
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана 
Франка

Освітня програма 16973 Початкова освіта

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 013 Початкова освіта

 
 

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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https://naqa.gov.ua/


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 16973

Назва ОП Початкова освіта

Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність 013 Початкова освіта

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Бакалавр, Магістр (ОКР «спеціаліст»)
 

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

Кафедра початкової та дошкільної освіти

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

Кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

м.Львів, вул. Туган-Барановського, 7

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

-

Мова (мови) викладання Українська, Англійська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 153588

ПІБ гаранта ОП Стахів Марія Олексіївна

Посада гаранта ОП Доцент

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

mariya.stakhiv@lnu.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +32(067)-597-29-37

Додатковий телефон гаранта ОП +32(067)-675-81-91
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

заочна 1 р. 4 міс.

очна денна 1 р. 4 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Освітньо-професійна програма «Початкова освіта» підготовки здобувачів вищої освіти у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка за спеціальністю 013 «Початкова освіта» галузь знань 01 Освіта/ Педагогіка (далі – 
ОПП) розроблена відповідно до Закону України «Про вищу освіту» і спрямована на підготовку фахівців другого 
(магістерського) рівня вищої освіти. 
ОПП була розроблена у 2018 році (заслухана Вченою радою факультету педагогічної освіти від 14.06. 2018 р., 
протокол № 10, та затверджена Вченою радою Львівського національного університету імені Івана Франка від 6 
липня 2018 року, протокол № 52/7).
ОПП визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть почати навчання за цією програмою, перелік навчальних 
дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а 
також очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен володіти здобувач другого (магістерського) 
рівня вищої освіти. 
Особливістю ОПП є здобуття кваліфікації: магістр початкової освіти, викладач педагогіки  і методик початкової 
освіти, методист дошкільного виховання (відповідно до внутрішньої спеціалізації).
Для розроблення ОПП було створено проектну групу. Голова проектної групи, гарант освітньої програми – Стахів 
Марія Олексіївна, канд. пед. наук, доцент. До розробки навчального плану та ОПП було залучено заступника декана 
факультету педагогічної освіти, канд. пед. н., доцента кафедри початкової та дошкільної освіти Нос Любов 
Степанівну, завідувача кафедрою початкової та дошкільної освіти, докт. пед. наук, доцента Мачинську Наталію 
Ігорівну, доцента кафедри початкової та дошкільної освіти, канд. пед. наук Проц Марту Орестівну. 
У процесі розроблення ОПП вивчалися освітньо-професійні програми інших ЗВО, вивчалися інтереси та пропозиції 
від роботодавців, представників академічної спільноти, випускників, здобувачів вищої освіти ЛНУ імені Івана 
Франка.
Рецензентами ОПП виступили: директор школи «Світанок» Андрушко Лідія Миколаївна (вчитель-тренер НУШ); 
завідувач кафедри педагогіки, канд. педаг. н., доцент Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної 
освіти Барна Марія Михайлівна. Відгуки рецензентів позитивні.
З 01 вересня 2020 року магістри навчаються за освітньо-професійною програмою «Початкова освіта» (затверджена 
рішенням Вченої ради Університету, протокол № 86 / 7 від 03 липня 2020 року) та навчальним планом, приведеним 
у відповідність до чинного законодавства (у зв’язку із внесенням змін Постановою кабінету Міністрів України від 
25.06.2020 №512 до Постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1341 «Про затвердження Національної 
рамки кваліфікацій») і затвердженим  у відповідному порядку.
В ОПП (2020 року) передбачено  введення вибіркових дисциплін з циклу загальної підготовки, що  розширює 
індивідуальну освітню траєкторію здобувача вищої освіти. Структурно-логічна схема освітнього процесу демонструє 
міждисциплінарні зв’язки. які спрямовані на забезпечення  формування інтегральної, загальних та ключових 
компетентностей та  досягнення програмних результатів навчання.
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД З ОД З

1 курс 2020 - 2021 44 12 32 0 0

2 курс 2019 - 2020 50 15 35 0 0

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

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 9350 Початкова освіта

другий (магістерський) рівень 16973 Початкова освіта

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

програми відсутні
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7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
самооцінювання, кв. м.
 

