журнал). – 
К. : Видавничий дім 
Дмитра Бураго, 2017. – 
Вип. 20. – Т.І (186). – 
С.54–60
Мацевко-Бекерська 
Л.В. Точка зору як 
засіб моделювання 
наративу / Лідія 
Мацевко-Бекерська // 
Актуальні питання 
іноземної філології : 
наук. журнал / 
[редкол. : І.П.Біскуб 
(гол. ред.) та ін.]. – 
Луцьк : Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, 2018. – № 8. – 
С. 209–213
Мацевко-Бекерська 
Л.В. Екзистенційні 
максими як домінанта 
художнього стилю 
Андрія Содомори  / 
Лідія Мацевко-
Бекерська // Сучасні 
проблеми 
мовознавства та 
літературознавства. – 
Ужгород: Видавництво 
Ужгородського 
університету, 2018. – 
С. 203–207

114743 Чернюх Богдан 
Васильович

Завідувач 
кафедри

0 Історія латинської 
мови

кафедра класичної 
філології Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка
Диплом спеціаліста з 
відзнакою С 17 № 
106870 (дублікат) від  
30. 06. 2017, 
Львівський  
державний 
університет імені Івана 
Франка, 1987 р.  
Спеціальність 
«класична філологія», 
кваліфікація: філолог. 
Викладач класичних і 
німецької мови
Доктор філологічних 
наук, диплом доктора 
наук ДД № 007027 від 
20.03. 2018, 10.02.14 – 
класичні мови. Окремі 
індоєвропейські мови, 
тема дисертації: 
«Функціональна 
семантика 
аспектуальності в 
латинській мові»;
Професор кафедри 
класичної філології, 
атестат  професора АП 
№ 001381 від 16. 12. 
2019
Стаж - 29 років
Наукові інтереси: 
граматична семантика 
класичних мов, історія 
латинської мови, 
порівняльно-історичне 
мовознавство
Дисертації присвячені 
граматичній семантиці 
латинського дієслова: 
«Категорії виду і часу 
в дієслівній системі 
латинської мови (І-ІІ ст. 
н.е.)»; «Функціональна 
семантика 
аспектуальності в 
латинській мові»

Автор монографії 



«Латинське дієслово: 
аспект і 
акціональність» 
(2017).

Співавтор підручників 
«Латинська мова» 
(1994, 2008), 
«Латинський буквар» 
(1995).

Автор підручника 
«Історична граматика 
латинської мови» 
(2008) 
Наукове стажування у 
Берлінському 
університеті імені 
Гумбольдтів (2015)

172837 Оліщук 
Роксоляна 
Леонідівна

Доцент 0 Старогрецька мова 
і автори

кафедра класичної 
філології Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка
1. Львівський 
державний 
університет імені Івана 
Франка,1967. 
Класична філологія, 
філолог, викладач 
класичних і німецької 
мов
2. Кандидат 
філологічних наук, 
10.02.14 - класична 
філологія, доцент 
кафедри класичної 
філології, 
"Ад’єктивація 
дієприкметників 
теперішнього часу 
активного стану та 
минулого часу 
пасивного стану в 
латинській мові  (на 
основі епістолярної 
спадщини Ціцерона, 
Плінія Молодшого та 
Луція Аннея Сенеки"
3. Доцент кафедри 
класичної філології 
Стаж - 47 років
Наукові інтереси:
граматика і лексика 
давньогрецької мови, 
історія давньогрецької 
мови, давньогрецька 
койне.

Дисертація з античної 
граматики: 
"Ад’єктивація 
дієприкметників 
теперішнього часу 
активного стану та 
минулого часу 
пасивного стану в 
латинській мові  (на 
основі епістолярної 
спадщини Ціцерона, 
Плінія Молодшого та 
Луція Аннея Сенеки"

Співавторка 
підручника «Грецька 
мова» (2015)

Останні публікації:
• Оліщук Р. Л., Макар 
І.С. Лексико-
граматичні класи слів 
у словнику мови Лонга 
/ Р. Л. Оліщук, І. С. 
Макар // Наукові 
записки національного 
університету 
«Острозька академія». 
Серія філологічна. – 
Острог: Видавництво 
національного 
університету 
«Острозька академія», 
2015. – Випуск 53. – С. 
173-177.
• Оліщук Р. Макар І. 
Вербалізація концепту 
кохання в романі 
«Ахілла Татія « 
Левкінна і Клітафонт » 
/ Оліщук Р. Макар І. // 
Studia linguistica vol. IX, 
K.,2016, C.23-29
• Оліщук Р.Л, Макар І. 
Мовна репрезентація 
концепту «краса» в 



романі Лонга Дафніс і 
Хлоя // Вісник 
Харківського 
національного 
університету імені В. 
Каразіна. Серія 
«Філологія». – Вип 79. 
– Харків, 2018. – С.176-
181.

16508 Глущенко Ліна 
Михайлівна

Доцент 0 Старогрецька мова 
і автори

кафедра класичної 
філології Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка
1. Львівський 
державний 
університет імені Івана 
Франка, 1971. 
Класична філологія, 
філолог, викладач 
класичних і німецької 
мов
2. Кандидат 
філологічних наук, 
10.02.14 - класична 
філологія 
"Субстантивированные 
прилагательные у 
Цицерона как 
функциональ-ная 
система». 
3. Доцент кафедри 
класичної філології
Стаж - 45 років
Глущенко Л. М., 
Назаренко О. Ю., 
Романюк І. А. Історія 
античної культури: 
підручник [для 
студентів 
гуманітарних 
факультетів] Ч. І / Л. М. 
Глущенко, О. Ю. 
Назаренко, І. А. 
Романюк. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 
2018. – 144 с. 
Жовківський Ф. М., 
Жовківська Г. А., 
Сулим В. Т., Івасютин 
Т. Д., Макар Ю. І., 
Попеску І. В., 
Сафроняк О. В., 
Фурдас М. Г., 
Глущенко Л. М., 
Зорбас Ф., Друль І. С., 
Морано Л. Мудрість 
народна – мудрість 
міжнародна : 
Прислів’я, приказки, 
крилаті вислови та 
мовні звороти 
дванадцятьма мовами 
/ Ф. М. Жовківський, Г. 
А. Жовківська, В. Т. 
Сулим, Т. Д. Івасютин, 
Ю. І. Макар, І. В. 
Попеску, О. В. 
Сафроняк, М. Г. 
Фурдас, Л. М. 
Глущенко, А. Зорбас, І. 
С. Друль, Л. Морано // 
навчальний посібник. – 
Чернівці, 2016. – 348 с.
Член редколегіїї 
Вісника Львівського 
університету, серія 
іноземні мови.
Заступник декана 
факультету іноземних 
мов з наукової роботи. 
Член науково-
методичної ради 
університету. 
Заступник  завідувача 
кафедри класичної 
філології.
Студент Левчук С. В. 
(Інк) на IІ етапі 
Всеукраїнської 
студентської олімпіади 
зі спеціальності 
“Новогрецька мова і 
література” (м. 
Маріуполь)  2016 р.). 
зайняв ІІ місце у2016 
р. та І місце у 2017 р. 
Робота у складі журі 
Всеукраїнської 
студентської олімпіади 
зі спеціальності 
“Новогрецька мова і 
література” (м. 
Маріуполь, 2015,2016, 
2017).                    



