
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана 
Франка

Освітня програма 9024 англійська 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

9024

Назва ОП англійська мова і література

Галузь знань 03 Гуманітарні науки

Спеціальність 035 Філологія

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

Рівень вищої освіти Бакалавр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі 
ступеня (рівня)

Повна загальна середня освіта
 

Термін навчання на освітній 
програмі

4 р. 0 міс.

Форми здобуття освіти на 
ОП

заочна, очна денна

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

кафедра англійської філології

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

Кафедра світової літератури,  кафедра німецької 
філології,  кафедра французької філології,  
кафедра класичної філології,  кафедра 
філософії,  кафедра загального мовознавства,  
кафедра перекладознавства і контрастивної 
лінгвістики ім. Григорія Кочура,  кафедра теорії 
та історії культури,  кафедра українського 
прикладного мовознавства, кафедра політології,  
кафедра безпеки життєдіяльності,  кафедра 
історичного краєзнавства,  кафедра загальної та 
соціальної педагогіки,  кафедра психології, 
кафедра фізичного виховання та спорту

Місце (адреса) 
провадження освітньої 
діяльності за ОП

м. Львів, вул. Університетська, 1, факультет 
іноземних мов

Освітня програма 
передбачає присвоєння 
професійної кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, 
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яка присвоюється за ОП (за 
наявності)

Мова (мови) викладання Українська, Англійська, німецька, французька, 
іспанська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 10617

ПІБ гаранта ОП Білинський Михайло Емільович

Посада гаранта ОП Завідувач кафедри

Корпоративна електронна 
адреса гаранта ОП

mykhaylo.bilynskyy@lnu.edu.ua

Контактний телефон 
гаранта ОП

+38(067)-308-91-77

Додатковий телефон 
гаранта ОП

відсутній

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Освітня програма Львівського національного університету імені Івана Франка “Англійська мова і 
література” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  галузі знань 03 “Гуманітарні науки” за 
спеціальністю 035“Філологія”, спеціалізації 035.04 германські мови та літератури (переклад включно)  
передбачає присвоєння кваліфікації “Бакалавр філології. Фахівець двох іноземних мов і літератури».
   Освітня програма була розроблена та впроваджена на базі кафедри англійської філології 
факультету іноземних мов з урахуванням більш ніж півстолітньої історії випускової кафедри 
англійської філології (створена у 1950 році) та наявності відповідних кваліфікованих та досвідчених 
науково-педагогічних працівників.
     Освітня програма “Англійська мова і література” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для 
вступників 2016 року (2016-2020 рр. навчання) була затверджена Вченою радою Львівського 
національного університету імені Івана Франка, протокол № 22/6 від 29.06.2016 р. та введена в дію з 
01.09.2016 р. Гарантом ОП є завідувач кафедри англійської філології, канд. філол. наук, професор 
Білинський Михайло Емільович. 
        Програма укладена з урахуванням пропозицій зацікавлених стейкхолдерів (студентів, 
випускників програми, потенційних роботодавців). ОП враховує особливості спеціалізації 035.04 
германські мови та літератури (переклад включно) та пропонує власні освітні компоненти з 
поглибленого вивчення англійської мови і літератури.
     Об'єктом вивчення програми є  іноземні мови  та літератури (перша англійська) у теоретичному, 
практичному, дидактичному та науково-дослідницькому аспектах, практичний переклад та 
професійна й міжкультурна комунікації.
   Ціль програми — набуття здобувачами вищої освіти професійної кваліфікації, пов'язаної з 
викладанням англійської мови у цільових середовищах, творенням, перетворенням, аналізом і 
оцінюванням письмових та усних текстів різних жанрів та стилів (як з критично-аналітичною, так і з 
прикладною метою), організація успішної комунікації англійською та другою іноземною мовами. 
Програма передбачає студентоцентроване навчання.
          
 
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 З ОД З

1 курс 2019 - 2020 154 133 21 0 0

2 курс 2018 - 2019 171 133 24 0 0

3 курс 2017 - 2018 230 175 65 1 0

4 курс 2016 - 2017 188 136 40 2 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 Інформація про освітні програми
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освіти

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

третій (освітньо-
науковий/освітньо-
творчий) рівень

36786 Філологія

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

Усі приміщення ЗВО 163345 64243

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

162647 64243

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

698 0

Приміщення, здані в 
оренду 

1071 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

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

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла
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Освітня програма 9024op2016.pdf GTyqDJIYXW6hlWYnY2fE86LMlqQibMxO6F8FBG549AY=

Навчальний план за 
ОП

9024plan2.pdf 5NNuAWUzXfw9Sh/bZ7WqGJ89hcgniIf7V4JD99b3Lic=

Навчальний план за 
ОП

9024plan1.pdf nwNgytly/GTY2qdIMyBZSn9+gf3ZPIPnl2P0TtqFDxQ=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

9024review3.pdf GY56guFP0GwnuBU7o6DZUrd5Z53t3SWM1qP612Oyfaw=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

9024review1.PDF RLDykApIIHQCTVU+pSX1DApKH6jMM2PeyyZKkxkr+y8=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

9024review2.pdf IyByxTZ1g7XbArq9awUU7K0nk6N+3IoxTy9C4Z7svzM=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

9024review4.odt.pdf Q+7hXimzaqU2xSrSJfSDlxX3hf/KTBXpsJTsASkGayg=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 
Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?
      Ціль програми — забезпечити підготовку висококваліфікованих та конкурентноздатних фахівців з 
англійської та другої іноземної мов та літератури через набуття здобувачами першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти відповідної кваліфікації, пов'язаної з застосуванням англійської та 
другої іноземної мов у різних цільових середовищах, творенням, перетворенням, аналізом і 
оцінюванням письмових та усних текстів різних жанрів та стилів (як з критично-аналітичною, так і з 
прикладною метою), організацією успішної комунікації англійською та другою іноземною мовами. 
   Особливості програми полягають у забезпеченні комплексної підготовки здобувачів вищої освіти у 
галузі германської філології з акцентом на англійську, які володіють знаннями та навичками аналізу 
теоретичних та практичних аспектів мовного та літературного матеріалу, усного та письмового 
перекладу, можуть вільно здійснювати іншомовну комунікацію та мають практичні навички 
викладання англійської мови, що забезпечує широкі можливості випускників для працевлаштування, 
подальшого навчання та наукової діяльності. Програма пропонує широкий спектр вибіркових 
дисциплін, передбачає можливості для академічної мобільності, зокрема в рамках програми Erasmus 
+КА1, передбачає інноваційне студентоцентроване навчання. 
        Унікальність програми полягає у її професійному та досвідченому кадровому  забезпеченні, що 
реалізує наступність традиції підготовки фахівців з англійської мови у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка.
 
Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії 
та стратегії ЗВО
Цілі ОП узгоджуються з Стратегією Львівського національного університету імені Івана Франка 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/2016-strategy.pdf). Зокрема, Стратегією 
Університету передбачена розробка та реалізація навчальних програм гнучких до вимог ринку праці 
(с.12), запровадження інноваційних технологій у навчальному процесі (с.12), формування 
інтелектуальної еліти, підготовку висококваліфікованих кадрів, яких потребує суспільство та 
держава (с.15), участь у міжнародних проектах та програмах, академічна мобільність науковців, 
викладачів, студентів (с.16), а також відповідність навчальних програм до європейських та світових 
стандартів (с.16). ОП створено з урахуванням “Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти: 
вивчення, викладання, оцінювання” (2001), а також стандартів “Reference Points for the Design and 
Delivery of Degree Programmes in Linguistics” (Tuning 2012), “Reference Points for the Design and Delivery 
of Degree Programmes in Literature Studies” (Tuning 2012), “Subject Benchmark Statement UK Quality Code 
for Higher Education Part A: Setting and maintaining academic standards. Linguistics” (QAA 2015).
 
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
      Загальноуніверситетські структури, такі як студентський уряд (http://students.lnu.edu.ua/self-
government/), профком студентів (http://ppos.lnu.edu.ua/) у своїй діяльності долучаються до 
обговорення проблем імплементації своїх побажань до якості ОПП. 
       Проводилося опитування здобувачів вищої освіти та випускників програми, здобувачам вищої 
освіти надано право формування індивідуальної навчальної траєкторії в межах ОП, впливати на 
змістове наповнення та оптимізацію ОП. Зокрема, здобувачі висловили побажання збільшити частку 
практично орієнтованих дисциплін, особливо практики англійської мови, що було враховано шляхом 
запровадження низки вибіркових дисциплін англійською мовою, які враховують індивідуальні 
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зацікавлення та потенційні труднощі здобувачів. Наприклад, запроваджено блок вибіркових 
дисциплін з ділової іноземної мови (business English), нормативної граматики англійської мови, 
просодики, усної компетенції, англомовного письма з можливістю вибору ареального варіанту. Усі ці 
дисципліни спрямовані на досягнення таких програмних результатів навчання ОП: демонструвати 
професійно орієнтовану іншомовну комунікативну компетенцію з англійської мови на рівні С1 
відповідно до вимог Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, знати структуру та 
властивості комунікативного процесу, специфіку усного мовлення, будувати тексти різних типів, 
володіти фонетичними, граматичними та лексичними особливостями англійської мови тощо. 

- роботодавці
Роботодавці брали участь в обговоренні ОП на розширених засіданнях кафедри англійської філології, 
надали відгуки і рекомендації стосовно програми. Роботодавці у сфері середньої освіти звертають 
увагу на підсилення методичної  підготовки здобувачів вищої освіти та на розвиток практичних 
навичок. Зокрема, за пропозицією роботодавців в проєкт ОП на 2020 рік запропоновано ввести 
вибіркову дисципліну з методики навчання англійської мови в НУШ.  Роботодавці у сфері  IT також 
висловили побажання поглибити знання здобувачів з англійської мови у цій сфері ІТ. Роботодавці з 
мовних шкіл запрошують здобувачів на практику для вивчення специфіки навчання англійської 
різним віковим категоріям та на тренінги, зокрема задля отримання міжнародного сертифікату CELTA. 
Роботодавці у сфері туризму запропонували запровадити курс англійської мови для туризму.  
Елементи такого курсу вже існують  шляхом проведення англомовних екскурсій для студентів 
молодших курсів про культурно-історичну спадщину Львова у рамках освітньо-виховної роботи. Таким 
чином, підготовка фахівців з англійської та другої іноземної мови для цільових середовищ розширює 
охопність. Серед програмних результатів ОП важливе місце займає адаптація у профейсійному 
колективі та з представниками інших професійних груп різного рівня. Укладено угоди про 
проходження практики, стажування та можливе працевлаштування у передбаченому трудовим 
законодавством порядку з потенційними роботодавцями.

- академічна спільнота
Обговорення змісту освітньо-професійної програми відбувалося на семінарах, засіданнях кафедр, 
методичної та вченої ради факультету іноземних мов, вченої ради університету. Було враховано 
кваліфікацію, інтереси та пропозиції членів академічної спільноти. Викладачам надано право 
академічної мобільності з метою запровадження інноваційних дисциплін, методів навчання та 
наукового дослідження в межах ОП. Академічна спільнота виділяє серед програмних результатів 
навчання вміння здобувачів оцінювати та критично аналізувати соціально, особистісно та професійно 
значущі проблеми і пропонувати шляхи їх вирішення, аргументуючи власну точку зору. Таким чином, 
запроваджено дисципліни, які розвивають критичне мислення, аргументацію, креативність тощо. 
Випускники програми мають активну громадську позицію у суспільстві. Цьому сприяють нормативні 
загальноуніверситетські дисципліни з історії України, політології, філософії, української мови (за 
професійним спрямуванням), історії української культури та низка загальноуніверситетських 
вибіркових дисциплін. Здобувачі вищої освіти Львівського національному університеті ім. Івана 
Франка активні і повноправні члени академічної спільноти, які висловлюють свої інтереси через 
органи студентського самоврядування (http://students.lnu.edu.ua/self-government/, 
http://ppos.lnu.edu.ua/).

- інші стейкхолдери
Представники сфер логіcтики, авіаперевезень, телекомунікацій, аутсорсингової офісної роботи 
висловили побажання щодо покращень навичок ділової англійської мови (business English) здобувачів 
програми. Як наслідок, було запроваджено блок диверсифікованих вибіркових дисциплін з ділової 
англійської мови.

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають 
тенденції розвитку спеціальності та ринку праці
В освітній сфері зросли вимоги до практичної організації освітнього процесу для забезпечення 
засвоєння  англійської мови у частині формування  компетентностей та основних (ре)продуктивних 
мовленнєвих навичок на рівні В2. Цим вимогам до шкільних педагогів-англістів сприяє  цикл 
дисциплін психолого-педагогічного та мовно-дидактичного спрямування, а також обов'язкові та 
вибіркові філологічні дисципліни для практичного забезпечення дієвих KAL-компонентів  за 
траєкторією практичної підготовки щодо освітньої англістики. Активаційний потенціал CLIL у 
викладанні англійської мови, а також  можливості професійної діяльності у різноманітних галузевих 
непедагогічних застосуваннях обґрунтовують фокусування низки  вибіркових елементів ОП на 
вивчення  функційно-професійних підмов, дискурсів та середовищ.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів 
навчання ОП було враховано галузевий та регіональний контекст
 Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП було враховано регіональний 
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контекст шляхом врахування інтересів регіональних стейкхолдерів. Регіональний контекст відіграє 
ключову роль у функціонуванні ОП, враховуючи актуальні тенденції розвитку туризму Львівської 
області, її межуванні з країнами Євросоюзу, що вимагає забезпечення відповідного іншомовного 
супроводу. Ще однією регіональною особливістю є концентрація в м. Львові офісів іноземних 
компаній, зокрема аутсорсингових IT компаній, які потребують залучення фахівців з англійської мови. 
Існує потреба в перекладах, редагуванні, навчанні англійської мови для виїзду за кордон тощо. До 
того ж, випускники програми володіють ще й другою іноземною мовою (німецькою/ 
французькою/іспанською).
 Галузеві контексти ОП у повній мірі відбивають особливості та вимоги різних галузей економіки 
України, що знаходять підтвердження у питаннях змісту, формах та методах теоретичної та 
практичної підготовки, зокрема перекладачів у різних галузях економіки, у базах надання освітніх 
послуг, максимального наближення практичної підготовки до реальних умов праці. Галузевий  
контекст знаходить своє відображення у переліку та змісті освітніх компонентів: вивчається мова 
освіти, економіки та права, військова підмова, мова спорту, медіа, ділова англійська мова, 
різноманітна термінологія тощо. ОП створює підґрунтя для подальшого вишколу фахівців для роботи 
у сферах освіти, туризму, рекреації, бізнесу, ІТ тощо. 

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів 
навчання ОП було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм
Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП «Англійська мова і література» 
за спеціальністю 035 “Філологія” для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти було враховано 
“Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання” (2001), а 
також стандарти “Reference Points for the Design and Delivery of Degree Programmes in Linguistics” 
(Tuning 2012), “Reference Points for the Design and Delivery of Degree Programmes in Literature Studies” 
(Tuning 2012), “Subject Benchmark Statement UK Quality Code for Higher Education Part A: Setting and 
maintaining academic standards. Linguistics” (QAA 2015), які лягли в основу аналогічних іноземних 
програм. Враховано також закордонний досвід, отриманий через академічну мобільність 
професорсько-викладацького складу та здобувачів вищої освіти програми

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених 
стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти
Стандарту не було на момент запровадження ОП. Проте ОП враховує вимоги стандарту вищої  освіти 
за спеціальністю 035 “Філологія” галузі знань 03 “Гуманітарні науки” для першого (бакалаврського 
рівня) вищої освіти затвердженого наказом  Міністерства освіти і науки України №869 від 20.06.2019 
р. та введеного в дію з 2019/2020 навчального року, водночас деталізуючи та розширюючи його з 
урахуванням особливостей спеціалізації 035.04 германські мови та літератури (переклад включно) та 
пропонує компоненти ОП, зокрема вибіркові, які відрізняють її від інших ОП в межах спеціалізації, що 
забезпечують передбачений стандартом нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 
сформульований у термінах результатів навчання. Обсяг ОП (240 кредитів ЄКТС) повністю відповідає 
стандарту. Більше 50% обсягу ОП спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) 
компетентностей за спеціальністю, визначених стандартом вищої освіти. ОП робить наголос на 
запровадженні новітніх світових  тенденцій та пропорцій навчальних зусиль  в  розширеній аквізиції  
англійської мови студентами-англістами, а також  в  царині вишколу майбутніх викладачів для 
викладання англійської мови різноцільовим  аудиторіям. Імплементовано різноаспектне етапне (із 
змінною пріоритетністю) загальне та спеціалізоване  викладання практики англійської мови 
впродовж усього навчання, повноохопну  щодо функційної онтології англійської мови, низку 
вибіркових дисциплін із балансом інваріантного та дивергентних фокусувань та  наповнень модулів, 
репрезентативний щодо сучасного стану науки перелік тематичних модулів  обов'язкових 
теоретичних дисциплін та вибіркових спецкурсів у ділянках спеціальної філології та дидактики. 
Передбачено формування у студентів навичок аналітичної та дослідницької праці у форматі курсових 
робіт з англійської або американської літератури, англістики та методики викладання англійської 
мови, багатий досвід індивідуальної та групової проектної роботи  під час поглибленого  вивчення 
першої  іноземної  мови та комунікативного засвоєння другої іноземної мови, вибіркових дисциплін та 
теоретичних дисциплін за спеціальністю, широкий спектр елементів симулятивного рольового 
навчання у здійсненні професійної діяльності англіста у різних сферах сучасного суспільного життя. 
Передбачена поглиблена підготовка да повноцінної одномісячної педагогічної практики у закладах 
середньої освіти МОН України, можливості формування перекладацьких навичок та практикуму 
референта-редактора  під час аудиторного та позааудиторного різноаспектного засвоєння основної 
мови.

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?
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти відповідав на момент укладання ОП шостому рівневі 
Національної рамки кваліфікацій (2011) і передбачає здатність особи вирішувати складні 
спеціалізовані задачі та практичні проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі 
навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідних наук і характеризується 
комплексністю та невизначеністю умов. Програмні результати ОП відповідають інтегральній 
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компетентності в ОП: «Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі і проблеми в галузі 
лінгвістики, літературознавства, перекладу в процесі професійної діяльності або навчання, що 
передбачає проведення досліджень та інновацій  і характеризується невизначеністю умов і вимог». 
На момент затвердження ОП стандарт вищої освіти був відсутній, проте програмні результати 
навчання визначались, беручи за основу міжнародні стандарти “Reference Points for the Design and 
Delivery of Degree Programmes in Linguistics” (Tuning 2012), “Reference Points for the Design and Delivery 
of Degree Programmes in Literature Studies” (Tuning 2012), “Subject Benchmark Statement UK Quality Code 
for Higher Education Part A: Setting and maintaining academic standards. Linguistics” (QAA 2015), в яких 
чітко прописані вимоги до усіх освітніх рівнів (включно з першим бакалаврським) з відповідної 
спеціальності. 

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?
240

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

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

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї 
спеціальності (спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?
Зміст ОП «Англійська мова і література» спеціальності 035 «Філологія» розроблено у повній 
відповідності до предметної області. Об’єктами вивчення та професійної діяльності бакалавра 
філології є мова(и) (в теоретичному / практичному, синхронному / діахронному, діалектологічному, 
стилістичному, соціокультурному та інших аспектах); література й усна народна творчість; жанрово-
стильові різновиди текстів; переклад; міжособистісна, міжкультурна та масова комунікація в усній і 
письмовій формі. Цілі навчання – підготовка фахівців, здатних розв’язувати  складні спеціалізовані 
задачі та практичні проблеми в галузі філології, що характеризуються комплексністю та 
невизначеністю умов, а саме в діяльності, пов’язаній з аналізом, творенням (зокрема перекладом) і 
оцінюванням письмових та усних текстів різних жанрів і стилів, організацією успішної комунікації 
різними мовами. Теоретичний зміст предметної галузі становить система базових наукових теорій, 
концепцій, принципів, категорій, методів і понять філології. Методи, методики та технології: 
загальнонаукові та спеціальні філологічні методи аналізу лінгвістичних одиниць, методи і методики 
дослідження мови і літератури, інформаційно-комунікаційні технології. Теоретико-методологічні, 
науково-методичні та прикладні засади досягаються при формуванні загальних та професійних 
компетентностей. Перелік обов’язкових ОК складається з 26 позицій (180 кредитів) з урахуванням 
педагогічної практики, державних іспитів. Структурно-логічна схема демонструє взаємозв’язок ОК 
усіх семестрів навчання. Програма не є міждисциплінарною.

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної 
освітньої траєкторії?
Основним інструментом формування індивідуальних освітніх траєкторій є вибіркові дисципліни. 
Відповідно до Закону України “Про вищу освіту”, здобувачам надано право обирати дисципліни 
обсягом не менше 25% кредитів ЄКТС (60) від загального обсягу ОП (240) для включення до свого 
індивідуального навчального плану. Пропонується 16 тематичних блоків вибіркових дисциплін, в 
кожному з яких подано 3-6 дисциплін на вибір здобувачів. Про зміст дисциплін здобувачів інформують 
перед вибором.
Порядок вибору дисциплін регламентує Положення Львівського національного університету імені 
Івана Франка про організацію освітнього процесу (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf) і Положення про порядок вибору дисциплін 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/2015-12-31-polozhennia.pdf). Також передбачено 
індивідуальне навчання студента, академічна мобільність з можливістю зарахування та 
перезарахування кредитів в межах України та за кордоном, що регламентують Положення 
Львівського національного університету про академічну мобільність (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf), Положення про визнання іноземного диплому 
(http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/05/reg_others_docs.pdf), Положення про порядок 
поновлення на навчання (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf) 
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та Порядок поновлення 2019 р. (http://admissions.lnu.edu.ua./wp-content/uploads/2019/05/renewal-and-
transfer-process.pdf).

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, затвердженого вченою радою університету протокол №50 від 31.05. 2018 р. 
зазначено, що вибіркові навчальні дисципліни запроваджуються, як правило у формі спеціальних 
навчальних курсів для поглиблення загальноосвітньої, фундаментальної та фахової (теоретичної та 
практичної) підготовки. Вибіркові навчальні дисципліни затверджує Вчена рада факультету. Запис на 
вибіркові навчальні дисципліни організовує деканат факультету (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/2015-12-31-polozhennia.pdf ). 
Дисципліни вільного вибору студента орієнтовані на забезпечення його освітніх та культурних 
потреб. Вибір цих дисциплін студент здійснює індивідуально, з урахуванням власних потреб та 
інтересів щодо майбутньої фахової діяльності. Мінімальна кількість студентів для дисципліни вільного 
вибору – 25 осіб (крім випадків, якщо на спеціальності (спеціалізації) навчається менша кількість осіб), 
максимальна кількість студентів 200 осіб.
Попередньо на факультеті організовуються обговорення та інформаційні кампанії для студентів: у 
заздалегідь узгоджений зі студентами час професорсько-викладацький склад висвітлює основні 
положення кожного курсу з дисциплін вільного вибору студента. Основна мета таких зустрічей 
надати чим більше доступної та зрозумілої інформації про вибірковий курс, щоб зорієнтувати 
студента для найбільш правильного вибору. На сайті факультету  розміщені силабуси або робочі 
програми навчаних  дисциплін.
       У Львівському університеті для студентів 1-го і 2-го курсів запроваджена онлайн система вільного 
вибору дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки. Студент повинен зайти на сайт 
вибіркових дисциплін та обрати для вивчення дисципліни з переліку запропонованих. Для вибору 
внутрішньофакультетських автономних та стрижнево-блокових  дисциплін циклу професійної і 
практичної підготовки, які ведуть випускова кафедра або кафедра світової літератури, 
використовується метод письмового опитування. На першому курсі студенти можуть вибрати по дві 
дисципліни на 3 семестр  на 4 семестри. На другому курсі – по дві на 5 та 6 семестр. На третьому курсі 
студенти можуть вибрати  по три  дисципліни на 7 семестр та 8 семестри. 
       Дисципліни за вибором складають 25% усіх навчальних дисциплін (60 кредитів ЄКТС). Студенти 
обирають дисципліни з 16 блоків вибіркових дисциплін, в кожному з яких подано 6 дисциплін на вибір 
здобувачів. Дисципліною за вибором є і друга іноземна мова (ще 30 кредитів ЄКТС), оскільки 
студентам надано право вибору з трьох іноземних мов: німецької, французької, іспанської. На основі 
вибору студента формуються нові групи для другої іноземної мови. Вибір не обмежується кількістю 
здобувачів і здійснюється добровільно. Викладачі пропонують назви та зміст вибіркових дисциплін в 
межах своїх наукових та навчальних інтересів для включення в ОП та навчальний план.  

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів 
вищої освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної 
діяльності
Педагогічна практика (6 кредитів ЄКТС) у 8 семестрі відбувається у загальноосвітніх школах міста 
Львова та області, де студенти мають змогу здобути компетентності, необхідні для подальшої 
підготовки    фахівців з англійської  мови. 
   ОП та навчальний план передбачають також велику частку практичних занять з першої та другої 
іноземних мов та інших дисциплін з метою здобуття професійних компетентностей. Важливою для 
студентів-філологів є мовна практика, яка здійснюється також через залучення носіїв мови, 
академічні обміни в рамках програми Еразмус, мовні школи, методичні воркшопи 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
ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills). 
Підготовка бакалаврів філології здійснюється з урахуванням новітніх підходів до навчання, зокрема 
соціального конструктивізму. Це передбачає участь здобувачів у проектному навчанні, презентації 
проектів, груповій роботі, участі у конкурсах, гуртках, студентському самоврядуванні та загальну 
соціалізацію в академічному та педагогічному середовищі. Здобувачі проходять педагогічну практику 
у загальноосвітніх закладах середньої освіти, де розвивають навички соціальної взаємодії з учнями, 
майбутніми колегами та адміністрацією.
Соціалізація (soft skills) для бакалаврів філології є важливим аспектом підготовки та ціллю переважної 
більшості компонентів ОП, при чому здобувачі розвивають ще й навички міжкультурної та іншомовної 
комунікації, що сприяє їхній соціалізації в глобальному просторі, адже англійська мова — мова 
сучасного глобального нетворкінгу в будь-якій сфері.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?
Відповідний професійний стандарт відсутній.
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Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із 
самостійною роботою)?
     ЗВО використовує результати опитування фокус-груп здобувачів вищої освіти з метою 
обґрунтованого присвоєння дисциплінам оптимальної кількості кредитів ЄКТС. В навчальних планах 
прописані години для аудиторної та самостійної роботи. Самостійна робота для денної форми 
навчання складає 3964 год. (55%), для заочної – 5990 год. (83%).

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, 
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план 
зумовлюються завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти
    Підготовка здобувачів за дуальною формою вищої освіти не здійснюється. Проте під час виконання 
окремих блоків  програми заохочуються елементи дуальної освіти. Приміром, вибіркова дисципліна  
"ділова мова" отримує практичне продовження під час можливого працевлаштування студентів у 
канікулярний або вільний від навчання час у відповідному бізнесовому середовищі. Було апробовано 
таке навчання теж під час стажування окремих студентів в Почесному консульстві КНР у Львові.  
Здобувачі поєднували навчання  з  роботою у сфері комунікації, наприклад у логістиці, 
авіаперевезеннях, телекомунікаціях, аутсорсинговій офісній роботі тощо. Отримувані під час 
практичного вивчення першої іноземної мови навички англо-українського та українсько-англійського 
перекладу отримують практичну апробацію  під час залучення студентів до виконання  
волонтерських перекладів.  Приклад  волонтерського  перекладацького проекту  був здійснений у 
2014-15 навчальному році для  військогово госпіталю у Львові. Студенти заочного відділення задіяні у 
дидактичних, офісно-референтних  або  перекладацьких конфігураціях дуальної освіти завдяки 
відповідному працевлаштуванню.

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/guide/guidelines-for-admission-2016/ 

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості 
ОП?
Правил прийому-2016 на навчання Львівського національного університету імені Івана Франка 
https://admission2016.lnu.edu.ua/guide/guidelines-for-admission-2016/ передбачають, що на навчання 
для здобуття ступеня бакалавра освітньої програми «Англійська мова і література» приймаються 
особи з повною загальною середньою освітою за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 
з англійської мови (коефіцієнт 0,4), української мови та літератури (0,25), історії України або географії 
(0,2). При розрахунку конкурсного балу враховується оцінки зовнішнього незалежного оцінювання, 
середній бал документа про повну загальну середню освіту (вага атестату про середню освіту – 0,1), 
призові місця Всеукраїнських учнівських олімпіад (вага бала за особливі успіхи – 0,05). 
Високий конкурс на програму дав змогу, починаючи з 2018 року, приймати вступників з мінімальним 
балом ЗНО з англійської мови 150, а починаючи з 2019 року ще й з мінімальним балом з української 
мови 150.

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 закладах освіти, зокрема під час академічної 
мобільності відповідають Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні 
(Лісабон, 1997). 
27.01.2016 року було ухвалено Вченою Радою Університету «Тимчасове положення про порядок 
організації академічної мобільності здобувачів вищої освіти у Львівському національному університеті 
імені Івана Франка». (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf)
30.12.2016 року було розглянуто та затверджено Вченою Радою Університету «Положення про 
порядок визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах документів про вищу освіту 
Львівським національним університетом імені Івана Франка» (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2017/05/reg_others_docs.pdf).
Згідно п. 11.7, 11.9 «Положення про організацію освітнього процесу» відраховані студенти мають 
право на поновлення http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf 
процедура поновленні більш детально описана у «Порядку розгляду заяв про поновлення студентів 
та переведення з інших закладів вищої освіти у Львівський національний університет імені Івана 
Франка» (http://admission.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/05/renewal-and-transfer-process.pdf).
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Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП 
(якщо такі були)?
Випадків застосування вказаних правил на відповідній ОП не було.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?
Тимчасове положення про порядок організації академічної мобільності здобувачів вищої освіти у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка». (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf),
Положення про визнання та перезарахування результатів навчання учасників академічної мобільності 
у Львівському національному університеті імені Івана Франка (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/09/reg-academic-mobility.pdf, 
Порядок визнання у Львівському національному університеті імені Івана Франка результатів 
навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/01/reg_inf-educations-results.pdf 

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП 
(якщо такі були)
Випадків застосування вказаних правил на ОП не було.

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють 
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи
Застосовуються такі форми навчання: інтерактивні та мультимедійні лекції, семінарські та практичні 
заняття, колоквіуми, дискусії, презентації проектів, модульні роботи, педагогічна практика.
Комплексне використання цих форм дозволяє досягнути програмних результатів. Педагогічна 
практика націлена на вміння виконувати типові професійні завдання вчителя іноземних мов. Окремою 
формою навчання є курсові роботи, що дозволяє проявити студенту індивідуальний підхід, 
забезпечує програмні результати щодо планування, організації, виконання, презентації прикладного 
дослідження з елементами наукового пошуку в галузі мовознавства, літературознавства, методики 
навчання іноземної мови. Важливе значення приділяється самостійній роботі, що дозволяє 
саморозвиватись та самовдосконалюватись здобувачам освіти.
В методологічному апараті досягнення програмних результатів використовуються типові методи 
навчання такі як мотивації навчально-пізнавальної діяльності, аудіовізуальні, діалогу, аналізу і 
діагностики ситуації, проблемний та інші методи. А також такі нові методи як моделювання ситуації, 
інформаційно-комп’ютерні, аналіз помилок, дискусії із запрошенням фахівців, метод проектів, роботи 
в малих групах, що формує навики запровадження методів комунікативного менеджменту в 
практичну діяльність, розв’язання науково-прикладних проблем, прийняття рішень у складних і 
непередбачуваних умовах.

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?
         Форми організації освітнього процесу: навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, 
самостійна робота студентів, практична підготовка, контрольні заходи, консультація. Існує денна і 
заочна форми навчання з можливістю переведення на заочну та поновлення на навчанні. 
         З метою задоволення ринкових потреб, покращення адаптації випускників до сучасних вимог 
передбачено дисципліни вільного вибору студента, які потребують більш детального вивчення. 
Застосовуються сучасні студентоцентровані методи навчання: дискусія, виконання індивідуальних та 
групових проектів, problem-based learning, flipped learning, scaffolding, у навчанні іноземних мов 
застосовано DDL, САLL, OLL, широкий спектр аквізиційногого індивідуального налаштування студента 
на засвоєння мови та актуалізацію його навчальної  автономії  тощо. Відповідно до результатів 
опитувань, здобувачі вищої освіти вітають введення сучасного студентоцентрованого підходу, що 
забезпечує гнучкість формування їхньої індивідуальної освітньої траєкторії.Студенти мали 
можливість відвідувати факультативні заняття з окремих іноземних мов – китайської у рамках 
педагогічної практики аспіранта кафедри з КНР, литовської у рамках участі кафедри у міжнародному 
проєкті із популяризації литовської мови (з продовженням навчання у літніх мовних школах в 
університетах Каунаса та Вільнюса).

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання 
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на ОП принципам академічної свободи
Методи навчання та викладання базуються на принципах свободи слова і творчості, поширення знань 
та інформації, проведення наукових досліджень та використання їх результатів. Забезпечується 
академічна мобільність.
Принципи академічної свободи в Університеті включають: особистісний підхід; поширення знань і 
використання результатів наукових досліджень та участь студентів в наукових конференціях; вибір 
навчальних дисциплін з врахування думки студентів (представлений перелік вибіркових дисциплін); 
використання сучасних методів навчання та досліджень – ситуативні завдання; врахування потреб 
студентів з обмеженими можливостями. Всі методи навчання побудовані на принципі діалогу, що 
залишає студенту можливість вибору власного освітнього інтересу та досягнення результату в 
тандемі з викладачем. 

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 *
Загальна інформація представлена на інтернет-сторінці програми 
(https://lingua.lnu.edu.ua/academics/bachelor/anhlijska-filolohiya) і кафедри англійської філології 
(https://lingua.lnu.edu.ua/department/kafedra-anhlijskoji-filolohiji)  із сайту університету. Студенти мають 
доступ до змісту ОП, силабусів, робочих навчальних програм до початку відповідного навчального 
семестру. 
З метою інформування студентів про цілі лекційних курсів викладач, який розробив та читає 
відповідний курс, зобов’язаний протягом першого лекційного заняття стисло описати головні цілі. 
Зміст та очікувані результати навчання висвітлюються окремо для кожного змістового модуля. У 
випадку відсутності окремих змістових модулів зміст та очікувані результати навчання вказуються 
протягом першого лекційного або практичного заняття. Для покращення взаємодії студенти 
отримують контактну інформацію викладача (електронну пошту, веб-сторінку, номер телефону), що 
дозволить погодити час для консультацій стосовно відповідної навчальної дисципліни.
У випадку написання курсових робіт на першому етапі розглядається з кожним студентом: тема 
роботи, її актуальність і структура, а також терміни виконання. Студенти мають можливість отримати 
консультації з керівником в режимі онлайн чи попередньо узгодивши час консультації на кафедрі. 

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП
Поєднання навчання і дослідження відбувається впродовж усього терміну навчання. Застосовуються 
проектні методи навчання, передбачено три курсові роботи, виконання рефератів, ессе, участь 
студентів у конференціях, конкурсах наукових робіт, написання статей та тез. Існує можливість 
академічної мобільності. 
Навчально-дослідна робота виконується у відведений розкладом за-нять навчальний час згідно 
спеціального завданню в обов’язковому порядку кожним студентом під керівництвом викладача-
наукового керівника. Основним завданням навчально-дослідної роботи є набуття студентами навичок 
самостійної теоретичної та експериментальної роботи. Студентам пропонуються на вибір теми 
курсових робіт, студент може обговорити і скоригувати тему.
Передумовою поєднання навчання та наукових досліджень студентами програми є наявність 
навчальних дисциплін «Методи наукових досліджень» і «Вступ до спеціальності».
        На факультеті іноземних мов проводиться щорічна наукова студентська конференція учасниками 
якої є і студенти ОП «Англійська мова і література».
      Поєднання навчання і дослідження базується на принципах академічної доброчесності.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють 
зміст навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній 
галузі
Викладачі регулярно оновлюють робочі програми навчальних дисциплін, силабуси освітніх 
компонентів з урахуванням наукових досягнень і сучасних практик. Науково-педагогічні працівники 
регулярно проходять стажування, в тому числі закордонні, зокрема в рамках програм Еразмус, 
Фулбрайт, DAAD, двосторонніх угод про співпрацю тощо, ознайомлюються з останніми досягненнями 
науки, беруть участь у наукових конференціях, семінарах, мають наукові публікації з відповідної 
тематики. Освітні компоненти (особливо вибіркові) регулярно оновлюються під час перегляду ОП та 
навчальних планів, враховуються побажання стейкхолдерів.

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО
Науково-педагогічні працівники регулярно беруть участь у міжнародних наукових конференціях, 
семінарах, школах (зокрема мовних). Високий рівень володіння англійською та іншими іноземними 
мовами викладачів кафедри англійської філології та студентів ОП дав їм можливість встановлювати 
міжнародні контакти, брати участь у програмах обміну, зокрема Erasmus та Fulbright. Науково-
педагогічні працівники мають наукові публікації у наукометричних базах Scopus, Web of Science, 
Sense, Ebsco, Index Copernicus тощо.  
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Інтернаціоналізацію діяльності Львівського національного університету імені Івана Франка 
регламентує «Положення про порядок реалізації міжнародних проектів, грантів та договорів» 
http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/internationa-cooperation/ та 
"Стратегії міжнародної діяльності Львівського національного університету імені Івана Франка" 
http://international.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/IFNUL_Internationalisation_Strategy_2019_Ukr.pdf
Відповідними договорами передбачено участь студентів у програмах мобільності: (Еразмус+ К1).

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

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП 
дозволяють перевірити досягнення програмних результатів навчання?
Форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють адекватно перевірити 
досягнення програмних результатів навчання. 
     Інформація щодо форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень 
здобувачів вищої освіти міститься в Положенні про організацію освітнього процесу, робочих 
програмах навчальних дисциплін, силабусах.
Для оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти в межах навчальних дисциплін 
здійснюється поточний та підсумковий контроль. Поточний контроль здійснюється протягом 
семестру. Він включає: усне та письмове опитування, експрес-тестування, оцінку роботи в малих 
групах, тестування, захист індивідуальних та групових проєктів, підготовку рефератів з окремих 
питань, модульний контроль.
Для перевірки досягнень програмних результатів навчання пропонуються різнорівневі види завдань. 
Перевірка таких робіт дозволяє оцінити здатність володіти базовими поняттями, основами теорії і 
практики у системі фахової підготовки, вміння їх застосовувати. Модульний контроль проводиться у 
формі тестів, відповідей на теоретичні питання або розв’язання практичних завдань під час 
проведення контрольних робіт, виконання індивідуальних завдань тощо. Проведення модулю 
дозволяє з’ясувати проблемні питання розглянуті попередньо, що сприяє подальшому акцентуванні 
на мало висвітлених питаннях. 
Можливість проведення самоконтролю з боку студента передбачена методичними матеріалами для 
самостійної роботи: підручниками, навчальними та методичними посібниками, конспектами лекцій 
викладача. 
Підсумковий контроль включає екзамени та заліки з урахуванням накопичених балів поточного 
контролю. 
Екзаменаційні білети зазвичай містять різнорівневі види завдань: вибір правильних відповідей із 
запропонованих, тестові запитання відкритого типу, описові завдання.
Порядок оцінювання навчальних досягнень студентів відповідно до ЄКТС визначає Положення про 
контроль та оцінювання навчальних досягнень студентів Університету.
Заміри залишкових знань студентів проводяться у системі MOODLE згідно з наказом ректора.
Отже, навчальні досягнення студентів оцінюються регулярно і об’єктивно, з використанням чітких й 
оприлюднених критеріїв виставлення оцінок та здійсненням адміністративних перевірок.

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?
Прийнято 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). 
Чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень 
здобувачів вищої освіти забезпечується єдиною прийнятою шкалою оцінювання в Львівському 
національному університеті імені Івана Франка. Здобувачі мають доступ до робочих навчальних 
програм, силабусів курсів, в яких чітко вказано вимоги до оцінювання. Усне роз’яснення форм та 
критеріїв оцінювання відбувається на першому занятті з відповідної дисципліни, де здобувачі можуть 
задати уточнюючі питання безпосередньо викладачеві.

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?
Інформація про контрольні заходи та критерії оцінювання доводиться до здобувачів вищої освіти у 
вигляді наявних силабусів і робочих навчальних програм з дисциплін до початку відповідного 
семестру, а також усно на першому занятті з відповідної дисципліни. Шкала оцінювання в 
Львівському національному університеті імені уніфікована для усіх дисциплін.
Розклад екзаменів доводять до відома викладачів та студентів не пізніше ніж за місяць до початку 
екзаменаційної сесії (пунккт 3.10 Положення про організацію освітнього процесу в Львівському 
національному університеті імені Івана Франка).

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої 
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освіти (за наявності)?
Стандарту вищої освіти на момент запровадження програми не було. Проте форма атестації 
здобувачів вищої освіти відповідає стандарту вищої освіти, прийнятому у 2019 році, і здійснюється у 
формі державних іспитів з англійської мови, другої іноземної мови та національної літератури.

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким 
чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?
Прийнято 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). 
Процедура проведення контрольних заходів розписана у силабусах, робочих навчальних програмах, 
завданнях для контрольних заходів, регулюється Положенням про організацію освітнього процесу 
(https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/education-process/) 

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування 
відповідних процедур на ОП
Передбачено різні рівні контролю за якістю освіти: самоконтроль, кафедральний, факультетський, 
ректорський. Кафедральний контроль здійснюють науково-педагогічні працівники виходячи з 
об’єктивних критеріїв оцінювання на різних етапах вивчення дисципліни у вигляді поточного та 
семестрового контролю. На ОП практикується наявність не менше двох екзаменаторів. Аспектне 
викладання іноземної мови є запобіжником необ’єктивного оцінювання. Врегулювання конфліктів 
відбувається з участю гаранта освітньої програми.
Об'єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та 
кількість питань, підрахунок результатів тощо) та відкритістю інформації про них, єдиними 
критеріями оцінки, шляхом застосування встановлених процедур і форм контролю. Можливий 
конфліктний інтересів врегульовується Положенням про організацію освітнього процесу у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf). Об’єктивність оцінювання описана в «Положенні 
про екзаменаційну комісію в Університеті» (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/reg_exam-comission.pdf). 
Для врегулювання конфліктних ситуацій в Університеті створено «Комісію з питань етики та 
професійної діяльності» (http://council.lnu.edu.ua/committees/ethics_commitee/), яка реалізує свої 
повноваження відповідно до Положення.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних 
заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП
Якщо за результатами підсумкового семестрового контролю студент одержав незадовільну оцінку, у 
нього виникає академічна заборгованість з даної дисципліни, яку можна ліквідувати повторно 
склавши семестрову атестацію.
Повторне складання екзаменів допускається не більше двох разів з кожної дисципліни: перший раз 
викладачу, другий – комісії, яка створюється за розпорядженням декана факультету у складі: 
завідувача кафедри, викладача, який проводив заняття з даної дисципліни та викладача дисципліни, 
який не проводив заняття в цій групі.
Якщо студент не ліквідував академічну заборгованість не більше ніж з трьох дисциплін впродовж 
семестрового контролю за погодженням із кафедрою студент може пройти повторне навчання 
дисципліни. Порядок повторного навчання вказано в «Положенні про порядок проходження 
повторного навчання (організацію освітнього процесу)»  (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/02/reg_repeated_cources.pdf). Випадків застосування відповідних правил на ОП не 
було.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на 
ОП
Порядок оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів  урегульований 
статутом Університету. Зокрема передбачені апеляційні комісії.
Процедура апеляції проводиться за вмотивованою заявою студента на ім'я декана факультету, який 
скликає апеляційну комісію.
До складу апеляційної комісії входять: голова – декан факультету, заступник декана, в якому 
навчається студент, завідувач кафедри, за якою закріплена дисципліна, викладач кафедри, який 
читає відповідну дисципліну, але не брав участь в проведенні цього семестрового контролю, та 
представник ради студентського самоврядування. 
Апеляція має бути розглянута на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного дня після її 
подання. Студент, який подав апеляцію, має право бути присутнім при розгляді своєї заяви. 
По завершенні розгляду апеляційної справи комісія на закритому засіданні проводить обговорення 
його результатів та приймає відповідне рішення. 
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Суперечливі питання щодо оцінок, які одержані на державних екзаменах розглядаються Державною 
екзаменаційною комісією. Прикладів застосування відповідних правил не було.

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної 
доброчесності?
Політика, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності містяться у Положенні про 
забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному університеті ім. Івана Франка 
(http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf). Прийнято Кодекс 
академічної доброчесності Львівського національного університету імені Івана Франка.