 Глущенко Л. М., Ханас 
Р. М. Назви місяців 
беотійського 
календаря : структура, 
семантика, словотвір / 
Л. М. Глущенко, Р. М. 
Ханас // Мова, 
література і культура: 
актуальні питання 
взаємодії : матер. 
міжнар. наук.-практ. 
конф., м. Львів, 13-14 
жовтня 2017 р. –  Львів 
:  ГО Наукова 
філологічна 
організація "ЛОГОС", 
2017.  – С. 78–81.                     
   Глущенко Л. М., 
Селецька В. Ю. 
Архітектоніка лексико-
семантичного поля 
іменників на 
позначення 
артефактів у 
старогрецькій мові (на 
матеріалі тексту 
Нового Завіту) / Л. М. 
Глущенко, В. Ю. 
Селецька // Сучасні 
тенденції розвитку 
освіти й науки : 
проблеми та 
перспективи : зб. наук. 
пр. – Львів–Кєльце, 
2017. – Вип. 1. ‒ С. 
311–315.                   
Глущенко Л., Мегель 
О. “Заповіт” Тараса 
Шевченка в перекладі 
Еллі Алексіу / Л. 
Глущенко, О. Мегель // 
Docendo discimus: 
ювілейний збірник на 
пошану Сулима 
Володимира 
Трохимовича : зб. 
наук. пр. / упоряд. Б. 
Максимчук, А. 
Паславська, Т. Пиц. – 
Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2018. – С. 127–
135.                          
 Глущенко Л., 
Наконечна Н. 
Трикомпонентні 
іменникові 
перелічення у тексті  
«Листів» Філострата: 
граматична та 
лексико-семантична 
характеристики / Л. 
Глущенко, Н. 
Наконечна // Сучасні 
тенденції розвитку 
освіти й науки : 
проблеми та 
перспективи: зб. наук. 
праць / [упорядник 
Ю.І. Колісник-
Гуменюк]. –  Київ–
Львів–Бережани–
Гомель, 2019. – Вип. 5. 
– C. 195–201.

347811 Домбровський 
Маркіян 
Богданович

Доцент 
кафедри 
класичної 
філології

0 Старогрецька мова 
і автори

кафедра класичної 
філології Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка
1. Диплом спеціаліста 
з відзнакою ВК № 
17076994 від 
26.06.2001, Львівський 
національний 
університет ім. І. 
Франка, 2001 р. 
Спеціальність: 
«класична філологія», 
кваліфікація: філолог 
(спеціаліст), викладач 
класичних та 
англійської мов.
2. Кандидат 
філологічних наук, 
диплом кандидата 
наук ДК № 024272 від 
23.09.2014, 
10.01.06 – теорія 
літератури,
тема дисертації: 
«Структура образного 
світу (на матеріалі 
елегій Тібулла)».
3. Доцент кафедри 
класичної філології, 



атестат доцента АД № 
002344 від 23.04.2019.
Стаж - 17 років
Наукові інтереси: 
антична (латинська, 
старогрецька) поезія, 
новолатинська 
епіграфіка, методика 
викладання класичних 
мов 

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

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

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

Упорядник антології 
пізньолатинської поезії 
«Відлуння золотого 
віку» (2011).

Упорядник антології 
«Грецька епірама в 
перекладах А. 
Содомори» (2017).

196046 Романюк Ірина 
Арсенівна

Асистент 0 Старогрецька мова 
і автори

кафедра класичної 
філології Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка
Диплом з відзнакою № 
ФВ 833761 від 24 
червня 1992 р., 
Львівський державний 
університет імені Івана 
Франка, 1992 р., 
Філолог. Викладач 
класичних, німецької 
та російської мов
Стаж - 26 років
Наукові інтереси: 
словотвір у класичних 
мовах, 
пізньолатинська 
проза, функції та 
семантика лексичних 
одиниць у латинській і 
давньогрецькій мовах,  
антична культура.
 
Працює над 
дисертацією, 
присвяченою 
дослідженню 
структури та 
семантики дієслівних 
композитів у пізній 
латині.  

Співавторка 
підручника: 
Глущенко Л.М. 
Назаренко О.Ю. 
Романюк І.А. Історія 
античної культури. 
Частина І./ Л.М. 
Глущенко О.Ю. 
Назаренко 
І.А.Романюк/ Підручник 
з курсу «Історія 
античної культури» 
для студентів 
гуманітарних 
факультетів. – Львів: 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2018. – 144 с.

Останні публікації:
• Романюк І. 
Валентність дієслівних 
префіксальних 
композитів з 
семантикою 
сприйняття у пізній 
латині / І. Романюк // 
Лінгвокогнітивні та 
соціокультурні 
аспекти комунікації. 
Матеріали ІV 
Міжнародної науково-
практичної Інтернет- 
конференції. (м. 
Острог, 25 червня 



2015). – Наукові 
записки Національного 
університету 
«Острозька академія». 
Серія філологічна. – С. 
256-258.
• Романюк І. Дієслівні 
префікси pro- і prae- у 
пізній латині / І. 
Романюк // Сучасні 
проблеми 
германського та 
романського 
мовознавства. 
Матеріали Другої 
міжнародної науково-
практичної 
конференції. (м. 
Острог, 24 лютого 
2017 р.). – Наукові 
записки Національного 
університету 
«Острозька академія». 
Серія філологічна. – 
Острог, 2017. – С. 106-
108.

114743 Чернюх Богдан 
Васильович

Завідувач 
кафедри

0 Старогрецька мова 
і автори

кафедра класичної 
філології Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка
1. Диплом спеціаліста 
з відзнакою С 17 № 
106870 (дублікат) від  
30. 06. 2017, 
Львівський  
державний 
університет імені Івана 
Франка, 1987 р.  
Спеціальність 
«класична філологія», 
кваліфікація: філолог. 
Викладач класичних і 
німецької мови
Доктор філологічних 
наук, диплом доктора 
наук ДД № 007027 від 
20.03. 2018, 10.02.14 – 
класичні мови. Окремі 
індоєвропейські мови, 
тема дисертації: 
«Функціональна 
семантика 
аспектуальності в 
латинській мові»
Професор кафедри 
класичної філології, 
атестат  професора АП 
№ 001381 від 16. 12. 
2019
Стаж - 29 років
Наукові інтереси: 
граматична семантика 
класичних мов, історія 
латинської мови, 
порівняльно-історичне 
мовознавство

Дисертації присвячені 
граматичній семантиці 
латинського дієслова: 
«Категорії виду і часу 
в дієслівній системі 
латинської мови (І-ІІ ст. 
н.е.)»; «Функціональна 
семантика 
аспектуальності в 
латинській мові»

Автор монографії 
«Латинське дієслово: 
аспект і 
акціональність» 
(2017).

Співавтор підручників 
«Латинська мова» 
(1994, 2008), 
«Латинський буквар» 
(1995).

Автор підручника 
«Історична граматика 
латинської мови» 
(2008) 

Наукове стажування у 
Берлінському 
університеті імені 
Гумбольдтів (2015)
 

71264 Литвин Віталій 
Сергійович

Доцент 0 Політологія кафедра політології 
Львівського 



національного 
університету імені 
Івана Франка
1. Львівський 
національний 
університет імені Івана 
Франка, 2007 р., 
політологія, магістр 
політології
2. Кандидат 
політичних наук, 
23.00.02 – політичні 
інститути і процеси, 
"Порівняльний аналіз 
стабільності урядів 
країн Центральної 
Європи та України", 
3. Доктор політичних 
наук, 23.00.02 – 
політичні інститути і 
процеси, 
"Інституційно-
процесуальні та 
політично-поведінкові 
атрибути і різновиди 
напівпрезидентської 
системи правління: 
порівняльний аналіз 
на прикладі країн 
Європи"
4. Доцент кафедри 
політології
Стаж - 8 років
Наукові інтереси:
Порівняльна 
політологія, політичні 
інститути та процеси, 
партії та партійні 
системи, вибори та 
виборчі системи, 
політичні режими, 
форми та системи 
державного правління, 
напівпрезидентська 
система правління, 
уряди, країни Західної, 
Центрально-Східної, 
Південно-Східної та 
Східної Європи

Дисертації на тему:
"Порівняльний аналіз 
стабільності урядів 
країн Центральної 
Європи та України", 
"Інституційно-
процесуальні та 
політично-поведінкові 
атрибути і різновиди 
напівпрезидентської 
системи правління: 
порівняльний аналіз 
на прикладі країн 
Європи"

Автор монографій:
• Литвин В. Атрибути 
та різновиди 
напівпрезидентської 
системи правління в 
Європі: інституційно-
процесуальний і 
політично-
поведінковий аспекти: 
монографія. Львів: 
Львівський 
національний 
університет імені Івана 
Франка, 2018. 636 с.
• Литвин В., Романюк 
А. Порівняльний аналіз 
політичних інститутів 
країн Вишеградської 
групи та інших країн 
Центрально-Східної 
Європи: монографія. 
Львів: Львівський 
національний 
університет імені Івана 
Франка, 2016. 548 с.

Інші публікації:
• Łytwyn W. Ewolucja 
instytucji prezydentury 
w politycznej historii 
Ukrainy: ustanowienie 
prezydentury, 
kompetencje, rola i 
miejsce prezydenta w 
systemie rządow. 
Politeja: Pismo Wydziału 
Studiów 
Międzynarodowych i 
Politycznych 
Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w 



Krakowie. 2015. Nr. 2 
(34/1): Studia 
Ukraińskie. S. 25–62.
• Lytvyn V. 
Republicanism with the 
position of 
superpresident: 
differentiation of 
presidential and semi-
presidential systems of 
government with 
superpresidents. Studia 
Politica: Romanian 
Political Science Review. 
2015. Vol. XV. No. 2. P. 
289–318.

74669 Ревак Надія 
Григорівна

Старший 
викладач

0 Латинська мова і 
автори

кафедра класичної 
філології Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка
1. Львівський 
державний 
університет імені Івана 
Франка,1973. 
Класична філологія. 
Філолог. Викладач 
класичних і німецької 
мов. У№882415 
Стаж -45 років
Наукові інтереси: 
граматика латиської 
мови, методи 
викладання латинської 
мови.

Співавторка 
підручника: Ревак Н.Г., 
Сулим В.Т., Назаренко 
О.Ю. Латинська мова 
та основи біологічної 
термінології / Н. Ревак, 
В. Сулим, О Назаренко. 
– Львів : ЛНУ імені 
Івана Вранка, 2015. – 
403 с.
Останні публікації:
• Домбровський Р. 
Ревак Н. Терміни на 
позначення дієслівних 
часів в античних та 
українських 
граматиків // Іноземна 
філологія. – 2015. – 
Вип. 128. – С. 198-202
• Домбровський Р. 
Ревак Н. Недемінутивні 
суфікси, ускладнені 
семоюдемінутивності у 
пізній латині // 
Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 22-23 
листопада 2019 року 
(м. Одеса). – Одеса, 
2019. – С. 52-54.

59438 Мокрівська 
Мар`яна 
Теодорівна

Асистент 0 Латинська мова і 
автори

кафедра класичної 
філології Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка
Диплом спеціаліста з 
відзнакою КЖ № 
900808,  Львівський 
державний 
університет ім. І. 
Франка, 1993. 
Класична філологія. 
Філолог-класик. 
Викладач класичних 
мов 
Стаж - 24 роки
Наукові інтереси: 
античний грецький 
роман, новогрецька 
література

Співавтор посібника 
«Pensa Latina» (Львів, 
2010)

Співавтор перекладу з 
грецької мови «Я 
народилася грецинею» 
М. Меркурі (Львів, 
2016)

Стажування для 
викладачів грецької 
мови як іноземної, 
Педагогічний інститут 



Кіпру (5.02.2015 – 
18.06.2015 р.)

54188 Мисловська 
Леся Василівна

Доцент 0 Латинська мова і 
автори

кафедра класичної 
філології Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка
1. Диплом  з відзнакою 
Щ № 073877 від 
30.06.1976, Львівський 
ордена Леніна 
державний 
університет ім. І. 
Франка, 1976 р. 
Спеціальність: 
“класична філологія”, 
кваліфікація: філолог, 
викладач класичних і 
німецької мов.
 
2. Кандидат 
філологічних наук, 
диплом кандидата 
наук КН № 007184 від 
21.12.1994, 
10.02.14 – класична 
філологія,
тема дисертації: 
“Лексичні синоніми в 
листах Марка Туллія 
Ціцерона, Луція Аннея 
Сенеки, Плінія 
Молодшого ( на oснові 
прикметників)” 

3. Доцент кафедри 
класичної філології, 
атестат доцента ДЦ АР 
№ 005796 від 
28.05.1997 р.
 Стаж -34 роки
Наукові інтереси: 
антична (зокрема, 
старогрецька) 
література, лексична 
система латинської 
мови, методика 
викладання латинської 
мови 

Дисертація 
присвячена лексиці 
латинської мови: 
“Лексичні синоніми в 
листах Марка Туллія 
Ціцерона, Луція Аннея 
Сенеки, Плінія 
Молодшого ( на oснові 
прикметників)” 

Співавтор підручників 
“Основи сучасної 
латинської  медичної 
термінології “(Львів, 
2012), “Латинська 
мова та основи 
юридичної термінології 
“(Львів, 2015), “ 
Латинська мова для 
вищих навчальних 
закладів” (Львів, 2019)

54188 Мисловська 
Леся Василівна

Доцент 0 Історія 
старогрецької 
літератури

кафедра класичної 
філології Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка

1. Диплом  з відзнакою 
Щ № 073877 від 
30.06.1976, Львівський 
ордена Леніна 
державний 
університет ім. І. 
Франка, 1976 р. 
Спеціальність: 
“класична філологія”, 
кваліфікація: філолог, 
викладач класичних і 
німецької мов.
 
2. Кандидат 
філологічних наук, 
диплом кандидата 
наук КН № 007184 від 
21.12.1994, 
10.02.14 – класична 
філологія,
тема дисертації: 
“Лексичні синоніми в 
листах Марка Туллія 
Ціцерона, Луція Аннея 



Сенеки, Плінія 
Молодшого ( на oснові 
прикметників)” 
3. Доцент кафедри 
класичної філології, 
атестат доцента ДЦ АР 
№ 005796 від 
28.05.1997 р.
Стаж -34 роки
Наукові інтереси: 
антична (зокрема, 
старогрецька) 
література, лексична 
система латинської 
мови, методика 
викладання латинської 
мови 

Дисертація 
присвячена лексиці 
латинської мови: 
“Лексичні синоніми в 
листах Марка Туллія 
Ціцерона, Луція Аннея 
Сенеки, Плінія 
Молодшого ( на oснові 
прикметників)” 

Співавтор підручників 
“Основи сучасної 
латинської  медичної 
термінології “(Львів, 
2012), “Латинська 
мова та основи 
юридичної термінології 
“(Львів, 2015), “ 
Латинська мова для 
вищих навчальних 
закладів” (Львів, 2019)

128279 Сафроняк 
Олексій 
Васильович

Доцент 0 Латинська мова і 
автори

кафедра класичної 
філології Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка
1. Львівський 
державний 
університет ім. І. 
Франка, (1980, 
класична філологія, 
філолог, викладач 
класичних і німецької 
мов)
2. Кандидат 
філологічних наук, 
10.02.14 – класична 
філологія, «Понятійно-
термінологічна 
система граматичної 
теорії Аполлонія 
Дискола (на матеріалі 
морфології)» 
3. Доцент кафедри 
класичної філології 
Стаж - 37 років
наукові інтереси:
латинська 
фразеологія, римська 
література.