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?
Відбувається перевірка на плагіат письмових робіт студентів, зокрема курсових. За поданням декана 
призначають відповідальну особу, яка забезпечує технічну перевірку робіт на наявність плагіату у 
відповідних підрозділах. Організацію перевірки робіт щодо наявності плагіату здійснює завідувач 
кафедри.
       З метою протидії академічній недоброчесності проводяться регулярні нагадування здобувачам 
вищої освіти про недопустимість плагіату. Зокрема, проводяться для студентів перших курсів дні 
(тижні) академічної доброчесності, читання спеціальних курсів; впроваджено в освітню програму 
компоненти, які забезпечують набуття учасниками освітнього процесу відповідних компетентностей. 
Здобувачі вищої освіти та працівники підписують декларацію про дотримання академічної 
доброчесності. На ОП поширена практика формування завдань для навчальних робіт з 
використанням педагогічних інновацій, що сприяють розвитку творчого підходу здобувачів вищої 
освіти до їхнього виконання, зокрема проєктно-орієнтоване навчання.

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?
ЗВО популяризує академічну доброчесність насамперед через імплементацію цієї політики у 
внутрішню культуру якості. Прийнято Кодекс академічної доброчесності Львівського національного 
університету імені Івана Франка. Здобувачі вищої освіти та працівники підписують декларацію про 
дотримання академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана Франка. 
Популяризація академічної доброчесності здійснюється на основі прикладів з-за кордону, заохочуючи 
інновативність, креативність, індивідуальне самовираження.

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади 
відповідних ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП
У випадку виявлення порушення академічної доброчесності ЗВО приймає відповідні технологічні 
рішення як інструменти протидії порушенням академічної недоброчесності, прийнято Кодекс 
академічної доброчесності Львівського національного університету імені Івана Франка. Створена 
Комісія з питань етики та професійної діяльності Вченої ради Університету розглядає справи щодо 
порушення академічної доброчесності учасником освітнього процесу. До основних видів академічної 
відповідальності здобувачів вищої освіти належать: повторне проходження оцінювання (контрольна 
робота, іспит, залік тощо); повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої 
програми; відрахування із закладу вищої освіти; позбавлення академічної стипендії; позбавлення 
наданих закладом вищої освіти пільг з оплати за навчання; призначення додаткових контрольних 
заходів (додаткові індивідуальні завдання, додаткові контрольні роботи, тести тощо);повідомлення 
батькам чи іншим особам (фізичним або юридичним), які здійснюють оплату за навчання; внесення до 
реєстру порушників академічної доброчесності. На ОП практикується анулювання оцінки за завдання, 
здобувачі вищої освіти проходять перездачу у встановленому порядку.

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?
Під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх професіоналізму 
через врахування відповідної академічної та професійної кваліфікації, досвіду роботи, рейтингу 
викладачів (з урахуванням опитувань студентів), на основі звіту з наукової, навчально-методичної та 
організаційної роботи. Враховується спроможність викладача забезпечити викладання відповідно до 
цілей ОП. Процедури конкурсного відбору є прозорими і здійснюються на основі положення 
Львівського національного університету імені Івана Франка про проведення конкурсу на заміщення 
вакантних посад (http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/personnel). 

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
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організації та реалізації освітнього процесу
Потенційні роботодавці залучені до розробки та покращення змісту ОП. Проводиться консультування 
з роботодавцями, зокрема через участь у семінарах, розширених засіданнях кафедри, вченої ради 
факультету, університету. Укладені угоди про проходження практики, стажування та можливого 
працевлаштування випускників Львівського національного університету імені Івана Франка. 
Роботодавці надають відгуки та рекомендації на освітню програму. Зокрема, залучено тренера НУШ 
до проведення семінару з методики викладання англійської мови у НУШ. Сертифікований 
екзаменатор CELTA також провів семінар на тему міжнародного іспиту для вчителів англійської мови. 
Викладачі кафедри англійської філології залучають здобувачів до роботи в агенціях іноземних мов: 
«Руна», «Prime Language Club» та ін.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних 
занять на ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців
До аудиторних занять залучають носіїв мови, професіоналів-практиків, фахівців з-за кордону за 
запрошенням гаранта освітньої програми. Зокрема, аудиторні заняття проводить директор Агенції 
іноземних мов «Руна» Дячук Н.О., яка є сертифікованим екзаменатором CELTA. 

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть 
конкретні приклади такого сприяння
Професійний розвиток викладачів забезпечує можливість участі в міжнародних стажуваннях, існує 
мотиваційний фонд.
Викладачі ОП проходили на конкурсній основі стажування за програмами Еразмус, Фулбрайта, DAAD 
тощо.

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності
ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності, науково-педагогічні працівники регулярно 
проходять стажування, беруть участь у програмах обміну на конкурсній основі,проводяться 
методичні майстер-класи, семінари та воркшопи. Існує мотиваційний фонд, який дає можливість 
відзначати кращих науково-педагогічних працівників.

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?
       Фінансові ресурси ОП формуються за рахунок коштів державного бюджету на умовах державного 
замовлення на оплату послуг з підготовки фахівців, наукових і науково-педагогічних кадрів та за 
рахунок інших джерел, не заборонених законодавством, з дотриманням принципів цільового та 
ефективного використання коштів, публічності та прозорості у прийнятті рішень. 
      Матеріально-технічні ресурси забезпечують досягнення цілей ОП: ЛНУ ім. Івана Франка має 
спортивний комплекс, бібліотеку, гуртожитки, відкритий простір та ін. На факультеті іноземних мов є 
комп’ютерне обладнання, мультимедійна техніка, проектори, підключення до інтернет-мережі, 
лінгафонний кабінет, аудіо- та відеотехніка, бібліотеки іноземних мов. За останні роки відбулися 
значні зміни в функціональних пріоритетах бібліотеки, що пов’язано з активним впровадженням 
нових засобів обміну інформацією, створенням власних інформаційних ресурсів, автоматизацією 
бібліотечних процесів, організацією доступу користувачів до електронних баз даних, зокрема Scopus 
та Web of Science.  Матеріально-технічна база підтримується на рівні, необхідному для досягнення 
очікуваних результатів навчання. 
         Навчально-методичне забезпечення ОП відповідає вимогам компетентісного підходу до 
результатів навчання й систематично оновлюється. Навчання проводиться в системі Moodle, існує 
мобільний додаток ЛНУ ім. Івана Франка. Створено умови для дослідження й інновацій.

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?
Санітарно-технічний стан усіх приміщень, навчально-лабораторних аудиторій відповідає вимогам 
чинних норм і правил експлуатації. У них забезпечується необхідний тепловий, санітарний та 
протипожежний режим. Випадків порушень та травмувань не зафіксовано. Всі будівлі та споруди 
відповідають даним технічних паспортів та санітарно-технічним вимогам. Інженерною службою 
постійно контролюється технічний стан будівель та споруд, до цієї роботи також залучаються 
спеціалізовані організації. Обов’язково здійснюється систематичний контроль за санітарним станом 
усіх корпусів, гуртожитків, їдальні, буфетів та ін. Постійно проводиться профілактична, 
роз’яснювальна робота щодо поведінки у разі виникнення ситуацій, які загрожують безпеці та 

Сторінка 17



здоров’ю студентів та працівників університету. Проводяться інструктажі з питань техніки безпеки та 
охорони праці. Проводиться медогляд усіх студентів з наступним розподілом їх на групи динамічного 
нагляду. Діє психологічна служба університету, куди можна звернутися за телефоном довіри. В ЛНУ 
ім. Івана Франка створені всі умови для діяльності різноманітних студентських об'єднань, клубів, 
занять художньою самодіяльністю, спортом.

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та 
здоров’я здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?
Санітарно-технічний стан усіх приміщень, навчально-лабораторних аудиторій відповідає вимогам 
чинних норм і правил експлуатації. У них забезпечується необхідний тепловий, санітарний та 
протипожежний режим. Випадків порушень та травмувань не зафіксовано. Всі будівлі та споруди 
відповідають даним технічних паспортів та санітарно-технічним вимогам. Інженерною службою 
постійно контролюється технічний стан будівель та споруд, до цієї роботи також залучаються 
спеціалізовані організації. Обов’язково здійснюється систематичний контроль за санітарним станом 
усіх корпусів, гуртожитків, їдальні, буфетів та ін. Постійно проводиться профілактична, 
роз’яснювальна робота щодо поведінки у разі виникнення ситуацій, які загрожують безпеці та 
здоров’ю студентів та працівників університету. Проводяться інструктажі з питань техніки безпеки та 
охорони праці. Проводиться медогляд усіх студентів з наступним розподілом їх на групи динамічного 
нагляду. Діє психологічна служба університету, куди можна звернутися за телефоном довіри. В ЛНУ 
ім. Івана Франка створені всі умови для діяльності різноманітних студентських об'єднань, клубів, 
занять художньою самодіяльністю, спортом.

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?
Комунікація зі студентами ОП будується таким чином, щоб долучати їх до самостійних висновків, 
зробити співучасниками процесу підготовки, пошуку і знаходження рішення щодо запропонованого 
питання. Тому процес формування здобувачів відбувається за таких педагогічних умов: застосування 
особистісно-орієнтованого підходу в навчанні; моделювання реальних професійних умов спілкування; 
підбір навчальних завдань і вправ, спрямованих на підвищення комунікативної активності студентів; 
зняття напруги та створення умов відкритості, доброзичливості та комунікабельності в процесі 
спілкування зі студентами. Організаційну підтримку здійснюють деканати, адміністрація 
університету. Основним джерелом інформації є сайт університету, на якому регулярно оновлюється 
інформація, яка доступна також англійською мовою. Існує Відділ інформаційного забезпечення. 
Навчання здійснюється на платформі Moodle, а також застосовується мобільний додаток ЛНУ ім. Івана 
Франка для інформаційного забезпечення ОП. Консультативну і соціальну підтримку забезпечують 
студентський відділ, який координує процедури призначення та позбавлення академічних і 
соціальних стипендій (https://studviddil.lnu.edu.ua/pro-nas/), існує стипендіальна комісія, Первинна 
профспілкова організація студентів (http://ppos.lnu.edu.ua/.
Координаторами надання освітньої, організаційної, консультативної та соціальної підтримки і 
інформації виступають деканати факультетів, які забезпечують централізоване надання довідок (у 
тому числі з інших служб, відділів університету), що реалізовують методисти деканату. 
Інформація до студентів може доноситися також через старостати, з використанням інформаційної 
дошки, сайту факультету, соціальних мереж.
В Університеті діє також Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, що 
є складовою громадського самоврядування, яке сприяє розвитку науки, зростанню зацікавленості до 
наукової роботи у молодіжному середовищі, забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються 
та/або працюють у питаннях наукової діяльності, сприяє підтримці наукових ідей, інновацій та обміну 
знаннями і у своїй діяльності керується положенням (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/reg_research_society.pdf)
Особливу соціальну підтримку отримують здобувачі вищої освіти діти-сироти і діти, позбавлені 
батьківського піклування, особи з їх числа, а також студенти, які в період навчання у віці від 18 до 23 
років залишилися без батьків, здобувачі з інвалідністю І, ІІ групи. Університет звільняє від оплати за 
проживання в гуртожитках здобувачів, які належать до цієї категорії. http://studviddil.lnu.edu.ua/ 

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)
В ЛНУ ім. Івана Франка є ліфти, мобільні пандуси для входу, в’їзду осіб з обмеженою рухливістю, 
нанесене попереджувальне маркування перед сходами, приміщення пристосовані для осіб з 
особливими освітніми потребами. Проводяться відповідні заняття з лікувальної фізкультури; діє 
кабінет психологічної допомоги, де студенти мають змогу працювати з психологом або відпочити; діє 
система використання дистанційних технологій (навчання через Moodle та мобільний додаток ЛНУ ім. 
Івана Франка), де створено дистанційні курси, в яких студенти отримують інформаційні матеріали, 
методичні вказівки до практичних і лабораторних занять, завдання на самостійну роботу, проходять 
тестування. Здобувачі з особливими потребами мають право на індивідуальний навчальний план, 
отримання перерви у навчанні тощо.
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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?
Згідно зі Статутом учасники навчального процесу повинні  дотримуватись моральних та етичних норм 
поведінки в академічному середовищі. У ЗВО існує Положення про комісію з питань етики та 
професійної діяльності (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_ethics-comission.pdf). 
Конфліктні ситуації врегульовуються на рівні кафедри, деканату (заступник декана з виховної 
роботи), загальноуніверситетському університету рівні (проректор з виховної роботи). Діє гаряча лінія 
під час сесії стосовно випадків корупції. Призначено уповноважену особу з питань запобігання та 
протидії корупції. 

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 періодичного перегляду ОП регулюються 
положенням Львівського національного університету про забезпечення якості освіти: 
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/03/Proekt-Polozhennya-pro-zabezpechennya-yakosti.pdf 
 та в Положенні про Центр забезпечення якості освіти Львівського національного університету імені 
Івана Франка http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/reg-education-quality.pdf 

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були 
внесені до ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?
Перегляд ОП здійснюється регулярно (кожного року) з метою врахування нормативних документів, 
динамічного потенціалу кадрового забезпечення спеціальності, з метою осучаснення компонентів 
навчання та з урахуванням побажань та зауважень заінтересованих стейкхолдерів, тенденцій ринку 
праці тощо. Основні зміни стосуються перегляду вибіркових дисциплін та розподілу ЄКТС. 
Останній перегляд ОП пов'язаний з укладенням стандарту вищої освіти за спеціальністю 035 
“Філологія” галузі знань 03 “Гуманітарні науки” для першого (бакалаврського рівня) вищої освіти, 
затвердженого наказом  Міністерства освіти і науки України № 869 від 20.06.2019 р. та введеного в 
дію з 2019/2020 навчального року.

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
Враховується активна позиція органів студентського самоврядування, які беруть участь в засіданнях 
кафедр, вченої ради факультету, університету тощо і мають право голосу. Здобувачі вищої освіти 
проходять опитування, де подають свої пропозиції. 
 

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього 
забезпечення якості ОП
Представники студентського самоврядування мають право голосу, внесення зауважень та пропозицій 
при розроблені та ухваленні ОП, вони є членами вченої ради факультету та університету, 
організовують анкетування здобувачів вищої освіти.

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 залучені до періодичного перегляду ОП та її удосконалення, приведення до міжнародних 
норм та до задоволення сучасних вимог ринку праці, зокрема в сфері освіти. Відбуваються формальні 
та неформальні зустрічі з роботодавцями, які підтверджують відповідні протоколи розширених 
засідань кафедри. На зустрічах збирається інформація про задоволення роботодавців рівнем 
випускників ОП та відбувається дискусія щодо освітніх компонентів, результатів навчання та цілей 
ОП, визначаються тенденції розвитку спеціальності, конкурентоспроможність випускника на ринку 
праці. Роботодавці надають відгуки на ОП. Зокрема, на останньому розширеному засіданні кафедри 
було запропоновано ввести спеціальний вибірковий ОК з методики викладання англійської мови в 
НУШ.

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
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працевлаштування випускників ОП
На кафедрі англійської філології практикується збирання, аналіз та врахування інформації про 
кар’єрний шлях випускників ОП «Англійська мова і література». Випускники добровільно подають 
дані про працевлаштування. Значна частина випускників стає роботодавцями та стейкхолдерами 
програми. Відбуваються формальні та неформальні зустрічі з випускниками ОП задля моніторингу 
ринку праці, підтримання зв’язків, отримання побажань та рекомендацій стосовно якісного 
наповнення ОП. Започатковано асоціацію випускників ОП з відповідною сторінкою у соціальних 
мережах.

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?
В результаті опитування здобувачів вищої освіти були виявленні побажання щодо покращення 
матеріально-технічного забезпечення та  оновлення окремих компонентів освітньої програми. 
Запропоновано проєкт ОП на наступний рік з урахуванням усіх побажань.

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?
Результати зовнішнього забезпечення вищої освіти взято до уваги під час удосконалення ОП. 
Зокрема, під час останньої акредитації було рекомендовано збільшити кваліфікаційний рівень 
науково-педагогічних кадрів, які забезпечують ОП. З 2017 р. гарант освітньої програми має вчене 
звання професора кафедри англійської філології.  За останні 5 років 10 членів (аспірантів) кафедри 
англійської філології стали кандидатами філологічних наук за спеціалізацією 10.02.04 – германські 
мови. 

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур 
внутрішнього забезпечення якості ОП?
Учасники академічної спільноти входять у склад проектної, робочої та групи забезпечення ОП. Вони 
безпосередньо залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП і несуть за неї 
відповідальність. ОП обговорюється на засіданнях кафедр, методичній та вченій раді факультету, 
вченій раді університету з винесенням відповідних рішень. Існує культура якості в академічній 
спільноті.

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти
Розподіл повноважень між різними структурними підрозділами Львівського національного 
університету імені Івана Франка документально підтверджений у Положенні про внутрішню систему 
забезпечення якості освіти (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/03/Proekt-Polozhennya-pro-
zabezpechennya-yakosti.pdf). 

9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? 
Яким чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?
Права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу регулюються Статутом Львівського 
національного університету імені Івана Франка (http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-
tomorrow/documents/institutive-documents/), 
Правилами внутрішнього розпорядку (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2015/08/office_regulations.pdf) , 
контрактом здобувача вищої освіти, 
документами про організацію навчального процесу, оприлюдненими на сайті університету 
(http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/education-process).

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

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

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?
До сильних сторін програми належать:
згідно з результатами опитування здобувачів вищої освіти професіоналізм та віддача викладачів, які 
викладають на ОП.
Особливістю ОП є вивчення першої іноземної мови сфокусоване на  аспектному викладанні із 
змінністю набору аспектів та їхньої пріоритетності на різних курсах, органічному поєднанні окремих 
аспектів із відповідними вибірковими предметами практичного спрямування стрижнево-
спеціалізованої конфігурації, які націлені на посилення відповідних сформованих компетентностей 
студентів, теоретичними мовознавчими дисциплінами, які залучають основоположні та новаторські 
знання із відповідних предметних сфер та поєднані із низкою розширювальних вибіркових дисциплін, 
співставна з першою іноземною мовою сітка годин для другої іноземної мови, повноцінна педагогічна 
практика, курсові роботи з методики викладання першої іноземної мови, мовознавства та 
літературознавства, наскрізна програма вивчення національної літератури поєднана з окремими 
вибірковими дисциплінами та  аспектами вивчення першої мови, формати отримання практичної 
перекладацької підготовки на заняттях та в позааудиторний час, залучення аквізиційних 
можливостей студентів до широкого функціонального середовища першої мови.

Слабкі сторони ОП:
Згідно з опитуванням здобувачів вищої освіти до слабких сторін ОП належить недостатнє 
матеріально-технічне забезпечення, зокрема кількість і площа задіяних аудиторій, незручний розклад 
(навчання в дві зміни), недостатність комп’ютерного обладнання тощо. 
До поки що слабких сторін програми належить потреба урізноманітнення професійних практик 
студентів,  інституційна можливість педагогічної  практики  студентів у ширших хронологічних 
рамках,  запровадження  перекладацьких та комунікативних практик, можливість посилення 
педагогічної практики студента у мовних школах, уведення практики з другої мови. 
Заслуговує на увагу проблема ширшого залучення здобувачів до наукової роботи.  

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО 
планує здійснити задля реалізації цих перспектив?
Перспективи розвитку ОП бачимо у:
розширенні проблематики  змістових модулів  предметів сучасним перспективним наповненням, 
інтеграції новітніх елементів  лінгводидактики до аудиторних занять та  самостійної роботи 
студентів, технізації самостійної роботи студентів, активізації аквізиційного потенціалу OLL  та  
широкого досвіду читання текстів під час самостійної роботи студентів із належною звітністю та 
пропорційним загальному модусу оцінюванням, закріпленні статусу вибіркової (німецька, французька, 
іспанська мови)  дисципліни за другою іноземною мовою, запровадженні до ОП третьої іноземної 
мови (як перехідної вибіркової дисципліни із ширшого переліку мов (слов'янських, східних, а також, 
можливо, рідкісних мов), консолідації змінних частин окремих вибіркових дисциплін та переведенні їх 
у нормативні курси, активізації роботи із укладання корпусу студентських текстів, створенні 
платформи англомовного спілкування студентів, зміні формату курсової роботи та студентської 
наукової конференції, залученні потенціалу навчальної драми до просодичної підготовки студентів, 
переводі підсумкової державної атестації з першої та другої іноземної мови та національної 
літератури у формат єдиного державного іспиту, удосконаленні та часовому розширенні педагогічної 
практики, реалізації положень про неформальну, інформальну та дуальну освіту, покращенні 
матеріально-технічного забезпечення, збільшенні аудиторного фонду, ширшому залученні іноземних 
фахівців, а також роботодавців до виконання спільних освітніх проєктів.

 
 
          
  

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

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

Сторінка 22



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

політологія навчальна 
дисципліна

9024polytology.pdf zerdL4PCYaEKi3M1wQNewtJwmdYxf4OipX7A2uWD7S8= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, 
Office365

методика навчання 
іноземної мови

навчальна 
дисципліна

9024methodology.pdf /ieF7y3mVgmRWi2xKiK2w+m6gRoxQTPPcnle9UYgB1Y= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, 
Office365

теоретична граматика навчальна 
дисципліна

9024theoryofgrammar.pdf tXIZz9cZJN3IAtJ7l0gstx9DGlUN26AFebsVYtUmb8M= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, 
Office365

педагогіка навчальна 
дисципліна

9024pedagogy.pdf 5kBU5zDZgZ0dCd8lyyC7d+uiohd1/6+UxEV3HjpaPFE= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, 
Office365

теоретичні основи другої 
іноземної мови 
(лексикологія, 
лінгвокраїнознавство)

навчальна 
дисципліна

9024linguo2.pdf JsBpj6yn0cQsSupNsPxOOBsLu0F6j2MFBCsPMRdfql8= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, 
Office365

національна література навчальна 
дисципліна

9024Englishliterature.pdf nw78qGUrmqh3zMBYIEBUKw5/GHHpydV84CfrMBEXtV8= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, 
Office365

теорія і практика 
перекладу

навчальна 
дисципліна

9024translation.pdf lyDvQVeXsgxVGYfBfONRTATnr7THRPQZRJBuFmqiCqo= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, 
Office365

історія мови навчальна 
дисципліна

9024historyofenglish.pdf /5BMhlFEpI8jumWXXvVqJdk+bPdh+6ILCC3oJncPYsc= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, 
Office365

стилістика навчальна 
дисципліна

9024stylistics.pdf 8OmWIfl2Fs+TVBfZKPJSf0VbQSbO0PdUaX0W+Y6psF4= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, 
Office365

філософія навчальна 
дисципліна

9024philosophy.pdf k0wvikQjUX1LDE4My3LOBDxpm5CdAJ57UAIGXvxag8g= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, 
Office365

лінгвокраїнознавство 
країн першої іноземної 
мови

навчальна 
дисципліна

9024linguo.pdf MWRsy5z7iUAUoYxMDgpR5sjIlFUAkZhqRG9g5BjWZu8= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, 
Office365

педагогічна практика навчальна 
дисципліна

9024practice.pdf OzVinuxTyoyAxeYlYl3DnS8ctD+qXaEfqemUdKN1aSQ= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, 
Office365

лексикологія навчальна 
дисципліна

9024lexicology.pdf cFZjFkyBw4aZQUudYiyPFIHq8Okq/rvZb6MADBTxEuE= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, 
Office365

історія української 
культури

навчальна 
дисципліна

9024culture.pdf mqaIlT644UJDKiuVRlBfgtD6ZJmAiigib44CF8P27KM= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, 
Office365

фізвиховання (денна 
форма навчання)

навчальна 
дисципліна

9024physicaleducation.pdf eF71YZboimUomCR8pLj92kHgzJkfa/ZO7S/67QUClk0= Спортивний комплекс

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

навчальна 
дисципліна

9024bgd.pdf c6bj9CLqMN8WSqiv26Hrg7K4NL7ysvXHFE2WJ4eiA0E= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, 
Office365

українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

навчальна 
дисципліна

9024Ukrainian.pdf SyfvBS+SvI1XJhFEbMtObdkP4Tb4kBIlc5ABIi9OY4s= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, 
Office365

історія України навчальна 
дисципліна

9024history.pdf uKGysr8sICbzbMdNfM8og+b+2CvHi5lqMnePB/roDtg= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, 
Office365

історія світової літератури навчальна 
дисципліна

9024worldliterature.pdf +rsQFEeHLel5xaxFBdCvalYbDyKoRrjk18WZxU+i5Ng= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, 
Office365

латинська мова навчальна 
дисципліна

9024latin.pdf DyUak90ZnL+xNN/y2gVQ90o71XStDTjxj44UcCRO+6g= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, 
Office365

друга іноземна мова навчальна 
дисципліна

9024secondlanguage.pdf n20s3p1nJ/DIzeIT3/VGjvUh5J06p0r65C5xRAAqh1k= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, магнітофон, доступ до 
інтернету, Office365

перша іноземна мова навчальна 
дисципліна

9024english.pdf DOZqiEUtj/JuR+HeE73wBh3GO4BtY97oRAJNyRZAiqU= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, магнітофон, доступ до 
інтернету, Office365

вступ до 
літературознавства

навчальна 
дисципліна

9024literaturestudies.pdf hb2mKSrV3eIqtv+e1cGSvSAmFYy73OxLkmpnK51jGDw= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, 
Office365

вступ до мовознавства навчальна 
дисципліна

9024linguistics.pdf Vx6Gdp6/YKhXvE/mjWC6DjZreIdNt1eSY3n84ah3dZM= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, 
Office365

вступ до спеціальності навчальна 
дисципліна

9024introtospeciality.pdf maGmuLLXHFRQo2KQ4KHvjpNEgksg5TT7e2rwqS+ScVI= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, 
Office365

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

навчальна 
дисципліна

9024worksafety.pdf d4QHDu5XLpMZdVEuWv39u0kawh7w46oGks2U/F2bBS0= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету, 
Office365

 
* 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 

Обґрунтування



на ОП 
84835 Рядська 

Розанна 
Іванівна

Асистент 0 перша іноземна мова Кафедра англійської філології
Кваліфікація:
Львівський державний університет ім.І.Франка (Диплом 
спеціаліста з відзнакою, Серія КЖ, № 900714, виданий 
29.06.1993), спеціальність/кваліфікація «Романо-германські 
мова та літератури
/Філолог. Викладач англійської, французької мов та 
літератури».
Стаж:26р.
Обгрунтування:
Публікації: 
1. Рядська Р.І. Перформативні дієслова на позначення спонуки
як засіб модалізації висловлення в англійській мові / 
Р.І.Рядська  // Науковий вісник Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: 
«Філологічні науки» (мовознавство): Збірник наукових праць. –
Дрогобич, 2017. - №8. – Том 2. – С.78-82.
2. Рядська Р.І. Синкретизм перформативних висловлень в 
англійській мові / Р.І.Рядська // Південний архів. Філологічні 
науки: Збірник наукових праць. Випуск LXXII, Том II. – Херсон :
Видавництво ХДУ, 2018. – С.73-78.
3. Рядська Р.І. Асертивні дієслова як засіб вираження 
епістемічного модусу висловлення в англійській мові / 
Р.І.Рядська // Наукові записки Національного університету 
«Острозька академія»: серія   «Філологія». Острог : Вид-во 
НаУОА, 2018. Вип. 1(69), ч. 2, березень. - С. 125–128.

349737 Кость Ганна 
Мирославівна

Доцент кафедри 
французької 
філології

0 друга іноземна мова кафедра французької філології факультету іноземних мов
Львівського національного університету імені Івана Франка
Кваліфікація:
Львівський ордена Леніна державний університет імені Івана
Франка; 1979 рік; Романо-германські мови та література; 
Філолог. Викладач, перекладач французької мови
Кандидат філологічних наук; Доцент кафедри французької 
філології
Стаж:33рю
Обгрунтування:
Кандидатська дисертація:10.02.05 – романські мови; 1992 рік;
«Лінгвостилістичні засоби вираження ідеї праці у творчості 
Ромена Роллана (на матеріалі роману-епопеї «Жан-Крістоф»
та роману «Кола Брюньон»)»;

Посібники:
1.Кость Г.М. La stylistiaue françqise=Стилистика французької
мови : навч. посібник / Ганна Кость. – Львів : ЛНУ імені Франка,
2017. – 254 с. (ISBN 978-617-10-0276-0)
2.Вачинич Л., Кость Г. Французька мова: навчальний посібник
для студентів факультету журналістики. – Львів : ПАІС, 2014. –
176 с. (ISBN 978-617-7065-18-9)
 
Міжнародна конференція «Минуле і сучасність: зустріч ідей».
До 125-річчя французької філології у Кракові (Польща), 28-29
травня 2017 р.
Міжнародна конференція «На перехресті значень». Інститут
романської філології Вроцлавського університету (Польща),
25-26 вересня 2017 р. 

147127 Домбровський 
Маркіян 
Богданович

Доцент 0 латинська мова кафедра класичної філології 
кваліфікація:
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.
 
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)».
Доцент кафедри класичної філології, атестат доцента АД №
002344 від 23.04.2019.
стаж: 17р.
Обгрунтування:
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).

71961 Олійник Люба 
Рудольфівна

Асистент 0 латинська мова кафедра класичної філології Львівського національного 
університету імені Івана Франка
кваліфікація:
Диплом    Г-ІІ № 189081 від 30.06.1983, Львівський 
національний університет ім. Івана Франка, 1983 р. 
Спеціальність: «класична філологія», кваліфікація: філолог, 
викладач класичних та німецької мов.
.Стаж: 32р.
Обгрунтування:
Посібники:

«LecturaLatina».Навчальний посібник–Львів, 2008. -200с 
Л.В.Мисловська, Співавтор
Латинська мова та основи юридичної термінології. Підручник
для студентів юридичних факультетів вищих навчальних 
закладів.- 2015.-280с.
Латинська мова.
Синтаксис. Підручник для студентів гуманітарних факультетів
вищих навчальних закладів. –Львів: ЛНУ   ім.Івана Франка, 
2018. - 204с.

111708 Яремчук 
Вікторія 
Володимирівна

Асистент 0 історія світової 
літератури

кафедра світової літератури, факультет іноземних мов
Кваліфікація:
Диплом магістра з відзнакою
ВК № 35282884
30 червня 2008 р.
Львівський національний університет імені Івана Франка
спеціальність:   англійська мова та література
кваліфікація:   магістр філології, 
викладач англійської і німецької мов та світової літератури

Науковий ступінь:
кандидат філологічних наук, рік захисту – 2014, тема 
дисертації: «Міфопоетичні моделі світу в творчості предс-
тавників літературного гуртка 
«Інклінгів»»
10.01.04 – література зарубіжних країн. Диплом кандидата 
наук
ДК № 026040
10 жовтня 2014 р. спеціальність:   література зарубіжних 



країн
Стаж:9р.
Обгрунтування:
Публікації:
1.Яремчук В. Трансформація жанру видіння: від Вільяма 
Блейка до Чарльза Вільямса / Вікторія Яремчук // Вісник 
Львівського університету : збірник наукових праць. – Випуск
18. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. –
Серія іноземні мови. – С. 305–314.
2.Яремчук В. Філософсько-релігійні та міфологічні принципи
творчості гуртка «Інклінгів» / В. Яремчук // Від бароко до 
постмодернізму : [зб. наук. пр.] / редкол. : Т. М. Потніцева 
(відп. редактор) [та ін.]. – Дніпропетровськ : Вид-во 
Дніпропетр. нац. ун-ту, 2011. – Вип. XV. – С. 235-240.
3.Yaremchuk, Viktoriia. The Evolution of the Hero in C.S. Lewis The
Space Trilogy. ABSTRACTS OF CONFERENCE PRESENTATIONS // 
Revolution, evolution and endurance in the English language and
Anglophone literature and culture, at the Institute of English 
Studies, University of Rzeszow, November 12-13, 2015. – Р. 24.
4.Яремчук В. Християнська міфологія середньовічного зразка
в творчості “Інклінгів”. – Науковий збірник на пошану пам’яті
Галини Рубанової. – Львів, УАД, 2016. – с. 125-135.
5.Яремчук В. Дерево як дім в “легендаріумі” Дж.Р.Р. Толкіна /
В. Яремчук // Сучасні літературознавчі студії. У просторі 
наукового пошуку В.І. Фесенко. Збірник наукових праць. Вип.
13. Гол. ред. Н.О. Висоцька. – К. : Вид. Центр КНЛУ, 2016. – С.
607-615

62929 Поліщук Надія 
Юріївна

Доцент 0 вступ до 
літературознавства

кафедра світової літератури, факультет іноземних мов
кваліфікація:
Диплом спеціаліста з відзнакою
ЛН ВЕ № 000619
30 червня 1997 р.
Львівський державний університет імені Івана Франка
спеціальність:   українська мова та література
кваліфікація:   філолог, викладач української мови та 
літератури

Диплом спеціаліста про перепідготовку
ДСК № 080372
04 лютого 2005 р.
Львівський
національний університет імені Івана Франка
кваліфікація:   філолог, викладач англійської мови та 
літератури

Науковий ступінь:
кандидат філологічних наук,
рік захисту – 2001,
тема дисертації: «Трансформація міфологеми Агасвера в 
західноєвропейській літературі ХІХ–ХХ століть»
10.01.04 – література зарубіжних країн
Диплом кандидата наук
ДК № 010845
13 червня 2001 р.
спеціальність:   література зарубіжних країн

Вчене звання:
доцент кафедри світової літератури,
рік присвоєння – 2009.

Атестат доцента
12ДЦ № 022510
19 лютого 2009 р.
Стаж: 16р
Обгрунтування:
1. Флористичні світи модерністичної жіночої прози: Дороті 
Річардсон, Вірджинія Вулф, Дарія Віконська // Іноземна 
філологія. Укр. наук. збірник. Л.: ЛНУ ім. Івана Франка. 2017.
Вип. 130. – С. 154-167.
2. Гра почуттів у часі музичної гри: Magister et Discipulus // 
Музична фактура літературного тексту. Інтермедіальні студії /
За ред.. С. Маценки. – Л.: Апріорі, 2017. – С. 125-139.
3. Безіменна. Антологія американської малої жіночої прози /
Упорядкування, передмова, анотації / Надія Поліщук. – Львів:
Кальварія, 2012. – 224 с. 
4. Конструювання моделі жіночої ідентичності в 
американській малій прозі кінця ХІХ – початку ХХ століття //
Мова і культура (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім 
Дмитра Бураго, 2011. – Вип. 14. – Т. І (147). – С. 361-369. 
5. Константи ідентичнісного буття в американській жіночій 
малій прозі останньої третини ХХ століття // Наукові праці: 
науково-методичний журнал. – Т. 164. – Вип. 152. Філологія.
Літературознавство. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 
2011. – С. 93–97.
Особливості наративу дитячого сприйняття в романах 
Шарлоти та Емілі Бронте (“Джейн Ейр” і “Грозовий Перевал”)
// Іноземна філологія. Укр. наук. збірник. Л.: ЛНУ ім. Івана 
Франка. 2007. Вип. 119 (2). – С. 200-207. 

99117 Яремко Зіновій 
Михайлович

Завідувач кафедри 0 охорона праці 
(основи охорони 
праці та охорона 
праці в галузі)

кафедра безпеки життєдіяльності
Кваліфікація:
Львівський національний університет імені Івана Франка,
рік закінчення – 1971 р.,
спеціальність – 
«Основні процеси хімічного виробництва і хімічна 
кібернетика»,
кваліфікація – «Інженер
хімік-технолог».
Диплом У № 882490 від 19.06.1971 р.

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).

Професор кафедри радіоелектронного матеріалознавства.
(Атестат професора ПР АР № 000695 від 20.03.1996 р., рішення
МОН України від 20.03.1996 р.).
Стаж:40р.
Обгрунтування:
Навчальні посібники:
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.)

141746 Сенчук Ірина 
Анатоліївна

Доцент 0 національна 
література

кафедра світової літератури, факультет іноземних мов
кваліфікація:
Диплом спеціаліста з відзнакою
ЛК ВЕ № 000294
30 червня 1999 р.



Львівський державний університет імені Івана Франка
спеціальність:   англійська мова та література
кваліфікація:   філолог, викладач
англійської мови та літератури

Науковий ступінь:
кандидат філологічних наук,
рік захисту – 2012,
тема дисертації: «Міфопоетика Вільяма Б. Єйтса»
10.01.04 – література зарубіжних країн
Диплом кандидата наук
ДК № 012179
1 березня 2013 р.
спеціальність:   література зарубіжних країн

Вчене звання:
доцент кафедри світової літератури,
рік присвоєння – 2014.
Атестат доцента
12ДЦ № 040852
22 грудня 2014 р.
Стаж:20р.
Обгрунтування:
Посібники і монографії:
1.Бандровська О., Сенчук І., Яремчук В. Англійська література
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современной филологии»: Материалы VIII международной 
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1972 р.
Класична філологія
Викладач класичних і німецької мов 

Кандидат філологічних наук,



10.02.14 – класичні мови. Окремі індоєвропейські мови 
(«Іменники pluralia tantum в історичній прозі Цезаря, Лівія, 
Таціта»);
Доцент кафедри класичної філології
Стаж:47р.
Обгрунтування:
Підручник:
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:
1.Домбровський Р. Назаренко О. Античні, середньовічні та 
візантійські байки у переспівах Микити Годованця // Іноземна
філологія. – 2015. – Вип. 128. – С. 198-202
2.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.
3.Назаренко О.Ю. [Рец. на підручинк:] «Гупало О., Коваль Р.,
Свищ Л. Латинська мова для студентів спеціалізації фізична
реабілітація, Львів 2016». – С. 96.

199352 Ярошко 
Наталія 
Сергіївна

Асистент 0 друга іноземна мова кафедра французької філології факультету іноземних мов
Львівського національного університету імені Івана Франка
Кваліфікація:
Львівський національний університет імені Івана Франка; 2010
рік; Мова та література (французька); Магістр філології
Кандидат філологічних наук; доцент кафедри французької 
філології
Стаж:6р.
Обгрунтування:
Кандидат філологічних наук: 10.02.05 – Романські мови; 
«Лінгвопрагматика жіночого франкомовного дискурсу (на 
матеріалі художніх творів 60–90-их років ХХ століття)»;
Публікації:
1.Iaroshko N. L’authenticité dans le binôme Romanesque «La 
place» et «Une femme» d’Annie Ernaux / N. Iaroshko // Romanica
Cracoviensia. – Kraców : Wydawnictwo uniwersytetu 
jagiellońskiego, 2017. – 17 (3) / 2017. – P. 201–208.

Ярошко Н. С., Миколаєвич-Джуман Н. Б. Організація 
педагогічної практики та оформлення звітної документації :
метод. вказівки для проходження педагогічної практики 
студентів спеціальностей : 6.020303 – «Філологія (французька
мова та література)», 8.020303 – «Філологія (французька мова
та література)» / уклад.: Н. С. Ярошко, Н. Б. Миколаєвич-
Джуман. – Львів : Видавництво Національного університету 
«Львівська політехніка», 2017. – 22 с.

Участь у Міжнародній конференції «Минуле і сучасність: 
зустріч ідей з нагоди 125-річчя французької філології у 
Кракові». – Краків: Інститут романської філології 
Яґеллонського університету м. Краків, 29-30 травня 2017 
року.

185593 Панчишин 
Наталія 
Зіновіївна

Асистент 0 латинська мова кафедра класичної філології Львівського національного 
університету імені Івана Франка
кваліфікація:
Диплом магістра з відзнакою ВК № 28114619 від 30.06.2005,
Львівський національний університет ім. І. Франка, 2005 р. 
Спеціальність: «Мова та 
література(латинська,старогрецька,грецька)», кваліфікація:
магістр філології. Викладач латинської,старогрецької,грецької
мови та літератури. Викладач англійської мови.
стаж:14р.
Обгрунтування:
Автор статей:
1) Типологія таксису в латинській мові.
2) Організація  складнопідрядних  часових речень  як 
таксисної форми(на основі латинських текстів) 
3) Лексико-семантичні засоби вираження темпоральності в 
латинській мові
4) Латинські темпоральні ад'єктиви: ознаки та 
функціонування
 5) Структурна організація функціонально-семантичного поля
темпоральності (на базі латинської мови)
6) Темпоральні  складнопідрядні  речення  зі  значенням 
неодночасності у латинській мові 

164625 Пилипів Ольга 
Григорівна

Доцент 0 латинська мова Кафедра класичної філології 
Кваліфікація:
Львівський державний університет імені Івана Франка, 1982,
спеціальність: класична філологія, філолог, викладач 
класичних та німецької мов

Кандидат філологічних наук, 10.00.14 – класична філологія,
«Становлення і розвиток латинської граматичної термінології
(на матеріалі морфології), 
доцент кафедри класичної філології
стаж: 31р.
Обгрунтування:
Публікації:

1.Пилипів О.Г. Найменування дорогоцінних металів у творі 
Плінія Старшого «Historia naturalis»:лінгвокультурологічний 
аспект / О. Г. Пилипів, А. Д. Липецький // Science and Education
a for Dimension. Philology, V(29), Issue: 116, 2017. – C. 40-43.
2.Пилипів О. Терміни-синоніми в латинській юридичній 
термінології / Х. Вітрів, О. Пилипів // Science and Education a 
New Dimension. Philology, – V (35), Issue ;125, 2017. –  P. 63–67. 
3.Пилипів О. Тестування як ефективний інструмент 
вимірювання рівня знань студентів / О. Пилипів, Б. Гриник //
Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" 
(Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за
заг. ред. проф. Є. І. Коваленко. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 
2013.– № 3. – C.102-108.
4.Пилипів О. Репрезентація лінгвокультурного концепту 
“доля” в латинській фразеології / О.Пилипів // Вісник 
Львівського університету. Серія Іноземні мови (2013). Випуск
21. – С. 226-233.

Словники:
1.Пилипів О. Українсько-латинсько-англійський словник з 
акушерства / [укл. Пилипів О., Дуда М., Ковалишин О., 
Циснецький В.]  − Львів: ЛМІ, 2013. − 34 c.
2. Пилипів О.Г., Мисловська Л.В., Карбовнік І.В. Словник 
латинізмів у юридичній термінології та діловій мов. Навч. 
посібник / О. Пилипів, Л. Мисловська, І. Карбовнік – Львів, 
2018. – 25 с.

119858 Мацевко-
Бекерська 
Лідія Василівна

Завідувач кафедри 0 латинська мова Кафедра світової літератури
Кваліфікація:
Львівський державний університет ім. І. Франка, (1992,  



філолог, викладач російської мови та літератури; 1993, 
учитель української мови та літератури)

Доктор філологічних наук, 10.01.01 – українська література,
10.01.06 – теорія літератури, «Наративні стратегії української
малої прози кінця ХІХ – початку ХХ століть», 
професор кафедри світової літератури
стаж: 30р.
Обгрунтування:
Публікації:
1.Matsevko-Bekerska, L. (2019). The text – the reader – the literary
writing: a cognitive and narratological paradigm. Scientific Journal
of Polonia University, 34(3), 36-46. https://doi.org/10.23856/3404
2.Мацевко-Бекерська Л.В. Пригода як наративний центр у 
творах Марка Леві / Лідія Мацевко-Бекерська Л.В. // Наукові 
записки Тернопільського національного педагогічного 
університету імені Володимира Гнатюка. Серія : 
Літературознавство / За ред. д-ра ф.н., проф. Ткачука М.П. –
Тернопіль : ТНПУ, 2015. – Вип. 45. – С.238-254.
3.Мацевко-Бекерська Л. В. Діалог інтенцій як формат 
репрезентації художнього світу / Лідія Мацевко-Бекерська //
МОВА І КУЛЬТУРА (Науковий журнал). – К. : Видавничий дім 
Дмитра Бураго, 2016. – Вип. 21. – Т.ІІ (191). – С.294–302.
4.Мацевко-Бекерська Л.В. Наратив спокутування у прозі 
Юстейна Ґордера / Лідія Мацевко-Бекерська Л.В. // Вісник 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
Серія : Філологія. – Випуск 76. – Харків, 2017. – С.235-240.
5.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.
6.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.
7.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.

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

158198 Горук Наталія 
Михайлівна

Доцент 0 педагогіка Кафедра загальної та соціальної педагогіки
кваліфікація:
Львівський національний університет  імені Івана Франка, 
2000, філолог, викладач англійської мови та літератури

Кандидат педагогічних наук,  13.00.01 загальна педагогіка та
історія педагогіки,  «Проблеми неформальної освіти жінок у
США»; диплом кандидата наук ДК№002110 від 22.12.2011 р.