Дисертація з історії 
античної граматичної 
теорії:
«Понятійно-
термінологічна 
система граматичної 
теорії Аполлонія 
Дискола (на матеріалі 
морфології)»

співавтор підручника: 
Сафроняк О. В. та ін. 
Латинська мова : 
підручник / вид. 2, 
доповнене. – Львів : 
ЛНУ ім. І. Франка, 
2017. – 460 с

співавтор словника-
посібника:
Сафроняк О. В. та ін. 
Мудрість народна – 
мудрість міжнародна : 
Прислів’я, приказки, 
крилаті вислови та 
мовні звороти 
дванадцятьма мовами 
/ рекомендовано МОН 
як навч. посібник для 
студенті вищих навч. 
закладів. – Чернівці, 
2016. – 348 с



99117 Яремко Зіновій 
Михайлович

Завідувач 
кафедри

0 Безпека 
життєдіяльності 
(безпека 
життєдіяльності, 
цивільний захист 
та сестринська 
справа)

кафедра безпеки 
життє-діяльності 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка
Львівський 
національний 
університет імені Івана 
Франка,
спеціальність – 
«Основні процеси 
хімічного виробництва 
і хімічна кібернетика»,
кваліфікація – 
«Інженер
хімік-технолог».
Диплом У № 882490 від 
19.06.1971 р.
2. Доктор хімічних 
наук, наукова 
спеціальність
02.00.11 – колоїдна 
хімія.
Тема дисертації: 
«Агрегативні процеси 
в полімервмісних 
дисперсних системах».
(Диплом доктора 
хімічних наук ДН № 
001377 від 24.06.1992 
р. ВАК України).
3. Професор кафедри 
радіоелектронного 
матеріалознавства.
(Атестат професора ПР 
АР № 000695 від 
20.03.1996 р., рішення 
МОН України від 
20.03.1996 р.).
Стаж - 40 років
Наукові інтереси:
Психофізіологічна 
надійність людини в 
умовах сучасного 
урбанізованого 
середовища

Співавтор посібників:
1. Білінський Б.О. 
Охорона праці. Засоби 
захисту від шкідливих 
факторів працівників 
рятувальних служб та 
будіндустрії / О.Б. 
Білінський, С.С. Була, 
О.А. Гавришко, С.А. 
Лисюк, А.Б. Пелех, 
В.М. Фірман, З.М. 
Яремко. – Львів, 2015. – 
240 с. (особистий 
внесок – 0,65 друк. 
арк.).
2. Яремко З.М. Охорона 
праці / З.М. Яремко, 
С.В. Тимошук, С.В. 
Писаревська, О.Б. 
Стельмахович // За 
ред. проф. З.М. 
Яремка: Навч. 
посібник. – Львів: ЛНУ 
імені Івана Франка, 
2018. – 430 с. 
(особистий внесок – 
8,6 друк. арк.)

Інші публікації:
1. Ващук В.В. Деякі 
питання інтернет-
залежності та 
психофізіологічні 
особливості людини / 
В.В. Ващук, М.Є. 
Демчина, З.М. Яремко 
// Комунальне 
господарство міст. 
Серія «Технічні науки 
та архітектура» – 
2015. – Вип. 120 (1). – 
С. 99 – 101.
2. Муць І.Р.  
Усвідомлення 
небезпек сучасного 
урбанізованого 
середовища / І.Р, Муць, 
Я.В. Галаджун, А.В. 
Зелінський, З.М. 
Яремко // Комунальне 
господарство міст. 
Серія «Технічні науки 
та архітектура» – 
2015. – Вип. 120 (1). – 
С. 95 – 98.

328360 Федина- Доцент 0 Педагогіка кафедра загальної 



Дармохвал 
Володимира 
Степанівна

педагогіки та 
педагогіки вищої 
школи Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка
1. Львівський 
національний 
університет імені Івана 
Франка, 2004 р., 
«Перська мова та 
література, українська 
мова та література», 
«Філолог. Викладач 
перської та української 
мови та літератури»
2. Кандидат 
педагогічних наук, 
13.00.04 – теорія та 
методика професійної 
освіти, «Формування 
професійної 
компетентності у 
майбутніх фахівців-
сходознавців», 
3. доцент кафедри 
загальної  педагогіки 
та педагогіки вищої 
школи
Стаж -12 років
Наукові інтереси:
проблеми професійно-
педагогічної 
підготовки фахівців-
філологів,
історія освіти 
тенденції розвитку 
вищої освіти у 
розвинених країнах,
організаційно-
педагогічні засади 
реформування освіти в 
Україні на сучасному 
етапі

Тема дисертації:
«Формування 
професійної 
компетентності у 
майбутніх фахівців-
сходознавців»

Виступала експертом 
в рамках проекту 
«GLOBAL 
INTERNATIONAL 
SCIENTIFIC ANALYTICAL 
PROJECT» в галузі 
педагогічних наук

Останні публікації:
• Федина-Дармохвал В 
.С. Світові тенденції 
розвитку системи 
вищої освіти 
(порівняльний аналіз). 
Проблеми підготовки 
сучасного вчителя: Зб. 
наук.пр. Уманського 
державного 
педагогічного у-ту ім. 
П. Тичини. – Умань, 
2018.–  Вип. 17. - С. 311 
– 318.
• Федина-Дармохвал В 
.С., Лещак Т.О. 
Філософсько-
педагогічні погляди на 
освітні проблеми 
Туреччини к. ⅩIⅩ –п. ⅩⅩ 
ст. Вища освіта 
України в контексті 
інтеграції до 
Європейського 
освітнього простору. – 
К., 2019. – С.69-75.
• Федина-Дармохвал В 
.С. Реформування в 

 
 

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

Програмні результати навчання ОП Методи навчання Форми оцінювання

Методика викладання іноземної мови

ПРН5. Практичні навички педагогічної 
діяльності з викладання іноземних мов 
у середніх навчальних закладах

методи усного викладу знань, 
закріплення навчального матеріалу, 
самостійної роботи студентів з 
осмислення й засвоєння нового 
матеріалу, роботи із застосування 
знань на практиці та вироблення вмінь 

письмові завдання, усне опитування, 
тестування, співбесіда



і навичок
ПРН4 Вміння вільно і правильно 
спілкуватися іноземною мовою (з 
дотриманням усіх фонетичних, лексико-
синтаксичних, граматичних норм) у 
різних комунікативних ситуаціях 
відповідно до загальноєвропейського 
рівня  В2

словесні (лекція, пояснення, бесіда, 
дискусія); наочні (спостереження, 
ілюстрація, демонстрація);, практичні 
(вправи, практичні 
завдання);пояснювально-ілюстративний 
метод, репродуктивний метод, 
проблемне викладання, частково-
пошуковий метод, дослідницький 
метод (науковий пошук, дослідницька 
робота, лінгвістичний аналіз); методи 
організації та здійснення навчально-
пізнавальної діяльності; стимулювання 
й мотивації учіння, контролю, 
самоконтролю, взаємоконтролю і 
корекції, самокорекції, 
взаємонавчання;методи стимулювання 
інтересу до навчання 