Доцент кафедри загальної та соціальної педагогіки.
Атестат доцента 12ДЦ №044202 від 29.09.2015р
Стаж:15р.
Обгрунтування:
Публікації:
1.Горук Н. Емпіричне дослідження організації неформальної
освіти жінок у США/ Н. Горук // Педагогічна освіта: теорія і 
практика. Збірник наукових праць. – Кам.-Под.: КПНУ, 2013. –
Вип.14. – С. 60-66
2.Горук Н. Проектна діяльність як чинник формування умінь
самодирективного навчання дорослих в умовах 
інформаційного суспільства/ Н. Горук // Вища освіта України:
теор. та наук.-метод. часопис. – 2014. – №3(54).Т.ІІ. – С. 375-
378. 
3.Горук Н. Ключові ідеї емпіричного навчання дорослих Пітера
Джарвіса/ Н. Горук// Порівняльно-педагогічні студії. – 2015. -
№2(24). – С. 55-61.
4.Горук Н. Коучинг як ефективна технологія формування 
самоосвітньої компетентності студентів/ Н. Горук // Проблеми
підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць 
Уманського державного педагогічного університету ім. П. 
Тичини. – Умань, 2015. – Вип.11.Ч.1. С.99-104.
5.Горук Н. Концептуальні моделі самодирективного навчання
дорослих: теорія і практика / Н. Горук // Rocznik Polsko–
Ukrainski. – Częstochowa – Lwow: Wydawnictwo im. Stanisława 
Podobińskiego AJD, 2015. – T. XVII. – S. 420–430.
6.Горук Н. Особливості підготовки магістрів освіти дорослих в
університетах США/ Н. Горук/ Вісник Львівського університету.
Серія педагогічна. – Вип.32. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 
2017. – с. 317-325.
7. Horuk N. Improving Vocational Education Teacher Training at
Lviv University within the Framework of the Erasmus+ project ITE-
VET /Dmytro Hertsyuk, Nataliya Horuk, Tetyana Ravchyna // 
Improving teacher education for applied learning in the field of VET
/ Thomas Deißinger, Vera Braun (ed.) – Münster, New York: 
Waxmann Verlag GmbH, 2018. – P.181-203.

66573 Голубко Віктор 
Євстафійович

Завідувач кафедри 0 історія України кафедра історичного краєзнавства
Кваліфікація:
Львівський державний університет ім. І. Франка, 1986, 
історик, викладач історії

Кандидат історичних наук, «Участь військ Південно-Західного,
8-ої армії Румунського фронтів та Чорноморського флоту у 
революційних подіях в Україні (березень 1917-березень 1918
р.)» (1991)

Доцент кафедри історії (1998)

Доктор історичних наук “Військове будівництво в Україні 
періоду Центральної Ради” (1999)
Професор кафедри українського краєзнавства (2000)
Стаж:33р.
Обгрунтування:
Публікації:
1.Історія України ХІХ – ХХІ століть. Практикум / В. Є. Голубко,
Р. В. Лаврецький, А. Ф. Лозинський, М. Я. Нагірняк, В. І. Чура. –
Київ : Знання, 2015. – 375 с. (Голубко В. Тема 3. 
Наддніпрянська Україна: від гетьманату П.Скоропадського до
остаточного утвердження радянської влади. С. 116 – 145); 
Тема. 4. Національно-визвольний рух на західноукраїнських
землях у 1918 – 1920 рр. С.146 – 167); Тема 10. Політичний та
соціально-економічний розвиток України в роки незалежності.
С. 346 – 368.
2. Hołubko W. Administracyjny i terytorialny podział Ukrainy : 
doświadczenia i perspektywy // Roczniki administrycji i prawa. Rok
XIV. T- II. – Sosnowiec : Wyższa szkoła Humanitas, 2014. – S.87 –
97.
3. Концепція Української держави у баченні Симона Петлюри
/Віктор Голубко //Вісник Прикарпатського університету. 
Історія. – Вип. 23-24. (До 20-ліття утворення кафедри історії 
слов’ян і 80-річчя професора Петра Федорчака). – Івано-
Франківськ, 2013. – С. 92-96.



Розділи у підручнику: Соціально-економічний розвиток 
України (1991-2008 рр.);Зовнішня політика незалежної 
України; Освіта, наука та культура у незалежній Україні; 
Українська діаспора //Кондратюк К.К., Боднар Г.А., Качмар 
В.М, Голубко В.Є. Новітня історія України 1914 – 2008 рр. – 
Київ, 2011. – С.442 – 506.

Посібники:
Українська державність у 1917 – 1921 роках. – С.21- 49 // 
Історія України: посібник для 10-11 класів / Під ред. А. 
Козицького. – Львів : «Піраміда», 2012.- 256 с.

Курс лекцій з історії України та її державності. Навч. посібник.
– Львів:ДУЛП,1995.-340 с. (у співавт. Дещинський Л.Є, Гаврилів
І.О., Цубов Л.В.).

51417 Яремко Зіновій 
Михайлович

Викладач Циклова 
(предметна) 

комісія з 
гуманітарних 
та соціально-
економічних 
дисциплін

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

ордена 
Леніна 

державний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

1971, 
спеціальність:           

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

кафедра безпеки життєдіяльності
Кваліфікація:
Львівський національний університет імені Івана Франка,
рік закінчення – 1971 р.,
спеціальність – 
«Основні процеси хімічного виробництва і хімічна 
кібернетика»,
кваліфікація – «Інженер
хімік-технолог».
Диплом У № 882490 від 19.06.1971 р.

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).

Професор кафедри радіоелектронного матеріалознавства.
(Атестат професора ПР АР № 000695 від 20.03.1996 р., рішення
МОН України від 20.03.1996 р.).
стаж:40р.
Обгрунтування:
Публікації: 
1.Яремко З.М. Статистичне оцінювання рівня усвідомлення 
небезпек сучасного урбанізованого середовища / З.М. Яремко,
Я.В. Галаджун, І.Р. Муць, Р.С. Петришин, А.В. Зелінський // 
Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. – 2016. –
Вип. 10. – С. 145-155.
2.Яремко З.М. Ризик-орієнтований підхід до управління 
безпекою техногенного середовища / З.М. Яремко, С.В. 
Писаревська, В.М. Фірман // Управління розвитком складних
систем. – 2017. – № 31. – С. 177-182.
3.Яремко З.М. Концептуальні засади безпечної 
життєдіяльності людини / З.М. Яремко, В.В. Ващук, Я.В. 
Галаджун // Ефективна економіка. – 2019. – № 2. URL: 
http://www.economy.nauka.com.ua/?op=1&z=6877.  DOI: 
10.32702/2307-2105.-2019.2.6.

153603 Сафонік Лідія 
Миколаївна

Доцент 0 філософія Кафедра філософії
Кваліфікація:
Київський державний університет імені Т. Г. Шевченка, (1989,
філософський факультет, філософ, викладач філософії)

Доктор філософських наук, 09.00.03 – соціальна філософія та
філософія історії, «Концептуалізація сенсу життя у 
некласичних філософських підходах: соціально-
антропологічний контекст», доцент кафедри філософії
Стаж:29р.
Обгрунтування:
Монографія:
Сафонік Л. Буттєвість сенсу людського життя : монографія  /
Л. Сафонік. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 350 с.

Останні публікації:
1.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. 
2.Сафонік Л. Смислова мозаїчність людського буття // Гілея :
[збірник наукових праць]. – К. : “Вид-во “Гілея”, 2016. – Вип.
114 (11). – С. 232– 236
3.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.
4.Засади формування ідентичності в Україні у контексті 
сучасних викликів // Вісник Львівського університету. – ЛНУ 
імені Івана Франка. – Львів, 2019. – Вип. 22. – С.
5.Вплив деструктивної методології  М. Гайдегера на 
формування процедур смислоконституювальної діяльності //
Вісник Львівського університету. – ЛНУ імені Івана Франка. –
Львів, 2019. – Вип. 22. – С. 36–45.

63296 Васьків Андрій 
Юліанович

Доцент 0 історія української 
культури

Кафедра теорії та історії культури
Кваліфікація:
Львівський державний університет ім. І. Франка, 1992, 
історик, викладач історії

Кандидат історичних наук, 09.00.11 –релігієзнавство, «Греко-
католицька церква в духовному житті українців Східної 
Галичини (1919-1939 рр.)» доцент кафедри теорії та історії 
культури
Стаж: 28р.
Обгрунтування:
Монографія, навчальні  посібники:
1.Васьків А. Екуменізм як методологічне підґрунтя 
православно-католицьких відносин в незалежній Україні // Quo
vadis humanitas? Ksęga Jubileuszowa dedukowana ks. prof. 
Jackowi Pawlikowi SVD, Z okazji 65 rocznicy urodzin. – 
Wydawnictwo VERBINUM, Warszawa – Lwów – Kijów, 2017. – С.33-
40. (у співавт.)
2.Українська греко-католицька церква// Релігієзнавство: навч.
посібник / Наук. редактор Д.В. Брильов. – К. «Дух і літера», 
2015. –С.247-265. (у співавт.) (під грифом МОНу)

Останні публікації:
1.Васьків А. Митрополит Андрей Шептицький про основи 
політики А. Васьків // Український Мойсей. До 150-ліття від дня
народження Митрополита Української Греко-К католицької 
Церкви Андрея Шептицького. Статті і матеріали. – Львів, 2015.
– С. 69-73.(0,6 д.а.)
2.Васьків А. Митрополит Андрей Шептицький про теоретичні
засади політики  / А. Васьків (у співав ) // Соціогуманітарні 
проблеми людини. – 2015. – С.41-48. (0,5 д.а.)
3.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.)



18791 Мацюк Зоряна 
Омелянівна

Доцент 0 українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

Кафедра українського прикладного мовознавства
Кваліфікація:
Львівський національний університет ім. І. Франка, (1983, 
українська мова і література,  філолог, викладач української
мови і літератури)

Кандидат філологічних наук, 10.02.01 – українська мова, 
«Множинність словотвірної мотивації в сучасній українській 
мові)», 
доцент кафедри української мови
Стаж: 36р.
Обгрунтування:
Підручник:
Українська мова професійного спілкування / З. О. Мацюк, Н. І.
Станкевич. – 4-те вид. – К.: Каравела, 2013. – 352 с.

Українська мова за професійним спрямуванням : збірник 
тестових завдань / укладачі: З. Мацюк, Д. Мазурик, Н. 
Станкевич та ін.; за заг. ред. проф. І. Кочан. – Львів, 2015. – 
174 с.

Статті:
Лінгводидактичні особливості вивчення числівників у курсі 
української мови як іноземної // Теорія і практика викладання
української мови як іноземної. – Вип. 14. – Львів, 2019. – С. 
Соціалізація іноземців засобами української мови // 
Соціолінгвістичне знання як засіб формування нової культури
безпеки: Україна і світ : Матеріали. ІІ Міжнародна конференція
22-23 листопада 2018 року. – Львів, 2018. – С. 79–80 (у 
співавторстві з О. Антонів).
Типи граматик та їхній зв’язок з методикою викладання 
української мови як іноземної // // Теорія і практика 
викладання української мови як іноземної : зб. наук. праць. –
Львів, 2018. – Вип. 13 – С. 146–154. 
«І ЧУЖОМУ НАУЧАЙТЕСЬ...» : Данута Мазурик. Українська мова
для іноземців. Крок за кроком.  – Харків : Фоліо, 2017. – 288 с.
// Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Вип.
69. Хорватистика : зб. наук. праць. – Львів : Вид-во ЛНУ ім. І.
Франка, 2018. – С. 341–354.
Дієслівна категорія часу української мови як об’єкт вивчення в
іншомовній аудиторії // Вісник Львівського університету. Серія
філологічна : зб. наук. Праць. – Вип. 64. – Ч. 1. – Львів : Вид-во
ЛНУ ім.. І. Франка, 2017. – С. 491–498. 
Вивчення термінолексики в курсу української мови за 
професійним спрямуванням // Наукова термінологія на початку
нового століття: теоретичні і прикладні виміри : Зб. наук. 
праць / [відп. ред. Л. Д. Малевич]. – Рівне : НУВГП, 2016. – С. 
285–289. 
Типологія форм словозміни іменників у курсі української мови
як іноземної // Теорія і практика викладання української мови
як іноземної : зб. наук. праць. – Львів, 2016. – Вип. 12. – С. 144–
151. 
Діалог культур і культура діалогу // Теорія і практика 
викладання української мови як іноземної : зб. наук. праць. –
Львів, 2015. – Вип. 11. – С. 204–209.

19105 Котовські 
Галина 
Федорівна

Доцент 0 друга іноземна мова кафедра німецької філології
Кваліфікація:
Диплом з відзнакою КВ №791213, 
Львівський ордена Леніна державний університет імені І. 
Франка, 1985 р. Спеціальність: романо-германські мови та 
література. 
Кваліфікація: філолог. Викладач німецької мови. Перекладач.

Кандидат філологічних наук (диплом кандидата наук ДК № 
033092, виданий 9.03.2006 р.);

10.02.04 – германські мови;

Тема дисертації: «Прикметникові деривати із латентною 
модально-пасивною предикацією».

Вчене звання: доцент (атестат доцента 12ДЦ № 030834, 
17.05.2012 р.),
доцент кафедри німецької філології.
Стаж: 21р.
Обгрунтування:
Публікації:

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

153393 Пайонкевич 
Христина 
Петрівна

Асистент 0 перша іноземна мова Кафедра англійської філології
Кваліфікація:
Львівський національний університет ім.І.Франка (Диплом 
магістра, Серія ВК, № 45817252, виданий 30.06.2013), 
спеціальність/кваліфікація «Мова та література 
(англійська)/магістр філології. Викладач англійської і 
німецької мов та світової літератури».
Стаж: 3р.
Обгрунтування:
Публікації:
1. Пайонкевич Х.П. Лінгвістичний феномен "евфемізм" та його
функції// Одеський лінгвістичний вісник. 2014. №4. ̶  C.206-210.
2. Пайонкевич Х.П. Явище евфемії в економічному дискурсі на
матеріалі статей тижневика «The Economist»// Наукові записки
Кіровоградського державного педагогічного університету, 
Серія Філологічні науки .2015, Вип. № 138. ̶   С.224-226.
3. Пайонкевич Х.П. Евфемізми як частина комунікації різних 
мовленнєвих спільнот / Пайонкевич Х.П. / / Міжнародний 
науково-практичний семінар «Сучасні проблеми зіставного 
мовознавства, методики навчання іноземних мов та 
перекладу» КНЛУ 18-19 грудня 2014. – С. 17-19.

19203 Крупська Надія 
Григорівна

Асистент 0 перша іноземна мова Кафедра англійської філології
Кваліфікація:
Львівський національний університет ім.І.Франка (Диплом 
магістра з відзнакою, Серія ВК, № 28114575, виданий 
30.06.2005), спеціальність/кваліфікація «Мова та література
(англійська)/магістр філології. Викладач англійської і 
німецької мов та світової літератури».



Стаж: 8р.
Обгрунтування:
Відповідність кваліфікації. Досвід проживання за кордоном.
Досвід методиста і перекладацької праці.

59438 Мокрівська 
Мар`яна 
Теодорівна

Асистент 0 латинська мова кафедра класичної філології 
кваліфікація:
Диплом спеціаліста з відзнакою КЖ № 900808,  Львівський 
державний університет ім. Івна Франка, 1993. Класична 
філологія. Філолог-класик. Викладач класичних мов 
 Страж:24р.
Обгрунтування:
Співавтор посібника «Pensa Latina» (Львів, 2010)

141007 Вигнанська 
Ірина 
Михайлівна

Доцент 0 друга іноземна мова кафедра французької філології факультету іноземних мов
Львівського національного університету імені Івана Франка
кваліфікація:
Львівський державний університет імені Івана Франка;  
1999 рік; Французька мова та література; Спеціаліст,     
філолог. Викладач французької мови та літератури
Кандидат філологічних наук;
  Доцент кафедри французької філології
стаж: 20р.
Обгрунтування:
Кандидатська дисертація: 10.02.05 — романські мови; 
“Семантика та прагматика фразеологічних біблійних одиниць
у сучасному французькому публіцистичному дискурсі”;

Публікації:
1.Вигнанська І.М. Чинники впливу експресивно-оцінної 
маркованості на інформаційний характер фразеологічних 
біблійних одиниць у газетних заголовках./ І.М. Вигнанська //
Наук.вісн. Міжнародного гуманітарного ун-ту.  Серія 
«Філологія» №10. – Одеса, 2015. – С.114-118. 
2.Вигнанська І.М. Особливості фразотворчих процесів 
фразеологічних біблійних одиниць французької мови.  / І.М. 
Вигнанська // Наук. вісн. Міжнародного гуманітарного ун-ту.
Серія «Філологія» №13. – Одеса, 2015. – С.91-94 
3.Вигнанська І.М. Особливості модифікацій фразеологічних 
біблійних одиниць у сучасному французькому 
публіцистичному дискурсі / І. М. Вигнанська // Science and 
Education a New Dimension. Philology, VII (60): Issue: 204. – 
Budapest, 2019 – С. 102-109 
4.Вигнанська І.М. Intertextualité biblique et la traduction /І.М. 
Вигнанська // Scientific Bulletin, Philology Fascicle A Series, vol.
XXVIII. – Baia Mare, 2019 – С. 119-13 
5.Вигнанська І.М. Фразеологічні біблійні одиниці як 
прецедентні феномени в сучасному французькому 
публіцистичному дискурсі/ І. М. Вигнанська // Науковий вісник
Міжнародного гуманітарного університету: зб. наук. пр. – 
Серія : Філологія. – Одеса, 2019. – Вип. 40, Т. 2. – С. 102-109.

Вигнанська І.М Методичні вказівки та навчальні завдання з 
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Актуальні питання іноземної філології. – Луцьк, 2017. – Вип. 7.
– С. 45–50. – ISSN 2410-0927.
2) Дмитрасевич Н. Актуалізація енциклопедичного значення
літературних особових імен (на матеріалі французької мови) /
Наталія  Дмитрасевич // Науковий вісник Міжнародного 
Гуманітарного університету. Серія: філологія. – Одеса, 2014. –
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науково-практичної конференції «Aktualne naukowe badania.
Od teorii do praktyki».– Bialystok, 2014.– С.84-88.

150669 Пиц Тарас 
Богданович

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

кафедра німецької філології

Диплом з відзнакою ЛБ ВС № 003684,
Дрогобицький державний педагогічний університет імені 
Івана Франка, 1999р.
Спеціальність: «Педагогіка і методика середньої освіти. 
Німецька мова і література та англійська мова і література».
Кваліфікація: вчитель німецької і англійської мов та 
зарубіжної літератури.

Кандидат філологічних наук (диплом ДК № 050405, від 28 
квітня 2009 р.)
10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство-
Тема дисертації:
«Східнонімецькі назви ремісників та їхнє поширення у 
польській, білоруській і українській мовах XIV-XVII ст.»

Вчене звання: доцент. Доцент кафедри практики німецької 
мови (диплом 12 ДЦ № 029446, від 23 грудня 2011 р.)

Стаж 17 р.
Пиц Т. Б. Методичні вказівки з курсу “Лінгвокраїнознавство”
(основна іноземна мова) (для спеціальності “Мова і література
(німецька)”) / Т. Б. Пиц. – Львів : ЛНУ. – 2016. – 24 с.

Посібники:
    1. Пиц Т.Б. Історія німецької мови: німецько-слов’янські 
мовні контакти. Навч. посібник для підготовки фахівців ОКР
„Бакалавр“ напряму підготовки 0203 „Бакалавр“ 
спеціальності 6.020303 „Філологія. Мова і література 
(німецька)“. – Дрогобич: РВВ ім. Івана Франка, 2011. – 72 с.
    2. Лопушанський В.М., Пиц Т.Б. Німецькомовні лексичні 
запозичення у південно-західних говорах України. Навчальний
посібник для студентів вищих навчальних закладів. – 
Дрогобич: Посвіт, 2011. – 124 с. (гриф МОН)

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



Bibliothek» (Дрогобич, травень 2011).

151797 Кушнір Ірина 
Степанівна

Викладач 0 фізвиховання (денна 
форма навчання)

кафедра фізичної культури та спорту
Кваліфікація:
Львівський державний інститут фізичного виховання, (2002,
магістр з олімпійського та професійного спорту
Стаж:17р.
Обгрунтування:
Посібник:
Спорт у вищих навчальних закладах : [навч. посібник] / 
[Сіренко Р.Р., Семен Б.В., Нікітенко С.А. та ін.] ; за заг. ред. Р.Р.
Сіренко. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 420 с.
Публікації:
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.

161338 Семен Богдан 
Васильович

Доцент 0 фізвиховання (денна 
форма навчання)

кафедра фізичної культури та спорту
Кваліфікація:
Львівський державний інститут фізичної культури (1969) 
Спеціальність: викладач фізичної культури.

Кандидат педагогічних наук,
дисертація на тему “ Ефективність реалізації тактико-
технічних дій в греко-римській боротьбі” (Москва, Центальний
науково-дослідний інститут спорту) (1993).

Вчене звання: доцент кафедри фізичного виховання
Стаж:46р.
Обгрунтування:
Публікації:
1.Семен Б.В. Українсько-російський, російсько-український 
тлумачний словник термінів спортивної боротьби / Б.В. Семен.
– Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 226
с.
2.Осінчук В.Г. Українсько-російська, російсько-українська 
термінолексика боротьби / В.Г. Осінчук,  Б.В. Семен, Л.В. 
Левків. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2007. – 144 с.
3.Семен Богдан. Організація та проведення самостійних 
занять зі силової підготовки / Богдан Семен, Романа Сіренко :
[методичні рекомендації] – Л. : Видавничий центр ЛНУ імені 
Івана Франка, 2015. – 30 с.
4.Семен Б.В. Вплив фізичних навантажень на спектри 
люмінесценції сухих залишків урини спортсменів / Б.В. Семен,
О.М. Бордун // Експерементальна та клінічна фізіологія і 
біохімія : Наук. – практ. журнал 1(33). – Львів : Видавництво 
“Світ”, 2006. – С. 53–56.
5.Фізичне виховання студентів / Р.Р. Сіренко, О.І. Беднарський,
Б.В. Семен ; за заг. ред. Сіренко Р.Р. – Львів : ВЦ ЛНУ імені 
Івана Франка, 2011. – 242 с.
6.Семен Богдан. Використання спектрів люмінесценції урини
при діагностиці фізіологічного стану організму спортсмена /
Богдан Семен, Олег Бордун, Галина Горошко  // Молода 
спортивна наука України: зб. наук. пр. з галузі фіз. Культури
та спорту. Вип. 9. – Т. 2. – Л. : ЛДУФК, 2005. – С. 343–347.
7.Організація та проведення самостійних занять в умовах ВНЗ
: [методичні рекомендації] / уклад. Б.В. Семен, Р.Р. Сіренко. –
Л. : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 16 с.
Семен Богдан. Технічні засоби у підготовці борців / Богдан 
Семен / Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних
груп населення: Матер. ХVI Міжнародної науково-практичної
конференції молодих учених. – Суми. : СумДПУ ім. А.С. 
Макаренка, 2016. – С. 277–280.
8.Семен Богдан. Технічні засоби для підвищення 
оперативності контролю за техніко-тактичною підготовкою 
борців / Богдан Семен, Ярослав Лапуць, Лариса Горлова / 
Моделювання та інформаційні технології у фізичному 
вихованні та спорті : Матер. ХІІ Міжн. наук.конференція.– Л. :
ЛДУФК, 2016.

113854 Шаряк Оксана 
Миколаївна

Асистент 0 друга іноземна мова кафедра німецької філології
Кваліфікація:
Диплом з відзнакою ВК № 25767845, Львівський національний
університет імені Івана Франка, 2004 р. 
Спеціальність: „Мова та література (німецька)“. 
Кваліфікація: магістр філології. Викладач німецької та 
англійської мов і світової літератури.

Кандидат філологічних наук,  диплом кандидата наук 
(прирівнюється до диплома доктора філософії), ДК № 035352,
від 12 травня 2016 р.,
10.02.04 «Германські мови», 
Тема дисертації: 
«Текстові словотвірні конструкції в сучасній німецькій пресі».
Стаж:15р.
Обгрунтування:
Міжнародний сертифікат володіння німецькою мовою на рівні
С1 (Київ, 11.5.2017)

1.12.2017–31.1.2018 – закордонне наукове стажування 
(Університет імені Альберта-Людвіга м. Фрайбург, Німеччина)
Наказ про відрядження на закордонне стажування № 4444 від
29 листопада 2017 р. 

200710 Фещук Наталія 
Євгенівна

Асистент 0 друга іноземна мова кафедра німецької філології
Кваліфікація:
Диплом ВК №16396621, Львівський національний університет
імені Івана Франка, 2001р. Спеціальність: „ Німецька мова та
література“. 
Кваліфікація: філолог. Викладач німецької мови та літератури.
Стаж14р.
Обгрунтування:
Посібники:
1.Віталіш Л. П., Фещук Н. Є. Deutsche Nachdichtungen 
ukrainischer Poesie : ein Lehrwerk für Germanistikstudenten / 
Любов Віталіш, Наталія Фещук.- Львів: Видавничий центр ЛНУ
імені Івана Франка, 2019. – 60 с.
2.Фещук Н. Є. Lesen und Lernen durch Schreiben. Посібник для
домашнього читання для студентів 1–2 курсів спеціальності
«Англійська мова та література» / [Буйницька Т. О., Віталіш Л.
П., Ворончак Л. Б. та ін.]. –Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2013. –
151 с.
3.Фещук Н. Є. Німецька мова. Посібник для самостійної роботи
над читанням (у співавторстві) – Львів: Львівський 
національний університет ім. І. Франка, 2012. – 148 с. 

Публікації: 
1.Фещук Н. Є. Художнє  порівняння в структурі образу героя
роману /Фещук Н. Є. // Наукове видання «Мова і культура» 
імені Сергія Бурого : Матеріали ХІІІ Міжнар. наук. конф. 
(Київ,червень 2014р.). – Київ, 2014. – т. 170. – С. 400–404.
2.Feshchuk N. Traditionelle versus neue Wahlkampfrede / N. 



Feshchuk, T. Midyana //  Наукові записки Кіровоградського 
державного педагогічного університету імені Володимира 
Винниченка. Серія: філологічні науки (мовознавство), вип. 96
(1). – 2011. – с. 112–116.
3.Feshchuk N. Modalverben in Vertragstexten / Feshchuk N., 
Konzjolka O.// DaFiU (Deutsch als Fremdsprache in der Ukraine). –
Львів, 2010. – Вип. 22. – С. 18–21.
4.Feshchuk N. Partizipien in den Vertragstexten / Feshchuk N., 
Konzjolka O. // DaFiU (Deutsch als Fremdsprache in der Ukraine). –
Львів, 2009. – Вип. 21. – С. 44–47.
5.Feshchuk N. „Der Konditionalsatz  in den Verträgen“  / Feshchuk
N., Konzjolka O.// DaFiU ( Deutsch als Fremdsprache in der Ukraine
). – Львів, 2008. – Вип. 20. – С. 45–48

62377 Теребушко 
Юрій 
Романович

Доцент 0 друга іноземна мова кафедра німецької філології
Кваліфікація:
Диплом з відзнакою ЛР  ВЕ №000634, 
Львівський державний університет імені Івана Франка, 1999р.
Спеціальність: „ Німецька мова та література“. 
Кваліфікація спеціаліста: філолог, викладач німецької мови та
літератури.

Кандидат філологічних наук (диплом кандидата наук ДК № 
024269, виданий 23 вересня 2014 р.)
10.02.17 - порівняльно-історичне і типологічне мовознавство

Тема дисертації: «Семантика і синтаксис дієслів мовлення в
німецькій та українській мовах»
Стаж:15р.
Обгрунтування:
Співавтор підручника «Основи практичної лінгвістики» Сулим
В. Т. Основи практичної лінгвістики / В. Т. Сулим, Л. П. Віталіш,
Ю. Р. Теребушко. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 360
с.

150669 Пиц Тарас 
Богданович

Доцент 0 друга іноземна мова кафедра німецької філології
кваліфікація:
Диплом з відзнакою ЛБ ВС № 003684,
Дрогобицький державний педагогічний університет імені 
Івана Франка, 1999р.
Спеціальність: «Педагогіка і методика середньої освіти. 
Німецька мова і література та англійська мова і література».
Кваліфікація: вчитель німецької і англійської мов та 
зарубіжної літератури.

Кандидат філологічних наук (диплом ДК № 050405, від 28 
квітня 2009 р.)
10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство-
Тема дисертації:
«Східнонімецькі назви ремісників та їхнє поширення у 
польській, білоруській і українській мовах XIV-XVII ст.»

Вчене звання: доцент. Доцент кафедри практики німецької 
мови (диплом 12 ДЦ № 029446, від 23 грудня 2011 р.)
стаж:
17р
Обгрунтування:
Пиц Т. Б. Методичні вказівки з курсу “Лінгвокраїнознавство”
(основна іноземна мова) (для спеціальності “Мова і література
(німецька)”) / Т. Б. Пиц. – Львів : ЛНУ. – 2016. – 24 с.

Посібники:
1. Пиц Т.Б. Історія німецької мови: німецько-слов’янські мовні
контакти. Навч. посібник для підготовки фахівців ОКР 
„Бакалавр“ напряму підготовки 0203 „Бакалавр“ 
спеціальності 6.020303 „Філологія. Мова і література 
(німецька)“. – Дрогобич: РВВ ім. Івана Франка, 2011. – 72 с.
2. Лопушанський В.М., Пиц Т.Б. Німецькомовні лексичні 
запозичення у південно-західних говорах України. Навчальний
посібник для студентів вищих навчальних закладів. – 
Дрогобич: Посвіт, 2011. – 124 с. (гриф МОН)

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

49061 Назаркевич 
Христина 
Ярославівна

Доцент 0 друга іноземна мова кафедра німецької філології
Кваліфікація:
диплом з відзнакою ЛВ419225,
Львівський ордена Леніна державний університет імені І. 
Франка, 1986 р.
Спеціальність: романо-германські мови та літератури
Кваліфікація: філолог. Викладач німецької мови. Перекладач.

Кандидат філологічних наук (диплом КН № 003851 від 
23.06.1993 р.);
10.02.04 – германські мови;
Тема дисертації: «Лінгвостилістична структура романів 
Генріха Белля (Проблема архітектоніки макротексту)»,

доцент кафедри німецької філології 
(атестат доцента 02ДЦ № 012197 від 20.04.2006 р.)
Стаж:29р
Обгрунтування:
Посібник: 
Назаркевич Х. Основи перекладознавства / Христина 
Назаркевич. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана 
Франка, 2010. – 298 с.



   
Участь у міжнародному проекті:
німецько-український перекладацький проект ViceVersa під 
патронатом Міністерства зовнішніх справ ФРН та фонду імені
Роберта Боша 

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

64262 Мідяна Тетяна 
Миколаївна

Доцент 0 друга іноземна мова кафедра німецької філології
кваліфікація:
Диплом ЛМ №009050, Львівський державний університет імені
Івана Франка, 1994р. Спеціальність: „Романо-германські мови
та література“. 
Кваліфікація: спеціаліст. Філолог. Викладач німецької мови та
літератури.

Кандидат філологічних наук; (диплом кандидата: ДК № 
038894, виданий 18 січня 2007)
10.02.04 - германські мови;

Тема дисертації: «Перифраз» (на матеріалі сучасної німецької
мови);
Доцент кафедри німецької філології
(Атестат доцента: 12ДЦ №  024558, виданий 14.04.2011)
Стаж:16р.
Обгрунтування:
Співавтор посібника: Skalierte Prüfung Deutsch A2 – B2 
Modelltest. – Bonn: puncto druck + medien gmbh, 2010. – 32 S.

2004 захистила кандидатську дисертацію на кафедрі 
загальної риторики у Тюбінгенському університеті (Німеччина)
та отримала у 2005 р. диплом доктора філософії. 

Монографія: Midjana T. Die Periphrase / Tetjana Midjana. – 
Tübingen: Stauffenburg Verlag, 2005. – 325 с.

Публікації у фахових виданнях:
1.Midjana T. Narration in politischer Werbung / Midjana Tetjana. //
Наукові  записки Кіровоградського державного педагогічного
університету ім. В. Винниченка. Серія : філологічні науки 
(мовознавство). – 2018. – №165. – С. 669–677.
2.Midjana T. Wahlwerbespot als multimedialer Text / Midjana 
Tetjana. // Наукові  записки Кіровоградського державного 
педагогічного університету ім. В. Винниченка. Серія : 
філологічні науки (мовознавство). – 2014. – №130. – С. 141–146.
3.Midjana Tetjana. Persuasion durch Argumentation am Beispiel
einer Wahlkampfrede / Midjana Tetjana. // Наукові  записки 
Кіровоградського державного педагогічного університету ім.
В. Винниченка. Серія : філологічні науки (мовознавство). – 
2013. – №118. – С. 122–125. 
4.Midjana T. Traditionelle versus neue Wahlkampfrede / T. 
Midjana, N. Feshchuk. // Наукові записки Кіровоградського 
державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. 
Серія : філологічні науки (мовознавство). – 2011. – №96. – С. 
112–116.
5.Midjana T. Politischer Videopodcast aus rhetorischer Perspektive
/ Midjana Tetjana. // Наукові записки Кіровоградського 
державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. 
Серія філологічні науки (мовознамство). – 2010. – №89. – С. 
206–211.
6.Midjana T. Gattungsspezifische Merkmale des politischen 
Videopodcasts / Midjana Tetjana. // Germanistik in der Ukraine. –
2010. – С. 9–13.
7.Midjana T. Rhetorik und Linguistik / Т. М. Мідяна. // Наукові 
записки Кіровоградського державного педагогічного 
університету ім. В. Винниченка. Серія філологічні науки 
(мовознавство). – 2009. – №81. – С. 144–146.

201401 Крайник Ольга 
Вячеславівна

Асистент 0 друга іноземна мова кафедра німецької філології
кваліфікація:
Диплом ВК №10198444,
Львівський державний університет імені Івана Франка, 1998р. 
Спеціальність: „Німецька мова та література“. 
Кваліфікація: філолог, викладач німецької мови та літератури.

Кандидат філологічних наук; диплом кандидата наук 
(прирівнюється до диплома доктора філософії) ДК № 041834,
виданий 27 квітня 2017 р.
10.02.04 – германські мови;

Тема дисертації: «Лінгвокогнітивні та комунікатив-но-
прагматичні параметри заперечення в сучасній німецькій 
мові»
стаж: 21р.
Обгрунтування:
Крайник О. В. Лексичний мінімум з дисципліни «Німецька 
мова» для студентів другого року навчання спеціальностей
6.050200 Менеджмент організацій / О. В. Крайник. – Львів : 
ЛІМ, 2001.

Участь у семінарах з підвищення кваліфікації видавництва 
Hueber   Sicher, vom Kindergarten bis zum Abitur (26.09.2019),
видавництва 
Klett (14.03.2019), від Goethe-Institut в Україні   «Einführung in
dll – Merkmale und Prinzipien»  (22.10.2018).
Серпень 2013 р. та  липень-серпень 2019 р. наукове 
стажування в університеті Фрідріха Александра, Ерлянген - 
Нюрнберг, Німеччина.
2014 р. 

19389 Захаров Юрій 
Миколайович

Доцент 0 друга іноземна мова кафедра німецької філології
Кваліфікація:
Диплом з відзнакою ВК № 10629241, 
Львівський державний університет імені Івана Франка, 1998 р.
Спеціальність:  Німецька мова та література 
Кваліфікація: Філолог. Викладач німецької та літератури.

Диплом магістра (Magisterurkunde), Student ID Number 
47606149
Мюнхенський університет імені Людвіга та Максиміліана 
(Ludwig-
Maximilians-Universität München), 2006; 
Спеціальність : Германістична лінгвістика, нова німецька 
література, 
слов’янська філологія: українська; 
Кваліфікація: Magister Artium (M.A.).

Кандидат філологічних наук (диплом кандидата наук ДК № 
024266, виданий 23 вересня 2014 р.)
10.02.04 – германські мови;
 
Тема дисертації: “Структурно-композиційні та 



лінгвостилістичні особливості вираження ‘поетики припущень’
у ранніх романах Уве Йонзона”.
Стаж:15р.
Обгрунтування:
Диплом магістра, спеціальність “Германістична лінгвістика”
(Ludwig-Maximilians-Universität München, ФРН, 2006 р.)

162043 Димчевська 
Наталія 
Василівна

Асистент 0 друга іноземна мова кафедра німецької філології
Кваліфікація:
Диплом з відзнакою ФВ № 833754,
Львівський державний університет імені Івана Франка, 1992 р.
Спеціальність: «Романо-германські мови і література».
Кваліфікація: філолог. Викладач німецької мови
Стаж: 27р.
Обгрунтування:
Мовні сертифікати: 
24.06.2013 - Zentrale Mittelstufenprüfung, Goethe-Zertifikat C1
21.08.2017 - Goethe-Zertifikat C2, Großes Deutsches 
Sprachdiplom.

Участь у семінарах з методики та дидактики викладання 
німецької мови (Goethe-Institut):
1. «Vielfertigkeiten» ( 2003, Kиїв);   
2. «Methodik und Didaktik in der Mittelstufe für 
Sprachlernzentren», (27.- 30.10.2003, Київ);
3. «Deutsch für den Beruf» (29.11-02.12.2005, Київ);
4. «Handlungsorientierter Deutschunterricht» (28.-30.11.2012, 
Львів);                      
5. «Österreichische Landeskunde» (25.- 27.02.2013, Львів);          
6. 09.11. - 11.11.2015; «Mit Menschen u.a. auch mit Bewegung,
Bildern und Emotionen erfolgreich lernen», Київ; 
7. Prüferschulung Fit 1, A2 (neu) /Fit 2 (2016, Київ);
8.«Erfolgreich unterrichten mit Menschen und Sicher!“ (20.10. –
22.10.2017, Львів);
9.Vorbereitungskurs zum Goethe-Zertifikat C2 Großes Deutsches
Sprachdiplom (липень 2017);
10.«Projekte im Unterricht» MDSE 2.1 K (01.07. - 14.07.2018 , 
Швебіш Галл (Німеччина));                                           
«Einsatz von Hueber-Lehrwerken «Beste Freunde» und «Mit uns»
im DaF-Unterricht» (17.10 - 19.10.2018, Одеса);
Prüferschulung B1, B2 (neu) (2018, Львів);
семінар видавництва Hueber Verlag «Spracherwerb bei 
Jugendlichen von 12-16 Jahren» (14.03.2019, Львів);
 «Performation im Deutschunterricht» (20.05. - 22.05.2019, 
Львів);
семінар видавництва Hueber Verlag «Vom Kindergarten bis zum
Abitur» (26.09.2019, Львів);
онлайн-курс підготовки екзаменаторів (жовтень 2019). 

57707 Віталіш Любов 
Петрівна

Доцент 0 друга іноземна мова кафедра німецької філології
Кваліфікація:
Диплом з відзнакою У № 882411, Львівський ордена Леніна 
державний університет імені Івана Франка, 1973 р.
Спеціальність: "Романо-германські мови і література "
Кваліфікація: "Філолог. Викладач німецької мови".
Кандидат філологічних наук (диплом кандидата наук ФЛ №
008295, виданий 28.08.1985 р.)
10.02.04 – германські мови.
Тема дисертації : «Імпліцитний темпоральний зміст 
конструкції Vf + Präp + Ndev у сучасній німецькій мові (до 
проблеми семантики предиката)»;

Вчене звання : доцент (атестат доцента ДЦ № 033150, 
28.02.1991 р., № 2/264-д.),
доцент кафедри німецької філології.
Стаж: 39р.
Обгрунтування:
Публікації:
1.Vitalish, Lyubov. Deutsche Wortpaare. Ihre formellen und 
inhaltlichen Merkmale / Lyubov Vitalish // Наукові записки. – 
Випуск 175. – Серія: Філологічні науки. – Кропив¬ницький: 
Видавництво "КОД", 2019. – 923 с. – С. 15-19. 
https://www.cuspu.edu.ua/images/files2019/03Filolog_nauk175.pdf
2.Vitalish L. P. Mittel der Bildhaftigkeit in deutschen Sprichwörtern
/  Vitalish L. P. // Науковий вісник Дрогобиць¬ко¬го 
державного педагогічного уні¬вер¬ситету імені Івана 
Франка. Серія "Філологічні науки" (мовознавство) : Збірник 
наукових праць. – № 7. – Дрогобич, 2017. – 236 с. – С. 27-31. 
3.Віталіш Л. П. Німецькі номінальні приказки з власними 
назвами осіб /  Стратегії розвитку та пріоритетні завдання 
розвитку філологічних наук: Матеріали всеукраїнської 
науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 20–21 жовтня
2017 р. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2017.
– 118 с. – С. 33-35.
4.Віталіш Л. П. Glück und Unglück in deutschen Sprichwörtern / Л.
П. Віталіш // “Німецька мова в школі” : Науково-методичний 
журнал, видав¬нича група “Основа”. – Харків, 2017. – № 01 
(97). – C. 34-36. 
5.Віталіш Л. П. Typen der deutschen Phraseologismen (Struktur
und Semantik). – Матеріали Міжнародної науково-практичної
конференції "Мо¬ва, література і культура: акту¬аль¬ні 
питання взаємодії" (13-14 жовтня 2017 р.). – Львів : Наукова
філологічна організація "Логос", 2017. – 136 с. – С. 71-74.
6.Vitalish, Lyubov. Nominale Redensarten mit Personennamen /
Lyubov Vitalish //  Sternstunden der deutschen Sprache in der 
Ukraine : матеріали XXIV Міжнародної нау¬ково-практичної 
конференції Асоці¬а¬-ції українських германістів (29 вересня
– 30 вересня 2017 р.) – Чернівці : Видавничий дім "РОДО¬ВІД",
2017. – 136 с. – С. 121-124. 
7.Vitalish, Lyubov. Deutsche Phraseo¬lo¬gis-men mit 
Bezeichnungen der Cha¬rak-tereigenschaften "fleißig" und "faul"/
Lyubov Vitalish // Наукові записки Кіровоградського 
держав¬ного університету імені Володимира Винниченка. –
Серія : Філологічні науки (мовознавство) : У 3 ч. – Кіровоград:
Видавець Лисенко В.Ф., 2015. – Вип. 137 (1). – С. 48 – 51.

139029 Бєлозьорова 
Юлія Сергіївна

Доцент 0 друга іноземна мова кафедра німецької філології
Кваліфікація:
Диплом АР 10634639,
Запорізький державний університет, 1998 р.
Спеціальність: «Німецька мова та література» Кваліфікація:
Філолог, викладач німецької мови та літератури, викладач  
англійської мови.

Кандидат філологічних наук (диплом кандидата наук ДК № 
031162, виданий 15 грудня 2005 р), 
10.02.04 – германські мови,
тема дисертації  - «Когнітивно-дискурсивна концептуалізація
часу в сучасній німецькій мові»
Вчене звання – доцент (атестат доцента 12ДЦ № 027791, 
14.04.2011 р), доцент кафедри німецької філології і перекладу
Стаж: 22р.
Обгрунтування:
Публікації:
1. Бєлозьорова Ю.С. Когнітивна метафоризація часу у 
німецькомовній картині світу / Ю.С. Бєлозьорова // Наукові 
записки Кіровоградського державного педагогічного 



університету. – Серія: філологічні науки (мовознавство). – 
Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф., 2016. – Випуск 146. – С.51–
54.
2. Бєлозьорова Ю.С. Взаємодія лексичних і граматичних 
показників часу в організації темпоральної карти 
німецькомовного офіційно-ділового дискурсу / Ю.С. 
Бєлозьорова // Наукові записки кіровоградського державного
педагогічного університету. Серія: Філологічні науки 
(мовознавство). – Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф., 2015. –
Випуск 137. – С.457–462.

Міжнародний сертифікат володіння німецькою мовою на рівні
С1.

346155 Кабов Аркадій 
Вікторович

Доцент кафедри 
Французької 
філології

0 друга іноземна мова кафедра французької філології факультету іноземних мов
Кваліфікація:
Львівський національний університет імені Івана Франка; 2007
рік; Мова та література (французька); Магістр філології. 
Викладач французької і англійської мов та світової літератури
кандидат філологічних наук; доцент кафедри французької 
філології
Стаж: 8р.
Обгрунтування:
Кандидатська дисертація: 10.02.05 – романські мови; 
«Лінгвопрагматика категорії гіпотетичності у французькій та
іспанській мовах»

Публікації:
1.Кабов А.В. Лінгвопрагматика та поліфонія форм 
суб’єктивного способу іспанської мови в підрядних реченнях
способу дії та порівняння (на матеріалі художньої літератури
XX століття) / А. Кабов // Закарпатські філологічні студії. – 
Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2019. – Вип. 12. – С. 
151–155.
2.Кабов А. Лінгвопрагматика та поліфонія суб’єктивного 
способу іспанської мови в сучасній пресі Латинської Америки
(на матеріалі видань El Clarín, Últimas Noticias, El Tiempo) / А.
Кабов  // Типологія мовних значень у діахронічному та 
зіставному аспектах : зб. наук. праць / ДонНУ імені Василя 
Стуса ; [М. Сенів (голов. ред.)]. — Вінниця, 2017. — Вип. 33-34.
— С. 78-86. — ISSN 2075-2970.
3.Кабов А. Лінгвопрагматика та поліфонія суб’єктивного 
способу французької мови в сучасній пресі (на матеріалі 
видань Le Figaro, Le Monde, La Libération) / А. Кабов // Наукові
записки Вінницького державного педагогічного університету
імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство)
: зб. наук. праць / ТОВ «фірма «Планер» ; [Н. Іваницька 
(голов.ред.)]. – Вінниця, 2014. –– Вип. 20. –– С. 103 – 108. –– 
ISBN 978-966-2337-89-1
4.Кабов А. Лінгвопрагматика та поліфонія суб’єктивного 
способу іспанської мови в сучасній пресі (на матеріалі видань
El País, ABC, El Mundo) / А. Кабов // Вісник Житомирського 
державного університету імені Івана Франка. —Житомир : 
ЖДУ ім. І. Франка, 2014. — Вип. № 5 (77). — C. 194 — 198. — 
ISSN 2076-6173.