письмові завдання, усне опитування, 
тестування, співбесіда

ПРН 3 Володіння практичними 
навичками інтерпретації та 
лінгвостилістичного аналізу 
оригінальних різножанрових  текстів

словесні (лекція, пояснення, бесіда, 
дискусія); наочні (спостереження, 
ілюстрація, демонстрація), практичні 
(вправи, практичні 
завдання);пояснювально-ілюстративний 
метод, репродуктивний метод, 
проблемне викладання, частково-
пошуковий метод, дослідницький 
метод(науковий пошук, дослідницька 
робота, лінгвістичний аналіз); методи 
організації та здійснення навчально-
пізнавальної діяльності; стимулювання 
й мотивації учіння, контролю, 
самоконтролю, взаємоконтролю і 
корекції, самокорекції, взаємонавчання; 
стимулювання інтересу до навчання

письмові завдання, усне опитування, 
тестування, співбесіда

Теоретичні основи іноземної мови

ПРН17. Формування необхідної 
компетенції для написання наукового 
тексту, правильного підходу до 
філологічного дослідження; обізнаність 
з методологією студій, специфікою та 
термінологією у галузі філології.

словесні (лекція, пояснення) усне опитування, контрольна робота

ПРН10. Вміння визначати у тексті увесь 
комплекс синтактико-стилістичних 
засобів, риторичних фігур та тропів. 
Розуміння їхньої ролі у формуванні 
ідіолекту та ідіостилю автора

метод філологічної герменевтики, 
філологічний аналіз

усне опитування, практичні завдання, 
письмові тести

ПРН7. Розуміння мови як системи 
комунікації у ході її історичного 
розвитку, знання теорій виникнення 
мови, періодизації, розвитку лексики, 
морфології та синтаксису, розуміння 
основ порівняльного та порівняльно-
історичного мовознавчих методів

лекція, практичне заняття, 
спостереження над мовними явищами, 
евристична бесіда

тестування, поточне усне опитування, 
проектна робота, письмова самостійна 
робота

ПРН4. Вміння вільно і правильно 
спілкуватися іноземною мовою (з 
дотриманням усіх фонетичних, лексико-
синтаксичних, граматичних норм) у 
різних комунікативних ситуаціях 
відповідно до загальноєвропейського 
рівня В2 

словесні (лекція, пояснення, бесіда, 
дискусія), наочні (спостереження, 
ілюстрація, демонстрація), практичні 
(вправи, практичні завдання); методи 
організації та здійснення навчально-
пізнавальної діяльності; стимулювання 
й мотивації учіння, контролю, 
самоконтролю, взаємоконтролю і 
корекції, самокорекції, взаємокорекції в 
навчанні; методи стимулювання 
інтересу до навчання

письмові завдання, усне опитування, 
тестування, співбесіда

Методика викладання класичних мов

ПРН3. Володіння практичними 
навичками інтерпретації та 
лінгвостилістичного аналізу 
оригінальних різножанрових текстів

словесні (навчальні лекції, розповідь, 
пояснення); практичні(самостійна 
робота); робота з книгою (читання, 
конспектування, тезування); 
аналітичний,  порівняння, 
узагальнення,  частково-пошуковий, 
пояснювально- ілюстративний

Індивідуального опитування, тестового 
контролю, контрольна робота

ПРН5. Практичні навички педагогічної 
діяльності з викладання іноземних мов 
у середніх навчальних закладах

словесні (вступна лекція, навчальні 
лекції, розповідь, пояснення);практичні 
(письмові вправи, самостійна робота); 
наочні (ілюстрації, демонстрації); 
робота з книгою (читання, 
конспектування); індуктивний, 
дедуктивний, аналітичний, 
синтетичний, порівняння, 
узагальнення, конкретизації, частково-
пошуковий

Індивідуального опитування, тестового 
контролю, контрольна робота

Історія старогрецької мови

ПРН 17 Формування необхідної 
компетенції для написання наукового 
тексту, правильного підходу до 
філологічного дослідження; обізнаність 
з методологією студій у галузі філології, 
термінологією та специфікою

Пояснення, лекція Усне опитування, письмовий контроль, 
іспит

ПРН 3 Володіння практичними 
навичками інтерпретації та 
лінгвостилістичного аналізу 

Практична робота, пояснення Усне опитування, контрольна робота, 
іспит



оригінальних різножанрових  текстів
ПРН 7 Розуміння мови як системи 
комунікації у системі її історичного 
розвитку, знання теорій виникнення 
мови, періодизації  мов, розвитку 
лексики, морфології та синтаксису, 
розуміння основ порівняльного та 
порівняльно-історичного методу

Лекція, пояснення Усне вибіркове опитування, тестування, 
контрольна робота,  іспит

Вступ до мовознавства

ПРН 7. Розуміння мови як системи 
комунікації у ході її історичного 
розвитку, знання теорій виникнення 
мови, періодизації  мов, розвитку 
лексики, морфології та синтаксису,  
розуміння основ порівняльного та 
порівняльно-історичного мовознавчих 
методів.

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

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

ПРН17. Формування необхідної 
компетенції для написання наукового 
тексту, правильного підходу до 
філологічного дослідження, обізнаність 
з методологію студій у галузі філології, 
термінологією та специфікою

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

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

Історія української культури

ПРН2. Розуміння суті феномену 
культури, її ролі у людській 
життєдіяльності; уміння визначати роль 
і місце української культури в світовій 
цивілізації;  знання закономірностей 
функціонування та становлення 
української культури, історичної 
специфіки української національної 
культурної традиції.

Лекція, бесіда, наочні презентації, 
практична робота, навчальна дискусія, 
пояснювально-ілюстративний метод, 
репродуктивний метод, метод 
проблемного викладу, евристичний 
метод, дослідницький метод.

Фронтальне та індивідуальне усне 
опитування, письмовий контроль, 
письмова контрольна робота, 
реферування наукових публікацій, іспит

ПРН11. Розуміння специфіки певного 
історичного періоду, передумов, причин 
та наслідків певних історичних подій, 
їхнього впливу на формування 
тогочасного та сучасного світу; 
розуміння впливу певної історичної 
епохи на тенденції культури.

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

Усне опитування, письмова контрольна 
робота, реферування наукових 
публікацій, іспит

ПРН12. Поглиблені знання про культуру 
та вміння критично оцінювати роль 
культурних явищ у формування 
суспільно-політичної думки.

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

Усне опитування, письмова контрольна 
робота, іспит

Філософія

ПРН12. Поглиблені знання про культуру 
та вміння критично оцінювати роль 
культурних явищ у формування 
суспільно-політичної думки

Лекція, бесіда, наочні презентації, 
практична робота, пояснювально-
ілюстративний метод, репродуктивний 
метод, метод проблемного викладу

Усне опитування, письмова контрольна 
робота

ПРН13. Розуміння філософської 
проблематики певного історичного 
періоду, шляхів розв’язання основних 
питань філософії. Знання ключових 
представників певної філософської 
течії, їхніх ідей.

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

поточне тестування – діагностування 
засвоєння змістових модулів;
діяльність під час лекційних занять;
навчальні проекти, іспит

Українська мова (за професійним спрямуванням)

ПРН1. Вміння використовувати 
лексикографічні джерела української 
мови відповідно до потреб 
професійного спілкування, знати 
специфіку усного українського 
професійного мовлення та елементи 
риторики, норми сучасної української 
літературної мови та особливості їх 
реалізації в системі усного та 
писемного фахового мовлення.

Лекція, пояснення, бесіда, навчальна 
дискусія, метод проблемного викладу, 
репродуктивний метод, публічні 
виступи, практична робота

усне опитування, практичні завдання, 
письмові тести, іспит

ПРН7. Розуміння мови як системи 
комунікації у ході її історичного 
розвитку, знання теорій виникнення 
мови, періодизації  мов, розвитку 
лексики, морфології та синтаксису, 
розуміння основ порівняльного та 
порівняльно-історичного мовознавчих 
методів

Лекція-презентація, практичне заняття, 
спостереже¬ння над мовними 
явищами, евристична бесіда

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

ПРН8. Вміння послуговуватися 
оригінальними текстами для аналізу 
адекватності наявних перекладів, 
перевірки варіантів відтворення 
фразеологізмів, ідіоматичних висловів 
та гри слів, а також лексичних 
особливостей мови перекладу.

Лекція, пояснення, бесіда, навчальна 
дискусія, метод проблемного викладу, 
репродуктивний метод, публічні 
виступи

усне опитування, практичні завдання, 
письмові тести

ПРН17. Формування необхідної 
компетенції для написання наукового 
тексту, правильного підходу до 
філологічного дослідження; обізнаність 
з методологією студій у галузі філології, 
термінологією та специфікою.

Лекції, бесіди, дискусії,  публічні 
виступи, презентації

творче письмове завдання



Історія України

ПРН14. Вміння аналізувати політичні, 
партійні та виборчі системи сучасних 
країн; визначати вплив різноманітних 
історичних чинників формування 
політичної думки на означення 
сучасних політичних процесів; мати 
уявлення про місце та статус України в 
сучасному політичному світі.

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

Усне опитування, письмова контрольна 
робота.

ПРН11. Розуміння специфіки певного 
історичного періоду, передумов, причин 
та наслідків певних історичних подій, 
їхнього впливу на формування 
тогочасного та сучасного світу; 
розуміння впливу певної історичної 
епохи на тенденції культури.

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

Усне опитування, письмова контрольна 
робота, реферування наукових 
публікацій

Історія латинської мови

ПРН 17  Формування необхідної 
компетенції для написання наукового 
тексту, правильного підходу до 
філологічного дослідження; обізнаність 
з методологією студій у галузі філології, 
термінологією та специфікою

пояснення, лекція Усне опитування, письмовий контроль, 
іспит

ПРН 7 Розуміння мови як системи 
комунікації у системі її історичного 
розвитку, знання теорій виникнення 
мови, періодизації  мов, розвитку 
лексики, морфології та синтаксису, 
розуміння основ порівняльного та 
порівняльно-історичного методу

Лекція, пояснення Усне вибіркове опитування, тестування,  
іспит

ПРН 3 Володіння практичними 
навичками інтерпретації та 
лінгвостилістичного аналізу 
оригінальних різножанрових  текстів

пояснення,  практична робота, 
евристичний метод

усне опитування, тестування,  іспит

Історія римської літератури

ПРН 17 Формування необхідної 
компетенції для написання наукового 
тексту, правильного підходу до 
філологічного дослідження; обізнаність 
з методологією студій у галузі філології, 
термінологією та специфікою

Лекція, розповідь, бесіда, пояснення реферат, курсова робота

ПРН 15 Вміння визначати та 
класифікувати основні літературні 
жанри. Розуміння літературознавчої 
термінології, характерних ознак твору 
певного літературного роду, жанру 

Лекція, розповідь, бесіда, пояснення модульні контрольні роботи,залік,іспит, 
курсова робота

ПРН 12  Поглиблені знання про 
культуру  та вміння критично 
оцінювати роль культурних явищ у 
формуванні суспільно-політичної думки

Лекція, розповідь, бесіда, пояснення, 
аналітичний

модульні контрольні роботи,залік,іспит

ПРН8. Вміння послуговуватися 
оригінальними текстами для аналізу 
адекватності наявних перекладів, 
перевірки варіантів відтворення 
фразеологізмів, ідіоматичних висловів 
та гри слів, а також лексичних 
особливостей мови перекладу

Лекція, розповідь, бесіда, пояснення, 
евристичний

модульні контрольні роботи,залік,іспит, 
курсова робота

ПРН 6 Знання загальних 
закономірностей літературного процесу 
та своєрідності окремих історичних 
періодів розвитку літератури, вміння 
аналізувати вплив античної літератури 
на становлення європейських літератур

Лекція, розповідь, бесіда, пояснення, 
аналітичний

модульні контрольні роботи, 
залік,іспит, курсова робота

ПРН3. Володіння практичними 
навичками інтерпретації та 
лінгвостилістичного аналізу 
оригінальних різножанрових текстів

Лекція, розповідь, бесіда, пояснення, 
евристичний, аналітичний

модульні контрольні роботи,залік,іспит, 
курсова робота

Історія старогрецької літератури

ПРН8. Вміння послуговуватися 
оригінальними текстами для аналізу 
адекватності наявних перекладів, 
перевірки варіантів відтворення 
фразеологізмів, ідіоматичних висловів 
та гри слів, а також лексичних 
особливостей мови перекладу.

практична робота, пояснення, аналізу, 
евристичний

усне опитування
письмовий контроль
іспит

ПРН6. Знання загальних 
закономірностей літературного процесу 
та своєрідності окремих історичних 
періодів розвитку літератури, вміння 
аналізувати вплив античної літератури 
на становлення європейських 
літератур.

лекція, пояснення, аналізу усне опитування
модульні контрольні роботи
тестові завдання
іспит

ПРН3. Володіння практичними 
навичками інтерпретації та 
лінгвостилістичного аналізу 
оригінальних різножанрових текстів.

словесні (пояснення), практичні, 
евристичний

усне і письмове опитування, 
контрольна робота



ПРН17. Формування необхідної 
компетенції для написання наукового 
тексту, правильного підходу до 
філологічного дослідження; обізнаність 
з методологією студій у галузі філології, 
термінологією та специфікою.

практична робота
розповідь
пояснення

реферат, іспит

ПРН15. Вміння визначати та 
класифікувати основні літературні 
жанри. Розуміння літературознавчої 
термінології, характерних ознак твору 
певного літературного роду, жанру.

лекція усне опитування
реферат
тестові завдання
іспит 

ПРН12. Поглиблені знання про культуру 
та вміння критично оцінювати роль 
культурних явищ у формуванні 
суспільно-політичної думки.

лекція, аналітичний усне опитування
реферат
тестові завдання
іспит

Латинська мова і автори

ПРН 17 Формування необхідної 
компетенції для написання наукового 
тексту, правильного підходу до 
філологічного дослідження; обізнаність 
із методологією студій термінологією та 
специфікою у галузі філології. 

Пояснення, практична робота, 
переклад, домашнє читання, робота зі 
словником, розповідь, бесіда

реферат, курсова робота

ПРН 10 Вміння визначати у тексті увесь 
комплекс синтактико-стилістичних 
засобів, риторичних фігур та тропів. 
Розуміння їхньої ролі у формуванні 
ідіолекту та ідіостилю автора

Пояснення, практична робота, 
переклад, домашнє читання, робота зі 
словником, розповідь, бесіда, аналізу, 
евристичний

Індивідуальне і фронтальне 
опитування, тестування, модульні 
контрольні роботи, реферат, іспит, 
курсова робота

ПРН 1  Вміння використовувати 
лексикографічні джерела української 
мови відповідно до джерел 
професійного спілкування, знати 
специфіку усного українського 
професійного мовлення та елементи 
риторики, норми сучасної української 
літературної мови та особливості її 
реалізації в системі усного та 
писемного фахового мовлення.