349034 Лисюк 
Володимир 
Володимирович

асистент кафедри 
французької 
філології 
факультету 
іноземних мов

0 друга іноземна мова кафедра французької філології факультету іноземних мов
Львівського національного університету імені Івана Франка
кваліфікація:
Львівський національний університет імені Івана Франка, 
2017, спеціальність  «Мова і література», кваліфікація 
«Магістр філології. Викладач іспанської і англійської мов та 
світової літератури». Диплом М17 №070517
Стаж: и2 роки
Обгрунтування:
Статті у фахових виданнях України:
1. Лисюк В. В. Репрезентація синонімії в медичній термінології
(на матеріалі іспаномовної періодики) / В. В. Лисюк // 
Закарпатські філологічні студії. – Ужгород, 2019.- Випуск № 
10. Том 1. – С. 156-160. 

Тези доповідей на міжнародних конференціях:
1. Лисюк В. В. Синонімічні відношення в іспанській медичній
термінології / В. В. Лисюк // Міжнародна науково-практична 
конференція «Сучасний вимір філологічних наук». – Львів, 
2019 – С. 87-89.
2. Лисюк В. В. Типові помилки у вживанні герундію в 
медичному мовленні (на матеріалі іспаномовних журналів) / В.
В. Лисюк // Міжнародна науково-практична конференція 
«Дослідження різних напрямів розвитку філологічних наук в
Україні та ЄС» – Бая-Маре, Румунія, 2019 – С. 64-67.

Курси: 
Taller formativo «Estrategias de aprendizaje y práctica 
comunicativade contenidos en ELE ACTUAL: ¿Cómo desarrollar las
habilidades de la lengua en la enseñanza del español? Reflexión y
práctica a partir de propuestas de AULA AMIGOS», Львів, 11 
жовтня, 2019.

204856 Хомицька 
Іванна Іванівна

Асистент 0 друга іноземна мова кафедра французької філології факультету іноземних мов
кваліфікація:
Львівський національний університет імені Івана Франка; 2008
рік; Мова та література (іспанська); Магістр філології. 
Викладач іспанської і англійської мов та світової літератури
Стаж: 9 років
Обгрунтування:
Посібники:
Помірко Роман. Gramática española en ejercicios = Граматика
іспанської мови у вправах : навч. посібник / Роман Помірко, 
Оксана Кушнір, Іванна Хомицька. – 3-тє вид., випр. і допов. –
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 374 с.
Граматика іспанської мови у вправах = Gramática española en
ejercicios : навч. посібник / Р. С. Помірко, О. П. Кушнір, І. І. 
Хомицька – 2-ге вид., випр. і допов. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2015. – 358 с.
Хомицька І. І. Роль іспаномовних ЗМІ в процесах утворення 
нових мовних форм / І. І. Хомицька // International research and
practice conference “Contemporary issues in philological sciences:
experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine”.
– Lublin, Republic of Poland, 2017. – С. 132 - 135.
El Modo Subjuntivo: методичні вказівки з граматики іспанської
мови /    Х. С. Лесько,   І. І. Хомицька // ЛНУ ім. І. Франка, Малий
видавничий центр факультету іноземним мов. – Львів, 2017. –
55 с.
Хомицька І. І. Таксономічні групи неологізмів в іспанській 
періодиці / І. І.Хомицька // Звітна наукова конференція 
професорсько-викладацького складу факультету іноземних
мов Львівського національного університету імена Івана 
Франка, 2016. – С. 112-114.
Хомицька І. І. Гендерні особливості лексики іспанської мови 
(на матеріалі періодичних видань) / І. І. Хомицька // 
Лінгвістика – Херсон : Вид-во Херсонського державного 
університету, 2013. – Вип. ХХ. – С. 72-77.
International research and practice conference “Contemporary 
issues in philological sciences: experience of scholars and 
educationalists of Poland and Ukraine” :Conference Proceedings. –



Lublin, Republic of Poland, April 28-29, 2017.

Дидактичний семінар для викладачів іспанської мови, 
організований видавництвом EDELSA (Madrid, España) (Talleres
de formaciόn para profesores de ELE) “¿Español? por supuesto”.
Семінар проводить Óscar Rodríguez García– Львів,  26.04.2017
р.

70199 Жох Ірина 
Петрівна

Асистент 0 друга іноземна мова кафедра французької філології факультету іноземних мов
Кваліфікація:
Львівський національний університет імені Івана Франка;
2008 рік;
Мова та література (іспанська);
Викладач іспанської і англійської мов та світової літератури
Стаж:8р.
Обгрунтування:
П1Zhokh I. La expresión fraseológica del enfado en español / I. 
Zhokh// VII Congreso de Hispanistas de Ucrania. – Kamianets-
Podilskyi, 2016. – p.232-237. 
2) Жох І.П. Соматичний компонент cabeza у емотивних 
фразеологічних одиницях в іспанській мові / І.П. Жох // 
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 
«Сучасні філологія: теорія і практик». –  Одеса, 2014. – С. 83-
85.
3) Жох І.П. Формування професійної компетентності 
перекладача та особливості  перекладу емотивних 
фразеологічних одиниць ( на матеріалах іспанської мови) / І.П.
Жох // Modern problems of management: economics, education,
health care and pharmacy”: тези. –  Ополе, 2014. – С. 97-99. 
4) Жох І.П. Емотивні фразеологічні одиниці з компонентом 
corazón в іспанській мові / І.П. Жох // «Одеський лінгвістичний
вісник». – Одеса, 2014. – С. 81-84. 
5) Жох І.П. Вербалізація емоції гніву у фразеологічних 
одиницях іспанської мови. / І.П. Жох // Науковий вісник 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі
Українки №5 (282). – Луцьк, 2014. – С. 22-26.
6) Жох І.П. Світлі і темні кольори в емотивній фразеології в 
іспанській мові./ І.П. Жох // Матеріали міжнародної науково-
практичної конференції «Чинники розвитку філологічних наук
у ххі столітті» 25-26 жовтня 2013р. – Львів, 2013. – С. 88-90. 
7) Жох І.П. Методичні рекомендації для засвоєння лексичного
матеріалу з іспанської мови на тему: Сім’я. Опис людини. 
(Familia. Descripción de personas) / І.П. Жох, О.П. Кушнір.  – 
Львів : ЛНУ ім. І. Франка, Малий видавничий центр факультету
іноземних мов, 2017. – 56 с.
8) Мультинаціональна та мультидисциплінарна комунікація в
європейському просторі вищої освіти. – Київ, 22-24 травня 
2017.

346398 Сухорська 
Наталія 
Ігорівна

Аситент кафедри 
Французької 
філології

0 друга іноземна мова кафедра французької філології факультету іноземних мов
Кваліфікація:
Львівський національний університет імені Івана Франка; 2000
рік; Іспанська мова та література; Філолог. Викладач 
іспанської мови та літератури
Стаж:7р.
Обгрунтування:
1. Публікації:
2. Сухорська Н.І. Епонімічні медичні терміни та особливості їх
перекладу в українській та іспанській мовах / Сухорська Н.І. //
Тези доповідей та повідомлень науково-теоретичної 
конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів
та здобувачів ЛНАМ «Мистецька освіта в Україні та світі: 
стандарти професіоналізму та нова комунікативна 
реальність». – Львів. – 2018. – с.150-151
3. Сухорська Н.І. Англомовні запозичення в українській та 
іспанській мовах / Сухорська Н.І.  // Тези доповідей та 
повідомлень науково-теоретичної конференції професорсько-
викладацького складу, аспірантів та здобувачів ЛНАМ 
«Концептуальні дискусії у мистецьких практиках: ідея, форма,
інтерпретація». – Львів. – 2018. – с.110-111
4. Сухорська Н.І. Уявні (фальшиві) друзі перекладача та 
проблеми їх перекладу / Сухорська Н.І. // Матеріали науково-
теоретичної конференції професорсько-викладацького 
складу, аспірантів та здобувачів ЛНАМ «Суспільно-культурний
вимір творчості: актуальна форма та больові точки нації». – 
Львів. – 2015. – с.11-12.

109458 Осєчко 
Світлана 
Миколаївна

Асистент 0 друга іноземна мова кафедра французької філології факультету іноземних мов
Кваліфікація:
Львівський державний університет імені Івана Франка; 1998
рік; Іспанська мова та література; Філолог. Викладач 
іспанської мови та літератури
стаж:19р.
Обгрунтування:
Посібники:
1.Кушнір Оксана. Читання різного рівня складності (А2 / В1 /
В2) = Lecturas graduadas (niveles А2 / В1 / В2) : навч. посібник /
Оксана Кушнір, Ольга Маєвська, Світлана Осєчко. – 2-ге вид.,
випр. і допов. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 172 с.
2.Osyechko S. Lecturas graduadas (Niveles A2 / B1 / B2) = 
Читання різного рівня складності (A2 / B1 / B2). / O. Kushnir, O.
Mayevska, S. Osyechko. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. –
166 c. –ISBN 978-617-10-0233-3.

Методичні вказівки:
1.Осєчко С. М. Методичні вказівки для самостійної   роботи з
домашнього   читання      (початковий рівень).  /  О. П. Кушнір,
О. Т. Маєвська, С. М. Осєчко. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 
Малий видавничий центр факультету іноземних мов, 2013. –
76 c.
2.Осєчко С. М. Методичні вказівки для самостійної роботи з 
домашнього читання (середній рівень). / О. П. Кушнір, О. Т. 
Маєвська, С. М. Осєчко. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, Малий
видавничий центр факультету іноземних мов, 2013. – 76 c.
3.Осєчко С. М. Методичні рекомендації для вступних 
випробувань з іспанської мови (як другої іноземної) для 
навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «Магістр» 
студентів напряму підготовки: 6.020303. «Мова та література
(англійська, німецька та французька)». «Переклад (англо-
український)»./ О. П. Кушнір, С. М. Осєчко, І. Ю. Цимбалістий. –
Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, Малий видавничий центр 
факультету іноземних мов, 2014. – 88 c.
4.Осєчко С. М. Методичні вказівки для засвоєння лексичного
матеріалу з іспанської мови на тему: Житло (Vivienda) для 
навчання студентів напряму підготовки: 6.020303. «Мова та
література (англійська, німецька та французька)». «Переклад
(англо-український)». / О. П. Кушнір, С. М. Осєчко. – Львів: ЛНУ
ім. Івана Франка, 2017. – 52 c.

111977 Кушнір Оксана 
Павлівна

Старший викладач 0 друга іноземна мова кафедра французької філології факультету іноземних мов
кваліфікація:
Львівський національний університет імені Івана Франка; 2003
рік; Іспанська мова та література; Магістр філології. Викладач
іспанської та англійської мов і світової літератури
Стаж:16р
Обгрунтування:
Посібники:



1.Помірко Роман. Gramática española en ejercicios = Граматика
іспанської мови у вправах : навч. посібник / Роман Помірко, 
Оксана Кушнір, Іванна Хомицька. – 3-тє вид., випр. і допов. –
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 374 с.
2.Кушнір Оксана. Читання різного рівня складності (А2 / В1 /
В2) = Lecturas graduadas (niveles А2 / В1 / В2) : навч. посібник /
Оксана Кушнір, Ольга Маєвська, Світлана Осєчко. – 2-ге вид.,
випр. і допов. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 172 с.
3.Помірко Роман. Граматика іспанської мови у вправах = 
Gramática española en ejercicios : навч. посібник / Роман 
Помірко, Оксана Кушнір, Іванна Хомицька. – 2-ге вид., випр. і
допов. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 358 с.
4.Кушнір Оксана. Читання різного рівня складності (А2 / В1 /
В2) = Lecturas graduadas (niveles А2 / В1 / В2) : навч. посібник /
Оксана Кушнір, Ольга Маєвська, Світлана Осєчко. – Львів : ЛНУ
імені Івана Франка, 2015. – 170 с.
Pronkevich O., Martín-Loeches Morales F., Kushnir O. (eds). Actas
del VII Congreso de Hispanistas de Ucrania, Kamianets-Podilskyi, 7
y 8 de octubre de 2016. – Lviv, Astolabio Editorial, 2016. – 304 p.

Методичні рекомендації:
1.Кушнір О. П. Методичні рекомендації для засвоєння 
лексичного матеріалу з іспанської мови на тему: Сім’я. Опис
людини (Familia. Descripción de personas) / О. П. Кушнір, І. П. 
Жох. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 38 c.
2.Кушнір О.П. Методичні рекомендації для вступних 
випробувань з іспанської мови (як другої іноземної). / О.П. 
Кушнір, С.М. Осєчко, І.Ю. Цимбалістий. – Львів : ЛНУ ім. І. 
Франка, Малий видавничий центр факультету іноземних мов,
2014. – 88 c.
3.Кушнір О. П. Методичні рекомендації для засвоєння 
лексичного матеріалу з іспанської мови на тему: Житло 
(Vivienda) / О.П. Кушнір, С.М. Осєчко. – Львів : ЛНУ ім. І. 
Франка, 2017. – 52 c.
4.Кушнір О. П. Методичні рекомендації для засвоєння 
лексичного матеріалу з іспанської мови на тему: Одяг 
(Vestimenta). / О.П. Кушнір, І.Ю. Цимбалістий. – Львів : ЛНУ ім. І.
Франка, 2017. – 50 c.

185587 Маєвська 
Ольга 
Тадеушівна

Асистент 0 друга іноземна мова кафедра світової літератури факультету іноземних мов
Кваліфікація:
Львівський національний університет імені Івана Франка; 2002
рік; Мова та література (іспанська); Філолог. Викладач 
іспанської мови та літератури;
Кандидат філологічних наук. Рішення від 15 жовтня 2019 
року, диплом ДК №054352, 
спеціальність література зарубіжних країн
Стаж:17р.
Обгрунтування:
Посібник (співавтор):
Кушнір Оксана. Читання різного рівня складності (А2 / В1 / В2)
= Lecturas graduadas (niveles А2 / В1 / В2) : навч. посібник / 
Оксана Кушнір, Ольга Маєвська, Світлана Осєчко. – 2-ге вид.,
випр. і допов. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 172 с.

Mayevska O. El diálogo entre lo individual y lo colectivo : el caso
de los personajes unamunianos / Olga Mayevska // Actas del VII 
Congreso de Hispanistas de Ucrania. – Lviv : Astrolabio, 2017. – P.
44–55
Mayevska O. El diálogo entre lo individual y lo colectivo : el caso
de los personajes unamunianos / Olga Mayevska // Actas del VII 
Congreso de Hispanistas de Ucrania. – Lviv :Astrolabio, 2016. – P.
44–55
Mayevska O. La identificación del autor Unamuno y sus personajes
nivolescos con Cervantes y su Ingenioso Hidalgo / Olga Mayevska
// Actas del VI Congreso de hispanistas de Ucrania. – Lviv : 
Astrolabio, 2015. – P. 34–44

203995 Сайфутдінова 
Олена Юріївна

Асистент 0 друга іноземна мова кафедра французької філології факультету іноземних мов
Кваліфікація:
Львівський національний університет імені Івана Франка;
2006 рік; Мова та література (іспанська);Магістр філології. 
Викладач іспанської і англійської мов та світової літератури
кандидат філологічних наук
Стаж:10р.
Обгрунтування:
Кандидатська дисертація:10.02.05 – романські мови; 
«Генетичні і стратегічні типи мовної гри (на матеріалі 
іспаномовного художнього та мас-медійного дискурсів)»

Публікації:
1.Фіктивний імпліцитний смисл комунікації як засіб 
стратегічної мовної гри // Структурно-семантичні і когнітивно-
дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства:
Збірник матеріалів конференції. – Одеса, 2015. – C. 96.

2.Роль письмового тестування для ефективного навчання // 
Вісник Львівського національного університету імені Івана 
Франка. Серія "Іноземні мови". – Львів, 2014. – Вип. 22. – C. 
254-258.

3.Ayudando a los estudiantes ucranianos a evitar ucrainismos en
su expresión en español // Actas del Seminario Científico 
Internacional de Hispanistas – Lviv, 2014. – P. 336-338.

4.Дефекти мовлення в іспаномовних персонажів // Матеріали
Четвертої Всеукраїнської наукової конференції романістів. –
Дніпропетровськ: Інновація, 2014. – С. 100-102.
5.Мовна гра і комунікативні девіації іноземців: 
експериментальне дослідження (за матеріалами іспанської 
мови) // Вісник Львівської державної фінансової академії. Серія
"Гуманітарні науки". – Львів, 2014. – Вип. 13. – С. 88-94.

163461 Лесько 
Христина 
Степанівна

Доцент 0 друга іноземна мова кафедра французької філології факультету іноземних мов
кваліфікація:
Львівський національний університет імені Івана Франка;
2009 рік; Мова та література (іспанська); 
Викладач іспанської і англійської мов та світової літератури
 (диплом від 30.06.2009
ВК № 37416434)
Кандидат філологічних наук;
Доцент кафедри французької філології
Стаж:9р.
Обгрунтування:
Кандидатська дисертація: 10.02.05 – романські мови; 
«Лінгвопрагматика суфіксальних похідних демінутивності та
аугментативності в сучасному іспанському мас-медійному 
дискурсі» (ДК № 030167)

Публікації:
1.Х. С. Лесько. Суфіксальні похідні у процесах дедемінутивації
та деаугментації / Х. С. Лесько //  Наукові записки 
Національного університету «Острозька академія». Серія 
«Філологічна» : збірник наук. праць. – Острог, 2015. – Вип. 58.
– С. 42–44.
2.Лесько Х. Категорії демінутивності та аугментативності 
уґендерному континуумі фемінності/ Христина Лесько // 
«Науковий вісник Східноєвропейського національного 



університету імені Лесі Українки». Серія «Філологічні науки.
Мовознавство». – 2016. − № 5. – C. 47−51.
3.Лесько Х. С. Демінутивні та аугментативні суфіксальні 
деривати в ґендерній площині маскулінності (на матеріалі 
іспанської мови) / Х. С. Лесько //  Науковий вісник 
Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. –
Одеса, 2016. – Вип.25. – С. 68–72. 
4.Лесько Х. С. Семантичне поле аугментативності (на 
матеріалі іспанської мови) / Х. С. Лесько //  Дослідження різних
напрямків розвитку філологічних наук : Міжнарод. наук.-
практична конференція. – Одеса : Південноукраїнська 
організація «Центр філологічних досліджень», 2016. − C. 128.
(Конференція)
5.Лесько Х. С. Категорії оцінки, емотивності й експресивності
в словотвірних процесах демінутивності та аугментативності /
Х. С. Лесько // International research and practice conference 
Contemporaryissuesin philologicals ciences : experience of scholar
sandeducationalists of Polandand Ukraine. – Lublin, April 28−29,
2017. – P. 95−98. (Конференція)
6.Лесько Х. С. Методичні вказівки з граматики іспанської мови
(El Modo Subjuntivo) / Х. С. Лесько, І. І. Хомицька. – Львів : ЛНУ
ім. І. Франка, Малий видавничий центр факультету іноземних
мов, 2017. – 56 с.
7.Лесько Х. С. Інтерфікс: роль і місце у морфемній структурі
суфіксальної похідної (на матеріалі іспанського мас медійного
дискурсу) /    Х. С. Лесько // Наукові записки Національного 
університету «Острозька академія»: Серія «Філологія»: 
науковий журнал. – Острог: Вид-во НаУОА, 2018. – Вип. 2(70). –
С. 120–122. 
8.Лесько Х. С. Суфікси демінутивності й аугментативності в 
іспанських лінгвістичних традиціях дослідження / Х. С. Лесько
// Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету.
Серія «Філологія» : збірник наук. праць. – Вип. 39. – Одеса, 
2019. – С 47–50. 

204509 Римяк Ірина 
Євгенівна

Асистент 0 друга іноземна мова кафедра французької філології факультету іноземних мов
Львівського національного університету імені Івана Франка
кваліфікація:
Львівський національний університет імені Івана Франка; 2007
рік; Мова та література (французька);
Магістр філології. Викладач французької і  англійської мов та
світової літератури
стаж: 9р.
Обгрунтування:
Публікації:
1) Rymyak Iryna. Particularités pragmatiques du comportement
non verbal dans l’expression de l’acte communicatif du 
compliment (à la base des belles-lettres françaises des
XVIIe-XVIIIe siècles) // Buletin ştiinţific. Fascicula filologie: Seria A.
– Vol. XXV – Editura universitӑţii de nord, Baia mare. – 2016. – P.
79-84 (Румунія).
2) Rymyak Iryna. Le caractère distinctif des actes illocutoires du
compliment et de la louange dansla communication verbale (à la
base des belles-lettres françaises des XVII-XVIII siècles). // Buletin
ştiinţific. Fascicula filologie: Seria A. – Vol. XXIII. − Editura 
universitӑţii de nord , Baia mare. − 2014. – P. 107-113 (Румунія).
Стажування: Франція; 16.09.2015 – 30.06.16; наказ №3436 від
21.09.2015 року

152767 Ковалів 
Соломія 
Юріївна

Асистент 0 перша іноземна мова Кафедра англійської філології
кваліфікація:
Львівський національний університет ім.І.Франка (Диплом 
магістра з відзнакою, Серія ВК, № 32912944, виданий 
30.06.2007), спеціальність/кваліфікація «Мова та література
(англійська)/магістр філології. Викладач англійської і 
німецької мов та світової літератури».
Стаж: 8р.
Обгрунтування:
Публікації:
1. Ковалів С. Дистрибуція та сполучуваність вербальних 
засобів вираження утішання та заспокоєння в сучасній 
англійській мові /С. Ковалів //Науковий вісник Волинського 
національного університету імені Лесі Українки. Філологічні 
науки. Мовознавство. – 2009. – № 6. – С. 252–257.
2. Ковалів С. Прислівникова сполучуваність дієслів утішання
та заспокоювання у сучасній англійській мові /С.Ю. Ковалів 
//Іноземна філологія. Вип. 121. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка,
2009. – С. 90-99.
3. Ковалів С. Семантична структура дієслів–членів 
синонімічних рядів «утішання» та «заспокоювання» у сучасній
англійській мові /С. Ковалів //Вісник Львівського ун-ту. – Л., 
2009. – Вип. 16. – С. 53-61. – (Сер.: Іноземні мови)
4. Ковалів С.Ю. Мовленнєвий акт чи мовленнєвий жанр? /С.Ю.
Ковалів //Вісник Харківського національного університету 
імені В.Н. Каразіна № 928. - Серія: Романо-германська 
філологія. Методика викладання іноземних мов, Вип. 63, 2010.
– Харків, 2010. - С. 109-116. 
5. Ковалів С.Ю. До питання аналізу мовленнєвого жанру 
заспокоювання в англійській лінгвокультурі. /С.Ю. Ковалів 
//Лінгвістика. Збірник наукових праць. - № 2 (20). – Луганськ:
ДЗ “ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2010. – С. 151-159.

162522 Демчук Наталія 
Михайлівна

Асистент 0 друга іноземна мова кафедра французької філології факультету іноземних мов
Львівського національного університету імені Івана Франка
кваліфікація:
Львівський державний університет імені Івана Франка; 1993
рік; Романо-германські мови та література;
Філолог. Викладач французької мови і літератури
Кандидат філологічних  наук; 
доцент кафедри французької філології
Стаж:23р.
Обгрунтування:
Кандидатська дисертація: 10.02.05 - романські мови; 
"Дериваційна та таксономічна характеристика
Терміносистеми маркетингової діяльності у французькій мові";
Публікації:
1.Демчук Н. М. Фреймова структура концептів маркетингової
діяльності у французькій мові  / Н. М. Демчук // Концепты и 
контрасты : монография / под. ред. Н. В. Петлюченко. – 
Одесса : Гельветика, 2017. − 760 с. – С. 402-409.
2.Демчук Н. М. Роль префіксів у формуванні термінів 
маркетингу французькій мові / Н. М. Демчук // Проблеми 
семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : зб. наук.
пр. / Мін-во освіти і науки України, Київ. нац.ун-т імені Тараса
Шевченка / за заг. ред. Н. М. Корбозерової. – К. : Логос, 2016. –
Вип. 29. – С. 122−129.
3.Демчук Н. М. Методологічні засади дослідження 
терміносистеми маркетингу французької мови / Н. М. Демчук //
Науковий вісник Львівського університету. Серія : іноземні 
мови. – Львів: Вид. ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 22. – С.
113−119.
Демчук Н. М. Способы слово сложения в подъязыке 
маркетинга французского язика / Н. М. Демчук //Альманах 
современной науки и образования. – ["Филологические науки.
Вопросы теории и практики"]. – Серия – № 10. – Тамбов : 
Грамота, 2014. – С. 63−68.
4.Демчук Н. М. Словоскладання у термінології маркетингової
діяльності французької мови // Матеріали  Міжнародної 
науково-практичної конференції ["II Таврійські філологічні 



читання"] (Херсон, 20–21 травня 2016р.) / М–во освіти і науки
України, Херсонський держ. ун–т Факультет 
перекладознавства. — Херсон, 2016. – С. 98−102.
5.Демчук Н. М. Латинська основа термінів маркетингу 
французької мови // Матеріали Міжнародної науково-
практичної конференції ["Актуальні проблеми філологічних 
наук: досвід науковців та освітян Польщі і України"] (Люблін,
28-29 квітня 2017р.) / Люблінський науково-технологічний 
парк, Польща. – С. 99−101.

346244 Бойчук Юлія 
Василівна

Асистент кафедри 
Англійської 
філології

0 перша іноземна мова Кваліфікація:
Львівський національний університет ім.І.Франка (Диплом 
магістра з відзнакою, Серія ВК, № 28114605, виданий 
30.06.2005), спеціальність/кваліфікація «Мова та література
(англійська)/магістр філології. Викладач англійської і 
французької мов та світової літератури».
Стаж:13р.
Обгрунтування:
Відповідність кваліфікації

63894 Кушнір Ірина 
Богданівна

Доцент 0 історія світової 
літератури

кафедра світової літератури, факультет іноземних мов
кваліфікація:
Диплом спеціаліста з відзнакою
ВК № 10629249
30 червня 1998 р.
Львівський державний університет імені Івана Франка
спеціальність:   французька мова та література
кваліфікація:   філолог, викладач французької мови та 
літератури

Диплом спеціаліста про перепідготовку
12 ДСК № 153594
10 лютого 2009 р.
Львівський національний університет імені Івана Франка
кваліфікація:   філолог, викладач англійської мови та 
літератури

Науковий ступінь:
кандидат філологічних наук,
рік захисту – 2011,
тема дисертації: «Символ землі та специфіка його художнього
втілення у франкомовній прозі кінця ХІХ – початку ХХ століття
(романи Е. Золя, К. Лемоньє, Ш.-Ф. Рамюза)»
10.01.05 – порівняльне літературознавство
Диплом кандидата наук
ДК № 006449
17 травня 2012 р.
спеціальність:   порівняльне літературознавство

Вчене звання:
доцент кафедри світової літератури,
рік присвоєння – 2014
Атестат доцента
12ДЦ № 040852 22 грудня 2014 р.
стаж:18р.
Обгрунтування:
1. Кушнір І. Концептуальне та конструктивне значення 
символу землі у франкомовній прозі кін. ХІХ – поч. ХХ ст.: 
монографія. – Львів, 2015. – 238 с.
2. Кушнір І. Проблема національної ідентичності у творчості
Ш.-Ф.  Рамюза // Національна ідентичність в мові і культурі: 
збірник наукових праць. – Київ, 2017. – C.43-51.
3. Кушнір І. Проблема сімейних цінностей у романі М.-Ж. 
Юреш “Слуги ночі”// Наукові записки Тернопільського 
національного педагогічного університету ім.  В. Гнатюка. 
Серія: Літературознавство №46. – Тернопіль, 2017.- C.312-321.
4. Кушнір І. Дім як символ у романах М. Ж. Уреш // Вісник 
Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. –
Вип. 5. –Харків, 2016. –C. 178-186.

160825 Шаповалова 
Ірина 
Валентинівна

Асистент 0 перша іноземна мова Кафедра англійської філології
Кваліфікація:
Львівський національний університет ім.І.Франка (Диплом 
магістра, Серія ВК, № 25767863, виданий 30.06.2004), 
спеціальність/кваліфікація «Мова та література 
(англійська)/магістр філології. Викладач англійської та 
німецької мов і світової літератури».
Стаж: 14р.
Обгрунтування:
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.

182138 Сподарик 
Оксана 
Володимирівна

Асистент 0 лінгвокраїнознавство 
країн першої 
іноземної мови

Кафедра англійської філології
Кваліфікація:
Львівський державний університет імені Івана Франка 
(Диплом спеціаліста, Серія ВЕ, № 004983, виданий 30.06.1997),
спеціальність/кваліфікація «Англійська мова та література 
/філолог, викладач англійської мови та літератури».

Кандидат філологічних наук
10.02.04 – германські мови.
«Британський полікодовий художній текст початку XXI 
століття: семантико-структурний та функційний виміри”
Стаж:21р.
Обгрунтування:
Методичнi вказiвки та вправи для розвитку комунікативних 
навичок по темі «English Idioms» для студентiв 1-2 курсів 
факультету іноземних мов (англiйське вiддiлення) (у 
співавторстві з ас. Безуглою О.В.) Львів. – Видавничий центр
Львiвського національного унiверситету iм. I. Франка. – 2011. –
140 ст.

182138 Сподарик 
Оксана 
Володимирівна

Асистент 0 перша іноземна мова Кафедра англійської філології
Кваліфікація:
Львівський державний університет імені Івана Франка 
(Диплом спеціаліста, Серія ВЕ, № 004983, виданий 30.06.1997),
спеціальність/кваліфікація «Англійська мова та література 
/філолог, викладач англійської мови та літератури».

Кандидат філологічних наук
10.02.04 – германські мови.
«Британський полікодовий художній текст початку XXI 
століття: семантико-структурний та функційний виміри”
Стаж:21р.
Обгрунтування:
1.Методичні вказівки та вправи з домашнього читання за 
книгою «Evelyn Waugh. Decline and Fall» для студентів 
факультету іноземних мов (англійське відділення). Львів. 
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. - 2003. - 75 стoр.
2. «Тести з лексичних тем» для студентів 1-2 курсів 
англійської філології факультету іноземних мов». Львів. 
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. - 2005. - 44 стор.
3.Методичні вказівки та вправи з домашнього читання за 
книгою «Thomas Hardy. Far from the Madding Crowd» для 
студентів факультету іноземних мов ( англійське відділення)»



Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. - 2009. - 60
стoр.
4.Тести з граматики англійської мови для студентів 1-2 курсів
англійської філології факультету іноземних мов». Львів. 
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. - 2009. - 44 стор.
5.Методичнi вказiвки та вправи для розвитку комунікативних
навичок по темі «English Idioms» для студентiв 1-2 курсів 
факультету іноземних мов (англiйське вiддiлення) (у 
співавторстві з ас. Безуглою О.В.) Львів. – Видавничий центр
Львiвського національного унiверситету iм. I. Франка. – 2011. –
140 ст.
5. Методичнi вказiвки та вправи для розвитку комунікативних
та граматичних навичок по темі «English Phrasal Verbs» для 
студентiв 1-2 курсів факультету iноземних мов (англiйське 
вiддiлення) (у співавторстві з ас. Рядською Р.І.) Львів. – 
Видавничий центр Львiвського національного унiверситету iм.
I. Франка. – 2011. – 140 ст.
6.Методичнi вказiвки та вправи для розвитку граматичних та
комунікативних навичок з теми «The Adverb» (для студентiв
англiйського вiддiлення факультету iноземних мов) (у 
співавторстві з ас. Рядською Р.І.) Львів. – Видавничий центр 
Львiвського національного унiверситету iм. I. Франка. – 2011. –
46 ст.
7.Методичнi вказiвки та вправи для розвитку граматичних та
комунікативних навичок з теми «Prepositions in English»( для
студентiв англiйського вiддiлення факультету iноземних мов)
(у співавторстві з ас. Безуглою О.В.) Львів. – Видавничий центр
Львiвського національного унiверситету iм. I. Франка. – 2011. –
46 ст.

Працює на посаді доцента

348620 Татаровська 
Олеся 
Василівна

Доцент кафедри 
англійської 
філології

0 теоретична 
граматика

Кваліфікація:
Львівський національний університет імені Івана Франка 
(Диплом спеціаліста з відзнакою, Серія ВК, №17076611, 
виданий 26.06.2001), спеціальність/кваліфікація «Англійська
мова та література/філолог, викладач англійської мови та 
літератури».

Кандидат філологічних наук, 10.02.04 – германські мови, 
«Функціонування множинного заперечення в сучасній 
англійській мові (на матеріалі корпусів та мас-медійного 
дискурсу)», 
доцент кафедри англійської філології
Стаж:18р.
Обгрунтування:
Публікації:
1. Татаровська О. В. Мовознавчі традиції дослідження 
множинного заперечення в англійській мові (XI–XVIII ст.) / О. В.
Татаровська  // Вісник Львів. ун-ту. Серія : іноземні мови. – 
2014. – Вип. 22. – С. 51 – 58. 
2. Татаровська О. В.Традиційні методи дослідження 
заперечення / О. В. Татаровська  // Збірник наукових праць 
«Одеський лінгвістичний вісник» / Одеса, 2014. – № 4. – С. 257
– 261.  
3. Tatarovska O. V. Syntactic and Semantic Peculiarities of Quite in
Modern English / O. V. Tatarovska // Науковий вісник 
міжнародного гуманітарного університету: Серія: Філологія /
Одеса, 2015. – № 19, том 1. – С. 135 – 139.  
4. Татаровська О. В. Структури із заперечним  узгодженням у
мовленні британських підлітків / О. В. Татаровська  // 
Науковий вісник Східноєвропейського національного 
університету ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – №5 (330) . – С.
195–198.
5. Tatarovska O.V. Adjectives with negative affixes in Modern 
English and the problem of synonymy / O.V. Tatarovska // 
International Postgraduate Linguis-
tic Conference “What’s in a Text?”, (Lublin, 9–11 September, 
2010). – Lublin, 2010. – 1 р.

348770 Кондратишин 
Ігор Миронович

Доцент кафедри 
Англійської 
філології

0 педагогічна практика Кафедра англійської філології
Кваліфікація:
Дрогобицький державний педагогічний інститут імені Івана
Франка (Диплом спеціаліста, Серія ИВ-1, №202172, виданий 
20.06.82), спеціальність/кваліфікація «Англійська та німецька
мови/Вчитель англійської та німецької мов».

Кандидат філологічних наук. Спеціальність 10.02.19  – теорія
мовознавства. Тема дисертації: «Віршова інтонація в оригіналі
та перекладі (на матеріалі поезій Т. Шевченка та їх 
англомовних перекладів)». 

Доцент кафедри англійської мови Дрогобицького державного
педагогічного інституту імені Івана Франка 
Стаж:32р.
Обгрунтування:
Стаж педагогічної роботи – 32 роки, в тому числі завідувачем
кафедри англійської філології Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені Івана Франка

348770 Кондратишин 
Ігор Миронович

Доцент кафедри 
Англійської 
філології

0 перша іноземна мова Кафедра англійської філології
Кваліфікація:
Дрогобицький державний педагогічний інститут імені Івана
Франка (Диплом спеціаліста, Серія ИВ-1, №202172, виданий 
20.06.82), спеціальність/кваліфікація «Англійська та німецька
мови/Вчитель англійської та німецької мов».

Кандидат філологічних наук. Спеціальність 10.02.19  – теорія
мовознавства. Тема дисертації: «Віршова інтонація в оригіналі
та перекладі (на матеріалі поезій Т. Шевченка та їх 
англомовних перекладів)». 

Доцент кафедри англійської мови Дрогобицького державного
педагогічного інституту імені Івана Франка 
Стаж:32р.
Обгрунтування:
Публікації:
1.Рима як інтонаційний чинник в оригіналі та перекладі  
//Проблеми міжкультурної комунікації у лінгвістичному вимірі.
- Дрогобич, 2012.- С.49-59.
2.Синтаксис як чинник віршової інтонації в оригіналі та 
перекладі. // Перекладознавчі студії. Поетика тексту. – 
Дрогобич, 2009. - С.73-98.
3. Віршова інтонація як проблема перекладу // 
Перекладознавчі студії. –  Дрогобич, 1999. – С.57-70.
4.Інтонація і ритм у поезіях Т. Шевченка та їх перекладах  //
Молодь – Україні. Наукові записки молодих учених 
Ужгородського державного університету. Т.5-6. – Ужгород, 
1995.- С.235-245.

Посібник:
Англійська граматика у віршах. Навчальний посібник 
Дрогобич 2015. -65с.

49457 Петрик Тетяна 
Володимирівна

Доцент 0 перша іноземна мова Кафедра англійської філології
Кваліфікація:
Львівський державний університет ім.І.Франка (Диплом 



спеціаліста, Серія КА, № 005806, виданий 29.06.93), 
спеціальність/квалі-фікація «Романо-германські мови та 
літератури/філолог, викладач англійської мови та 
літератури».

кандидат філологічних наук 10.02.04 германські мови 
«Синтагматика та парадигматика ергативних дієслів у 
сучасній англійській мові»,
доцент кафедри англійської філології
Стаж:25р.
Обгрунтування:
Публікації:
1. Семантико-синтаксичний зміст ергативних 
дієслів//Мандрівець. – Тернопіль: СМП “Мандрівець”, 2000. – №
1–2. – С. 48-53.
2. Роль категорії каузативності у формуванні ергативного 
значення дієслова// Гуманітарний вісник. Іноземна філологія:
Збірник наукових праць. – Черкаси: ЧІТІ, 2001. – С. 193-196. 
3.Роль категорії перехідності/неперехідності у формуванні 
ергативного значення дієслова у сучасній англійській 
мові//Філологічні студії. – Луцьк, 2001. – № 2. – С. 104-110.
4.Категорія ергативності та станові опозиції дієслова// Вісник
Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2000.
– Вип. 2. – С. 607-610.
5.Синтагматичні властивості ергативних дієслів у сучасній 
англійській мові (на матеріалі відад’єктивних дієслів з 
суфіксом -en)// Вісник Тернопільського педагогічного 
університету. – 2001. – №2. – С. 37-40. 
6.Семантико-синтаксична валентність ергативних дієслів з 
суфіксами -ify, -ize, -ate // Вісник Львівського національного 
університету. Серія Іноземні мови. – 2001. – Вип. 6. – С. 76-83.
7.Функціонально-семантичне поле ергативності у сучасній 
англійській мові // Проблеми семантики, прагматики та 
когнітивної лінгвістики. – К.: Київський ун-т, 2003. – Випуск 2. –
С.291-298. 
8.Парадигматичні зв’язки елементів поля ергативності у 
сучасній англійській мові // “Наукові записки” Тернопільського
державного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. – 
Мовознавство. – 2002.– № 2 (8). – С. 31-35. 
9.Лексичні аспекти сполучуваності неакузативних дієслів у 
сучасній англійській мові // Вісник Львівського університету.
Серія Іноземні мов. – 2003. – Випуск 11. – С.145-149. 
10.Особливості словотвірних ланцюгів англійських 
двофокусних дієслів // Гуманітарний вісник. Серія - іноземна
філологія. Черкаси, 2002 

22105 Лотоцька 
Кароліна 
Ярославівна

Доцент 0 перша іноземна мова Кафедра англійської філології
Кваліфікація:
Львівський ордена Леніна державний університет ім.І.Франка
(Диплом спеціаліста з відзнакою, Серія ЗВ, № 813376, виданий
29.06.1987), кваліфікація «Романо-германські мови і 
літератури, філолог, викладач англійської мови, перекладач».

Науковий ступінь кандидата філологічних наук зі 
спеціальності германські мови 10.02.04
Тема дисертації:
«Типологія і прагматика початкового фрагмента тексту (на 
матеріалі англійського роману ХVIII – XXстоліть)»
Диплом кандидата наук
КН № 007183
від 23.11.1994 р.
Вчене звання доцента кафедри англійської філології
Атестат доцента
ДЦ № 005101від 20.06.2002 р.
Стаж:29р.
Обгрунтування:

1.Лотоцька К.Я. Using Ads in ELT: Linguocultural Aspects/К.Я. 
Лотоцька // Коммуникативные технологии в системе 
современных эконо-мических отношений: Материалы между-
народной научно-практической конфе-ренции 1 февраля 2008
г.– Минск: БГЭУ, 2008.-  С. 145-146.
2. Лотоцька К.Я. Humour in Teaching /К.Я. Лотоцька // 
Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання
чужоземних мов у вищих навчальних закладах: Матеріали ІУ
Міжнародної науково-практичної конференції – Л.: ЛДУ БЖД,
2010 р. – С. 115.
3.Лотоцька К.Я Словесний образ: проблеми сприйняття та 
навчання/К.Я. Лотоцька// Лінгвістика. Комунікація. Освіта: 
Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (
17-18 березня 2011 р.) – Луганськ: ЛДІКіМ, 2011. – С. 179-181.
4.Лотоцька К.Я “Travel writing” у соціокультурному аспекті 
викладання іноземної мови/К.Я. Лотоцька // Проблеми та 
перспективи лінгвістичних досліджень в умовах 
глобалізаційних процесів: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-
практичної конференції 7-8 квітня 2011 р. - Тернопіль: 
Тернопільський національний економічний університет, 2011.
– С. 196-197.
5.Лотоцька К.Я. Зоровий образ як інструмент навчальної 
діяльності/К.Я. Лотоцька // Роль письма у викладанні 
гуманітарних дисциплін: тези доповідей Науково-методичної
конференції 29 березня 2013. – Львів: «Видавництво ПАІС», 
2013.- С. 38-39.
6. Лотоцька К.Я. Using literary text in language teaching/К.Я. 
Лотоцька //Linking the Classroom to the World: Тези доповідей
Західноукраїнського форуму  учителів IATEFL West Ukraine 10-
11 грудня 1999 р. – Львів, 1999. 
7.Лотоцька К.Я. Комунікація та комунікабельність/К.Я. 
Лотоцька // Teaching English Academic Writing in Ukraine and 
Elsewhere: Problems and Prospects: Second International 
Conference (November 18-19, 2011). Program and Abstracts. – 
Lviv: LNU Publishing Centre, 2011. – P. 100-101.
8.Лотоцька К.Я. Conversational Class: No failures!/К.Я. Лотоцька
// Changing an English Language teacher’s life Through IATEFL 
Conference: тези доповідей 4-го західноукр. форуму учителів
англ. мови IATEFL – WEST Ukraine 18.10.2002. – Львів, 2002. – С.
12.
3. Лотоцька К.Я. Функціонально-стилістичний аспект 
викладання англійської мови (до проблеми стилістичних 
помилок)/К.Я. Лотоцька , Т.З.Оршинська//Проблеми та 
перспективи лінгвістичних досліджень в умовах 
глобалізаційних процесів: матеріали Міжнародної науково-
практичної конференції 30-31 жовтня 2007 р. – Частина 2. – 
Тернопіль: Тернопільський національний економічний 
університет, 2007. – С. 81 -83.

22105 Лотоцька 
Кароліна 
Ярославівна

Доцент 0 стилістика Кафедра англійської філології
Кваліфікація:
Львівський ордена Леніна державний університет ім.І.Франка
(Диплом спеціаліста з відзнакою, Серія ЗВ, № 813376, виданий
29.06.1987), кваліфікація «Романо-германські мови і 
літератури, філолог, викладач англійської мови, перекладач».

Науковий ступінь кандидата філологічних наук зі 
спеціальності германські мови 10.02.04
Тема дисертації:
«Типологія і прагматика початкового фрагмента тексту (на 



матеріалі англійського роману ХVIII – XXстоліть)»
Диплом кандидата наук
КН № 007183
від 23.11.1994 р.
Вчене звання доцента кафедри англійської філології
Атестат доцентаДЦ № 005101 від 20.06.2002 р.
Стаж 29р.
Обгрунтування:
Посібник:
Лотоцька К.Я. Стилістика англійської мови (English Stylistics):
Навч. посібник / К.Я. Лотоцька – Львів: Видавничий центр ЛНУ
імені Івана Франка, 2008.  - 254 с.
Публікації:
1. Лотоцька К.Я. Антропоморфізація опису у американській 
прозі «місцевого колориту» (до питання комплексного аналізу
художнього тексту)/К.Я. Лотоцька // Мова і культура (Науковe
видання). – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2012. – Вип. 15.
– Том 1 (155). – С. 118 -122.
2.Лотоцька К.Я. Макс Бірбом і Герберт Веллс: творчість у 
дзеркалі пародії / К.Я. Лотоцька // Мова і культура (Науковий
журнал). – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2013. – Вип. 16.
– Том V (167). – С.333-339. 
3.Лотоцька К.Я. Пародія Макса Бірбома як інструмент 
непрямої літературної критики (на матеріалі есе «Scruts, 
Arn*ld B*nn*tt»)/К.Я. Лотоцька // Мова і культура (Науковий 
журнал). – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2015. – Вип.18. –
Том 1 (176). – С. 292 - 298.
4.Лотоцька К.Я. Гілберт Честертон очима Макса Бірбома: 
авторське світобачення у пародійному переломленні/ К.Я. 
Лотоцька // Мова і культура (Наукове видання). – К.: 
Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. – Вип. 21. – Т.II (191) – С.
356-  363.
5.Лотоцька К.Я. Символічна образність Джозефа Конрада у 
пародійному висвітленні Макса Бірбома/ К.Я. Лотоцька // 
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету.
Серія «Філологія»//Збірник наукових праць – Одеса: МГУ, 2018.
– Випуск 37. - Том 2.  - С. 108 – 111. 
6.Лотоцька К.Я. Hyperbole as a tropeic hybrid/К.Я. Лотоцька //
Номинация  и дис-курс: Материалы докладов междуна-родной
научной конференции 8 - 9 ноября 2006 г. В двух частях. 
Часть вторая.– Минск:  МГЛУ, 2006.- С. 34-35

49445 Шпак Ольга 
Андріївна

Доцент 0 теоретична 
граматика

Кафедра англійської філології
Кваліфікація:
Львівський ордена Леніна державний університет ім.І.Франка
(Диплом спеціаліста з відзнакою, Серія У, № 882494, виданий
21.06.1971), кваліфікація «Романо-германські мови і 
літератури, філолог, викладач, англійської мови».

Кандидат філологічних наук, 10.02.04 -германські мови. 
Тема: «Суміщення як прояв принципу економії на рівні 
мовлення».
Доцент кафедри англійської філології.
Стаж:45 років
Обгрунтування:
Публікації:
1.Шпак О.А. Актуальне членування складнопідрядного 
речення з підрядним допустовим  // Філологічні студії. – Луцьк,
2004. –  № 4. – С.269-276. 
 2.Шпак О.А. Методика викладання граматики з когнітивної 
точки зору  // Філологічні студії (гриф ВАК). – Вип..2. – Луцьк,
2006. –  С.106-115. 
 3.Шпак О.А. Семантична структура теперішнього доконаного
часу // Філологічні науки (гриф ВАК). - Науковий вісник 
Волинського державного університету ім. Лесі Українки. - №4.
– Луцьк, 2007. –  С. 42-45.
4.Шпак О.А. Концептуальний зміст допоміжного дієсловa HAVE
// Науковий вісник Волинського національного університету
імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство (гриф 
ВАК). – 2009 . – № 5. – С.367-370. 
 5.Шпак О.А. Теперішній простий час у контексті когнітивної
граматики  // Науковий вісник Волинського національного 
університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. 
Мовознавство (гриф ВАК). – 2011. – №3,Ч.1.. – С.208-213. 
6.Шпак О.А. Теперішній тривалий час у контексті когнітивної
граматики  // Науковий вісник Волинського національного 
університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. 
Мовознавство (гриф ВАК). – 2013 . – № 17. – С.125-129. 
      
 Методичні вказівки до синтаксичного аналізу простого 
речення. – Львів, ЛДУ імені І.Франка, 1998р. – 1,4 др.арк.

Методичні вказівки до синтаксичного аналізу складного 
речення. – Львів, ЛДУ імені І.Франка, 1998р. – 1,35 др.арк.

83749 Федоренко 
Ольга Ігорівна

Доцент 0 методика навчання 
іноземної мови

Кафедра англійської філології
Кваліфікація:
Львівський державний університет ім.І.Франка (Диплом 
спеціаліста з відзнакою, Серія ВК, № 10629238, виданий 
10.06.98), спеціальність/кваліфікація «Романо-германські мови
і література/
філолог, викладач англійської мови та літератури».

Науковий ступінь кандидата філологічних наук зі 
спеціальності германські мови 10.02.04
Тема дисертації “Лексична сполучуваність компонентів сталих
дієслівно-субстантивних виразів типу to give a smile, to have a
look, to make a suggestion у сучасній англійській мові”
Диплом кандидата наук ДК № 024607 від 30.06.2004 р.

Вчене звання доцента кафедри англійської філології
Атестат доцента 12ДЦ № 020474 від 30.10.2008 р.
Стаж: 17р.
Обгрунтування:
1. Сухорольська С.М. Методи лінгвістичних досліджень: Навч.
посібник / С.М. Сухорольська, О.І. Федоренко. – Львів: 
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 344 с. – 
Англ. мовою. (гриф МОН України)
 2. Сухорольська С.М. Методи лінгвістичних досліджень: Навч.
посібник / С.М. Сухорольська, О.І. Федоренко. – 2-ге вид., 
перероб. і доп. – Львів: “Інтелект-Захід”, 2009. – 348 с. – Англ
мовою. (гриф МОН України)
3. Федоренко О.І. Основи лінгвістичних досліджень: Підручник
/ О.І. Федоренко,  С.М. Сухорольська, О. В. Руда. – Львів: 
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 296 с. – 
Англ. мовою. (гриф МОН України)

83749 Федоренко 
Ольга Ігорівна

Доцент 0 теоретична 
граматика

Кафедра англійської філології
Кваліфікація:
Львівський державний університет ім.І.Франка (Диплом 
спеціаліста з відзнакою, Серія ВК, № 10629238, виданий 
10.06.98), спеціальність/кваліфікація «Романо-германські мови
і література/
філолог, викладач англійської мови та літератури».

Науковий ступінь кандидата філологічних наук зі 
спеціальності германські мови 10.02.04



Тема дисертації “Лексична сполучуваність компонентів сталих
дієслівно-субстантивних виразів типу to give a smile, to have a
look, to make a suggestion у сучасній англійській мові”
Диплом кандидата наук ДК № 024607 від 30.06.2004 р.

Вчене звання доцента кафедри англійської філології
Атестат доцента 12ДЦ № 020474 від 30.10.2008 р.
Стаж:17р.
Обгрунтування:
1. Fedorenko O.I, Sukhorolska S.M. English Grammar Theory. - Л,
2008. - 360 p.
2. Практикум з теоретичної граматики англійської мови = 
Practical tasks in English theoretical grammar : навч. посіб. / О. І.
Федоренко, С. М. Сухорольська ; Львівський нац. ун-т ім. І. 
Франка. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. - 152 с.

83749 Федоренко 
Ольга Ігорівна

Доцент 0 перша іноземна мова Кафедра англійської філології
Кваліфікація:
Львівський державний університет ім.І.Франка (Диплом 
спеціаліста з відзнакою, Серія ВК, № 10629238, виданий 
10.06.98), спеціальність/кваліфікація «Романо-германські мови
і література/
філолог, викладач англійської мови та літератури».

Науковий ступінь кандидата філологічних наук зі 
спеціальності германські мови 10.02.04
Тема дисертації “Лексична сполучуваність компонентів сталих
дієслівно-субстантивних виразів типу to give a smile, to have a
look, to make a suggestion у сучасній англійській мові”
Диплом кандидата наук ДК № 024607 від 30.06.2004 р.

Вчене звання доцента кафедри англійської філології
Атестат доцента 12ДЦ № 020474 від 30.10.2008 р.
Стаж:17 років
Обгрунтування:
1.Fedorenko O. I. Major problems of English grammar: what to do
with adverbs? / O. I. Fedorenko // Сучасна філологія : актуальні
наукові проблеми та шляхи вирішення. – Одеса, 2014. – С. 70-
74.
2.Федоренко О.І. Методи дослідження лексичної 
сполучуваності слів /                   О. І. Федоренко // Чинники 
розвитку філологічних наук у ХХІ столітті : матеріали 
міжнародної науково-практичної конференції. – Львів, 2012. –
С. 87-90.

115044 Федорчук 
Марта 
Михайлівна

Доцент 0 педагогічна практика Кафедра англійської філології
Кваліфікація:
Львівський ордена Леніна державний університет ім.І.Франка
(Диплом спеціаліста з відзнакою, Серія У, № 881896, виданий
30.06.1977), кваліфікація «Філолог. Викладач англійської 
мови».

Кандидат філологічних наук, 10.02.04, германські мови, 
«Лінгвістична структура та стилістичне функціонування 
внутрішнього монологу (на матеріалі прози США)», 
доцент кафедри англійської філології
Стаж:40 років
Обгрунтування:
Публікації:
1.Федорчук М.М. Варіантологія: деякі соціолінгвістичні 
аспекти розвитку американського варіанта англійської мови у
ХУІІ –ХІХ ст.. (на прикладі інновацій, новотворів та адаптацій)»
/ М.М.Федорчук //  Науковий вісник ХДУ, серія 
перкладознавство та міжкультурна комунікація, вип. 4, 
Херсон – 2018. С.60-63.  
2.Федорчук М.М. Американський варіант англійської мови: 
історичний та соціолінгвістичний аспекти (на прикладі 
архаїзмів) / М.М.Федорчук //  Науковий вісник ХДУ, серія 
перкладознавство та міжкультурна комунікація, вип. 2, 
Херсон – 2018. С.62-65.  
3. Fedorchuk M.M. Cultural component in teaching and learning 
English / M. M. Fedorchuk  //  Лінгвістичні проблеми та 
інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих
навчальних закладах. ІV міжнародній науково-практичній 
конференції Львів, 2010. –  С. 77-78
4. Федорчук М.М. Взаємозв’язок мови і культури / 
М.М.Федорчук //  Перехідне суспільство в Україні: досвід – 
проблеми – перспективи. Міжнар. наук. конференція, Львів, 
1999. –   С.16.

Публікації:
1.Федорчук М.М. Англійська мова в аудиторії / М.М.Федорчук //
IATEFL West Ukraine Forum. Матеріали конференції, Львів, 
2001. –  С.18.
2.Федорчук М.М. Метамова вчителя англ. мови. / 
М.М.Федорчук //  3-я західно-українська конференція IATEFL.
Львів, 2001 –  С. 18.
3. Федорчук М.М. Аналітичне читання в курсі викладання 
іноземних мов у ВНЗ / М.М.Федорчук //  Комп’ютерна 
лінгвістика та викладання чужоземних мов у ВНЗ. 3-я Міжнар.
наук. конференція,  Львів, 1998. –   С.271-274.

57339 Потятиник 
Уляна 
Олексіївна

Доцент 0 перша іноземна мова Кафедра англійської філології
Кваліфікація:
Івано-Франківський державний педінститут ім. В.С.Стефаника
(Диплом спеціаліста Серія ЖВ № 117821, виданий 30.06.1986),
Спеціалізація/кваліфікація «Англійська і німецька мова/ 
вчитель англійської і німецької мови».

Кандидат філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – 
германські мови
Соціолінгвістичні та прагмастилістичні аспекти 
функціонування сленгової лексики (на матеріалах періодики
США)
доцент кафедри англійської філології
Стаж: 26р.
Обгрунтування:
Публікації:
1.Оршинська Т., Потятиник У. Структурно-семантичні та 
прагматичні виміри відонімних оказіоналізмів у сучасному 
медійному дискурсі // Південний архів. Філологічні науки: 
Збірник наукових праць. – Херсон: ХДУ, 2017.  – Вип.69. – С.  
122-124.
2. Потятиник У. Типи функціонування інтертексту у медіа-
дискурсі // Наук. записки. Серія: Філологічні науки 
(мовознавство). – Вип.89 (5). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. 
Винниченка, 2010.  - С. 220-224.
3. Потятиник У. «Активна» і «пасивна» інтертекстуальність у
медіа-дискурсі // Науковий вісник Волинського державного 
університету ім. Лесі Українки. – Вип.3. – Луцьк: РВВ «Вежа»
ВДУ ім. Лесі Українки, 2008. – С.111-115.

57339 Потятиник 
Уляна 

Доцент 0 лексикологія Кафедра англійської філології.
Кваліфікація:



Олексіївна Івано-Франківський державний педінститут ім. В.С.Стефаника
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вчитель англійської і німецької мови».

Кандидат філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – 
германські мови
Соціолінгвістичні та прагмастилістичні аспекти 
функціонування сленгової лексики (на матеріалах періодики
США)
доцент кафедри англійської філології
Стаж: 26р.
Обгрунтування:
Дисертація канд.філолог. наук «Соціолінгвістичні та 
прагмастилістичні аспекти функціонування сленгової 
лексики» (2003)
Посібник:
Potiatynyk U. All About Words: An Introduction to Modern English
Lexicology 1: навч.-метод. посібник.  – Lviv : ПАІС, 2014. – 362 p.

Оршинська Т., Потятиник У. Критичні роздуми щодо посібника
А. Ніколенка «Лексикологія англійської мови – теорія і 
практика» // Вісник Львівського університету. Серія іноземні
мови: Збірник наукових праць – Вип. 19. – Львів. – 2012.  – С.
348-351.  

49446 Оршинська 
Тетяна 
Захарівна

Доцент 0 лексикологія Кафедра англійської мови
Кваліфікація:
Львівський ордена Леніна державний університет ім.І.Франка
(Диплом спеціаліста, Серія ЖВ-1, №125409, виданий 
28.06.1983), кваліфікація «Романо-германські мови і 
літератури, філолог, викладач, перекладач англійської мови».

Кандидат філологічних наук, 10.02.04. – германськімови
“Англійськіприкметники морально-етичноїсигніфікації у 
лексикографії та міжчастиномовнихзв’язках “
Доцент кафедри англійської філології. 
Стаж: 29р.
Обгрунтування:
Публікації:
1. Tetiana Orshynska. Proper nouns in showbiz language // 
Linguistic Meetings across Borders. – Zamość: Officina Simonidis,
2012 – P.123 – 132.
2. Оршинська Т. З. Відонімні деривати сучасного англомовного
медійного дискурсу у структурно-семантичному та 
функціональному аспектах // Проблеми та перспективи 
розвитку української науки на початку третього тисячоліття//
Збірник наукових праць/ - Переяслав-Хмельницький. –  2011. –
С.158-159.
2.  Оршинська Т. З.  Соціальні та прагматичні параметри 
англійських вигуків //       Наукові записки Національного 
університету “Острозька Академія”. Серія філологічна. Вип. 55
– 2015. – С. 181-185.
3. Оршинська Т. З. Що в імені тобі моєму: роль імен у 
конструюванні віртуальної ідентичності // Медіакритика. –
Львів: Інститут екології масової інформації, 2016. – Ч.23. – С.12-
16.
 4. Оршинська Т., Потятиник У. Структурно-семантичні та 
прагматичні виміри відонімних оказіоналізмів у сучасному 
медійному дискурсі // Південний архів. Філологічні науки: 
Збірник наукових праць. – Херсон: ХДУ, 2017.  – Вип.69. – С.  
122-124.
5. Оршинська Т.З. Семантизація прислівників та шляхи її 
актуалізації   // Філологічні студії: Наук. часопис – Луцьк – 
2001. –Вип. 11. – С. 27-32.
6. Оршинська Т. З. Психо-семантичні характеристики 
англійських емоційно-експресивних вигуків // 
Психолінгвістика: Збірник наукових праць – Вип.8. – 
Переяслав-Хмельницький. – 2011. – С. 134-139.
7. Оршинська Т. З., Потятиник У. О. Критичні роздуми щодо 
посібника А. Ніколенка «Лексикологія англійської мови – 
теорія і практика» // Вісник Львівського університету. Серія 
іноземні мови: Збірник наукових праць – Вип. 19. – Львів. -  
2012.  – С. 348-351.

39257 Курпіль Ольга 
Стефанівна

Доцент 0 історія мови Кафедра англійська філологія
Кваліфікація:
Львівський ордена Леніна державний університет ім.І.Франка
(Диплом спеціаліста з відзнакою, Серія ЖВ, №124980, виданий
30.06.1983), кваліфікація «Романо-германські мови і 
літератури, філолог, викладач, перекладач англійської мови».

Кандидат філологічних наук
10.02.04 - Германські мови. “Структурно-семантичні типи 
елементарного речення з нульовою 
позицією у S-P-O»
Доцент кафедри англійської філології
Стаж:30р.
Обгрунтування:
The History of English. Енциклопедичний Словник з цитатам. –
Том 1. –Львів, 2017 -270 с.

Публікації:
1. Курпіль О.С. Кореляція хаотичного та упорядкованого у 
підсистемах мови. – 0,5 др.арк. – травень 2012.- Львів: 
Іноземна філологія. Український науковий збірник. Вип.124.
2.Роль соціолінгвістичних параметрів в історичному розвитку
англійської мови.// Мова і суспільство. Вип. 2. Львів: 
Львівський національний університет імені Івана Франка, 
2011. – С.40-45.

126005 Войтюк 
Світлана 
Миколаївна

Доцент 0 перша іноземна мова Кафедра англійської філології
Кваліфікація:
Львівський ордена Леніна державний університет ім.І.Франка
(Диплом спеціаліста з відзнакою, ГП, № 039818, виданий 
30.06.1980), кваліфікація «Романо-германські мови і 
літератури, філолог, викладач, перекладач англійської мови».

кандидат філолог.наук, 10.02.04-германські мови, «Речевая
системность художественного стиля и ее актуализация (на 
материале английского просветительского романа)», 13 
червня 1990; 
Диплом кандидата  наук  КД № 026409, Москва, 28 ноября 
1990 г.; 
Атестат доцента  ДЦ № 003498, Київ, 1993
Стаж: 34р.
Обгрунтування:
Монографії (зі співавторами)
1.Стиль и жанр художественного произведения (росїйською
та англійською мовами) – Львов: Изд-во Львов. ун – та 1987 –
125 с. (зі співавт. Л.А.Кузнєцова, І.В.Вікторовська та ін.)
2.The Foreign Critical Reputation of F.Scott Fitzgerald, 1980 – 
2000. An Analysis and Annotated Bibliography (англійською 
мовою) – Library of Congress Catalogue-in-Publication Data, USA,
2004. – C. 185-205. (with co-auth. Linda C.Stanley et al.).

Методичні вказівки до проведення занять з домашнього 



читання (на матеріалі роману А.Мердок «Замок на піску» ) 
(українською та англійською мовами). – Львів: Львів. ун-т, 
1990. – 8 с.
Методичні вказівки до проведення занять з домашнього 
читання (на матеріалі «Саги про Форсайтів» Джона Голсуорсі.
– Львів: Львів ун-т, 1991.–8 с.
Методичні вказівки до проведення занять з домашнього 
читання (на матеріалі англійської літературної казки). – 
українською та англійською мовами. – Львів: Львів. ун-т, 1992.
– 10 с.

Публікації:
1. Евфемізми як форма прояву ввічливої невизначеності в 
англійському мовному етикеті. – Міжнародна наукова 
конференція «Лінгвістична теорія: надбання, актуальні 
проблеми та перспективи розвитку»..- Одеса: Міжнародний 
гуманітарний ун-т, 28-30 травня 2008 року.
2.Асоціативне значення сова як чинник комунікативної 
прагматики тексту. – Третя Міжнародна наукова конференція
«Лінгвістична теорія та прктика: історичні надбання, 
актуальні проблеми та перспективи розвитку». – Одеса, 
Міжнародний гуманітарний ун-т, 14-16 травня 2010 року.
3.Мовчання як засіб комунікації. – Наукова конференція ЛНУ
ім.І вана Франка. – Львів, лютий 2012.
4.Сценічна ремарка у п’єсі Гарольда Пінтера “Місячне сяйво”.
– Львів, ЛНУ ім. І. Франка, лютий 2016.
5.Thornton Wilder’s «The Matchmaker» as a Farce. – Люблінський
ун-т ім. Яна Павла ІІ, Люблін (Польща), травень 2016.
6.Language and Style of D.H.Lawrence’s Essay “Why the Novel 
Matters”. – Львів, ЛНУ ім. І. Франка, лютий 2017

162322 Хоміченко Віра 
Вікторівна

Асистент 0 перша іноземна мова Кафедра англійської філології
кваліфікація:
Львівський державний університет ім.І.Франка (Диплом 
спеціаліста, Серія ЛЖ, № 011897, виданий 30.06.1994), 
спеціальність/кваліфікація «Романо-германські мови і 
література
/Філолог. Викладач англійської мови та літератури».
Стаж: 19р.
Обгрунтування:
1.Методичні вказівки та вправи для розвитку комунікативних
навичок для студентів 4 курсу на тему “Crime and 
Punishment”, Львів, 2008
 2.Методичні вказівки та вправи для розвитку комунікативних
навичок для студентів 1-2 курсів на тему “Travelling”, Львів,
2005
3.  Методичні вказівки та вправи для розвитку комунікативних
навичок для студентів 1-2 курсів на тему ” Animals”, Львів, 
2004

Публікації:
1.Хоміченко В.В. Поліфонічний потенціал полісемантичного 
слова в тексті (на матеріалі романів модернізму) / Science and
Education a New Dimension. Philology, II(7), Issue: 34, 2014. – P.
94-97.
2. Хоміченко В.В. Суб’єктно-мовленнєва гетерогенність як 
засіб поліфонізації текст / Наукове видання "Мова і культура".
– К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. – Т. 4. – Вип. 18. –
С. 43-50.
3.Хоміченко В.В. Жанрова та стилістична гетерогенність як 
передумова поліфонізації тексту (на матеріалі роману Дж. Дос
Пассоса «Манхеттен») / Науковий вісник Східноєвропейського
національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016.
– Вип. 6. С. – 155-160.
4.Хоміченко В.В. Діалогічний потенціал алюзії як передумова
створення поліфонічної оповіді / Науковий вісник 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі
Українки. – Луцьк, 2017. – Вип. 3. – С. 287-292.

113540 Кунець 
Христина 
Богданівна

Асистент 0 перша іноземна мова Кафедра англійської філології
Кваліфікація:
Львівський національний університет імені Івана Франка 
(Диплом магістра з відзнакою, Серія ВК, №43764769, виданий
05.06.2012), спеціальність/кваліфікація «Мова і література 
(англійська)/Магістр філології. Викладач англійської і 
німецької
мов та світової літера-тури».
Кандидат філологічних наук,10.02.04 – германські мови, 
«Прагматика безособових синтаксичних
структур в англомовному
науковому тексті гуманітарного спрямування» (2016)
Стаж 4 роки
Обгрунтування:
Публікації:
1.Кунець Х.Б. Expletive It and Truth Value in Academic Writing /
Х.Б. Кунець // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного
університету. Серія «Філологія»:
збірник наукових праць.  Вип. 27, т.2. – Одеса, 2017. – С. 65-67.
2.Кунець Х.Б. Безособові синтаксичні структури як
евіденційна стратегія в англомовному науковому 
текстігуманітарного спрямування // Наукові записки 
Національного університету «Острозька академія». Серія 
«Філологічна» : збірник наукових праць. Вип.55.
– Острог: Видавництво Національного університету
«Острозька академія», 2015. – С. 138-140.
3. Кунець Х.Б. Інформаційна структура речень з безособовими
конструкціями (на матеріалі
англомовних текстів з гуманітарних наук) // Іноземна
філологія. Вип. 127 – Львів: Львівський національний
університет імені Івана, 2014. – С. 45-53.
4.Кунець Х.Б. Прагматичний аспект безособових конструкцій в
англомовному науковому тексті гуманітарного спрямування //
Науковий вісник
Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія»:
збірник наукових праць. Вип. 9. – Одеса, 2014. – С. 92-95.
5.Кунець Х.Б. Типологія та  частотність вживання
безособових речень в англомовному науковому тексті
гуманітарного спрямування //  Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 
№1071 (75). – Харків, 2013. – С. 86-93.

Закордонне стажування в рамках програми імені Фулбрайта в
Массачусетському університеті, м. Амгерст, (США) 01.09.2019
- 31.05.2020, Тема: «Генеративна граматика та формальна 
семантика».

348168 Ділай Ірина 
Петрівна

Доцент кафедри 
англійської 
філології

0 перша іноземна мова Кафедра англійської філології
Кваліфікація:
Львівський національний університет імені Івана Франка 
(Диплом спеціаліста з відзнакою, Серія ВК, №17076610, 
виданий 26.06.2001), спеціальність/кваліфікація «Англійська
мова та література/філолог, викладач англійської мови та 
літератури».

Кандидат філологічних наук, 10.02.04 -германські мови, 
«Когнітивні дієслова в англійській мові: парадигматика, 
синтагматика, епідигматика», Диплом Серія ДК, №000546 від
10.11.2011.



Доцент кафедри aнглійської філології, атестат 12ДЦ №040844
від 22.12.2014.
Стаж: 18 р.
Обгрунтування:
Публікації:
1.Dilay I. P. Designing a corpus-informed EFL textbook / I. P. Dilay,
M. P. Dilai // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць /
[ред. кол. ; голов. ред. – О. М. Толопузов]. – К. : Педагогічна 
думка, 2016. – Вип. 17. – С. 123–131.
2. Dilay I. Corpora as Digital Humanities Tools for Learning Foreign
Languages / Iryna Dilay // Adapt and Adopt. Connecting Learning
to Life: Book of Abstracts of Emerging Learning Design 
Conference. 2–3 June 2016. – Montclair, NJ: Montclair State 
University Press, 2016. – P. 11–12. 
Закордонне стажування в рамках програми Фулбрайта в 
Монтклерському державному університеті (шт. Нью-Джерсі,
США) 14.09.2015 – 14.06.2016. Наказ № 3184 від 9.09.2015 р.
Стаж педагогічної роботи – 18 р

201609 Град Андріана 
Іванівна

Асистент 0 перша іноземна мова Кафедра англійської філології
Кваліфікація:
Львівський національний університет ім.І.Франка (Диплом 
магістра, Серія ВК, № 45811280, виданий 30.06.2013), 
спеціальність/кваліфікація «Переклад/магістр філології. 
Перекладач з англійської мови. Викладач  перекладу і 
англійської мови».
Стаж:6р.
Обгрунтування:
Відповідність кваліфікації

126908 Ділай Ірина 
Петрівна

Доцент 0 теоретична 
граматика

Кафедра англійської філології
Кваліфікація:
Львівський національний університет імені Івана Франка 
(Диплом спеціаліста з відзнакою, Серія ВК, №17076610, 
виданий 26.06.2001), спеціальність/кваліфікація «Англійська
мова та література/філолог, викладач англійської мови та 
літератури».

Кандидат філологічних наук, 10.02.04 -германські мови, 
«Когнітивні дієслова в англійській мові: парадигматика, 
синтагматика, епідигматика», Диплом Серія ДК, №000546 від
10.11.2011.
Доцент кафедри aнглійської філології, атестат 12ДЦ №040844
від 22.12.2014.
Стаж: 18 років
Обгрунтування:
Дисертація канд.філол.наук ««Когнітивні дієслова в 
англійській мові: парадигматика, синтагматика, 
епідигматика» (2011)

Публікації:
1.Ділай І. П. Категорія каузативності в лексико-семантичній 
групі ментальних дієслів англійської мови / Ділай І. П. // Нова
філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. –
№ 62. – С.149–155. 
2.Ділай І.П. Ментальні перформативи та дієслова 
пропозиційного відношення в англійській мові / Ділай І. П. // 
Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог : Видавництво
Національного університету «Острозька академія». – Вип. 34. –
2013. – С. 53 – 55.
3. Ділай І. Епістемічні дієслова в сучасній англійській мові / 
Ірина Ділай// Наукові записки Кіровоградського державного
педагогічного університету імені Володимира Винниченка. 
Серія : Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ 
КДРУ ім. В. Винниченка, 2012. – Вип. 105 (1).− С. 384-388.

346248 Бернар Глорія 
Богданівна

Доцент кафедри 
Англійської 
філології

0 перша іноземна мова Кафедра англійської філолгії.
Львівський національний університет імені Івана Франка 
(Диплом магістра з відзнакою, Серія ВК, №25767857, виданий
30.06.2004), спеціальність/кваліфікація «Мова та література
(англійська)/Магістр філології. Викладач англійської та 
німецької мов і світової літератури».

Кандидат філологічних наук із спеціальності «германські 
мови», ДК № 007167, тема дисертації: «Англомовна драма 
абсурду: стилістика декодування».
Доцент кафедри англійської філології
Стаж: 11 років
Обгрунтування:
Посібник:
Посібник з англійської мови як основної (аспект Readings in 
English literature) для студентів І курсу факультету іноземних
мов (англійське відділення) – Львів, 2015. – 84 с.
Педагогічний стаж – 12 р.

116227 Бернар Глорія 
Богданівна

Доцент 0 стилістика Кафедра англійської філології
Кваліфікація:
Львівський національний університет імені Івана Франка 
(Диплом магістра з відзнакою, Серія ВК, №25767857, виданий
30.06.2004), спеціальність/кваліфікація «Мова та література
(англійська)/Магістр філології. Викладач англійської та 
німецької мов і світової літератури».

Кандидат філологічних наук із спеціальності «германські 
мови», ДК № 007167, тема дисертації: «Англомовна драма 
абсурду: стилістика декодування».
Доцент кафедри англійської філології
Стаж: 11 років
Обгрунтування:
Кандидатська дисертація «Англомовна драма абсурду: 
стилістика декодування» (2012)
Публікації:
1. Tom Stoppard and postmodernism ∕∕ Наукові записки. – 
Острог: Видавництво Національного університету „Острозька
академія”. – Вип. 53. – 2015. – С. 3–5. – (Серія „Філологічна”).
2.Комунікативна спрямованість авторської ремарки 
англомовної драми абсурду ∕∕ Наукові записки. – Острог: 
Видавництво Національного університету „Острозька 
академія”. – Вип. 56. – 2015. – С. 40–43. – (Серія „Філологічна”).
3. Опозиція у п’єсах Г. Пінтера ∕∕ Наукові записки. – Острог: 
Видавництво Національного університету „Острозька 
академія”. – Вип. 58. – 2015. – С. 195–197. – (Серія 
„Філологічна”). 
4.Dialogue in Tom Stoppard’s “Rosencrantz and Guildenstern are
dead” ∕∕ Наукові записки. – Острог: Видавництво 
Національного університету „Острозька академія”. – Вип. 59. –
2015. – С. 3–5. – (Серія „Філологічна”). 
5. Структурні та лінгвістичні особливості п’єси “Everyman” ∕∕
Наукові записки. – Острог: Видавництво Національного 
університету „Острозька академія”. – Вип. 61. – 2016. – С. 3–5.
– (Серія „Філологічна”). 
6. Symbolism in “Sir Gawain and the Green Knight” ∕∕ Наукові 
записки. – Острог: Видавництво Національного університету
„Острозька академія”. – Вип. 63. – 2016. – С. 17–19. – (Серія 
„Філологічна”). 
7. English Medieval Drama ∕∕ Наукові записки. – Острог: 
Видавництво Національного університету „Острозька 
академія”. – Вип. 67. – 2017. – С. 3–6. – (Серія „Філологічна”). 



8. Elizabethan Theatre ∕∕ Наукові записки. – Острог: 
Видавництво Національного університету „Острозька 
академія”. – Вип. 2(70). – 2018. – С. 6–10. – (Серія 
„Філологічна”). 
9. Allusion in S. Beckett’s plays “Waiting for Godot” and 
“Endgame” // Наукові записки. – Острог: Видавництво 
Національного університету „Острозька академія ”. – Випуск
7(75). – 2019. – С. 95-98. – (Серія „Філологічна”).
Посібник:

348642 Білинський 
Михайло 
Емільович

Професор кафедри 
англійської 
філології

0 перша іноземна мова Кафедра англійської філології
Кваліфікація:
Львівський ордена Леніна державний університет ім.І.Франка
(Диплом спеціаліста з відзнакою, Серія Г-П, № 045844, 
виданий 30.06.1981), кваліфікація «Романо-германські мови і
літератури, філолог, викладач, перекладач англійської мови».

Кандидат філологічних наук
(10.02.04 – германські мови, 
"Парадигматика і синтагматика дієслівно-словотвірних блоків
стану", 1985).

Диплом канд. наук ФЛ     № 009010 від 28.06.1986 р.
Атестат доцента кафедри англійської філології. Серія ДЦ №
021149 від  17 квітня 1990р. 
Професор кафедри  англійської філології: атестат професора.
Серія АП № 000126 від 26.06.2017р.
Стаж: 30 років
Обгрунтування:
Тривалий інтерес до практичних питань викладання 
англійської мови та дидактики перекладу, досвід 
редакторської та перекладацької, у тім у синхронному 
перекладі, керівник проекту LUMPY (M.Bilynsky,  English 
Verbal Synonyms. A Dictionary of Semantic Dictances. Lviv, 1999).
Публікації:
1. Evaluating  semantic similarity measures for English verbs in 
WordNet  and thesauri// Іноземна філологія. – 2016. – Вип. 129. –
С. 21-32 (у співавт.з Ділай І.П.)
2. The productivity of deverbal categories and suffixal models 
within shared-root deverbal paradigms as reflected in the Oxford
English Dictionary//SKASE Journal of Theoretical Linguistics. – 
2015. – vol. 12, no.2– P. 32-45.

10617 Білинський 
Михайло 
Емільович

Завідувач кафедри 0 вступ до 
спеціальності

кафедра англійської філології
Кваліфікація:
Львівський ордена Леніна державний університет ім.І.Франка
(Диплом спеціаліста з відзнакою, Серія Г-П, № 045844, 
виданий 30.06.1981), кваліфікація «Романо-германські мови і
літератури, філолог, викладач, перекладач англійської мови».

Кандидат філологічних наук
(10.02.04 – германські мови, 
"Парадигматика і синтагматика дієслівно-словотвірних блоків
стану", 1985).

Диплом канд. наук ФЛ     № 009010 від 28.06.1986 р.

Атестат доцента кафедри англійської філології. Серія ДЦ №
021149 від  17 квітня 1990р. 

Професор кафедри  англійської філології:атестат професора.
Серія АП № 000126 від 26.06.2017р.
Стаж:30 р.
Обгрунтування:
Має низку наукових публікацій з історії та лексикології 
англійської мови  (Модуль 1), які входять до переліків Scopus
та  Sense=Web of Science,  був рецензентом базового  
підручника з цієї навчальної дисципліни  з грифом МОН   В.В.
Левицького  "Вступ до германістики" (2008), а також 
рецензентом перекладного підручника із вступу до англістики
Г.Зауера (2009), співавтор методичних вказівок до вивчення
готської мови, володіє німецькою мовою та має описові знання
з низки германських мов (Модуль 2 та Модуль 3), учасник 
наукового життя  в англістиці (Модуль 4) – багатолітній 
науковий редактор збірника "Ііноземна філологія",  участник
понад 50-ти  міжнароднихї конференцій у галузі англістики,
співорганізатор конференції ICOME  7 (2011). 

10617 Білинський 
Михайло 
Емільович

Завідувач кафедри 0 історія мови  кафедра англійської філології
Львівський ордена Леніна державний університет ім.І.Франка
(Диплом спеціаліста з відзнакою, Серія Г-П, № 045844, 
виданий 30.06.1981), кваліфікація «Романо-германські мови і
літератури, філолог, викладач, перекладач англійської мови».

Кандидат філологічних наук
(10.02.04 – германські мови, 
"Парадигматика і синтагматика дієслівно-словотвірних блоків
стану", 1985).

Диплом канд. наук ФЛ     № 009010 від 28.06.1986 р.

Атестат доцента кафедри англійської філології. Серія ДЦ №
021149 від  17 квітня 1990р. 

Професор кафедри  англійської філології:
атестат професора. Серія АП № 000126 від 26.06.2017р.
посада: завідувач кафедри англійської філології
Стаж: 30 років
Обгрунтування:
редактор  44-го випуску  "Studies in Medieval Language and 
Literature", Peter Lang (2014 р.), дослідник в галузі історичного
словотворення англійської мови (цит. у  English Historical 
Linguistics. An International Handbook.  de Gruyter Mouuton,  
2012 , с. 1384), учасник декількох конференцій ICEHL та ICOME
Публікації:
1. Configurations of coinage pairs in the OED-based recovery of 
Middle English deverbalderivation // Essays and Studies in Middle
English.  9th International Conference on Middle English. Ed. by 
J.Fisiak, M. Bator, M Sylwanowicz.– Frankfurt am Main: Peter Lang,
2017. – (Studies in English Medieval Language and Literature). Vol.
49.–P. 35-64.
2.(ed.) Studies in Middle English Words, Forms, Senses and Texts.
– Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, 
Wien, 2014. (Studies in English Medieval Language and 
Literature). –Vol. 44. –367 p.
3. Unanalysable verb-related coinages as reflected in the OED 
textual prototypes// Historical English Word Formation and 
Semantics.– [ed.by J . Fisiak, M. Bator]. – (Warsaw Studies in 
English Language and Literature 15). – Peter Lang, 2013.–P.139-
194. [цит.уD.Gary Miller. English Lexicogenesis. Oxford:OUP,2014,
p. 14].
4. The chronological width in the OED reconstruction of Middle 
English verbs and derivatives//Of fair speche, and of fair answere.
– Medieval English Mirror 8. –[Ed by Marcin Krygier]. – Frankfurt 
am Main: Peter Lang, 2013. –P.37-60



33214 Гонтарук 
Лариса 
Володимирівна

Доцент 0 вступ до 
мовознавства

Кафедра загального мовознавства

Львівський національний університет ім. І. Франка, (1990, 
українська мова і література 
кваліфікація – філолог, викладач української мови та 
літератури. Диплом ВК №775110)

Кандидат філологічних наук, диплом ДК 049831, Вища 
атестаційна комісія України, рішення №25-06/9 ід 08.10.2008,
спеціальність (7.02030301) «Семантична структура 
запозичень як джерело історико лексикологічних досліджень
(у контексті творів Д.Наливайка та пам’яток XI – першої 
половини XVII ст.)», 

Вчене звання: доцент кафедри загального мовознавства

Стаж - 24 р.

Гонтарук Л.В. Науково-методичні рекомендації до «Вступу до
мовознавства». Львів: Вид-во Пасс, 2015. – 30 с.
Публікації:
1.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.
2.Гонтарук Л.В. Стереотип ‘Чужа країна’ в свідомості та 
мовленнєвій практиці російського священника (на матеріалі
оповідань священника Я.Шипова). Вісник Львів. ун-ту. Серія
філологічна. – Львів: Львівський нац. ун-т. ім. І. Франка, 2020.
3.Гонтарук Л.В. Роль етнолінгвістики в процесі збереження  і
популяризації народної культури в сучасному глобалізованому
світі. // Матеріали науково-практичної конференції 
«Традиційна культура в умовах глобалізації: збереження 
автентичності та розвиток креативних індустрій. – Харків: 
Друкарня Мадрид, 2018. – С. 56-61.
4.Гонтарук Л.В. Відображення українсько-російських мовних
контактів у «Словнику староукраїнської мови XIV–XV ст.» та 
«Словнику української мови ХVІ – першої половини ХVІІ ст.» //
Сучасна українська нація: мова, історія, культура. – Львів: 
Друк. Львів. нац. мед. ун-т. ім. Д. Галицького, 2016. – С. 12–18.
5.Гонтарук Л.В. Екстра- та інтралінгвістичні чинники впливу
польської мови на українську в XVI – першій половині XVII ст. //
Польська мова та полоністика у Східній Європі: минуле і 
сучасність. Збірник праць з нагоди десятиліття кафедри 
польської філології Львівського національного університету
ім. І.Франка [за ред. І. Бундзи, Є. Ковалевського, А. Кравчук, О.
Сливинського] – Київ: Фірма «Інко». – 2015. – С. 621 – 631.

182138 Сподарик 
Оксана 
Володимирівна

Асистент 0 лексикологія Кафедра англійської філології
Кваліфікація:
Львівський державний університет імені Івана Франка 
(Диплом спеціаліста, Серія ВЕ, № 004983, виданий 30.06.1997),
спеціальність/кваліфікація «Англійська мова та література 
/філолог, викладач англійської мови та літератури».

Кандидат філологічних наук
10.02.04 – германські мови.
«Британський полікодовий художній текст початку XXI 
століття: семантико-структурний та функційний виміри”
Стаж:21р.
Обгрунтування:
Публікації:
1.Сподарик О. В. Постмодерна характеристика полікодового
художнього тексту / О. В. Сподарик // Наукові записки. Сер. 
“Філологічна”. – Острог : Вид-во НУ “Острозька академія”, 
2012. – Вип. 27. – С. 274–276.
2.Сподарик О. В. Структура художнього полікодового тексту
(на матеріалі британського роману ХХІ століття) / О. В. 
Сподарик // Нова філологія : зб. наук. пр. – Запоріжжя : ЗНУ,
2012. – № 49. – С. 195–199.
3.Сподарик О. В. Семантичне аранжування компонентів 
полікодового художнього тексту (на матеріалі британського
роману ХХІ століття) / О. В. Сподарик // Наукові праці 
Кам’янець-Подільського національного університету імені 
Івана Огієнка: Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський : 
Аксіома, 2012. – Вип. 29. – С. 209–212.

Працює на посаді доцента

200432 Оленюк Олена 
Валеріївна

Асистент 0 перша іноземна мова Кафедра англійської філології
Кваліфікація:
Львівський національний університет імені Івана Франка 
(Диплом спеціаліста з відзнакою, Серія ЛБКМ, №001117, 
виданий 30.06.2000), спеціальність/кваліфікація «Англійська
мова та література/філолог, викладач англійської мови та 
літератури».

Кандидат філологічних наук, 10.02.04 – германські мови;
«Когнітивно-дискурсні характеристики впливу на адресата (на
матеріалі англомовної журнальної реклами)».
Стаж:17 років
Обгрунтування:
Публікації:
1.Оленюк О. В. Вербальний портрет концепту DANGER у 
англомовному журнальному рекламному дискурсі / О. В. 
Оленюк // Наукові записки Національного університету 
«Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових
праць. – Острог : Видавництво  Національного університету
«Острозька академія», 2016. – Вип. 63. – 252 с. – С. 149-152.
2. Olenyuk O. V., Vykhrushch N. B. Teaching English through 
collocations /   O. V.  Olenyuk, N. B. Vykhrushch // Праці 11-ої 
Всеукраїнської конференції асоціації викладачів англійської
мови в Україні TESOL-Ukraine «Англійська мова в Україні 21 
століття: Пріоритети в лінгвістиці та перспективи в 
методиці». — Кам’янець-Подільський, 2006. — С. 247-248.
3.Оленюк О. В. Методологічні основи дослідження 
лінгвокогнітивних механізмів мовленнєвого впливу в 
рекламному дискурсі / О. В. Оленюк // Науковий вісник 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі
Українки. Сер. Філологічні науки. — 2017. — № 3 — С. 51-56.
4. Olenyuk O. V. Developing Students’ Language Competence in
the Intercultural Context / O. V. Olenyuk // Сучасні проблеми 
лінгвістичних досліджень і методика викладання іноземних
мов професійного спілкування у вищій школі: Зб. наукових 
праць. —  Ч.2. — Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана 
Франка, 2007. — С.47-49.
5.Оленюк О. В. Вивчення стратегій маніпуляційного впливу в
рамках лінгвістичних дисциплін / О. В. Оленюк // Науковий 
вісник Волинського державного університету імені Лесі 
Українки. Сер. Філологічні науки.  —  2007. —  №4.  —  РВВ 
«Вежа» ВДУ імені Лесі Українки, 2007. — С. 236-241.
Працює на посаді доцента

126908 Ділай Ірина 
Петрівна

Доцент 0 лексикологія Кафедра англійської філології
Кваліфікація:
Львівський національний університет імені Івана Франка 
(Диплом спеціаліста з відзнакою, Серія ВК, №17076610, 
виданий 26.06.2001), спеціальність/кваліфікація «Англійська



мова та література/філолог, викладач англійської мови та 
літератури».