Пояснення, практична робота, 
переклад, домашнє читання, робота зі 
словником, розповідь, бесіда

Усне опитування,  тести, контрольні 
роботи, курсова робота

ПРН 9 Розуміння метричних 
особливостей, правильності постановки 
наголосу та інтонації віршовій строфі, 
дотримання пауз, а також вміння 
визначати місця елізії та аферези
Розуміння метричних особливостей, 
правильності постановки наголосу та 
інтонації віршовій строфі, дотримання 
пауз, а також вміння визначати місця 
елізії та аферези

Пояснення, практична робота, 
переклад, домашнє читання, робота зі 
словником, розповідь, бесіда

Письмовий контроль, усне опитування, 
іспит

ПРН 8 Вміння послуговуватися 
оригінальними текстами для аналізу 
адекватності наявних перекладів, 
перевірки варіантів відтворення 
фразеологізмів, ідіоматичних висловів 
та гри слів, а також лексичних 
особливостей мови перекладу

Пояснення, практична робота, 
переклад, домашнє читання, робота зі 
словником, розповідь, бесіда, аналізу, 
евристичний

Індивідуальне і фронтальне 
опитування, тестування, письмові 
контрольні модульні роботи, реферат, 
курсова робота

ПРН 7 Розуміння мови як системи 
комунікації у системі її історичного 
розвитку, знання теорій виникнення 
мови, періодизації мов, розвитку 
лексики, морфології та синтаксису, 
розуміння основ порівняльного та 
порівняльно-історичного методу

Лекція, пояснення, практична робота, 
переклад, домашнє читання, робота зі 
словником, розповідь, бесіда

Усне індивідуальне і фронтальне 
опитування,тестування, модульні 
контрольні роботи, реферат, залік, 
іспит

ПРН 3 Володіння практичними 
навичками інтерпретації та 
лінгвостилістичного аналізу 
оригінальних різножанрових  текстів
Володіння практичними навичками 
інтерпретації та лінгвостилістичного 
аналізу оригінальних різножанрових  
текстів

Пояснення, практична робота, 
переклад, домашнє читання, робота зі 
словником, розповідь, бесіда, аналізу, 
евристичний

Усне індивідуальне і фронтальне 
опитування, тестування, письмові 
контрольні модульні роботи, реферат, 
залік, іспит, курсова робота

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

ПРН18. Знання основ безпеки 
життєдіяльності та безпеки праці, 
формування алгоритму поведінки у разі 
виникнення надзвичайних ситуацій, 
профілактика виникнення таких 
ситуацій

словесні, наочні , практичні методи , 
проблемно-пошукові, електронне 
(e-learning) та  мобільне (m-learning) 
навчання.

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

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

ПРН18. Знання основ безпеки 
життєдіяльності та безпеки праці, 
формування алгоритму поведінки у разі 
виникнення надзвичайних ситуацій, 
профілактика виникнення таких 
ситуацій.

Словесні,наочні,  практичні, проблемно-
пошукові , електронне 
(e-learning) та  мобільне
(m-learning) навчання.

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

ПРН19. Дотримання здорового способу 
життя та збереження високої фізичної 
активності. Формуванні знань про 
здоров’я та фізичну культуру.

словесні  (лекції, бесіди); наочні  
(ілюстрації, мультимедійні презентації);  
практичні, проблемно-пошукові 

Індивідуальне завдання, письмові 
вправи, підсумкове письмове тестове 
опитування.

Педагогічна практика



ПРН18. Знання основ безпеки 
життєдіяльності та безпеки праці, 
формування алгоритму поведінки у разі 
виникнення надзвичайних ситуацій, 
профілактика виникнення таких 
ситуацій.

Бесіди, аналізу і діагностики,   метод 
прогнозування,  конкретизації й 
поглиблення знань, набуття 
практичних умінь і навичок.

Оцінювання проведених занять, 
поточний контроль.

ПРН5. Практичні навички педагогічної 
діяльності з викладання іноземних мов 
у закладах освіти.

Співбесіда, дискусія, діагностика, 
пояснювально-ілюстративний метод, 
індивідуальні завдання,       аналіз 
проведених занять та виховних заходів.          

Оцінювання проведених залікових 
занять, виховного заходу, рецензія 
відвіданих занять, оцінювання 
конспектів занять та психолого-
педагогічної характеристики, перевірка 
оформленої звітної документації, 
захист портфоліо.  

Сучасна грецька мова

ПРН 8. Вміння послуговуватися 
оригінальними текстами для аналізу 
адекватності наявних перекладів, 
перевірки варіантів відтворення 
фразеологізмів, ідіоматичних висловів 
та гри слів, а також лексичних 
особливостей мови перекладу

Словесні: лекція, розповідь, бесіда. 
Практична робота:усні і письмові 
завдання.
Робота з книгою: читання, 
конспектування, реферування, робота 
зі словниками.

Усний та письмовий контроль, залік, 
іспит.

ПРН 7. Розуміння мови як системи 
комунікації у ході її історичного 
розвитку, знання теорій виникнення 
мови, періодизації мов, розвитку 
лексики, морфології та синтаксису, 
розуміння основ порівняльного та 
порівняльно-історичного мовознавчих 
методів.

Словесні: лекція, розповідь, бесіда. 
Практична робота:усні і письмові 
завдання.
Робота з книгою: читання, 
конспектування, реферування, робота з 
науковими джерелами.

Усний та письмовий контроль, залік, 
іспит.

ПРН 4. Вміння вільно і правильно 
спілкуватися іноземною мовою (з 
дотриманням усіх фонетичних, лексико-
синтаксичних, граматичних норм) у 
різних комунікативних ситуаціях 
відповідно до загальноєвропейського 
рівня В1 

Словесні: розповідь, пояснення, бесіда. 
Практична робота:
усні, письмові, творчі вправи. Робота з 
книгою: читання, вивчення, 
конспектування. Відео-, аудіо-методи: 
прослуховування, перегляд.

Усний контроль, тестовий контроль, 
залік, іспит.

ПРН 3. Володіння практичними 
навичками інтерпретації та 
лінгвостилістичного аналізу 
оригінальних різножанрових текстів.

Словесні: розповідь, пояснення, бесіда. 
Практична робота:усні і письмові 
вправи. Робота з книгою: читання, 
переклад.

Письмовий контроль, усний контроль, 
залік, іспит.

Іноземна мова

ПРН8. Вміння послуговуватися 
оригінальними текстами для аналізу 
адекватності наявних перекладів, 
перевірки варіантів відтворення 
фразеологізмів, ідіоматичних висловів 
та гри слів, а також лексичних 
особливостей мови перекладу.

бесіда, навчальна дискусія, метод 
проблемного викладу, репродуктивний 
метод, публічні виступи

усне опитування, практичні завдання, 
письмові тести

ПРН7. Розуміння мови як системи 
комунікації у ході її історичного 
розвитку, знання теорій виникнення 
мови, періодизації  мов, розвитку 
лексики, морфології та синтаксису , 
розуміння основ порівняльного та 
порівняльно-історичного мовознавчих 
методів.

практичне заняття, спостереже¬ння 
над мовними явищами, евристична 
бесіда.

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

ПРН3. Володіння практичними 
навичками інтерпретації та 
лінгвостилістичного аналізу 
оригінальних різножанрових текстів.