Кандидат філологічних наук, 10.02.04 -германські мови, 
«Когнітивні дієслова в англійській мові: парадигматика, 
синтагматика, епідигматика», Диплом Серія ДК, №000546 від
10.11.2011.
Доцент кафедри aнглійської філології, атестат 12ДЦ №040844
від 22.12.2014.
Стаж: 18 років
Обгрунтування:
Публікації:
1.Dilay I. Evaluating semantic similarity measures for English verbs
in WordNet  and Thesauri / I. Diay, M. Bilynskyi // Іноземна 
філологія. Український науковий збірник. – Львів : В-цтво 
Львівського національного університету ім. Івана Франка, 
2016. – Вип. 129. – С. 21–32.
2.Dilai I. Linguistic variation of English cognitive verbs / I. Dilai //
Іноземна філологія. Український науковий збірник. – Львів : В-
цтво Львівського національного університету ім. Івана 
Франка, 2018. – Вип. 131. – С. 36 –45.
3. 10.  
3.Ділай І.П. Антонімія когнітивних дієслів англійської мови / І.
П. Ділай // Наукові праці Кам’янець-Подільського університету
імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 32. – Кам’янець-
Подільський : Аксіома, 2013. – С.114–116.
4.Ділай І. П. Метафора в описі інтелектуальної діяльності 
людини (на матеріалі англійської мови) / І.П.Ділай // 
Гуманітарний вісник. Серія : Іноземна філологія : всеукр. зб.
наук. пр. – Черкаси : ЧДТУ, 2009. – Ч. 13. – С. 237–240. 
5.Ділай І. П. Полісемія когнітивних дієслів англійської мови /
І.П.Ділай // Наукові записки Кіровоградського державного 
педагогічного університету імені Володимира Винниченка. 
Серія : Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ 
КДРУ ім. В. Винниченка, 2009. – Вип. 81 (1).− С. 72−75. 
6.Ділай І. П. Синонімія когнітивних дієслів англійської мови /
І.П.Ділай // Науковий вісник Чернівецького університету : 
збірник наукових праць. − Вип.439 − 440 : Германська 
філологія. − Чернівці : ЧНУ, 2009. − С. 138−143.

61294 Ладницька 
Олеся Львівна

Доцент 0 перша іноземна мова Кафедра англійської філології
Кваліфікація:
Львівський національний університет імені Івана Франка 
(Диплом спеціаліста, Серія ВК, №21247144, виданий 
29.06.2002), спеціальність/кваліфікація ««Мова та література
(англійська) /філолог».
Кандидат філологічних наук (10.02.04 – германські мови), 
«Лексико-стилістичні параметри дискурсу романів Девіда 
Лоджа», 
доцент кафедри англійської філології
Стаж:11 років
Обгрунтування:
Посібник:
Ладницька О. Л. Навчально-методичний посібник з 
домашнього читання роману Девіда Лоджа “Changing Places” :
[для студ. фак-тів іноз. мов вищ. навч. закл.] / О. Л. 
Ладницька.  – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 112 с.

198796 Павлишенко 
Ольга 
Андріївна

Асистент 0 перша іноземна мова Кафедра англійської філології
Кваліфікація:
Львівський національний університет імені Івана Франка 
(Диплом магістра з відзнакою, Серія ВК, №23455205, виданий
30.06.2003), спеціальність/кваліфікація «Мова та література
(англійська) /філолог, викладач англійської та німецької мов і
світової літератури».

Кандидат філологічних наук, 10.02.04, германські мови, 
“Квантитативні характеристики лексико-семантичних полів
дієслова в авторських текстах англомовної художньої 
літератури”
Стаж:15 років
Обгрунтування:
Публікації:
1. Павлишенко О. А. Ядро та периферія семантичної подібності
текс¬тів у авторському стилі / О. А. Павлишенко // Науковий
вісник Черні¬вець-кого університету: збірник наукових праць.
– Вип. 319-320: Германська фі-лологія. – Чернівці : Рута, 2006.
– С. 104-113.
2.Павлишенко О. А. Авторська стилеметрія лексико-
семантичних по¬лів дієслів у творах англомовної прози / О. А.
Павлишенко // Вісник львівського університету. Серія іноземні
мови. – Вип. 13. – Львів : Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка,
2006. – С. 80-89.
3.Павлишенко О. А. Синонімічний обсяг лексем у частотному
роз-по¬ділі семантичних полів дієслова в авторських текстах /
О. А. Павлишенко // Іно¬земна філологія. Український 
науковий збірник, 2005. – Вип. 115. – С. 111-119.
4.Павлишенко О. А. Стилеметричні аспекти субмодальних 
психо-семантичних полів дієслова в авторському лексиконі /
О. А. Павлишенко // Іноземна філологія. Український науковий
збірник, 2008. – Вип. 120. – С. 104-110
5.Pavlyshenko O. The lexical-semantic fields of verbs in English 
texts / O. Pavlyshenko // Glottometrics, 2013. – is. 25. – Р. 69-84

Працює на посаді доцента

21530 Кулиняк 
Оксана 
Петрівна

Асистент 0 перша іноземна мова Кафедра англійської філології
Кваліфікація:
Львівський національний університет ім.І.Франка (Диплом 
магістра, Серія ВК, № 43515100, виданий 05.06.2012), 
спеціальність/кваліфікація «Мова та література 
(англійська)/магістр філології. Викладач англійської і 
німецької мов та світової літератури».
Стаж: 1р.
Обгрунтування:
Кулиняк О.П. Сугестивність: лінгвопрагматичний аспект / 
О.П.Кулиняк // Філологічні науки в умовах трансформаційних
процесів. Матеріали міжнародної науково-практичної 
конференції. – Львів, 2016. С.121-123.

205167 Чемеринська 
Ірина 
Ярославівна

Асистент 0 перша іноземна мова Кафедра англійської філології
Кваліфікація:
Львівський національний університет ім.І.Франка (Диплом 
магістра з відзнакою, Серія ВК, № 35282902, виданий 
30.06.2008), спеціальність/кваліфікація «Мова та література
(англійська)/магістр філології. Викладач англійської і 
французької мов та світової літератури».
Стаж:8р.
Обгрунтування:
Публікації:
1.Чемеринська І.Я. Подяка як елемент етикету англомовного
наукового дискурсу./ І.Я. Чемеринська, Вісник Волинського 
національного університету імені Лесі Ураїнки, N7(231) -2010,-
387-392с.
2.Чемеринська І.Я. Реалізація Прагматичні особливості МА 
подяки англомовному художньому дискурсі./І.Я. Чемеринська,
Вісник Житомирського державного університету імені Івана
Франка, N 64  2012.-230-233с.
3. Чемеринська І.Я. Подяка як оцінний МА./ І.Я. Чемеринська,



Вісник Волинського національного університету імені Лесі 
Ураїнки, N-2012,-98-103с.
4. Чемеринська І.Я. Невербальні засоби вираження подяки у
сучасній англійській мові./ І.Я. Чемеринська, Вісник 
Львівського університету ім..Івана Франка,N 2010.-276-283с.
5. Чемеринська І.Я. Присвята як жанр імпліцитної подяки. /І.Я.
Чемеринська, Вісник Волинського національного університету
імені Лесі Українки, N4. 2011,-114-118с.

145541 Арабська Ірина 
Богданівна

Старший викладач 0 перша іноземна мова Кафедра англійської філології
Кваліфікація:
Львівський ордена Леніна державний університет ім.І.Франка
(Диплом спеціаліста з відзнакою, Серія РВ, № 828565, виданий
21.06.1990), спеціальність/кваліфікація «Романо-германські 
мови і література
/Філолог. Викладач англійської мови».
Стаж: 23р.
Обгрунтування:
Публікації:
1.Максимчук І. Частотна структура тезауруса дієслів та 
прикметників англійської мови/ Максимчук І.// ІФ., 1995 вип.
108, с. 38-42
2.Максимчук І. Хронотропність віддієслівної синоніміки у 
текстах історичного конкордансу англійської мови./Максимчук
І.// ІФ., 1995 вип. 102, с. 135-138
3.Максимчук І. Українські прийменники та їх англійські 
еквівалент/ Максимчук Г., Максимчук І.// Видавничий центр 
ЛНУ ім.. Івана Франка, 2010.-60 с.
4.Арабська І. Граматична релевантність семантичної 
тотожності кваліфікативних слів сучасної німецької та 
англійської мов/ Максимчук Б., Арабська І.//Наукові записки 
Кіровоградського університету імені Володимира Винниченка.
Серія: філологічні науки (мовознавство).- Кіровоград,2013.-
Вип.118.-С.387-392
5. Arabska Über die kategoriale Prägung der qualifikativen Wörter
im modernen Deutschen und im Englischen/ B. Maxymtschuk , I.
Arabska // Наукові записки Кіровоградського університету 
імені Володимира Винниченка. Серія: філологічні науки 
(мовознавство).- Кіровоград,2014.-Вип.127.-С.387-392.
6.Арабська І.  До проблеми частин мови та лінгвального 
статусу прикметника у сучасній німецькій та англійській 
мовах / Богдан Максимчук, Ірина Арабська //  Наукові записки
Кіровоградського університету імені Володимира Винниченка.
Серія: філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград, 2015. –
Вип.136. – С. 238 – 243.
7.I. Arabska Zur Rolle der Präsuppositionen in der Organisation 
des deutschen und englischen Sprachdenkens/ B. Maxymtschuk, I.
Arabska// Наукові записки Кіровоградського університету імені
Володимира Винниченка. Серія: філологічні науки – м. 
Кропивницький, 2017. – Вип. 154. – С.46-51.
8.Арабська І. Про роль пресупозиції в організації мовленнєвого
мислення в англійській і німецькій мові //Максимчук Б., 
Арабська І.// Наукові записки Кіровоградського державного 
педагогічного університету імені Володимира Винниченка.- 
Випуск 154.- Серія: філологічні науки (мовознавство) – 
Кропивницький: Видавець Лисенко В.Ф. – Кіровоград, 2017. –
830с., ст.46-51. 
9.Арабська І. Про дифузність, відносність та імпліцитні смисли
у німецькому та англійському мовному мисленні. // Максимчук
Б., Арабська І.// Наукові записки Кіровоградського державного
педагогічного університету імені Володимира Винниченка.- 
Випуск 155.- Серія: філологічні науки (мовознавство) – 
Кропивницький: Видавець Лисенко В.Ф. – Кіровоград, 2018. –
830с., ст.662-669. 

18518 Самотея 
Антоніна 
Валеріївна

Асистент 0 перша іноземна мова Кафедра англійської філології
Кваліфікація:
Львівський національний університет ім.І.Франка (Диплом 
магістра з відзнакою, Серія ВК, № 32912955, виданий 
30.06.2007), спеціальність/кваліфікація «Мова та література
(англійська)/магістр філології. Викладач англійської і 
німецької мов та світової літератури».
Стаж: 11р.
Обгрунтування:
Відповідність кваліфікації

174348 Барановська 
Ольга 
Дмитрівна

Асистент 0 перша іноземна мова Кафедра англійської філології
Кваліфікація:
Львівський національний університет ім.І.Франка (Диплом 
магістра, Серія ВК, № 36894397, виданий 30.06.2009), 
спеціальність/кваліфікація «Мова та література 
(англійська)/магістр філології. Викладач англійської мови та
світової літератури».
Стаж: 3 роки
Обгрунтування:
Публікації:
“Категорії емотивності та експресивності в системі 
англійського дієслова”/ О.Д. Барановська // Іноземна 
філологія. – Львів: Львівський національний університет імені
Івана Франка, 2015. – Вип. 128. – С.25-29.
Участь у конференціях: 
1)участь у Першій міжнародній конференції на тему: ‘ Емоції,
обробка природної мови та психолінгвістичне тестування’ за
сприяння Інституту лінгвістики ‘ Йоргу- Йордан – Ал.Розетті’
Румунської Академії, Бухарест, з 12 по 15 жовтня 2017 року.
Тема доповіді: A Survey of English Verbs in Sentiment Lexicons.
2)Звітна наукова конференція на факультеті іноземних мов 
Львівського національного університету імені Івана Франка,
22 лютого 2018 року. Тема доповіді”Сентимент-лексикон як
спосіб інвентаризації емотивних дієслівних одиниць у системі
англійської мови” 

104904 Сабат Наталія 
Олексіївна

Асистент 0 перша іноземна мова Кафедра англійської філології
Кваліфікація:
Львівський національний університет ім.І.Франка (Диплом 
магістра, Серія ВК, № 39722997, виданий 30.06.2010), 
спеціальність/кваліфікація ««Переклад/магістр філології. 
Перекладач з англійської мови. Викладач перекладу і 
англійської мови».
Стаж:9р.
Обгрунтування:
Сабат Н.О. Шляхи визначення терміна: диверсифікація 
підходів та концепцій // Наукові записки Вінницького 
державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського.
Серія : Філологія (мовознавство). – 2013. - Вип. 18. – С. 215-220.

205939 Соловей Олена 
Юріївна

Асистент 0 перша іноземна мова Кафедра англійської філології
Кваліфікація:
Львівський національний університет ім.І.Франка (Диплом 
магістра, Серія ВК, № 43764800, виданий 05.06.2012), 
спеціальність/кваліфікація «Переклад/магістр філології. 
Перекладач з англійської мови. Викладач перекладу і 
англійської мови».
Стаж:4р.
Обгрунтування:
1. Соловей О. Відтворення образу Шейлока із Шекспірової 
комедії «Венеціанський купець» в українському перекладі 
Ірини Стешенко / О. Соловей // Іноземна Філологія. – 2012. – 
Вип. 124. – С. 205-212.



2.  Соловей О. Відтворення гумору в перекладі: до стратегії 
Ірини Стешенко / О. Соловей // Іноземна Філологія. – 2013. – 
Вип. 125. – С. 167-175.
3.  Соловей О. Відтворення фарсової ситуації Шекспірової 
комедії “The Comedy of Errors” у перекладі І.Стешенко / О. 
Соловей // Іноземна Філологія. – 2014. – Вип. 127. – С. 158-165.
4. Соловей О. Відтворення особливостей мовлення героїв з 
коротких оповідань Джека Лондона в перекладах Ірини 
Стешенко та Леся Герасимчука/ О. Соловей // Іноземна 
Філологія. – 2015. – Вип. 128. – С. 141-147.
5. Соловей О. Відтворення особливостей мовлення головних
героїв роману Марка Твена «The Adventures of Huckleberry 
Finn» у перекладі Ірини Стешенко / О. Соловей // Іноземна 
Філологія. – 2017. – Вип. 130. – С. 116-124.

348189 Лук`яненко 
Світлана 
Федорівна

Асистент кафедри 
Англійської 
філології

0 перша іноземна мова Кваліфікація:
Львівський ордена Леніна державний університет ім.І.Франка
(Диплом спеціаліста з відзнакою, Серія ДІ, № 312611, виданий
01.07.1986), кваліфікація «Романо-германські мови та 
літератури/ Філолог. Викладач англійської мови. Перекладач».
Стаж: 17р.
Обгрунтування:
Публікації:
1.The Formation of Multilingual Competence of Future Teachers of
Foreign Languages // First International Conference on European
Transfer of Culture in Literature, Language and Foreign Language
Teaching, 10-12 April, 2014, Nysa, Poland
2. Лук’яненко С.Ф. Формування вмінь взаєморедагування у 
студентів-першокурсників факультету іноземних мов у 
процесі розвитку іншомовного писемного мовлення / 
С.Ф.Лук’яненко // Вісник Луганського національного 
університету імені Тараса Шевченка. Серія: Філологічні науки.
– Луганськ, 2013. - №14(273) – Ч.2 – С. 127-134.
3.Лук’яненко С.Ф. Підхід до викладання англійської мови як
другої іноземної на факультетах іноземних мов / 
С.Ф.Лук’яненко // Англістика та Американістика. – 
Дніпропетровськ: Дніпропетровський національний 
університет, 2013. - № 10. С. 95-99.
4.Лук’яненко С.Ф. Створення умов для формування 
креативності студентів / С.Ф.Лук’яненко //Науковий вісник 
Волинського державного університету імені Лесі Українки. 
Серія: Філологічні науки. - Луцьк, 2007. – С. 221-224.
5. Формування у студентів критичного мислення. Зб. тез 1-ої
Всеукраїнської конференції TESOL – Україна „Викладання 
англійської мови як мови фаху в контексті глобалізації 
університетської освіти” та Літнього Інституту „ Виміри 
викладання англійської мови як мови фаху”, Львів: Феодосія,
2005. с. 66 – 69.
6.Розвиток навичок у постановці запитань. Зб. тез 10-ої 
Всеукраїнської конвенції TESOL – Україна „ Комунікація у вік
глобалізації: десять років успішного розвитку та здобутків”,
Львів: Київ, 2005. с. 36 – 37.
7. Дискусія як один з методів мотивації студентів в 
навчальному процесі. Зб. тез ІХ міжнародної конференції 
TESOL “Розвиток міжкультурного взаєморозуміння за 
допомогою викладання англійської мови”, Горлівка 2004. с. 
90.
8.Використання драми на уроках англійської мови. Зб. тез 
міжнародної наукової конференції “Прикладна лінгвістика у
ХХI столітті: лінгводидактичні та культурологічні стратегії”,
Львів,2003. Університет “Львівський Ставропігіон” с. 139-140,
0,02 д.а

116632 Савчук Анна 
Ярославівна

Асистент 0 методика навчання 
іноземної мови

Кафедра англійської філології
Кваліфікація:
Львівський національний університет ім.І.Франка (Диплом 
магістра, Серія ВК, № 43764771, виданий 05.06.2012), 
спеціальність/кваліфікація «Мова і література 
(англійська)/магістр філології. Викладач англійської і 
німецької мов та світової літератури».
Стаж: 5р.
Обгрунтування:
Публікація: A. Ya. Savchuk Developing critical skills in higher 
philological education. Scientific and pedagogical internship 
“Training programs for professional philologists in Ukraine and EU
countries: focus on the future”, P.56-59, Venice, Italy, 2019.
26.07.2019 – Certificate of Achievement: Teaching English Online
by Cambridge Assessment English (4 weeks, 4 hours per week)
28.08.2019 – Certificate of Attendance: Eight ideas on how to start
your lesson with a BANG. Alone we can do so little; together we 
can do so much by Nadia Theochari. MM Publication, Lviv (2 hours)
29.08. 2019 – Certificate of Attendance: Encouraging learner 
autonomy by Ben Knight. Cambridge University Press
27.09.2019 – Certificate of Attendance: 7 Habits of a Successful
Teacher. Grade Education Centre and Cambridge Assessment 
English
05.10.2019  - відвідала Іноваційну Конференцію для вчителів
іноземних мов «Changing Minds: Critical Focus», яка відбулася в
м.Києві (8 годин).
15.11.2019 – Certificate of Attendance: Teaching Grammar to 
Teens: Discovery and Choice Part 2. Cambridge University Press
19.11.2019 – участь у конференції викладачів англійської мови
Tutors Conference, м. Київ. Теми конференції: Цифровий 
сторітеллінг у навчанні англійської. Техніки розвитку 
вокабуляра і усного мовлення. Прийоми розвитку навичок 
аудіювання. Секрети справжньої перевірки знань учнів. Ігри
на вимову для розігріву і заповнення часу (Загальна кількість
академічних годин навчання: 7)
20.11.2019 - Certificate of Attendance: Extended Speaking in the
Classroom (and the Importance of Planning). The Advancing 
Learning webinar. Macmillan Education
25.11.2019 – Certificate of Attendance: Let’s Get Talking by Mona
Siksek. The National Geographic Learning Webinar
26.11.2019 - Certificate of Attendance at the Teachers’ 
Conference “21 Lessons for the 21st Century” by Grade Education
Centre, Kyiv, Ukraine (Duration: 8 academic hours)
29.11.2019 – Certificate of Attendance Extending Critical Thinking
Past the Text by James Dunn. Focus on Vocabulary in speaking in
English for Academic Purposes with Averil Cohead. Academic ELT
online conference. Cambridge University Press
30.11.2019 – Certificate of Attendance: Teaching HOT (Higher 
Order Thinking) Reading skills: teaching summarizing more 
effectively with two strategies with Gaby Lawson. Academic ELT
online conference. Cambridge University Press
23.12.2019 – Certificate of Attendance: From Words to Sentences.
MM Publication Ukraine
10.01.2010 – Certificate of Attendance: The Wonderful World of 
Speaking. National Geographic Learning
24.01.2020 – Certificate of Attendance: Using Authentic materials
in the classroom. MM Publications Ukraine
27-29.02.2020 - Certificate of Attendance: English Language 
Teaching Online Conference 2020: Global Skills. Assessment for
Learning. Vocabulary. Digital Skills. Oxford University Press.

116632 Савчук Анна 
Ярославівна

Асистент 0 перша іноземна мова Кафедра англійської філології
Кваліфікація:
Львівський національний університет ім.І.Франка (Диплом 
магістра, Серія ВК, № 43764771, виданий 05.06.2012), 



спеціальність/кваліфікація «Мова і література 
(англійська)/магістр філології. Викладач англійської і 
німецької мов та світової літератури».
Стаж:5 р.
Обгрунтування:
16.03.2017 – Certificate of Attendance: ‘Active Learning: From 
Practice to Theory’, ‘Blended ways to support Active Learning: 
Problem-based Learning and the Flipped Classroom’ in framework
of the project “Internationalizing Higher Education” (British Council
- Ukraine). Venue: Lviv State University of Life and Safety
6.07.2017 – Cambridge English Level 5 Certificate in Teaching 
English to Speakers of Other Languages (CELTA)
17.10.2017 – Certificate of Attendance: Independent Assessment –
2018. Developing Listening Skills. Macmillan live on-line teacher
training session.
16.01.2018 - Certificate of Attendance: ZNO 2018: FOCUS on 
Listening. Pearson
14.03.2018 – Certificate of Attendance ‘Technology Enhanced 
Learning’, ‘Developing High Quality Teaching ’ within the project
“Internationalizing Higher Education” (British Council - Ukraine).
Venue: Lviv State University of Life and Safety
6.08-11.08.2018 – Сертифікат за успішне проходження низки
он-лайн тренінгів від компанії ZNOUA: Технічні налаштування
для он-лайн занять, правила візуалізації. Планування та 
структура он-лайн занять. Інтерактивні методи пояснення та
взаємодії з учнями. Перевірка практичних завлань за 
лопомогою програм. Особливості роботи з учнями покоління Z
(Загальна кількість годин навчання: 25)
20.11.2018 - Certificate of Attendance: Motivating Writing 
Activities for Teenagers. Engaging Millennials by Edmund Dudley.
Oxford University Press, Lviv.
1-15.12.2018 – Стажування в Університеті Отто Фрідріха в м.
Бамберг, Німеччина
3-14.06.2019 – Науково-педагогічне стажування у 
Венеціанському університеті Ка’ Фоскарі (Італія) на тему: 
«Програми підготовки спеціалістів-філологів в Україні та в 
країнах ЄС: Орієнтація на майбутнє» за фахом «Філологічні 
науки» в обсязі 5 кредитів (150 годин)

195818 Гавронська-
Суслова Іванна 
Богданівна

Асистент 0 перша іноземна мова Кафедра англійської філології
Кваліфікація:
Львівський національний університет ім.І.Франка (Диплом 
спеціаліста з відзнакою, Серія ВК, № 16396564, виданий 
26.06.2001), спеціальність/кваліфікація «Англійська мова та
література
/філолог. Викладач англійської мови та літератури».
Стаж: 17р.
Обгрунтування:
Публікації:
1. Гавронська-Суслова І. Б. Прагматико-стилістичні 
особливості роману Cathy Kelly ‘Always and Forever’ / І. Б. 
Гавронська-Суслова // Сборник научных докладов: Филология
и культурология 2014. Достижения, проекты, гипотезы, 
29.11.2013 – 30.11.2013. – Краков, 2014. – С. 42 – 46.
2. Гавронська-Суслова І. Б. Прикметникові та 
дієприкметникові словосполучення з прислівником у творі 
Біла Брайсона «Подорожі Європою» як один із способів 
створення комічного ефекту та їхній переклад // Сучасна 
філологія: актуальні наукові проблеми та шляхи вирішення  –
Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних
досліджень», 2019. – С. 30-33.
3. Гавронська І. Лексикографічна розробка слова у Longman
Dictionary of Contemporary English через призму композиційних
особливостей словникової статті / І. Гавронська // Наукові 
записки.– Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 5 ч. – 
Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. – Вип. 75 (1). –
ст. 92 – 97.
4.Гавронська І. Відображення полісемії дієслова в 
лексикографічних працях/ І. Гавронська // Науковий вісник 
Волинського національного університету імені Лесі Українки. –
Серія: Філологічні науки (мовознавство). Луцьк, 2010. – Вип. 8.
– ст. 381 – 384.
5.Гавронська І. Поняття конотації у світлі міжкультурної 
комунікації / І. Гавронська // Семантика мови і тексту: 
матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф., 26 – 28 вересня 2012
р. – Івано-Франківськ, 2012. – С. 101 – 104.
6. Гавронська І. Б. Проблеми лексикографії в комунікативному
аспекті / І. Б. Гавронська // Сборник научных докладов: Наука
и образование XXI века: Теория, практика, инновации, 
29.11.2013 – 30.11.2013. – Ополе, 2013. – С. 51 – 55.

18993 Латик Марко 
Михайлович

Асистент 0 перша іноземна мова Кафедра англійської філології
Кваліфікація:
Львівський державний університет ім.І.Франка (Диплом 
спеціаліста, Серія ТВ, № 944605, виданий 25.06.1991), 
спеціальність/кваліфікація «Романо-германські мови та 
літератури
/Філолог. Викладач англійської мови».
Стаж:25р.
Обгрунтування:
“Video-Interpreting Course” (на базі 8 документальних фільмів;
для тренування навиків сприйняття автентичного мовлення);
2) “A History of the British Isles” (історія розвитку культури 
народів, які жили на Британських островах починаючи із 
стародавніх часів);
3) “Збірник конкурсних завдань для тестування з анлійської
мови” (співавтор); 
1) “Video-Interpreting Course” (для тренування навиків 
сприйняття аутентичного мовлення) – локальна мережа 
“TEMPUS-Tacis”;
2) “Flying High” (англійська для авіадиспетчерів) – локальна
мережа “TEMPUS-Tacis”;
3) “Phonetic Course of English” (Курс дистанційного навчання);
4) “English Lexicology“ (Курс дистанційного навчання);
5) “The USA Area Studies” (Курс дистанційного навчання);
6) “British Area Studies” (Курс дистанційного навчання).
 Soloshenko O.D., Zavhorodniev Y.A., Latyk M.M. Modules on 
English. Lexicology: for Independent Work and Distant Learning.
Lviv, 2008

71264 Литвин Віталій 
Сергійович

Доцент 0 політологія Кафедра політології
Кваліфікація:
Львівський національний університет імені Івана Франка, 2007
р., політологія, магістр політології.

Кандидат політичних наук, 23.00.02 – політичні інститути і 
процеси, "Порівняльний аналіз стабільності урядів країн 
Центральної Європи та України"

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"

Доцент кафедри політології атестат АД №001084, 05 липня 
2018 р.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 
політичних наук (Львівський національний університет імені
Івана Франка, диплом ДД №008035, "Інституційно-



процесуальні та політично-поведінкові атрибути і різновиди
напівпрезидентської системи правління: порівняльний аналіз
на прикладі країн Європи", 
18 грудня 2018 р.)
Стаж: 3р.
Обгрунтування:
Підручника чи навчальні посібники або монографії :
1.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.
2.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.

Останні публікації:
1.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.
2.Lytvyn V. Republicanism with the position of superpresident: 
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Франка, 2009. 236 с. (ISBN 978-966-613-684-1)

Посібник:
Черкас Н.В. Практикум з ідіоматики англійської мови = English
Idioms in Use: навч. посіб. : [для студ. вищ. навч. закл.] / Н.В.
Черкас. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2009. 236 с. (ISBN 978-966-613-684-1)
Публікації:
1.Черкас Н.В. До питання етимологічної класифікації 
фразеологічних біблеїзмів / Н.В. Черкас // Соціокультурні 
аспекти навчання іноземних мов: зб. матеріалів міжнародної
науково-практичної конференції – Тернопіль: ТДПУ, 2004. – C.
92 – 93.
2.Черкас Н.В. Стилістичні особливості функціонування 
біблійних фразеологізмів у повоєнних американських романах
/ Н.В. Черкас // Новітня філологія. – Миколаїв: МДГУ, 2005. – №
2 (22). – C. 197 – 198.
3.Черкас Н.В.До питання про порівняльно-зіставне вивчення
семантичних та стилістичних особливостей біблійних паремій
в англійській та німецькій мовах / Н.В. Черкас // Інтеграційні
процеси у викладанні іноземних мов: теоретичні засади та 
прикладні аспекти: зб. матеріалів міжнар. конф. – Львів: 
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – C. 70 – 71.

83949 Дацько Юлія 
Михайлівна

Доцент 0 методика навчання 
іноземної мови

Кафедра англійської філології
Кваліфікація:
Львівський ордена Леніна державний університет ім.І.Франка
(Диплом спеціаліста з відзнакою, Серія Г-П, № 039814, 
виданий 30.06.1980), кваліфікація «Романо-германські мови і
літератури, філолог, викладач, перекладач англійської мови».

Кандидат філологічних наук,ФА № 009987, «Жанростворююча
лексика англійського соціально-утопічного роману», 
доцент кафедри англійської філології
Стаж:34р.
Обгрунтування:
1. Дацько Ю.М.,Бабенко Т.В. /Ю.М. Дацько, Т.В. Бабенко. 
Методика   навчання англійської мови. Цикл лекцій. - Львів: 
ЛДУ, 1999. – 118 с.
2.Дацько Ю.М., Бабенко Т.В. /Ю.М. Дацько, Т.В. Бабенко. 
Методика     навчання англійської мови. Тексти лекцій.  - 
Львів: ЛНУ, 2000. – 118 с.
3.Дацько Ю.М. /Ю.М. Дацько. Методичні вказівки для 
написання курсової роботи з методики навчання англійської
мови. – Львів: ЛНУ,2010. – 32 с.
4.Дацько Ю.М., Бабенко Т.В. /Ю.М. Дацько, Т.В. Бабенко 
Завдання та вправи з методики навчання англійської мови. -
Львів: ЛНУ, 2000. – 85 с.
5. Дацько Ю.М., Бабенко Т.В. /Ю.М. Дацько, Т.В. Бабенко. 
Глосарій термінів з методики навчання англійської мови. – 
Львів: ЛНУ, 2002. – 51 с.

130872 Завгороднєв 
Юрій 
Анатолійович

Доцент 0 лексикологія Кафедра англійської філології
Кваліфікація:
Львівський ордена Леніна 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: 45р.
Обгрунтування:
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.

Завгороднєв Ю. А., Латик М.М. Етимологічна структура 
лексики англійської мови. Львів, 2004.

History, Culture and Language of the USA people. Lviv, 2010.

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

Саноцька Л. Г. Поезія на заняттях з англійської мови: навч. 
посібник = Poetryinthe English Language Class / Л. Г. Саноцька,
О. В. Татаровська, Ю. А. Завгороднєв. – Львів : ЛНУ імені Івана
Франка, 2013. – 468 с. + 0,3 вкл.

97738 Кінаш Леся 
Ярославівна

Доцент 0 перша іноземна мова Кафедра англійської філології
Кваліфікація:
Дрогобицький державний педагогічний інститут імені Івана
Франка (Диплом спеціаліста, Серія ПВ, № 633718 виданий 
28.06.88), спеціальність/квалі-фікація «Англійська та німецька
мови/вчитель англійської та німецької мов».

Кандидат педагогічних наук,
13.00.02 – германські мови: методика викладання,
Тема дисертації – ‘Формування лексичних навичок на 
початковому етапі навчання англійської мови в середній 
загальноосвітній школі’,
Вчене звання – доцент кафедри практики англійської мови 
Дрогобицького державного педагогічного інститут імені Івана
Франка
Стаж:24р.
Обгрунтування:
Публікації:
1. Кінаш Л.Я. Організація повторення  іншомовної лексики 
/Л.Я.Кінаш // Науково-теоретичний та інформаційний журнал
АПН України. - Київ, 1995, вип.3 (8). – с. 85-97.
2. Кінаш Л.Я. Лексичні атласи  у навчанні англійської мови. 
/Л.Я.Кінаш //Початкова школа. -1996, № 5. – с. 18-24
3.Кінаш Л.Я. Кореневі та афіксальні антоніми – основні 
способи вираження протиставлення в англійській мові. 
/Л.Я.Кінаш //Науковий вісник Львівського національного  
університету ім.І.Франка.  Серія ‘Іноземна філологія’. - Л.: ЛНУ,
2008. – вип. 15. – с.45-51
4.Кінаш Л.Я. Основні типи смислів прийменникових сполучень.
/Л.Я.Кінаш // Вісник Львівського національного університету
ім.І.Франка. Серія ‘Іноземна філологія’. –Л.: ЛНУ, 2010. – вип.
17. – с.62-68
5.Кінаш Л.Я. Структурні особливості англійських колоративних
композит. /Л.Я.Кінаш //Наукові записки національного 
університету Острозька академія. Серія ‘Філологічна’. – 
вип.37. – Острог, 2013. – с.149-152.
Кінаш Л.Я. Практикум з комунікативної граматики  англійської
мови. /Л.Я.Кінаш //Навчально-методичний посібник. – 
Дрогобич: ДДПУ, 2007. –186с

97738 Кінаш Леся 
Ярославівна

Доцент 0 методика навчання 
іноземної мови

Кафедра англійської філології
Кваліфікація:
Дрогобицький державний педагогічний інститут імені Івана
Франка (Диплом спеціаліста, Серія ПВ, № 633718 виданий 
28.06.88), спеціальність/квалі-фікація «Англійська та німецька
мови/вчитель англійської та німецької мов».

Кандидат педагогічних наук,
13.00.02 – германські мови: методика викладання,
Тема дисертації – ‘Формування лексичних навичок на 
початковому етапі навчання англійської мови в середній 
загальноосвітній школі’,
Вчене звання – доцент кафедри практики англійської мови 
Дрогобицького державного педагогічного інститут імені Івана
Франка
Стаж: 24р.
Обгрунтування:
Публікації:
1.Кінаш Л.Я. Методика навчання вільного переказу. 
Педагогіка і психологія. /Л.Я.Кінаш //Науково-теоретичний та
інформаційний журнал Академії педагогічних наук України. –
Київ, 2004. – вип.8. – с. 36 – 43
2. Кінаш Л.Я. Лексичні атласи  у навчанні англійської мови. 
/Л.Я.Кінаш //Початкова школа. -1996, № 5. – с. 18-24
3. Кінаш Л.Я. Формування лексичних навичок на початковому
етапі навчання англійської мови (5-6 класи). /Л.Я.Кінаш 
//Методичні рекомендації. - Київ,1995
4.Кінаш Л.Я. Робота з лексичними атласами на уроках 
англійської мови у 5-6 класах. /Л.Я.Кінаш //Методичні 
рекомендації. Київ, 1996.
5. Кінаш Л.Я. Stories for reproduction. Poems for learning. 
/Л.Я.Кінаш //Навчальний посібник
англійською мовою для учнів старших класів, коледжів, 
абітурієнтів та студентів. - Дрогобич: Коло,1999. – 84с.
6.Кінаш Л.Я. A set of tasks for  English learners (Збірник завдань
для розвитку мовлення). /Л.Я.Кінаш //Навчально-методичний
посібник для учнів старших класів та студентів  1-2 курсів 
філологічних факультетів вищих закладів освіти. –  Дрогобич:
Вимір, 2000. – 36 

348762 Сухорольська 
Стефанія 
Михайлівна

Доцент кафедри 
Перекладознавства 
і контрастивної 
лінгвістики

0 теоретична 
граматика

Кафедра англійської філології
Кваліфікація:
Львівський ордена Леніна державний університет ім.І.Франка
(Диплом спеціаліста, Серія Э, № 088080, виданий 21.06.1971),
спеціальність/кваліфікація «Романо-германські мови і 
літератури/ філолог, викладач англійської мови».

канд. філол. наук,
10.02.04 – германські мови, «Аналітичні лексичні одиниці у 
сучасній англійській мові»,
доцент кафедри англійської філології
Стаж:42р.
Обгрунтування:
1. Fedorenko O.I, Sukhorolska S.M. English Grammar Theory. - Л,
2008. - 360 p.
2. Практикум з теоретичної граматики англійської мови = 
Practical tasks in English theoretical grammar : навч. посіб. / О. І.
Федоренко, С. М. Сухорольська ; Львівський нац. ун-т ім. І. 
Франка. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. - 152 с.



173823 Лемещук 
Лариса 
Вікторівна

Асистент 0 перша іноземна мова Кафедра англійської філології
Кваліфікація:
Львівський державний університет ім.І.Франка (Диплом 
спеціаліста з відзнакою, Серія ЛК, № 001153, виданий 
24.06.1994), спеціальність/кваліфікація «Романо-германські 
мови та літератури
/Філолог. Викладач англійської мови та літератури».
Стаж:25р.
Обгрунтування:
Публікації:
1.Teaching foreign languages to students – philologists. // First 
International Conference on European Transfer of  Culture  in 
literature, language and  Foreign Language Teaching (ETC) 10-
12.04. 2014 –  Nysa, Poland
2. Лемещук Л.В.  Роль мультилінгвізму у навчанні іноземних
мов . // Міжнародна науково-практична конференція  
«Сучасний вимір філологічних наук»  /  15-16.07. 2016. – Львів.
3.Лемещук Л. В.  Сучасний англійський роман  // Міжнародна
науково-практична конференція  «Рівень ефективності та 
необхідність впливу філологічних наук на розвиток мови та 
літератури» / – 13-14.05. 2016. – Львів.
4. Лемещук Л. В.  Потенціал комунікативного методу у 
навчанні студентів-лінгвістів. -  Л.В. Лемещук  // Англістика та
Американістика. // Дніпропетровський державний університет
ім.. О Гончара – 2014. – Вип. 11. – с. 69-90.

Посібники:
1.Лемещук Л.В., Хоміченко В.В. Phrasal Verbs in Use. 
Практичний    посібник для  розвитку навичок по 
використанню фразових дієслів для студентів 1-2 курсів 
факультету іноземних мов (англійське відділення). // Лемещук
Л.В., Хоміченко В.В., – Львів, 2014. -  131с.
2.Лемещук Л.В., Хоміченко В.В. Практичний посібник  для   
проведення  занять   по домашньому читанню за  романом  Т.
Драйзера “Джені Герхард” зі студентами 1-2 курсів. // 
Лемещук Л.В., Хоміченко –Львів. Видавничий центр ЛНУ  ім. 
Франка, 2014- 430с.  

158956 Нера Наталя 
Ярославівна

Асистент 0 перша іноземна мова Кафедра англійської філології
Кваліфікація:
Львівський національний університет імені Івана Франка 
(Диплом магістра, Серія ВК, №28114574, виданий 30.06.2005),
спеціальність/кваліфікація «Мова та література (англійська)/
Магістр філології. Викладач англійської і німецької мови та 
світової літератури».

Кандидат філологічних наук, асистент;
10.02.04 – германські мови.
“Ґендерний аспект невласне-прямого мовлення в англо-
мовному художньому дискурсі (на матеріалі жіночої прози 
першої половини XX століття)”.
Стаж:14р.
Обгрунтування:
Публікації:
1.Нера Н. Я. Прономінальність НПМ / Н. Я. Нера // Наукові 
записки. Серія "Філологічна". – Острог : Вид-во Нац. ун-ту 
"Острозька академія". – 2010. – Вип.13. – С. 546–552.
2.Нера Н. Я. Явище синтаксичної редукції у структурі 
невласне-прямого мовлення / Н. Я. Нера // Теоретична і 
дидактична філологія : зб. наук. пр. – Київ : Міленіум, 2008. –
Спецвип. 2. – С. 34–41.
3.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.
4.Нера Н. Я. Мовленнєвий акт поради у чНПМ vs жНПМ / Н. Я.
Не¬ра // Наук. вісник Міжнар. ун-ту. Серія: Філологія : зб. наук.
пр. – Одеса : МГУ, 2015. – № 14. – С. 189–191.
5.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.
6.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.
7.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.

61294 Ладницька 
Олеся Львівна

Доцент 0 стилістика Кафедра англійської філології
Кваліфікація:
Львівський національний університет імені Івана Франка 
(Диплом спеціаліста, Серія ВК, №21247144, виданий 
29.06.2002), спеціальність/кваліфікація ««Мова та література
(англійська) /філолог».