словесні (пояснення, бесіда, дискусія), 
наочні (спостереження, ілюстрація, 
демонстрація), практичні (вправи, 
практичні завдання)

перевірка письмових завдань, усне 
опитування, тестування, співбесіда з 
викладачем

ПРН4. Вміння вільно і правильно 
спілкуватися іноземною мовою (з 
дотриманням усіх фонетичних, лексико-
синтаксичних, граматичних норм) у 
різних комунікативних ситуаціях 
відповідно до загальноєвропейського 
рівня  В 2

словесні (пояснення, бесіда, дискусія), 
наочні (спостереження, ілюстрація, 
демонстрація), практичні (вправи, 
практичні завдання)

методи організації та здійснення 
навчально-пізнавальної діяльності; 
стимулювання й мотивації учіння, 
контролю, самоконтролю, 
взаємоконтролю і корекції, 
самокорекції, взаємокорекції в навчанні 
(взаємонавчання)

методи стимулювання інтересу до 
навчання передбачають створення 
ситуації інтересу при викладанні 
матеріалу 

перевірка письмових завдань, усне 
опитування, тестування, співбесіда з 
викладачем

Фізичне виховання

ПРН19. Дотримання здорового способу 
життя та збереження високої фізичної 
активності. Формуванні знань про 
здоров’я та фізичну культуру.

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

Усне опитування, контроль технічної та 
фізичної підготовленості студентів.

Педагогіка

ПРН18. Знання основ безпеки 
життєдіяльності та безпеки праці, 
формування алгоритму поведінки у разі 
виникнення надзвичайних ситуацій, 
профілактика виникнення таких 

Поєднання традиційних та сучасних 
методів навчання.
Традиційні методи: словесні методи 
(лекції, бесіди);
наочні методи (ілюстрації, 

Індивідуальне науково-дослідне 
завдання (1), письмові індивідуальні 
розрахункові вправи (6), підсумкове 
письмове тестове опитування (1).



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

ПРН5. Практичні навички педагогічної 
діяльності з викладання іноземних мов 
у середніх навчальних закладах.

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

поточне тестування – діагностування 
засвоєння змістових модулів;
діяльність під час лекційних занять;
навчальні проекти (НП);

Вступ до літературознавства

ПРН10. Вміння визначати у тексті увесь 
комплекс синтактико-стилістичних 
засобів, риторичних фігур та тропів. 
Розуміння їхньої ролі у формуванні 
ідіолекту та ідіостилю автора.

Лекція, практичне заняття, 
використання ІКТ

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

ПРН9. Розуміння метричних 
особливостей, правильності постановки 
наголосу та інтонації у віршованій 
строфі, дотримання пауз, а також 
вміння визначати місця елізії та 
аферези. 

Лекція, практичне заняття, 
використання ІКТ

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

ПРН15. Вміння визначати та 
класифікувати основні літературні 
жанри. Розуміння літературознавчої 
термінології, характерних ознак твору 
певного літературного роду, жанру.

Лекція, практичне заняття, 
використання ІКТ

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

ПРН6. Знання загальних 
закономірностей літературного процесу 
та своєрідності окремих історичних 
періодів розвитку літератури, вміння 
аналізувати вплив античної літератури 
на становлення європейських 
літератур.

Лекція, практичне заняття, 
використання ІКТ

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

Політологія

ПРН14. Вміння аналізувати політичні, 
партійні та виборчі системи сучасних 
країн; визначати вплив різноманітних 
історичних чинників формування 
політичної думки на означення 
сучасних політичних процесів; мати 
уявлення про місце та статус України в 
сучасному політичному світі.

Лекція, бесіда, наочні презентації, 
практична робота, пояснювально-
ілюстративний метод, репродуктивний 
метод, метод проблемного викладу

Усне опитування, письмова контрольна 
робота

Старогрецька мова і автори

ПРН 17 
Формування необхідної компетенції для 
написання наукового тексту, 
правильного підходу до філологічного 
дослідження; обізнаність з 
методологією студій у галузі філології, 
термінологією та специфікою

Cловесні (лекція, пояснення, бесіда), 
наочні (ілюстрація, демонстрація), 
практичні (вправи, практичні завдання)

реферат, курсова робота

ПРН 16
Формування навичок відчитування 
епіграфічних та рукописних джерел, 
їхнього переписування чи 
перемальовування, перекладу чи 
тлумачень. Здатність аналізувати та 
відрізняти первинний текст від 
видозміненого у наступні епохи, а 
також вміння визначати допущені 
автором напису помилки та способи їх 
усунення.

Cловесні (пояснення, бесіда), наочні 
(ілюстрація, демонстрація), практичні 
(відчитування, переписування, 
перемальовування письмових пам’яток 
)

Усне опитування, письмовий контроль

ПРН 10
Вміння визначати у тексті увесь 
комплекс синтактико-стилістичних 
засобів, риторичних фігур та тропів. 
Розуміння їхньої ролі у формуванні 
ідіолекту та ідіостилю автора

Cловесні (лекція, пояснення, бесіда), 
наочні (ілюстрація, демонстрація), 
практичні (вправи, практичні завдання)

Усне опитування, тестові завдання, 
модульні контрольні роботи, іспит, 
курсова робота

ПРН 9
Розуміння метричних особливостей, 
правильності постановки наголосу та 
інтонації віршовій строфі, дотримання 
пауз, а також вміння визначати місця 
елізії та аферези

Cловесні (лекція, пояснення, бесіда), 
наочні (ілюстрація, демонстрація), 
практичні (вправи, практичні завдання)

Письмовий контроль, усне опитування, 
тестові завдання, модульні контрольні 
роботи, іспит

ПРН 8
Вміння послуговуватися оригінальними 
текстами для аналізу адекватності 
наявних перекладів, перевірки 
варіантів відтворення фразеологізмів, 
ідіоматичних висловів та гри слів, а 
також лексичних особливостей мови 
перекладу

Cловесні (лекція, пояснення, бесіда), 
наочні (ілюстрація, демонстрація), 
практичні (вправи, практичні 
завдання), евристичний

Усне опитування,  тестові завдання, 
модульні контрольні роботи, іспит, 
курсова робота



ПРН 7
Розуміння мови як системи комунікації 
у системі її історичного розвитку, 
знання теорій виникнення мови, 
періодизації мов, розвитку лексики, 
морфології та синтаксису, розуміння 
основ порівняльного та порівняльно-
історичного методу

Cловесні (лекція, пояснення, бесіда), 
наочні (ілюстрація, демонстрація), 
практичні (вправи, практичні завдання)

Усне опитування, тестові завдання, 
модульні контрольні роботи, письмовий 
контроль, іспит, курсова робота

ПРН 3
Володіння практичними навичками 
інтерпретації та лінгвостилістичного 
аналізу оригінальних різножанрових  
текстів

Cловесні (лекція, пояснення, бесіда), 
наочні (ілюстрація, демонстрація), 
практичні (вправи, практичні 
завдання), евристичний

Усне опитування, контрольні роботи, 
тестові завдання, іспит, курсова робота

ПРН 1
Вміння використовувати 
лексикографічні джерела української 
мови відповідно до джерел 
професійного спілкування, знати 
специфіку усного українського 
професійного мовлення та елементи 
риторики, норми сучасної української 
літературної мовита особливості її 
реалізації в системі усного та 
писемного фахового мовлення.

Cловесні (лекція, пояснення, бесіда), 
наочні (ілюстрація, демонстрація), 
практичні (вправи, практичні завдання)

Усне опитування, тестові завдання 
модульні контрольні роботи

 