Кандидат філологічних наук (10.02.04 – германські мови), 
«Лексико-стилістичні параметри дискурсу романів Девіда 
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Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та оцінювання
:

Програмні результати навчання ОП Методи навчання Форми оцінювання

політологія

ПРН 21 Аналізувати тексти різних 
жанрів і типів, розуміти експліцитну та 
імпліцитну інформацію

аналіз, синтез, систематизація, 
дедуктивний

усна, письмова, залік



ПРН 20 Розуміти специфіку літератури 
як одного із видів мистецтва, 
формулювати  базові теоретичні 
положення літературознавства, 
визначати основні поняття, 
характеризувати основні 
закономірності літературного процесу 
від античності до сьогодення, виявляти 
своєрідність  національних літератур, 
зумовлену  особливостями соціально-
політичної історії країни та її 
культурних традицій, провідні 
тенденції розвитку сучасної 
англомовної літератури

пояснювально-ілюстративний, 
зіставний, дедуктивний

усна, письмова, залік

ПРН 18 Характеризувати основні 
теоретичні та практичні аспекти 
лінгвістики, літературознавства та 
перекладознавства, вільно 
користуватись базовою філологічною   
термінологією

індуктивний,  проектне навчання усна, письмова, залік, тест, модуль

ПРН 7 Розуміти основні принципи буття 
людини, природи та суспільства та 
виявляти соціальну свідомість та 
громадянську відповідальність

проблемно-орієнтоване навчання усна, залік, захист проекту

ПРН 6 Здатність усвідомлювати роль та 
значення культури в історії 
людства,усвідомлювати значущість 
загальнолюдських цінностей та 
етичних норм, розуміти 
 та поважати  різноманітність та 
мультикультурність сучасного світу

проблемно-орієнтоване навчання усна, залік, захист проекту

ПРН 4 Оцінювати й критично 
аналізувати соціально, особистісно та 
професійно значущі проблеми і 
пропонувати шляхи їх вирішення, 
аргументуючи власну точку зору

бесіда, дискусія, брейнстормінг, аналіз усна, письмова, самоконтроль, 
тестування, модулі, залік

ПРН 2 Демонструвати належний рівень 
володіння державною мовою в 
побутовій, суспільній, навчальній і 
професійній сферах й дотримуватися 
вимог культури усного та писемного 
спілкування

бесіда, дискусія усна, письмова, залік

ПРН 1 Оцінювати власну навчальну та 
науково-професійну діяльність, 
прагнути до саморозвитку та 
професійного самовдосконалення

аналіз і діагностика публічних виступів усна, самооцінювання, залік

методика навчання іноземної мови

ПРН 17 Аналізувати, порівнювати, 
класифікувати і оцінювати різні 
напрямки і школи в лінгвістиці, 
літературознавстві та 
перекладознавстві

аналіз, дедуктивний, зіставний усна, письмова, іспит

ПРН 16  Аналізувати, описувати та 
класифікувати явища, об’єкти та 
процеси, формулювати узагальнення 
на основі емпіричних  даних

аналіз, синтез, індуктивний усна, письмова, тест, модуль, іспит

ПРН 23 Виконувати типові професійні 
завдання вчителя іноземних мов та 
зарубіжної літератури, враховуючи 
вікові та індивідуальні особливості 
учнів: визначати й аналізувати цілі, 
зміст, принципи, методи і прийоми, 
форми й засоби навчання іноземних 
мов та оцінювати результати 
навчальних досягнень, застосовувати 
сучасні технології навчання іноземних 
мов і зарубіжної літератури у 
навчально-виховному процесі

брейнстормінг, дискусія, аналіз, 
симуляція

усна, письмова, тест, модуль, іспит

ПРН 22 Планувати, організовувати, 
здійснювати і презентувати прикладне 
дослідження з елементами наукового 
пошуку  в галузі мовознавства, 
літературознавства, методики навчання 
іноземних мов і культур

проектне навчання усна презентація

ПРН 21 Аналізувати тексти різних 
жанрів і типів, розуміти експліцитну та 
імпліцитну інформацію

аналіз, синтез, систематизація, 
дедуктивний

усна, письмова, тест, модуль, іспит

ПРН 19 Володіти методами наукового 
аналізу і структурування мовного й 
літературного матеріалу

індуктивний,  проектне навчання усна, письмова, тест, модуль, іспит

ПРН 18  Характеризувати основні 
теоретичні та практичні аспекти 
лінгвістики, літературознавства та 
перекладознавства, вільно 
користуватись базовою філологічною   
термінологією

індуктивний,  проектне навчання усна, письмова, тест, модуль, іспит

ПРН 15 Застосовувати знання й уміння, 
необхідні для створення повного й 
адекватного письмового та усного 
перекладу текстів різних жанрів і 
стилів з англійської мови  на українську 
й навпаки

перекладний, проблемно-орієнтоване 
навчання

письмовий тест, модуль, іспит

ПРН 12 Аналізувати фонетичні, 
граматичні та лексичні особливості 
англійської та 
німцької/іспанської/французької мови в 
синхронії та діахронії

пояснювально-ілюстративний, 
брейнстормінг, проблемно-орієнтоване 
навчання

усна,, захист проекту, іспит

ПРН  11 Демонструвати системні знання 
теоретичних основ англійської та 
німецької/іспанської/французької мов та 
вміння застосовувати їх у навчальній та 
професійній діяльності 

проектне навчання, брейнстормінг усна, письмова,, іспит, поточне 
опитування

ПРН 10Продукувати державною та 
іноземним мовами тексти різних типів, 
дотримуючись параметрів 
комунікативної відповідності, цілісності, 
зв’язності, лексичної адекватності та 
граматичної коректності 

перекладний, продуктине навчання письмова, тест, есе, модуль

ПРН 9 Чітко й виразно висловлювати 
свою думку,  володіти логічними, 

комунікативний, бесіда, дискусія, 
брейнстормінг

усна, іспит, поточне опитування



експресивними та емоційними засобами 
вираження комунікативного наміру, 
уміти використовувати мовні засоби 
для побудови аргументації

ПРН 8 Знати структуру та властивості 
комунікативного процесу, специфіку 
усного мовлення, його основні 
принципи та шляхи вирішення 
комунікативних невдач та вміти 
застосовувати відповідні стратегії, 
враховуючи культурно-етичні  норми у 
конкретних комунікативних ситуаціях 

комунікативний, бесіда, дискусія, 
робота в групах, проектне навчання

усна, іспит, поточне опитування

ПРН 7 Розуміти основні принципи буття 
людини, природи та суспільства та 
виявляти соціальну свідомість та 
громадянську відповідальність 

проблемно-орієнтоване навчання усна, захист проекту, іспит

ПРН 6 Здатність усвідомлювати роль та 
значення культури в історії 
людства,усвідомлювати значущість 
загальнолюдських цінностей та 
етичних норм, розуміти 
 та поважати  різноманітність та 
мультикультурність сучасного світу 

проблемно-орієнтоване навчання усна, іспит

ПРН 4 Оцінювати й критично 
аналізувати соціально, особистісно та 
професійно значущі проблеми і 
пропонувати шляхи їх вирішення, 
аргументуючи власну точку зору

 бесіда, дискусія, брейнстормінг, аналіз  усна, письмова, самоконтроль, 
тестування, модулі, іспит

ПРН 3 Демонструвати професійно 
орієнтовану іншомовну комунікативну 
компетенцію (мовну, мовленнєву, 
соціокультурну, навчально-стратегічну) 
з англійської мови на рівні С1 та з 
німецької/французької/іспанської мови 
на рівні В2 відповідно до вимог 
Загальноєвропейських рекомендацій з 
мовної освіти

комунікативний, лексичний, scafolding, 
flipped classroom, CALL, DDL, task-based 
learning, аудіолінгвальний, 
перекладний, симулятивний, робота в 
групах тощо

усна, письмова, самоконтроль, 
тестування, модулі, іспит

ПРН 1 Оцінювати власну навчальну та 
науково-професійну діяльність, 
прагнути до саморозвитку та 
професійного самовдосконалення

аналіз і діагностика публічних виступів усна, самооцінювання, іспит

ПРН  5 Знаходити оптимальні шляхи 
ефективної взаємодії у професійному 
колективі та з представниками інших 
професійних груп різного рівня 

робота в групах, бесіда, дискусія, 
симуляція

усна, захист проекту, іспит

теоретична граматика

ПРН 4 Оцінювати й критично 
аналізувати соціально, особистісно та 
професійно значущі проблеми і 
пропонувати шляхи їх вирішення, 
аргументуючи власну точку зору

бесіда, дискусія, брейнстормінг, аналіз усна, письмова, самоконтроль, 
тестування, модулі, іспит

ПРН 3  Демонструвати професійно 
орієнтовану іншомовну комунікативну 
компетенцію (мовну, мовленнєву, 
соціокультурну, навчально-стратегічну) 
з англійської мови на рівні С1 та з 
німецької/французької/іспанської мови 
на рівні В2 відповідно до вимог 
Загальноєвропейських рекомендацій з 
мовної освіти

комунікативний, лексичний, scafolding, 
flipped classroom, CALL, DDL, task-based 
learning, аудіолінгвальний, 
перекладний, симулятивний, робота в 
групах тощо

усна, письмова, самоконтроль, 
тестування, модулі, іспит

ПРН 1  Оцінювати власну навчальну та 
науково-професійну діяльність, 
прагнути до саморозвитку та 
професійного самовдосконалення

аналіз і діагностика публічних виступів усна, самооцінювання, іспит

ПРН 9  Чітко й виразно висловлювати 
свою думку,  володіти логічними, 
експресивними та емоційними засобами 
вираження комунікативного наміру, 
уміти використовувати мовні засоби 
для побудови аргументації

комунікативний, бесіда, дискусія, 
брейнстормінг

усна, іспит, поточне опитування

ПРН 10 Продукувати державною та 
іноземним мовами тексти різних типів, 
дотримуючись параметрів 
комунікативної відповідності, цілісності, 
зв’язності, лексичної адекватності та 
граматичної коректності

перекладний, продуктине навчання письмова, тест, есе, модуль

ПРН 16 Аналізувати, описувати та 
класифікувати явища, об’єкти та 
процеси, формулювати узагальнення 
на основі емпіричних  даних

аналіз, синтез, індуктивний усна, письмова, тест, модуль, іспит

ПРН 12 Аналізувати фонетичні, 
граматичні та лексичні особливості 
англійської та 
німцької/іспанської/французької мови в 
синхронії та діахронії

пояснювально-ілюстративний, 
брейнстормінг, проблемно-орієнтоване 
навчання

усна, захист проекту, іспит

ПРН 22 Планувати, організовувати, 
здійснювати і презентувати прикладне 
дослідження з елементами наукового 
пошуку  в галузі мовознавства, 
літературознавства, методики навчання 
іноземних мов і культур

проектне навчання усна презентація

ПРН 19 Володіти методами наукового 
аналізу і структурування мовного й 
літературного матеріалу

індуктивний,  проектне навчання усна, письмова, тест, модуль, іспит

ПРН 18 Характеризувати основні 
теоретичні та практичні аспекти 
лінгвістики, літературознавства та 
перекладознавства, вільно 
користуватись базовою філологічною   
термінологією

індуктивний,  проектне навчання усна, письмова, тест, модуль, іспит

ПРН 17 Аналізувати, порівнювати, 
класифікувати і оцінювати різні 
напрямки і школи в лінгвістиці, 
літературознавстві та 
перекладознавстві

аналіз, дедуктивний, зіставний усна, письмова, іспит

педагогіка

ПРН 23 Виконувати типові професійні 
завдання вчителя іноземних мов та 

брейнстормінг, дискусія, аналіз, 
симуляція

усна, письмова, тест, модуль, іспит



зарубіжної літератури, враховуючи 
вікові та індивідуальні особливості 
учнів: визначати й аналізувати цілі, 
зміст, принципи, методи і прийоми, 
форми й засоби навчання іноземних 
мов та оцінювати результати 
навчальних досягнень, застосовувати 
сучасні технології навчання іноземних 
мов і зарубіжної літератури у 
навчально-виховному процесі

ПРН 22 Планувати, організовувати, 
здійснювати і презентувати прикладне 
дослідження з елементами наукового 
пошуку  в галузі мовознавства, 
літературознавства, методики навчання 
іноземних мов і культур

проектне навчання усна презентація

ПРН 21 Розуміти специфіку літератури 
як одного із видів мистецтва, 
формулювати  базові теоретичні 
положення літературознавства, 
визначати основні поняття, 
характеризувати основні 
закономірності літературного процесу 
від античності до сьогодення, виявляти 
своєрідність  національних літератур, 
зумовлену  особливостями соціально-
політичної історії країни та її 
культурних традицій, провідні 
тенденції розвитку сучасної 
англомовної літератури

аналіз, синтез, систематизація, 
дедуктивний

усна, письмова, тест, модуль, іспит

ПРН 19 Володіти методами наукового 
аналізу і структурування мовного й 
літературного матеріалу

індуктивний,  проектне навчання усна, письмова, тест, модуль, іспит

ПРН 9 Чітко й виразно висловлювати 
свою думку,  володіти логічними, 
експресивними та емоційними засобами 
вираження комунікативного наміру, 
уміти використовувати мовні засоби 
для побудови аргументації

бесіда, дискусія, брейнстормінг усна, іспит

ПРН 7 Розуміти основні принципи буття 
людини, природи та суспільства та 
виявляти соціальну свідомість та 
громадянську відповідальність

проблемно-орієнтоване навчання усна, захист проекту, іспит

ПРН 6 Здатність усвідомлювати роль та 
значення культури в історії 
людства,усвідомлювати значущість 
загальнолюдських цінностей та 
етичних норм, розуміти 
 та поважати  різноманітність та 
мультикультурність сучасного світу

проблемно-орієнтоване навчання усна, іспит

ПРН 5 Знаходити оптимальні шляхи 
ефективної взаємодії у професійному 
колективі та з представниками інших 
професійних груп різного рівня 

робота в групах, бесіда, дискусія, 
симуляція

усна, захист проекту, іспит

ПРН 4 Оцінювати й критично 
аналізувати соціально, особистісно та 
професійно значущі проблеми і 
пропонувати шляхи їх вирішення, 
аргументуючи власну точку зору

бесіда, дискусія, брейнстормінг, аналіз усна, письмова, самоконтроль, 
тестування, модулі,, іспит

ПРН 2 Демонструвати належний рівень 
володіння державною мовою в 
побутовій, суспільній, навчальній і 
професійній сферах й дотримуватися 
вимог культури усного та писемного 
спілкування

бесіда, дискусія усна, письмова, іспит

ПРН 8 Знати структуру та властивості 
комунікативного процесу, специфіку 
усного мовлення, його основні 
принципи та шляхи вирішення 
комунікативних невдач та вміти 
застосовувати відповідні стратегії, 
враховуючи культурно-етичні  норми у 
конкретних комунікативних ситуаціях

комунікативний, бесіда, дискусія, 
робота в групах, проектне навчання

усна, іспит, поточне опитування

ПРН 1 Оцінювати власну навчальну та 
науково-професійну діяльність, 
прагнути до саморозвитку та 
професійного самовдосконалення

аналіз і діагностика публічних виступів усна, самооцінювання, залік, іспит

теоретичні основи другої іноземної мови (лексикологія, лінгвокраїнознавство)

ПРН 14 Аналізувати тексти різних типів 
і стильових різновидів з позицій 
перекладача, обґрунтовувати вибір 
мовних засобів при перекладі, 
перекладати у письмовій формі тексти 
різних типів з англійської мови на 
українську та навпаки

перекладний, проблемно-орієнтоване 
навчання

письмовий тест, модуль, залік

ПРН 15 Застосовувати знання й уміння, 
необхідні для створення повного й 
адекватного письмового та усного 
перекладу текстів різних жанрів і 
стилів з англійської мови  на українську 
й навпаки

перекладний, проблемно-орієнтоване 
навчання

усна, письмова, залік, тест, модуль

ПРН 12 Аналізувати фонетичні, 
граматичні та лексичні особливості 
англійської та 
німцької/іспанської/французької мови в 
синхронії та діахронії

пояснювально-ілюстративний, 
брейнстормінг, проблемно-орієнтоване 
навчання

усна, залік, захист проекту

ПРН 11 Демонструвати системні знання 
теоретичних основ англійської та 
німецької/іспанської/французької мов та 
вміння застосовувати їх у навчальній та 
професійній діяльності

проектне навчання, брейнстормінг усна, письмова, залік, поточне 
опитування

ПРН 10 Продукувати державною та 
іноземним мовами тексти різних типів, 
дотримуючись параметрів 
комунікативної відповідності, цілісності, 
зв’язності, лексичної адекватності та 
граматичної коректності

перекладний, продуктине навчання письмова, тест, есе, модуль

ПРН 9 Чітко й виразно висловлювати 
свою думку,  володіти логічними, 
експресивними та емоційними засобами 
вираження комунікативного наміру, 

комунікативний, бесіда, дискусія, 
брейнстормінг

усна, залік, поточне опитування



уміти використовувати мовні засоби 
для побудови аргументації
ПРН 8 Знати структуру та властивості 
комунікативного процесу, специфіку 
усного мовлення, його основні 
принципи та шляхи вирішення 
комунікативних невдач та вміти 
застосовувати відповідні стратегії, 
враховуючи культурно-етичні  норми у 
конкретних комунікативних ситуаціях

комунікативний, бесіда, дискусія, 
робота в групах, проектне навчання

усна, залік, поточне опитування

ПРН 6 Здатність усвідомлювати роль та 
значення культури в історії 
людства,усвідомлювати значущість 
загальнолюдських цінностей та 
етичних норм, розуміти 
 та поважати  різноманітність та 
мультикультурність сучасного світу

проблемно-орієнтоване навчання усна, залік, захист проекту

ПРН 5 Знаходити оптимальні шляхи 
ефективної взаємодії у професійному 
колективі та з представниками інших 
професійних груп різного рівня 

робота в групах, бесіда, дискусія, 
симуляція

усна, залік, захист проекту

ПРН 4 Оцінювати й критично 
аналізувати соціально, особистісно та 
професійно значущі проблеми і 
пропонувати шляхи їх вирішення, 
аргументуючи власну точку зору

бесіда, дискусія, брейнстормінг, аналіз усна, письмова, самоконтроль, 
тестування, модулі, залік

ПРН 3Демонструвати професійно 
орієнтовану іншомовну комунікативну 
компетенцію (мовну, мовленнєву, 
соціокультурну, навчально-стратегічну) 
з англійської мови на рівні С1 та з 
німецької/французької/іспанської мови 
на рівні В2 відповідно до вимог 
Загальноєвропейських рекомендацій з 
мовної освіти

комунікативний, лексичний, scafolding, 
flipped classroom, CALL, DDL, task-based 
learning, аудіолінгвальний, 
перекладний, симулятивний, робота в 
групах тощо

усна, письмова, самоконтроль, 
тестування, модулі, залік

ПРН 1 Оцінювати власну навчальну та 
науково-професійну діяльність, 
прагнути до саморозвитку та 
професійного самовдосконалення

аналіз і діагностика публічних виступів усна, самооцінювання, залік

ПРН 16 Аналізувати, описувати та 
класифікувати явища, об’єкти та 
процеси, формулювати узагальнення 
на основі емпіричних  даних

аналіз, синтез, індуктивний усна, письмова, залік, тест, модуль

ПРН 19 Володіти методами наукового 
аналізу і структурування мовного й 
літературного матеріалу

індуктивний,  проектне навчання усна, письмова, залік, тест, модуль

ПРН 20 Розуміти специфіку літератури 
як одного із видів мистецтва, 
формулювати  базові теоретичні 
положення літературознавства, 
визначати основні поняття, 
характеризувати основні 
закономірності літературного процесу 
від античності до сьогодення, виявляти 
своєрідність  національних літератур, 
зумовлену  особливостями соціально-
політичної історії країни та її 
культурних традицій, провідні 
тенденції розвитку сучасної 
англомовної літератури

аналіз, синтез, систематизація, 
дедуктивний

усна, письмова, залік

ПРН 22 Планувати, організовувати, 
здійснювати і презентувати прикладне 
дослідження з елементами наукового 
пошуку  в галузі мовознавства, 
літературознавства, методики навчання 
іноземних мов і культур

проектне навчання захист проекту

ПРН 18 Характеризувати основні 
теоретичні та практичні аспекти 
лінгвістики, літературознавства та 
перекладознавства, вільно 
користуватись базовою філологічною   
термінологією

індуктивний,  проектне навчання усна, письмова, залік, тест, модуль

національна література

ПРН 4 Оцінювати й критично 
аналізувати соціально, особистісно та 
професійно значущі проблеми і 
пропонувати шляхи їх вирішення, 
аргументуючи власну точку зору

бесіда, дискусія, брейнстормінг, аналіз усна, іспит

ПРН 1 Оцінювати власну навчальну та 
науково-професійну діяльність, 
прагнути до саморозвитку та 
професійного самовдосконалення

аналіз і діагностика публічних виступів усна, самооцінювання, іспит

ПРН 2 Демонструвати належний рівень 
володіння державною мовою в 
побутовій, суспільній, навчальній і 
професійній сферах й дотримуватися 
вимог культури усного та писемного 
спілкування

бесіда, дискусія усна, письмова, іспит

ПРН 6 Здатність усвідомлювати роль та 
значення культури в історії 
людства,усвідомлювати значущість 
загальнолюдських цінностей та 
етичних норм, розуміти 
 та поважати  різноманітність та 
мультикультурність сучасного світу

проблемно-орієнтоване навчання усна, іспит

ПРН 21 Розуміти специфіку літератури 
як одного із видів мистецтва, 
формулювати  базові теоретичні 
положення літературознавства, 
визначати основні поняття, 
характеризувати основні 
закономірності літературного процесу 
від античності до сьогодення, виявляти 
своєрідність  національних літератур, 
зумовлену  особливостями соціально-
політичної історії країни та її 
культурних традицій, провідні 
тенденції розвитку сучасної 
англомовної літератури

аналіз, синтез, систематизація, 
дедуктивний

усна, письмова, іспит

ПРН 20 Розуміти специфіку літератури 
як одного із видів мистецтва, 

пояснювально-ілюстративний, 
зіставний, дедуктивний

усна, письмова, іспит



формулювати  базові теоретичні 
положення літературознавства, 
визначати основні поняття, 
характеризувати основні 
закономірності літературного процесу 
від античності до сьогодення, виявляти 
своєрідність  національних літератур, 
зумовлену  особливостями соціально-
політичної історії країни та її 
культурних традицій, провідні 
тенденції розвитку сучасної 
англомовної літератури
ПРН 18 Характеризувати основні 
теоретичні та практичні аспекти 
лінгвістики, літературознавства та 
перекладознавства, вільно 
користуватись базовою філологічною   
термінологією

пояснювально-ілюстративний, 
індуктивний,  проектне навчання

усна, письмова

ПРН 9 Чітко й виразно висловлювати 
свою думку,  володіти логічними, 
експресивними та емоційними засобами 
вираження комунікативного наміру, 
уміти використовувати мовні засоби 
для побудови аргументації

бесіда, дискусія, брейнстормінг усна, іспит

ПРН 7 Розуміти основні принципи буття 
людини, природи та суспільства та 
виявляти соціальну свідомість та 
громадянську відповідальність

проблемно-орієнтоване навчання усна, захист проекту, іспит

теорія і практика перекладу

ПРН 21  Аналізувати тексти різних 
жанрів і типів, розуміти експліцитну та 
імпліцитну інформацію

аналіз, синтез, систематизація, 
дедуктивний

усна, письмова, тест, модуль, іспит

ПРН 19 Володіти методами наукового 
аналізу і структурування мовного й 
літературного матеріалу

індуктивний,  проектне навчання усна, письмова, тест, модуль, іспит

ПРН 18 Характеризувати основні 
теоретичні та практичні аспекти 
лінгвістики, літературознавства та 
перекладознавства, вільно 
користуватись базовою філологічною   
термінологією

індуктивний,  проектне навчання усна, письмова, тест, модуль, іспит

ПРН 17 Аналізувати, порівнювати, 
класифікувати і оцінювати різні 
напрямки і школи в лінгвістиці, 
літературознавстві та 
перекладознавстві

аналіз, дедуктивний, зіставний усна, письмова, іспит

ПРН 4 Оцінювати й критично 
аналізувати соціально, особистісно та 
професійно значущі проблеми і 
пропонувати шляхи їх вирішення, 
аргументуючи власну точку зору

 бесіда, дискусія, брейнстормінг, аналіз  усна, письмова, самоконтроль, 
тестування, модулі, іспит

ПРН 15 Застосовувати знання й уміння, 
необхідні для створення повного й 
адекватного письмового та усного 
перекладу текстів різних жанрів і 
стилів з англійської мови  на українську 
й навпаки

перекладний, проблемно-орієнтоване 
навчання

усна, письмовий тест, модуль, іспит

ПРН 22 Планувати, організовувати, 
здійснювати і презентувати прикладне 
дослідження з елементами наукового 
пошуку  в галузі мовознавства, 
літературознавства, методики навчання 
іноземних мов і культур

проектне навчання усна презентація

ПРН 14 Аналізувати тексти різних типів 
і стильових різновидів з позицій 
перекладача, обґрунтовувати вибір 
мовних засобів при перекладі, 
перекладати у письмовій формі тексти 
різних типів з англійської мови на 
українську та навпаки

перекладний, проблемно-орієнтоване 
навчання

письмовий тест, модуль, іспит

ПРН 13 Знати основні поняття 
перекладознавства, стратегії, способи 
та прийоми письмового і усного 
перекладу та вміти використовувати їх 
у професійній діяльності

перекладний, пояснювально-
ілюстративний, проблемно-орієнтоване 
навчання

усна, письмова, залік, тест, модуль, 
іспит

ПРН 11 Демонструвати системні знання 
теоретичних основ англійської та 
німецької/іспанської/французької мов та 
вміння застосовувати їх у навчальній та 
професійній діяльності

проектне навчання, брейнстормінг усна, письмова,, іспит, поточне 
опитування

ПРН 10 Продукувати державною та 
іноземним мовами тексти різних типів, 
дотримуючись параметрів 
комунікативної відповідності, цілісності, 
зв’язності, лексичної адекватності та 
граматичної коректності

перекладний, продуктине навчання письмова, тест, есе, модуль

ПРН 9 Чітко й виразно висловлювати 
свою думку,  володіти логічними, 
експресивними та емоційними засобами 
вираження комунікативного наміру, 
уміти використовувати мовні засоби 
для побудови аргументації

комунікативний, бесіда, дискусія, 
брейнстормінг

усна, іспит, поточне опитування

ПРН 8 Знати структуру та властивості 
комунікативного процесу, специфіку 
усного мовлення, його основні 
принципи та шляхи вирішення 
комунікативних невдач та вміти 
застосовувати відповідні стратегії, 
враховуючи культурно-етичні  норми у 
конкретних комунікативних ситуаціях

комунікативний, бесіда, дискусія, 
робота в групах, проектне навчання

усна, іспит, поточне опитування

ПРН 7 Розуміти основні принципи буття 
людини, природи та суспільства та 
виявляти соціальну свідомість та 
громадянську відповідальність

проблемно-орієнтоване навчання усна, захист проекту, іспит

ПРН 6 Здатність усвідомлювати роль та 
значення культури в історії 
людства,усвідомлювати значущість 
загальнолюдських цінностей та 
етичних норм, розуміти 
 та поважати  різноманітність та 
мультикультурність сучасного світу

проблемно-орієнтоване навчання усна, іспит



ПРН 5 Знаходити оптимальні шляхи 
ефективної взаємодії у професійному 
колективі та з представниками інших 
професійних груп різного рівня 

робота в групах, бесіда, дискусія, 
симуляція

усна, захист проекту, іспит

ПРН 3 Демонструвати професійно 
орієнтовану іншомовну комунікативну 
компетенцію (мовну, мовленнєву, 
соціокультурну, навчально-стратегічну) 
з англійської мови на рівні С1 та з 
німецької/французької/іспанської мови 
на рівні В2 відповідно до вимог 
Загальноєвропейських рекомендацій з 
мовної освіти

комунікативний, лексичний, scafolding, 
flipped classroom, CALL, DDL, task-based 
learning, аудіолінгвальний, 
перекладний, симулятивний, робота в 
групах тощо

усна, письмова, самоконтроль, 
тестування, модулі, іспит

ПРН 1 Оцінювати власну навчальну та 
науково-професійну діяльність, 
прагнути до саморозвитку та 
професійного самовдосконалення 

аналіз і діагностика публічних виступів усна, самооцінювання, іспит

ПРН 2 Демонструвати належний рівень 
володіння державною мовою в 
побутовій, суспільній, навчальній і 
професійній сферах й дотримуватися 
вимог культури усного та писемного 
спілкування

бесіда, дискусія усна, письмова, іспит

історія мови

ПРН 5 Знаходити оптимальні шляхи 
ефективної взаємодії у професійному 
колективі та з представниками інших 
професійних груп різного рівня 

робота в групах, бесіда, дискусія, 
симуляція

усна, захист проекту, іспит

ПРН 22 Планувати, організовувати, 
здійснювати і презентувати прикладне 
дослідження з елементами наукового 
пошуку  в галузі мовознавства, 
літературознавства, методики навчання 
іноземних мов і культур

проектне навчання усна презентація

ПРН 21 Аналізувати тексти різних 
жанрів і типів, розуміти експліцитну та 
імпліцитну інформацію

аналіз, синтез, систематизація, 
дедуктивний

усна, письмова, тест, модуль, іспит

ПРН 19 Володіти методами наукового 
аналізу і структурування мовного й 
літературного матеріалу

індуктивний,  проектне навчання усна, письмова, тест, модуль, іспит

ПРН 18 Характеризувати основні 
теоретичні та практичні аспекти 
лінгвістики, літературознавства та 
перекладознавства, вільно 
користуватись базовою філологічною   
термінологією

індуктивний,  проектне навчання усна, письмова, тест, модуль, іспит

ПРН 17 Аналізувати, порівнювати, 
класифікувати і оцінювати різні 
напрямки і школи в лінгвістиці, 
літературознавстві та 
перекладознавстві

аналіз, дедуктивний, зіставний усна, письмова, іспит

ПРН 16 Аналізувати, описувати та 
класифікувати явища, об’єкти та 
процеси, формулювати узагальнення 
на основі емпіричних  даних

аналіз, синтез, індуктивний усна, письмова, тест, модуль, іспит

ПРН 15 Застосовувати знання й уміння, 
необхідні для створення повного й 
адекватного письмового та усного 
перекладу текстів різних жанрів і 
стилів з англійської мови  на українську 
й навпаки

перекладний, проблемно-орієнтоване 
навчання

усна, письмова, тест, модуль, іспит

ПРН 12 Аналізувати фонетичні, 
граматичні та лексичні особливості 
англійської та 
німцької/іспанської/французької мови в 
синхронії та діахронії

пояснювально-ілюстративний, 
брейнстормінг, проблемно-орієнтоване 
навчання

усна, захист проекту, іспит

ПРН 9 Чітко й виразно висловлювати 
свою думку,  володіти логічними, 
експресивними та емоційними засобами 
вираження комунікативного наміру, 
уміти використовувати мовні засоби 
для побудови аргументації

комунікативний, бесіда, дискусія, 
брейнстормінг

усна, іспит, поточне опитування

ПРН 6 Здатність усвідомлювати роль та 
значення культури в історії 
людства,усвідомлювати значущість 
загальнолюдських цінностей та 
етичних норм, розуміти 
 та поважати  різноманітність та 
мультикультурність сучасного світу

проблемно-орієнтоване навчання усна, іспит

ПРН 4 Оцінювати й критично 
аналізувати соціально, особистісно та 
професійно значущі проблеми і 
пропонувати шляхи їх вирішення, 
аргументуючи власну точку зору

 бесіда, дискусія, брейнстормінг, аналіз  усна, письмова, самоконтроль, 
тестування, модулі, іспит

ПРН 3 Демонструвати професійно 
орієнтовану іншомовну комунікативну 
компетенцію (мовну, мовленнєву, 
соціокультурну, навчально-стратегічну) 
з англійської мови на рівні С1 та з 
німецької/французької/іспанської мови 
на рівні В2 відповідно до вимог 
Загальноєвропейських рекомендацій з 
мовної освіти

комунікативний, лексичний, scafolding, 
flipped classroom, CALL, DDL, task-based 
learning, аудіолінгвальний, 
перекладний, симулятивний, робота в 
групах тощо

усна, письмова, самоконтроль, 
тестування, модулі, іспит

ПРН 1 Оцінювати власну навчальну та 
науково-професійну діяльність, 
прагнути до саморозвитку та 
професійного самовдосконалення

аналіз і діагностика публічних виступів усна, самооцінювання, іспит

ПРН 11 Демонструвати системні знання 
теоретичних основ англійської та 
німецької/іспанської/французької мов та 
вміння застосовувати їх у навчальній та 
професійній діяльності

проектне навчання, брейнстормінг усна, письмова,, іспит, поточне 
опитування

стилістика

ПРН 16 Аналізувати, описувати та 
класифікувати явища, об’єкти та 
процеси, формулювати узагальнення 
на основі емпіричних  даних

аналіз, синтез, індуктивний усна, письмова, тест, модуль, іспит



ПРН 15 Застосовувати знання й уміння, 
необхідні для створення повного й 
адекватного письмового та усного 
перекладу текстів різних жанрів і 
стилів з англійської мови  на українську 
й навпаки

перекладний, проблемно-орієнтоване 
навчання

усна, письмовий тест, модуль, іспит

ПРН 14 Аналізувати тексти різних типів 
і стильових різновидів з позицій 
перекладача, обґрунтовувати вибір 
мовних засобів при перекладі, 
перекладати у письмовій формі тексти 
різних типів з англійської мови на 
українську та навпаки

перекладний, проблемно-орієнтоване 
навчання

письмовий тест, модуль, іспит

ПРН 11 Демонструвати системні знання 
теоретичних основ англійської та 
німецької/іспанської/французької мов та 
вміння застосовувати їх у навчальній та 
професійній діяльності

проектне навчання, брейнстормінг усна, письмова,, іспит, поточне 
опитування

ПРН 10 Продукувати державною та 
іноземним мовами тексти різних типів, 
дотримуючись параметрів 
комунікативної відповідності, цілісності, 
зв’язності, лексичної адекватності та 
граматичної коректності

перекладний, продуктине навчання письмова, тест, есе, модуль

ПРН 9 Чітко й виразно висловлювати 
свою думку,  володіти логічними, 
експресивними та емоційними засобами 
вираження комунікативного наміру, 
уміти використовувати мовні засоби 
для побудови аргументації

комунікативний, бесіда, дискусія, 
брейнстормінг

усна, іспит, поточне опитування

ПРН 8 Знати структуру та властивості 
комунікативного процесу, специфіку 
усного мовлення, його основні 
принципи та шляхи вирішення 
комунікативних невдач та вміти 
застосовувати відповідні стратегії, 
враховуючи культурно-етичні  норми у 
конкретних комунікативних ситуаціях

комунікативний, бесіда, дискусія, 
робота в групах, проектне навчання

усна, іспит, поточне опитування

ПРН 6 Здатність усвідомлювати роль та 
значення культури в історії 
людства,усвідомлювати значущість 
загальнолюдських цінностей та 
етичних норм, розуміти 
 та поважати  різноманітність та 
мультикультурність сучасного світу

проблемно-орієнтоване навчання усна, іспит

ПРН 5 Знаходити оптимальні шляхи 
ефективної взаємодії у професійному 
колективі та з представниками інших 
професійних груп різного рівня 

робота в групах, бесіда, дискусія, 
симуляція

усна, захист проекту, іспит

ПРН 4 Оцінювати й критично 
аналізувати соціально, особистісно та 
професійно значущі проблеми і 
пропонувати шляхи їх вирішення, 
аргументуючи власну точку зору

бесіда, дискусія, брейнстормінг, аналіз усна, письмова, самоконтроль, 
тестування, модулі, іспит

ПРН 3 Демонструвати професійно 
орієнтовану іншомовну комунікативну 
компетенцію (мовну, мовленнєву, 
соціокультурну, навчально-стратегічну) 
з англійської мови на рівні С1 та з 
німецької/французької/іспанської мови 
на рівні В2 відповідно до вимог 
Загальноєвропейських рекомендацій з 
мовної освіти

комунікативний, лексичний, scafolding, 
flipped classroom, CALL, DDL, task-based 
learning, аудіолінгвальний, 
перекладний, симулятивний, робота в 
групах тощо

усна, письмова, самоконтроль, 
тестування, модулі, іспит

ПРН 1 Оцінювати власну навчальну та 
науково-професійну діяльність, 
прагнути до саморозвитку та 
професійного самовдосконалення

аналіз і діагностика публічних виступів усна, самооцінювання, іспит

ПРН 17 Аналізувати, порівнювати, 
класифікувати і оцінювати різні 
напрямки і школи в лінгвістиці, 
літературознавстві та 
перекладознавстві

аналіз, дедуктивний, зіставний усна, письмова, іспит

ПРН 18 Характеризувати основні 
теоретичні та практичні аспекти 
лінгвістики, літературознавства та 
перекладознавства, вільно 
користуватись базовою філологічною   
термінологією

індуктивний,  проектне навчання усна, письмова, тест, модуль, іспит

ПРН 19 Володіти методами наукового 
аналізу і структурування мовного й 
літературного матеріалу

індуктивний,  проектне навчання усна, письмова, тест, модуль, іспит

ПРН 21 Аналізувати тексти різних 
жанрів і типів, розуміти експліцитну та 
імпліцитну інформацію

аналіз, синтез, систематизація, 
дедуктивний

усна, письмова, тест, модуль, іспит

ПРН 22 Планувати, організовувати, 
здійснювати і презентувати прикладне 
дослідження з елементами наукового 
пошуку  в галузі мовознавства, 
літературознавства, методики навчання 
іноземних мов і культур

проектне навчання усна презентація

філософія

ПРН 22 Планувати, організовувати, 
здійснювати і презентувати прикладне 
дослідження з елементами наукового 
пошуку  в галузі мовознавства, 
літературознавства, методики навчання 
іноземних мов і культур

проектне навчання усна презентація

ПРН 20 Розуміти специфіку літератури 
як одного із видів мистецтва, 
формулювати  базові теоретичні 
положення літературознавства, 
визначати основні поняття, 
характеризувати основні 
закономірності літературного процесу 
від античності до сьогодення, виявляти 
своєрідність  національних літератур, 
зумовлену  особливостями соціально-
політичної історії країни та її 
культурних традицій, провідні 
тенденції розвитку сучасної 
англомовної літератури

аналіз, синтез, систематизація, 
дедуктивний

усна, письмова, тест, модуль, іспит



ПРН 19 Володіти методами наукового 
аналізу і структурування мовного й 
літературного матеріалу

індуктивний,  проектне навчання усна, письмова, тест, модуль, іспит

ПРН 9 Чітко й виразно висловлювати 
свою думку,  володіти логічними, 
експресивними та емоційними засобами 
вираження комунікативного наміру, 
уміти використовувати мовні засоби 
для побудови аргументації

бесіда, дискусія, брейнстормінг усна, іспит

ПРН 7 Розуміти основні принципи буття 
людини, природи та суспільства та 
виявляти соціальну свідомість та 
громадянську відповідальність

проблемно-орієнтоване навчання усна, захист проекту, іспит

ПРН 4 Оцінювати й критично 
аналізувати соціально, особистісно та 
професійно значущі проблеми і 
пропонувати шляхи їх вирішення, 
аргументуючи власну точку зору

бесіда, дискусія, брейнстормінг, аналіз усна, письмова, самоконтроль, 
тестування, модулі, іспит

ПРН 5 Знаходити оптимальні шляхи 
ефективної взаємодії у професійному 
колективі та з представниками інших 
професійних груп різного рівня 

робота в групах, бесіда, дискусія, 
симуляція

усна, захист проекту, іспит

ПРН 2 Демонструвати належний рівень 
володіння державною мовою в 
побутовій, суспільній, навчальній і 
професійній сферах й дотримуватися 
вимог культури усного та писемного 
спілкування

бесіда, дискусія усна, письмова, іспит

ПРН 1 Оцінювати власну навчальну та 
науково-професійну діяльність, 
прагнути до саморозвитку та 
професійного самовдосконалення

аналіз і діагностика публічних виступів усна, самооцінювання, іспит

лінгвокраїнознавство країн першої іноземної мови

ПРН 5 Знаходити оптимальні шляхи 
ефективної взаємодії у професійному 
колективі та з представниками інших 
професійних груп різного рівня 

робота в групах, бесіда, дискусія, 
симуляція

усна, залік, захист проекту

ПРН 22 Планувати, організовувати, 
здійснювати і презентувати прикладне 
дослідження з елементами наукового 
пошуку  в галузі мовознавства, 
літературознавства, методики навчання 
іноземних мов і культур

проектне навчання захист проекту

ПРН 20 Розуміти специфіку літератури 
як одного із видів мистецтва, 
формулювати  базові теоретичні 
положення літературознавства, 
визначати основні поняття, 
характеризувати основні 
закономірності літературного процесу 
від античності до сьогодення, виявляти 
своєрідність  національних літератур, 
зумовлену  особливостями соціально-
політичної історії країни та її 
культурних традицій, провідні 
тенденції розвитку сучасної 
англомовної літератури

аналіз, синтез, систематизація, 
дедуктивний

усна, письмова, залік

ПРН 19 Володіти методами наукового 
аналізу і структурування мовного й 
літературного матеріалу

індуктивний,  проектне навчання усна, письмова, залік, тест, модуль

ПРН 11 Демонструвати системні знання 
теоретичних основ англійської та 
німецької/іспанської/французької мов та 
вміння застосовувати їх у навчальній та 
професійній діяльності

проектне навчання, брейнстормінг усна, письмова, залік, поточне 
опитування

ПРН 10 Продукувати державною та 
іноземним мовами тексти різних типів, 
дотримуючись параметрів 
комунікативної відповідності, цілісності, 
зв’язності, лексичної адекватності та 
граматичної коректності

перекладний, продуктине навчання письмова, тест, есе, модуль

ПРН 9 Чітко й виразно висловлювати 
свою думку,  володіти логічними, 
експресивними та емоційними засобами 
вираження комунікативного наміру, 
уміти використовувати мовні засоби 
для побудови аргументації

комунікативний, бесіда, дискусія, 
брейнстормінг

усна, залік, поточне опитування

ПРН 8 Знати структуру та властивості 
комунікативного процесу, специфіку 
усного мовлення, його основні 
принципи та шляхи вирішення 
комунікативних невдач та вміти 
застосовувати відповідні стратегії, 
враховуючи культурно-етичні  норми у 
конкретних комунікативних ситуаціях

комунікативний, бесіда, дискусія, 
робота в групах, проектне навчання

усна, залік, поточне опитування

ПРН 6 Здатність усвідомлювати роль та 
значення культури в історії 
людства,усвідомлювати значущість 
загальнолюдських цінностей та 
етичних норм, розуміти 
 та поважати  різноманітність та 
мультикультурність сучасного світу

проблемно-орієнтоване навчання усна, залік, захист проекту

ПРН 4 Оцінювати й критично 
аналізувати соціально, особистісно та 
професійно значущі проблеми і 
пропонувати шляхи їх вирішення, 
аргументуючи власну точку зору

бесіда, дискусія, брейнстормінг, аналіз усна, письмова, самоконтроль, 
тестування, модулі, залік

ПРН 3 Демонструвати професійно 
орієнтовану іншомовну комунікативну 
компетенцію (мовну, мовленнєву, 
соціокультурну, навчально-стратегічну) 
з англійської мови на рівні С1 та з 
німецької/французької/іспанської мови 
на рівні В2 відповідно до вимог 
Загальноєвропейських рекомендацій з 
мовної освіти

комунікативний, лексичний, scafolding, 
flipped classroom, CALL, DDL, task-based 
learning, аудіолінгвальний, 
перекладний, симулятивний, робота в 
групах тощо

усна, письмова, самоконтроль, 
тестування, модулі, залік

ПРН 1 Оцінювати власну навчальну та 
науково-професійну діяльність, 
прагнути до саморозвитку та 

аналіз і діагностика публічних виступів усна, самооцінювання, залік



професійного самовдосконалення
педагогічна практика

ПРН 4 Оцінювати й критично 
аналізувати соціально, особистісно та 
професійно значущі проблеми і 
пропонувати шляхи їх вирішення, 
аргументуючи власну точку зору

бесіда, дискусія, брейнстормінг, аналіз усна, письмова, самоконтроль, залік

ПРН 3 Демонструвати професійно 
орієнтовану іншомовну комунікативну 
компетенцію (мовну, мовленнєву, 
соціокультурну, навчально-стратегічну) 
з англійської мови на рівні С1 та з 
німецької/французької/іспанської мови 
на рівні В2 відповідно до вимог 
Загальноєвропейських рекомендацій з 
мовної освіти

комунікативний, лексичний, scafolding, 
flipped classroom, CALL, DDL, task-based 
learning, аудіолінгвальний, 
перекладний, симулятивний, робота в 
групах тощо

усна, письмова, самоконтроль, залік

ПРН 2 Демонструвати належний рівень 
володіння державною мовою в 
побутовій, суспільній, навчальній і 
професійній сферах й дотримуватися 
вимог культури усного та писемного 
спілкування

бесіда, дискусія усна, письмова, залік

ПРН 1 Оцінювати власну навчальну та 
науково-професійну діяльність, 
прагнути до саморозвитку та 
професійного самовдосконалення

аналіз і діагностика публічних виступів усна, самооцінювання, залік

ПРН 5 Знаходити оптимальні шляхи 
ефективної взаємодії у професійному 
колективі та з представниками інших 
професійних груп різного рівня 

робота в групах, бесіда, дискусія, 
симуляція

усна, залік, захист проекту

ПРН 6 Здатність усвідомлювати роль та 
значення культури в історії 
людства,усвідомлювати значущість 
загальнолюдських цінностей та 
етичних норм, розуміти 
 та поважати  різноманітність та 
мультикультурність сучасного світу

проблемно-орієнтоване навчання усна, залік, захист проекту

ПРН 7 Розуміти основні принципи буття 
людини, природи та суспільства та 
виявляти соціальну свідомість та 
громадянську відповідальність

проблемно-орієнтоване навчання усна, залік, захист проекту

ПРН 8 Знати структуру та властивості 
комунікативного процесу, специфіку 
усного мовлення, його основні 
принципи та шляхи вирішення 
комунікативних невдач та вміти 
застосовувати відповідні стратегії, 
враховуючи культурно-етичні  норми у 
конкретних комунікативних ситуаціях

комунікативний, бесіда, дискусія, 
робота в групах, проектне навчання

усна, залік, поточне опитування

ПРН 23 Виконувати типові професійні 
завдання вчителя іноземних мов та 
зарубіжної літератури, враховуючи 
вікові та індивідуальні особливості 
учнів: визначати й аналізувати цілі, 
зміст, принципи, методи і прийоми, 
форми й засоби навчання іноземних 
мов та оцінювати результати 
навчальних досягнень, застосовувати 
сучасні технології навчання іноземних 
мов і зарубіжної літератури у 
навчально-виховному процесі

брейнстормінг, дискусія, аналіз, 
симуляція

усна, письмова, залік

ПРН 22 Планувати, організовувати, 
здійснювати і презентувати прикладне 
дослідження з елементами наукового 
пошуку  в галузі мовознавства, 
літературознавства, методики навчання 
іноземних мов і культур

проектне навчання захист проекту

ПРН 20 Розуміти специфіку літератури 
як одного із видів мистецтва, 
формулювати  базові теоретичні 
положення літературознавства, 
визначати основні поняття, 
характеризувати основні 
закономірності літературного процесу 
від античності до сьогодення, виявляти 
своєрідність  національних літератур, 
зумовлену  особливостями соціально-
політичної історії країни та її 
культурних традицій, провідні 
тенденції розвитку сучасної 
англомовної літератури

аналіз, синтез, систематизація, 
дедуктивний

усна, письмова, залік

ПРН 19 Володіти методами наукового 
аналізу і структурування мовного й 
літературного матеріалу

індуктивний,  проектне навчання усна, письмова, залік

ПРН 17 Аналізувати, порівнювати, 
класифікувати і оцінювати різні 
напрямки і школи в лінгвістиці, 
літературознавстві та 
перекладознавстві

аналіз, дедуктивний, зіставний усна, письмова, залік

ПРН 16 Аналізувати, описувати та 
класифікувати явища, об’єкти та 
процеси, формулювати узагальнення 
на основі емпіричних  даних

аналіз, синтез, індуктивний усна, письмова, залік

ПРН 15 Застосовувати знання й уміння, 
необхідні для створення повного й 
адекватного письмового та усного 
перекладу текстів різних жанрів і 
стилів з англійської мови  на українську 
й навпаки

перекладний, проблемно-орієнтоване 
навчання

усна, письмова, залік

ПРН 12 Аналізувати фонетичні, 
граматичні та лексичні особливості 
англійської та 
німцької/іспанської/французької мови в 
синхронії та діахронії

пояснювально-ілюстративний, 
брейнстормінг, проблемно-орієнтоване 
навчання

усна, залік, захист проекту

ПРН 11 Демонструвати системні знання 
теоретичних основ англійської та 
німецької/іспанської/французької мов та 
вміння застосовувати їх у навчальній та 
професійній діяльності

проектне навчання, брейнстормінг усна, письмова, залік, поточне 
опитування

ПРН 10 Продукувати державною та перекладний, продуктине навчання письмова, есе



іноземним мовами тексти різних типів, 
дотримуючись параметрів 
комунікативної відповідності, цілісності, 
зв’язності, лексичної адекватності та 
граматичної коректності
ПРН 9 Чітко й виразно висловлювати 
свою думку,  володіти логічними, 
експресивними та емоційними засобами 
вираження комунікативного наміру, 
уміти використовувати мовні засоби 
для побудови аргументації

комунікативний, бесіда, дискусія, 
брейнстормінг

усна, залік, поточне опитування

ПРН 18 Характеризувати основні 
теоретичні та практичні аспекти 
лінгвістики, літературознавства та 
перекладознавства, вільно 
користуватись базовою філологічною   
термінологією

індуктивний,  проектне навчання усна, письмова

лексикологія

ПРН 11 Демонструвати системні знання 
теоретичних основ англійської та 
німецької/іспанської/французької мов та 
вміння застосовувати їх у навчальній та 
професійній діяльності

проектне навчання, брейнстормінг усна, письмова,, іспит, поточне 
опитування

ПРН 10 Продукувати державною та 
іноземним мовами тексти різних типів, 
дотримуючись параметрів 
комунікативної відповідності, цілісності, 
зв’язності, лексичної адекватності та 
граматичної коректності

перекладний, продуктине навчання письмова, тест, есе, модуль

ПРН 9 Чітко й виразно висловлювати 
свою думку,  володіти логічними, 
експресивними та емоційними засобами 
вираження комунікативного наміру, 
уміти використовувати мовні засоби 
для побудови аргументації

комунікативний, бесіда, дискусія, 
брейнстормінг

усна, іспит, поточне опитування

ПРН 6 Здатність усвідомлювати роль та 
значення культури в історії 
людства,усвідомлювати значущість 
загальнолюдських цінностей та 
етичних норм, розуміти 
 та поважати  різноманітність та 
мультикультурність сучасного світу

проблемно-орієнтоване навчання усна, захист проекту, іспит

ПРН 4 Оцінювати й критично 
аналізувати соціально, особистісно та 
професійно значущі проблеми і 
пропонувати шляхи їх вирішення, 
аргументуючи власну точку зору

бесіда, дискусія, брейнстормінг, аналіз усна, письмова, самоконтроль, 
тестування, модулі, іспит

ПРН 3 Демонструвати професійно 
орієнтовану іншомовну комунікативну 
компетенцію (мовну, мовленнєву, 
соціокультурну, навчально-стратегічну) 
з англійської мови на рівні С1 та з 
німецької/французької/іспанської мови 
на рівні В2 відповідно до вимог 
Загальноєвропейських рекомендацій з 
мовної освіти

комунікативний, лексичний, scafolding, 
flipped classroom, CALL, DDL, task-based 
learning, аудіолінгвальний, 
перекладний, симулятивний, робота в 
групах тощо

усна, письмова, самоконтроль, 
тестування, модулі, іспит

ПРН 1 Оцінювати власну навчальну та 
науково-професійну діяльність, 
прагнути до саморозвитку та 
професійного самовдосконалення

аналіз і діагностика публічних виступів усна, самооцінювання, іспит

ПРН 12 Аналізувати фонетичні, 
граматичні та лексичні особливості 
англійської та 
німцької/іспанської/французької мови в 
синхронії та діахронії

пояснювально-ілюстративний, 
брейнстормінг, проблемно-орієнтоване 
навчання

усна,, захист проекту, іспит

ПРН 14 Аналізувати тексти різних типів 
і стильових різновидів з позицій 
перекладача, обґрунтовувати вибір 
мовних засобів при перекладі, 
перекладати у письмовій формі тексти 
різних типів з англійської мови на 
українську та навпаки

перекладний, проблемно-орієнтоване 
навчання

усна, письмова,, тест, модуль, іспит

ПРН 15 Застосовувати знання й уміння, 
необхідні для створення повного й 
адекватного письмового та усного 
перекладу текстів різних жанрів і 
стилів з англійської мови  на українську 
й навпаки

перекладний, проблемно-орієнтоване 
навчання

письмовий тест, модуль, іспит

ПРН 16 Аналізувати, описувати та 
класифікувати явища, об’єкти та 
процеси, формулювати узагальнення 
на основі емпіричних  даних

аналіз, синтез, індуктивний усна, письмова, тест, модуль, іспит

ПРН 22 Планувати, організовувати, 
здійснювати і презентувати прикладне 
дослідження з елементами наукового 
пошуку  в галузі мовознавства, 
літературознавства, методики навчання 
іноземних мов і культур

проектне навчання усна презентація

ПРН 19 Володіти методами наукового 
аналізу і структурування мовного й 
літературного матеріалу

індуктивний,  проектне навчання усна, письмова, тест, модуль, іспит

ПРН 18 Характеризувати основні 
теоретичні та практичні аспекти 
лінгвістики, літературознавства та 
перекладознавства, вільно 
користуватись базовою філологічною   
термінологією

індуктивний,  проектне навчання усна, письмова, тест, модуль, іспит

історія української культури

ПРН 21 Розуміти специфіку літератури 
як одного із видів мистецтва, 
формулювати  базові теоретичні 
положення літературознавства, 
визначати основні поняття, 
характеризувати основні 
закономірності літературного процесу 
від античності до сьогодення, виявляти 
своєрідність  національних літератур, 
зумовлену  особливостями соціально-
політичної історії країни та її 
культурних традицій, провідні 

аналіз, синтез, систематизація, 
дедуктивний

усна, письмова, іспит



тенденції розвитку сучасної 
англомовної літератури
ПРН 20 Розуміти специфіку літератури 
як одного із видів мистецтва, 
формулювати  базові теоретичні 
положення літературознавства, 
визначати основні поняття, 
характеризувати основні 
закономірності літературного процесу 
від античності до сьогодення, виявляти 
своєрідність  національних літератур, 
зумовлену  особливостями соціально-
політичної історії країни та її 
культурних традицій, провідні 
тенденції розвитку сучасної 
англомовної літератури

пояснювально-ілюстративний, 
зіставний, дедуктивний

усна, письмова, іспит

ПРН 18 Характеризувати основні 
теоретичні та практичні аспекти 
лінгвістики, літературознавства та 
перекладознавства, вільно 
користуватись базовою філологічною   
термінологією

пояснювально-ілюстративний, 
індуктивний,  проектне навчання

усна, письмова

ПРН 9 Чітко й виразно висловлювати 
свою думку,  володіти логічними, 
експресивними та емоційними засобами 
вираження комунікативного наміру, 
уміти використовувати мовні засоби 
для побудови аргументації

бесіда, дискусія, брейнстормінг усна, іспит

ПРН 7 Розуміти основні принципи буття 
людини, природи та суспільства та 
виявляти соціальну свідомість та 
громадянську відповідальність

проблемно-орієнтоване навчання усна, захист проекту, іспит

ПРН 6 Здатність усвідомлювати роль та 
значення культури в історії 
людства,усвідомлювати значущість 
загальнолюдських цінностей та 
етичних норм, розуміти 
 та поважати  різноманітність та 
мультикультурність сучасного світу

проблемно-орієнтоване навчання усна, іспит

ПРН 5 Знаходити оптимальні шляхи 
ефективної взаємодії у професійному 
колективі та з представниками інших 
професійних груп різного рівня 

робота в групах, бесіда, дискусія, 
симуляція

усна, захист проекту, іспит

ПРН 4 Оцінювати й критично 
аналізувати соціально, особистісно та 
професійно значущі проблеми і 
пропонувати шляхи їх вирішення, 
аргументуючи власну точку зору

бесіда, дискусія, брейнстормінг, аналіз усна, письмова, самоконтроль, 
тестування, модулі, іспит

ПРН 2 Демонструвати належний рівень 
володіння державною мовою в 
побутовій, суспільній, навчальній і 
професійній сферах й дотримуватися 
вимог культури усного та писемного 
спілкування

бесіда, дискусія усна, письмова, іспит

ПРН 1 Оцінювати власну навчальну та 
науково-професійну діяльність, 
прагнути до саморозвитку та 
професійного самовдосконалення

аналіз і діагностика публічних виступів усна, самооцінювання, іспит

фізвиховання (денна форма навчання)

ПРН 6 Здатність усвідомлювати роль та 
значення культури в історії 
людства,усвідомлювати значущість 
загальнолюдських цінностей та 
етичних норм, розуміти 
 та поважати  різноманітність та 
мультикультурність сучасного світу

проблемно-орієнтоване навчання залік

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

ПРН 7 Розуміти основні принципи буття 
людини, природи та суспільства та 
виявляти соціальну свідомість та 
громадянську відповідальність

проблемно-орієнтоване навчання усна, залік, захист проекту

ПРН 5 Знаходити оптимальні шляхи 
ефективної взаємодії у професійному 
колективі та з представниками інших 
професійних груп різного рівня 

робота в групах, бесіда, дискусія, 
симуляція

усна, залік, захист проекту

ПРН 9 Чітко й виразно висловлювати 
свою думку,  володіти логічними, 
експресивними та емоційними засобами 
вираження комунікативного наміру, 
уміти використовувати мовні засоби 
для побудови аргументації

комунікативний, бесіда, дискусія, 
брейнстормінг

усна, залік, поточне опитування

ПРН 4 Оцінювати й критично 
аналізувати соціально, особистісно та 
професійно значущі проблеми і 
пропонувати шляхи їх вирішення, 
аргументуючи власну точку зору

бесіда, дискусія, брейнстормінг, аналіз усна, письмова, самоконтроль, 
тестування, модулі, залік

українська мова (за професійним спрямуванням)

ПРН 14 Аналізувати тексти різних типів 
і стильових різновидів з позицій 
перекладача, обґрунтовувати вибір 
мовних засобів при перекладі, 
перекладати у письмовій формі тексти 
різних типів з англійської мови на 
українську та навпаки

перекладний, проблемно-орієнтоване 
навчання

письмовий тест, модуль, залік

ПРН 11 Демонструвати системні знання 
теоретичних основ англійської та 
німецької/іспанської/французької мов та 
вміння застосовувати їх у навчальній та 
професійній діяльності

проектне навчання, брейнстормінг усна, письмова, залік, поточне 
опитування

ПРН 9 Чітко й виразно висловлювати 
свою думку,  володіти логічними, 
експресивними та емоційними засобами 
вираження комунікативного наміру, 
уміти використовувати мовні засоби 
для побудови аргументації

комунікативний, бесіда, дискусія, 
брейнстормінг

усна, залік, поточне опитування

ПРН 8 Знати структуру та властивості 
комунікативного процесу, специфіку 
усного мовлення, його основні 
принципи та шляхи вирішення 

комунікативний, бесіда, дискусія, 
робота в групах, проектне навчання

усна, залік, поточне опитування



комунікативних невдач та вміти 
застосовувати відповідні стратегії, 
враховуючи культурно-етичні  норми у 
конкретних комунікативних ситуаціях

ПРН 7 Розуміти основні принципи буття 
людини, природи та суспільства та 
виявляти соціальну свідомість та 
громадянську відповідальність

проблемно-орієнтоване навчання усна, залік, захист проекту

ПРН 6 Здатність усвідомлювати роль та 
значення культури в історії 
людства,усвідомлювати значущість 
загальнолюдських цінностей та 
етичних норм, розуміти 
 та поважати  різноманітність та 
мультикультурність сучасного світу

проблемно-орієнтоване навчання усна, залік, захист проекту

ПРН 5 Знаходити оптимальні шляхи 
ефективної взаємодії у професійному 
колективі та з представниками інших 
професійних груп різного рівня 

робота в групах, бесіда, дискусія, 
симуляція

усна, залік, захист проекту

ПРН 15 Застосовувати знання й уміння, 
необхідні для створення повного й 
адекватного письмового та усного 
перекладу текстів різних жанрів і 
стилів з англійської мови  на українську 
й навпаки

перекладний, проблемно-орієнтоване 
навчання

усна, письмова, залік, тест, модуль

ПРН 4 Оцінювати й критично 
аналізувати соціально, особистісно та 
професійно значущі проблеми і 
пропонувати шляхи їх вирішення, 
аргументуючи власну точку зору

бесіда, дискусія, брейнстормінг, аналіз усна, письмова, самоконтроль, 
тестування, модулі, залік

ПРН 1 Оцінювати власну навчальну та 
науково-професійну діяльність, 
прагнути до саморозвитку та 
професійного самовдосконалення

аналіз і діагностика публічних виступів усна, самооцінювання, залік

ПРН 2 Демонструвати належний рівень 
володіння державною мовою в 
побутовій, суспільній, навчальній і 
професійній сферах й дотримуватися 
вимог культури усного та писемного 
спілкування

комунікативний, лексичний, scafolding, 
flipped classroom, CALL, DDL, task-based 
learning, аудіолінгвальний, 
перекладний, симулятивний, робота в 
групах тощо

усна, письмова, самоконтроль, 
тестування, модулі, залік

ПРН 16 Аналізувати, описувати та 
класифікувати явища, об’єкти та 
процеси, формулювати узагальнення 
на основі емпіричних  даних

аналіз, синтез, індуктивний усна, письмова, залік, тест, модуль

ПРН 18 Характеризувати основні 
теоретичні та практичні аспекти 
лінгвістики, літературознавства та 
перекладознавства, вільно 
користуватись базовою філологічною   
термінологією

індуктивний,  проектне навчання усна, письмова, залік, тест, модуль

ПРН 19 Володіти методами наукового 
аналізу і структурування мовного й 
літературного матеріалу

індуктивний,  проектне навчання усна, письмова, залік, тест, модуль

історія України

ПРН 2 Демонструвати належний рівень 
володіння державною мовою в 
побутовій, суспільній, навчальній і 
професійній сферах й дотримуватися 
вимог культури усного та писемного 
спілкування

бесіда, дискусія усна, письмова, іспит

ПРН 1 Оцінювати власну навчальну та 
науково-професійну діяльність, 
прагнути до саморозвитку та 
професійного самовдосконалення

аналіз і діагностика публічних виступів усна, самооцінювання, іспит

ПРН 21 Розуміти специфіку літератури 
як одного із видів мистецтва, 
формулювати  базові теоретичні 
положення літературознавства, 
визначати основні поняття, 
характеризувати основні 
закономірності літературного процесу 
від античності до сьогодення, виявляти 
своєрідність  національних літератур, 
зумовлену  особливостями соціально-
політичної історії країни та її 
культурних традицій, провідні 
тенденції розвитку сучасної 
англомовної літератури

аналіз, синтез, систематизація, 
дедуктивний

усна, письмова, іспит

ПРН 9  Чітко й виразно висловлювати 
свою думку,  володіти логічними, 
експресивними та емоційними засобами 
вираження комунікативного наміру, 
уміти використовувати мовні засоби 
для побудови аргументації

бесіда, дискусія, брейнстормінг усна, іспит

ПРН7 Розуміти основні принципи буття 
людини, природи та суспільства та 
виявляти соціальну свідомість та 
громадянську відповідальність

проблемно-орієнтоване навчання усна, захист проекту, іспит

ПРН 6 Здатність усвідомлювати роль та 
значення культури в історії 
людства,усвідомлювати значущість 
загальнолюдських цінностей та 
етичних норм, розуміти 
 та поважати  різноманітність та 
мультикультурність сучасного світу

проблемно-орієнтоване навчання усна, іспит

ПРН 5 Знаходити оптимальні шляхи 
ефективної взаємодії у професійному 
колективі та з представниками інших 
професійних груп різного рівня 

робота в групах, бесіда, дискусія, 
симуляція

усна, захист проекту, іспит

ПРН 4 Оцінювати й критично 
аналізувати соціально, особистісно та 
професійно значущі проблеми і 
пропонувати шляхи їх вирішення, 
аргументуючи власну точку зору

бесіда, дискусія, брейнстормінг, аналіз усна, іспит

історія світової літератури

ПРН 18 Характеризувати основні 
теоретичні та практичні аспекти 

індуктивний,  проектне навчання усна, письмова, залік, тест, модуль, 
іспит



лінгвістики, літературознавства та 
перекладознавства, вільно 
користуватись базовою філологічною   
термінологією
ПРН 9 Чітко й виразно висловлювати 
свою думку,  володіти логічними, 
експресивними та емоційними засобами 
вираження комунікативного наміру, 
уміти використовувати мовні засоби 
для побудови аргументації

комунікативний, бесіда, дискусія, 
брейнстормінг

усна, залік, іспит, поточне опитування

ПРН 7 Розуміти основні принципи буття 
людини, природи та суспільства та 
виявляти соціальну свідомість та 
громадянську відповідальність

проблемно-орієнтоване навчання усна, залік, захист проекту, іспит

ПРН 6 Здатність усвідомлювати роль та 
значення культури в історії 
людства,усвідомлювати значущість 
загальнолюдських цінностей та 
етичних норм, розуміти 
 та поважати  різноманітність та 
мультикультурність сучасного світу

проблемно-орієнтоване навчання усна, залік, захист проекту, іспит

ПРН 4 Оцінювати й критично 
аналізувати соціально, особистісно та 
професійно значущі проблеми і 
пропонувати шляхи їх вирішення, 
аргументуючи власну точку зору

бесіда, дискусія, брейнстормінг, аналіз усна, письмова, самоконтроль, 
тестування, модулі, залік, іспит

ПРН 2 Демонструвати належний рівень 
володіння державною мовою в 
побутовій, суспільній, навчальній і 
професійній сферах й дотримуватися 
вимог культури усного та писемного 
спілкування

бесіда, дискусія усна, письмова, іспит

ПРН 1 Оцінювати власну навчальну та 
науково-професійну діяльність, 
прагнути до саморозвитку та 
професійного самовдосконалення

аналіз і діагностика публічних виступів усна, самооцінювання, залік, іспит

ПРН 20 Розуміти специфіку літератури 
як одного із видів мистецтва, 
формулювати  базові теоретичні 
положення літературознавства, 
визначати основні поняття, 
характеризувати основні 
закономірності літературного процесу 
від античності до сьогодення, виявляти 
своєрідність  національних літератур, 
зумовлену  особливостями соціально-
політичної історії країни та її 
культурних традицій, провідні 
тенденції розвитку сучасної 
англомовної літератури

пояснювально-ілюстративний, 
зіставний, дедуктивний

усна, письмова, залік, тест, модуль, 
іспит

ПРН 21 Розуміти специфіку літератури 
як одного із видів мистецтва, 
формулювати  базові теоретичні 
положення літературознавства, 
визначати основні поняття, 
характеризувати основні 
закономірності літературного процесу 
від античності до сьогодення, виявляти 
своєрідність  національних літератур, 
зумовлену  особливостями соціально-
політичної історії країни та її 
культурних традицій, провідні 
тенденції розвитку сучасної 
англомовної літератури

аналіз, синтез, систематизація, 
дедуктивний

усна, письмова, залік, тест, модуль, 
іспит

латинська мова

ПРН 18 Характеризувати основні 
теоретичні та практичні аспекти 
лінгвістики, літературознавства та 
перекладознавства, вільно 
користуватись базовою філологічною   
термінологією

індуктивний,  проектне навчання усна, письмова, залік, тест, модуль, 
іспит

ПРН 16 Аналізувати, описувати та 
класифікувати явища, об’єкти та 
процеси, формулювати узагальнення 
на основі емпіричних  даних

аналіз, синтез, індуктивний усна, письмова, залік, тест, модуль, 
іспит

ПРН 13 Знати основні поняття 
перекладознавства, стратегії, способи 
та прийоми письмового і усного 
перекладу та вміти використовувати їх 
у професійній діяльності

перекладний, пояснювально-
ілюстративний, проблемно-орієнтоване 
навчання

усна, письмова, залік, тест, модуль, 
іспит

ПРН 11 Демонструвати системні знання 
теоретичних основ англійської та 
німецької/іспанської/французької мов та 
вміння застосовувати їх у навчальній та 
професійній діяльності

проектне навчання, брейнстормінг усна, письмова, залік, іспит, поточне 
опитування

ПРН 9 Чітко й виразно висловлювати 
свою думку,  володіти логічними, 
експресивними та емоційними засобами 
вираження комунікативного наміру, 
уміти використовувати мовні засоби 
для побудови аргументації

комунікативний, бесіда, дискусія, 
брейнстормінг

усна, залік, іспит, поточне опитування

ПРН  8 Знати структуру та властивості 
комунікативного процесу, специфіку 
усного мовлення, його основні 
принципи та шляхи вирішення 
комунікативних невдач та вміти 
застосовувати відповідні стратегії, 
враховуючи культурно-етичні  норми у 
конкретних комунікативних ситуаціях

комунікативний, бесіда, дискусія, 
робота в групах, проектне навчання

усна, залік, іспит, поточне опитування

ПРН 6 Здатність усвідомлювати роль та 
значення культури в історії 
людства,усвідомлювати значущість 
загальнолюдських цінностей та 
етичних норм, розуміти 
 та поважати  різноманітність та 
мультикультурність сучасного світу

проблемно-орієнтоване навчання усна, залік, захист проекту, іспит

ПРН 5 Знаходити оптимальні шляхи 
ефективної взаємодії у професійному 
колективі та з представниками інших 
професійних груп різного рівня 

робота в групах, бесіда, дискусія, 
симуляція

усна, залік, захист проекту, іспит

ПРН 1 Оцінювати власну навчальну та 
науково-професійну діяльність, 

аналіз і діагностика публічних виступів усна, самооцінювання, залік, іспит



прагнути до саморозвитку та 
професійного самовдосконалення

друга іноземна мова

ПРН 15 Застосовувати знання й уміння, 
необхідні для створення повного й 
адекватного письмового та усного 
перекладу текстів різних жанрів і 
стилів з англійської мови  на українську 
й навпаки

перекладний, проблемно-орієнтоване 
навчання

усна, письмова, залік, тест, модуль, 
іспит

ПРН 14 Аналізувати тексти різних типів 
і стильових різновидів з позицій 
перекладача, обґрунтовувати вибір 
мовних засобів при перекладі, 
перекладати у письмовій формі тексти 
різних типів з англійської мови на 
українську та навпаки

перекладний, проблемно-орієнтоване 
навчання

усна, письмова, залік, тест, модуль, 
іспит

ПРН 13 Знати основні поняття 
перекладознавства, стратегії, способи 
та прийоми письмового і усного 
перекладу та вміти використовувати їх 
у професійній діяльності

перекладний, пояснювально-
ілюстративний, проблемно-орієнтоване 
навчання

перекладний, пояснювально-
ілюстративний, проблемно-орієнтоване 
навчання

ПРН 12 Аналізувати фонетичні, 
граматичні та лексичні особливості 
англійської та 
німцької/іспанської/французької мови в 
синхронії та діахронії

пояснювально-ілюстративний, 
брейнстормінг, проблемно-орієнтоване 
навчання

усна, залік, захист проекту, іспит

ПРН 11 Демонструвати системні знання 
теоретичних основ англійської та 
німецької/іспанської/французької мов та 
вміння застосовувати їх у навчальній та 
професійній діяльності

проектне навчання, брейнстормінг усна, письмова, залік, іспит, поточне 
опитування

ПРН 10 Продукувати державною та 
іноземним мовами тексти різних типів, 
дотримуючись параметрів 
комунікативної відповідності, цілісності, 
зв’язності, лексичної адекватності та 
граматичної коректності

перекладний, продуктине навчання письмова, тест, есе, модуль

ПРН 9 Чітко й виразно висловлювати 
свою думку,  володіти логічними, 
експресивними та емоційними засобами 
вираження комунікативного наміру, 
уміти використовувати мовні засоби 
для побудови аргументації

комунікативний, бесіда, дискусія, 
брейнстормінг

усна, залік, іспит, поточне опитування

ПРН 16 Аналізувати, описувати та 
класифікувати явища, об’єкти та 
процеси, формулювати узагальнення 
на основі емпіричних  даних

аналіз, синтез, індуктивний усна, письмова, залік, тест, модуль, 
іспит

ПРН 8 Знати структуру та властивості 
комунікативного процесу, специфіку 
усного мовлення, його основні 
принципи та шляхи вирішення 
комунікативних невдач та вміти 
застосовувати відповідні стратегії, 
враховуючи культурно-етичні  норми у 
конкретних комунікативних ситуаціях

комунікативний, бесіда, дискусія, 
робота в групах, проектне навчання

усна, залік, іспит, поточне опитування

ПРН 6 Здатність усвідомлювати роль та 
значення культури в історії 
людства,усвідомлювати значущість 
загальнолюдських цінностей та 
етичних норм, розуміти 
 та поважати  різноманітність та 
мультикультурність сучасного світу

проблемно-орієнтоване навчання усна, залік, захист проекту, іспит

ПРН 5 Знаходити оптимальні шляхи 
ефективної взаємодії у професійному 
колективі та з представниками інших 
професійних груп різного рівня 

робота в групах, бесіда, дискусія, 
симуляція

усна, залік, захист проекту, іспит

ПРН 4 Оцінювати й критично 
аналізувати соціально, особистісно та 
професійно значущі проблеми і 
пропонувати шляхи їх вирішення, 
аргументуючи власну точку зору

бесіда, дискусія, брейнстормінг, аналіз усна, письмова, самоконтроль, 
тестування, модулі, залік, іспит

ПРН 3 Демонструвати професійно 
орієнтовану іншомовну комунікативну 
компетенцію (мовну, мовленнєву, 
соціокультурну, навчально-стратегічну) 
з англійської мови на рівні С1 та з 
німецької/французької/іспанської мови 
на рівні В2 відповідно до вимог 
Загальноєвропейських рекомендацій з 
мовної освіти

комунікативний, лексичний, scafolding, 
flipped classroom, CALL, DDL, task-based 
learning, аудіолінгвальний, 
перекладний, симулятивний, робота в 
групах тощо

усна, письмова, самоконтроль, 
тестування, модулі, залік, іспит

ПРН 1 Оцінювати власну навчальну та 
науково-професійну діяльність, 
прагнути до саморозвитку та 
професійного самовдосконалення

аналіз і діагностика публічних виступів усна, самооцінювання, залік, іспит

ПРН 7 Розуміти основні принципи буття 
людини, природи та суспільства та 
виявляти соціальну свідомість та 
громадянську відповідальність

проблемно-орієнтоване навчання усна, залік, захист проекту, іспит

ПРН 18 Характеризувати основні 
теоретичні та практичні аспекти 
лінгвістики, літературознавства та 
перекладознавства, вільно 
користуватись базовою філологічною   
термінологією

індуктивний,  проектне навчання усна, письмова, залік, тест, модуль, 
іспит

ПРН 19 Володіти методами наукового 
аналізу і структурування мовного й 
літературного матеріалу

індуктивний,  проектне навчання усна, письмова, залік, тест, модуль, 
іспит

ПРН 21 Аналізувати тексти різних 
жанрів і типів, розуміти експліцитну та 
імпліцитну інформацію

аналіз, синтез, систематизація, 
дедуктивний

усна, письмова, залік, тест, модуль, 
іспит

ПРН 22 Планувати, організовувати, 
здійснювати і презентувати прикладне 
дослідження з елементами наукового 
пошуку  в галузі мовознавства, 
літературознавства, методики навчання 
іноземних мов і культур

проектне навчання захист проекту

перша іноземна мова



ПРН22 Планувати, організовувати, 
здійснювати і презентувати прикладне 
дослідження з елементами наукового 
пошуку  в галузі мовознавства, 
літературознавства, методики навчання 
іноземних мов і культур

проектне навчання захист проекту

ПРН21  Аналізувати тексти різних 
жанрів і типів, розуміти експліцитну та 
імпліцитну інформацію

аналіз, синтез, систематизація, 
дедуктивний

усна, письмова, залік, тест, модуль, 
іспит

ПРН20 Розуміти специфіку літератури 
як одного із видів мистецтва, 
формулювати  базові теоретичні 
положення літературознавства, 
визначати основні поняття, 
характеризувати основні 
закономірності літературного процесу 
від античності до сьогодення, виявляти 
своєрідність  національних літератур, 
зумовлену  особливостями соціально-
політичної історії країни та її 
культурних традицій, провідні 
тенденції розвитку сучасної 
англомовної літератури

пояснювально-ілюстративний, 
зіставний, дедуктивний

усна, письмова, залік, тест, модуль, 
іспит

ПРН19 Володіти методами наукового 
аналізу і структурування мовного й 
літературного матеріалу

індуктивний, проектне навчання усна, письмова, залік, тест, модуль, 
іспит

ПРН16 Аналізувати, описувати та 
класифікувати явища, об’єкти та 
процеси, формулювати узагальнення 
на основі емпіричних  даних

аналіз, синтез, індуктивний усна, письмова, залік, тест, модуль, 
іспит

ПРН15 Застосовувати знання й уміння, 
необхідні для створення повного й 
адекватного письмового та усного 
перекладу текстів різних жанрів і 
стилів з англійської мови  на українську 
й навпаки

перекладний, проблемно-орієнтоване 
навчання

усна, письмова, залік, тест, модуль, 
іспит

ПРН14 Аналізувати тексти різних типів і 
стильових різновидів з позицій 
перекладача, обґрунтовувати вибір 
мовних засобів при перекладі, 
перекладати у письмовій формі тексти 
різних типів з англійської мови на 
українську та навпаки

перекладний, проблемно-орієнтоване 
навчання

письмовий тест, модуль, залік, іспит

ПРН13 Знати основні поняття 
перекладознавства, стратегії, способи 
та прийоми письмового і усного 
перекладу та вміти використовувати їх 
у професійній діяльності

перекладний, пояснювально-
ілюстративний, проблемно-орієнтоване 
навчання

усна, письмова, залік, тест, модуль, 
іспит

ПРН12  Аналізувати фонетичні, 
граматичні та лексичні особливості 
англійської та 
німцької/іспанської/французької мови в 
синхронії та діахронії

пояснювально-ілюстративний, 
брейнстормінг, проблемно-орієнтоване 
навчання

усна, залік, захист проекту, іспит

ПРН11  Демонструвати системні знання 
теоретичних основ англійської та 
німецької/іспанської/французької мов та 
вміння застосовувати їх у навчальній та 
професійній діяльності

проектне навчання, брейнстормінг усна, письмова, залік, іспит, поточне 
опитування

ПРН10 Продукувати державною та 
іноземним мовами тексти різних типів, 
дотримуючись параметрів 
комунікативної відповідності, цілісності, 
зв’язності, лексичної адекватності та 
граматичної коректності

перекладний, продуктине навчання письмова, тест, есе, модуль

ПРН9 Чітко й виразно висловлювати 
свою думку,  володіти логічними, 
експресивними та емоційними засобами 
вираження комунікативного наміру, 
уміти використовувати мовні засоби 
для побудови аргументації

комунікативний, бесіда, дискусія, 
брейнстормінг

усна, залік, іспит, поточне опитування

ПРН8 Знати структуру та властивості 
комунікативного процесу, специфіку 
усного мовлення, його основні 
принципи та шляхи вирішення 
комунікативних невдач та вміти 
застосовувати відповідні стратегії, 
враховуючи культурно-етичні  норми у 
конкретних комунікативних ситуаціях

комунікативний, бесіда, дискусія, 
робота в групах, проектне навчання

усна, залік, іспит, поточне опитування

ПРН7 Розуміти основні принципи буття 
людини, природи та суспільства та 
виявляти соціальну свідомість та 
громадянську відповідальність

проблемно-орієнтоване навчання усна, залік, захист проекту, іспит

ПРН6 Здатність усвідомлювати роль та 
значення культури в історії 
людства,усвідомлювати значущість 
загальнолюдських цінностей та 
етичних норм, розуміти 
 та поважати  різноманітність та 
мультикультурність сучасного світу

проблемно-орієнтоване навчання усна, залік, захист проекту, іспит

ПРН5 Знаходити оптимальні шляхи 
ефективної взаємодії у професійному 
колективі та з представниками інших 
професійних груп різного рівня

робота в групах, бесіда, дискусія, 
симуляція

усна, залік, захист проекту, іспит

ПРН4 Оцінювати й критично 
аналізувати соціально, особистісно та 
професійно значущі проблеми і 
пропонувати шляхи їх вирішення, 
аргументуючи власну точку зору

бесіда, дискусія, брейнстормінг, аналіз усна, письмова, самоконтроль, 
тестування, модулі, залік, іспит

ПРН3 Демонструвати професійно 
орієнтовану іншомовну комунікативну 
компетенцію (мовну, мовленнєву, 
соціокультурну, навчально-стратегічну) 
з англійської мови на рівні С1 та з 
німецької/французької/іспанської мови 
на рівні В2 відповідно до вимог 
Загальноєвропейських рекомендацій з 
мовної освіти

комунікативний, лексичний, scafolding, 
flipped classroom, CALL, DDL, task-based 
learning, аудіолінгвальний, 
перекладний, симулятивний, робота в 
групах тощо

усна, письмова, самоконтроль, 
тестування, модулі, залік, іспит

ПРН1 Оцінювати власну навчальну та 
науково-професійну діяльність, 
прагнути до саморозвитку та 
професійного самовдосконалення

аналіз і діагностика публічних виступів
діагностики,
публічних
виступів

усна, самооцінювання, залік, іспит



ПРН18 Характеризувати основні 
теоретичні та практичні аспекти 
лінгвістики, літературознавства та 
перекладознавства, вільно 
користуватись базовою філологічною   
термінологією

індуктивний,  проектне навчання усна, письмова, залік, тест, модуль, 
іспит

вступ до літературознавства

ПРН16 Аналізувати, описувати та 
класифікувати явища, об’єкти та 
процеси, формулювати узагальнення 
на основі емпіричних  даних

аналіз, синтез, індуктивний усна, письмова, іспит

ПРН9 Чітко й виразно висловлювати 
свою думку,  володіти логічними, 
експресивними та емоційними засобами 
вираження комунікативного наміру, 
уміти використовувати мовні засоби 
для побудови аргументації

бесіда, дискусія, презентація усна

ПРН6 Здатність усвідомлювати роль та 
значення культури в історії 
людства,усвідомлювати значущість 
загальнолюдських цінностей та 
етичних норм, розуміти 
 та поважати  різноманітність та 
мультикультурність сучасного світу

проблемно-орієнтоване навчання усна, іспит

ПРН4 Оцінювати й критично 
аналізувати соціально, особистісно та 
професійно значущі проблеми і 
пропонувати шляхи їх вирішення, 
аргументуючи власну точку зору

бесіда, дискусія, брейнстормінг, аналіз усна, іспит

ПРН2 Демонструвати належний рівень 
володіння державною мовою в 
побутовій, суспільній, навчальній і 
професійній сферах й дотримуватися 
вимог культури усного та писемного 
спілкування

бесіда, дискусія усна, письмова, іспит

ПРН1 Оцінювати власну навчальну та 
науково-професійну діяльність, 
прагнути до саморозвитку та 
професійного самовдосконалення

аналіз і діагностика публічних виступів
діагностики,
публічних
виступів

усна, самооцінювання, іспит

ПРН17 Аналізувати, порівнювати, 
класифікувати і оцінювати різні 
напрямки і школи в лінгвістиці, 
літературознавстві та 
перекладознавстві

аналіз, дедуктивний, зіставний усна, письмова, іспит

ПРН18 Характеризувати основні 
теоретичні та практичні аспекти 
лінгвістики, літературознавства та 
перекладознавства, вільно 
користуватись базовою філологічною   
термінологією

індуктивний,  проектне навчання усна, письмова

ПРН19 Володіти методами наукового 
аналізу і структурування мовного й 
літературного матеріалу

індуктивний, проектне навчання усна, письмова, іспит

ПРН20 Розуміти специфіку літератури 
як одного із видів мистецтва, 
формулювати  базові теоретичні 
положення літературознавства, 
визначати основні поняття, 
характеризувати основні 
закономірності літературного процесу 
від античності до сьогодення, виявляти 
своєрідність  національних літератур, 
зумовлену  особливостями соціально-
політичної історії країни та її 
культурних традицій, провідні 
тенденції розвитку сучасної 
англомовної літератури

пояснювально-ілюстративний, 
зіставний, дедуктивний

усна, письмова, іспит

ПРН23 Виконувати типові професійні 
завдання вчителя іноземних мов та 
зарубіжної літератури, враховуючи 
вікові та індивідуальні особливості 
учнів: визначати й аналізувати цілі, 
зміст, принципи, методи і прийоми, 
форми й засоби навчання іноземних 
мов та оцінювати результати 
навчальних досягнень, застосовувати 
сучасні технології навчання іноземних 
мов і зарубіжної літератури у 
навчально-виховному процесі

брейнстормінг, дискусія, аналіз усна, письмова, іспит

ПРН22 Планувати, організовувати, 
здійснювати і презентувати прикладне 
дослідження з елементами наукового 
пошуку  в галузі мовознавства, 
літературознавства, методики навчання 
іноземних мов і культур

проектне навчання усна презентація

ПРН21 Аналізувати тексти різних 
жанрів і типів, розуміти експліцитну та 
імпліцитну інформацію

аналіз, синтез, систематизація, 
дедуктивний

усна, письмова, іспит

вступ до мовознавства

ПРН17 Аналізувати, порівнювати, 
класифікувати і оцінювати різні 
напрямки і школи в лінгвістиці, 
літературознавстві та 
перекладознавстві

аналіз, дедуктивний, зіставний усна, письмова, іспит

ПРН16 Аналізувати, описувати та 
класифікувати явища, об’єкти та 
процеси, формулювати узагальнення 
на основі емпіричних  даних

аналіз, синтез, індуктивний усна, письмова, іспит

ПРН23 Виконувати типові професійні 
завдання вчителя іноземних мов та 
зарубіжної літератури, враховуючи 
вікові та індивідуальні особливості 
учнів: визначати й аналізувати цілі, 
зміст, принципи, методи і прийоми, 
форми й засоби навчання іноземних 
мов та оцінювати результати 
навчальних досягнень, застосовувати 
сучасні технології навчання іноземних 
мов і зарубіжної літератури у 
навчально-виховному процесі

брейнстормінг, дискусія, аналіз усна, письмова, іспит



ПРН22 Планувати, організовувати, 
здійснювати і презентувати прикладне 
дослідження з елементами наукового 
пошуку  в галузі мовознавства, 
літературознавства, методики навчання 
іноземних мов і культур

проектне навчання усна, письмова, презентація

ПРН18 Характеризувати основні 
теоретичні та практичні аспекти 
лінгвістики, літературознавства та 
перекладознавства, вільно 
користуватись базовою філологічною   
термінологією

пояснювально-ілюстративний, 
індуктивний,  проектне навчання

усна, письмова

ПРН12  Аналізувати фонетичні, 
граматичні та лексичні особливості 
англійської та 
німцької/іспанської/французької мови в 
синхронії та діахронії

пояснювально-ілюстративний, 
брейнстормінг, проблемно-орієнтоване 
навчання

усна, письмова, іспит

ПРН9 Чітко й виразно висловлювати 
свою думку,  володіти логічними, 
експресивними та емоційними засобами 
вираження комунікативного наміру, 
уміти використовувати мовні засоби 
для побудови аргументації

бесіда, дискусія, брейнстормінг усна, іспит

ПРН4 Оцінювати й критично 
аналізувати соціально, особистісно та 
професійно значущі проблеми і 
пропонувати шляхи їх вирішення, 
аргументуючи власну точку зору

бесіда, дискусія, брейнстормінг, аналіз усна, іспит

ПРН2 Демонструвати належний рівень 
володіння державною мовою в 
побутовій, суспільній, навчальній і 
професійній сферах й дотримуватися 
вимог культури усного та писемного 
спілкування

бесіда, дискусія усна, письмова, іспит

ПРН19 Володіти методами наукового 
аналізу і структурування мовного й 
літературного матеріалу

пояснювально-ілюстративний, 
індуктивний, проектне навчання

усна, письмова, іспит

ПРН1 Оцінювати власну навчальну та 
науково-професійну діяльність, 
прагнути до саморозвитку та 
професійного самовдосконалення

аналіз і діагностика публічних виступів
діагностики,
публічних
виступів

усна, самооцінювання, іспит

вступ до спеціальності

ПРН 22 Планувати, організовувати, 
здійснювати і презентувати прикладне 
дослідження з елементами наукового 
пошуку  в галузі мовознавства, 
літературознавства, методики навчання 
іноземних мов і культур

проектне навчання усна презентація

ПРН 18 Характеризувати основні 
теоретичні та практичні аспекти 
лінгвістики, літературознавства та 
перекладознавства, вільно 
користуватись базовою філологічною   
термінологією

індуктивний,  проектне навчання усна, письмова, тест, модуль, іспит

ПРН 17 Аналізувати, порівнювати, 
класифікувати і оцінювати різні 
напрямки і школи в лінгвістиці, 
літературознавстві та 
перекладознавстві

аналіз, дедуктивний, зіставний усна, письмова, іспит

ПРН 16 Аналізувати, описувати та 
класифікувати явища, об’єкти та 
процеси, формулювати узагальнення 
на основі емпіричних  даних

аналіз, синтез, індуктивний усна, письмова, тест, модуль, іспит

ПРН 15 Застосовувати знання й уміння, 
необхідні для створення повного й 
адекватного письмового та усного 
перекладу текстів різних жанрів і 
стилів з англійської мови  на українську 
й навпаки

перекладний, проблемно-орієнтоване 
навчання

усна, письмова, тест, модуль, іспит

ПРН 14 Аналізувати тексти різних типів 
і стильових різновидів з позицій 
перекладача, обґрунтовувати вибір 
мовних засобів при перекладі, 
перекладати у письмовій формі тексти 
різних типів з англійської мови на 
українську та навпаки

перекладний, проблемно-орієнтоване 
навчання

письмовий тест, модуль, іспит

ПРН 13 Знати основні поняття 
перекладознавства, стратегії, способи 
та прийоми письмового і усного 
перекладу та вміти використовувати їх 
у професійній діяльності

перекладний, пояснювально-
ілюстративний, проблемно-орієнтоване 
навчання

усна, письмова,, тест, модуль, іспит

ПРН 11 Демонструвати системні знання 
теоретичних основ англійської та 
німецької/іспанської/французької мов та 
вміння застосовувати їх у навчальній та 
професійній діяльності

проектне навчання, брейнстормінг усна, письмова,, іспит, поточне 
опитування

ПРН 19 Володіти методами наукового 
аналізу і структурування мовного й 
літературного матеріалу

індуктивний,  проектне навчання усна, письмова, тест, модуль, іспит

ПРН 10 Продукувати державною та 
іноземним мовами тексти різних типів, 
дотримуючись параметрів 
комунікативної відповідності, цілісності, 
зв’язності, лексичної адекватності та 
граматичної коректності

перекладний, продуктине навчання письмова, тест, есе, модуль

ПРН 9 Чітко й виразно висловлювати 
свою думку,  володіти логічними, 
експресивними та емоційними засобами 
вираження комунікативного наміру, 
уміти використовувати мовні засоби 
для побудови аргументації

комунікативний, бесіда, дискусія, 
брейнстормінг

усна, іспит, поточне опитування

ПРН 4 Оцінювати й критично 
аналізувати соціально, особистісно та 
професійно значущі проблеми і 
пропонувати шляхи їх вирішення, 
аргументуючи власну точку зору

бесіда, дискусія, брейнстормінг, аналіз усна, письмова, самоконтроль, 
тестування, модулі, іспит

ПРН 3 Демонструвати професійно 
орієнтовану іншомовну комунікативну 

комунікативний, лексичний, scafolding, 
flipped classroom, CALL, DDL, task-based 

усна, письмова, самоконтроль, 
тестування, модулі, іспит



компетенцію (мовну, мовленнєву, 
соціокультурну, навчально-стратегічну) 
з англійської мови на рівні С1 та з 
німецької/французької/іспанської мови 
на рівні В2 відповідно до вимог 
Загальноєвропейських рекомендацій з 
мовної освіти

learning, аудіолінгвальний, 
перекладний, симулятивний, робота в 
групах тощо

ПРН 1 Оцінювати власну навчальну та 
науково-професійну діяльність, 
прагнути до саморозвитку та 
професійного самовдосконалення

аналіз і діагностика публічних виступів усна, самооцінювання, іспит

ПРН 6 Здатність усвідомлювати роль та 
значення культури в історії 
людства,усвідомлювати значущість 
загальнолюдських цінностей та 
етичних норм, розуміти 
 та поважати  різноманітність та 
мультикультурність сучасного світу

проблемно-орієнтоване навчання усна, захист проекту, іспит

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

ПРН 5 Знаходити оптимальні шляхи 
ефективної взаємодії у професійному 
колективі та з представниками інших 
професійних груп різного рівня 

робота в групах, бесіда, дискусія, 
симуляція

усна, залік, захист проекту

ПРН 23 Виконувати типові професійні 
завдання вчителя іноземних мов та 
зарубіжної літератури, враховуючи 
вікові та індивідуальні особливості 
учнів: визначати й аналізувати цілі, 
зміст, принципи, методи і прийоми, 
форми й засоби навчання іноземних 
мов та оцінювати результати 
навчальних досягнень, застосовувати 
сучасні технології навчання іноземних 
мов і зарубіжної літератури у 
навчально-виховному процесі

брейнстормінг, дискусія, аналіз, 
симуляція

усна, письмова, залік, тест, модуль

ПРН 7 Розуміти основні принципи буття 
людини, природи та суспільства та 
виявляти соціальну свідомість та 
громадянську відповідальність

проблемно-орієнтоване навчання усна, залік, захист проекту

ПРН 4 Оцінювати й критично 
аналізувати соціально, особистісно та 
професійно значущі проблеми і 
пропонувати шляхи їх вирішення, 
аргументуючи власну точку зору

бесіда, дискусія, брейнстормінг, аналіз усна, письмова, самоконтроль, 
тестування, модулі, залік

 