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 163345 64243

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

162647 64243

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

698 0

Приміщення, здані в оренду 1071 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

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

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма OP Pochatkova osvita 
drugyi(magisterskyi) riven vyshchoi 

osvity, 2018.pdf

AADDgetVOt+nhPBKCcZYO8MOr27378W+inpzfFXSzfo
=

Освітня програма OP Pochatkova osvita 
drugyi(magisterskyi) riven vyshchoi 

osvity, 2020.pdf

syiZ8bzYU7r7Y56NDiO+bY7/9vtl+8fvjOsGgt2ipuQ=

Навчальний план за ОП Navchalnyi plan za OP Pochatkova 
osvita, denna, 2020.pdf

03G+4k7n4HOEKT9InEHMclpKo1alwV8nU274Dn+9Ay
U=

Навчальний план за ОП Navchalnyi plan za OP Pochatkova 
osvita, denna, 2018.pdf

VUv9P8EhFKwRh0AuUI2uwFxQDySf4J7b7HHKDn75IG
k=

Навчальний план за ОП Navchalnyi plan za OP Pochatkova 
osvita, zaochna, 2018.pdf

+t9VitBE4JwzPbcydQO/mRxc94OGNk6R+KdOQfdyL/8
=

Навчальний план за ОП Navchalnyi plan za OP Pochatkova 
osvita, zaochna, 2020.pdf

k+e/I77+Ji6EnKeTLmZv9dWy6K76GcHWIG1Llg8b/hc=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Recenziia na osvitniu programu.pdf zPgBsjPxMmsEENuLvK5PCMocuFIYBpxTmctFIEwC6J4
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Recenziia na osvitniu programu..pdf tnQhpPc0Tj4oxMWHwIhRhqLXu7rI6snSFLQ4TzJZZCI=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

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

ОПП базується на сучасних знаннях галузевого законодавства та нормативно-інструктивних матеріалів у сфері 
початкової та вищої школи; сучасному розумінні тенденцій, закономірностей розвитку педагогіки. Основними 
цілями ОПП є:
набуття професійної кваліфікації для викладання у вищій школі; підготовка до роботи за такими видами 
професійної діяльності: науково-дослідницька та педагогічна (викладач педагогіки та методик початкової освіти); 
формування особистості  педагога як носія інтелектуального та інноваційного потенціалу; формування професійно 
мобільного  та конкурентоспроможного на ринку освітніх послуг педагогічного працівника; інтеграція фахової 
підготовки в галузі початкової освіти з інноваційною, пошуково-дослідницькою діяльністю.
Освітньо-професійна програма передбачає: викладання окремих навчальних дисциплін англійською мовою 
(«Чинники успішного працевлаштування за фахом», «Конфлікти в педагогічній діяльності»).
Особливістю ОПП є те, що випускники додатково отримують  можливість працевлаштування  методистом ЗДО, що 
розширює можливість вибору місця місця праці та робить випускників конкурентоспроможними на ринку освітніх 
послуг.
ОПП передбачає гармонійну інтеграцію навчальної роботи з науковим дослідженням та практичною діяльністю, 
зокрема у період проходження педагогічної (асистентської)  практики та педагогічної практики (зі спеціалізації), що 
забезпечує підготовку фахівців, які спроможні поєднати функції педагога-практика з функціями педагога-
дослідника.
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Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО

Сформульовані мета та цілі ОПП відповідають місії та стратегії розвитку ЛНУ ім. І. Франка (Стратегія Львівського 
національного університету імені Івана Франка (Розділ 1., с.2; с. 10-13) https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/07/2016-strategy.pdf), Положенню про організацію освітнього процесу у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка ( розділ 1: 1.3, 1.4; розділ 2: 2.5.; розділ 4: 4.1. 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf), Положенню про академічну 
мобільність студентів  ( 2.1. 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf), Статуту Львівського 
національного університету імені Івана Франка   (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf), 
та іншим нормативним документам Львівського національного університету імені Івана Франка. Основна місія ЛНУ 
ім. І. Франка – підготовка висококваліфікованого фахівця. ОП ґрунтується на студоцентрованому підході, зокрема 
можливості вибору індивідуальної траєкторії через вибіркові дисципліни. Зміст програми забезпечує формування 
інтегральної, загальних та професійних компетентностей, здатності спілкуватися державною мовою; зорієнтований  
на ціннісно-світоглядну реалізацію особистості, передбачає можливість продовження навчання за третім (освітньо-
науковим) рівнем вищої освіти.

 

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

До формулювання цілей та визначення програмних результатів навчання ОПП були залучені випускники 
попередніх років, які запрошувалися на засідання кафедри, де слухалися питання виконання освітньої програми; 
проводяться круглі столи, опитування щодо якості освітніх програм загалом та щодо рівня задоволеності 
наповненням змістової частини навчальних планів. Здобувачка вищої освіти, Галюка Ольга, на засіданні кафедри 
(Протокол  №8 від 24 грудня 2019 року) виступила з пропозицією щодо розширення переліку вибіркових 
дисциплін, зокрема внесення дисциплін, пов’язаних з ІКТ (у навчальному плані 2020 року ця пропозиція уже 
врахована).  
Взято до уваги пропозиції випускників минулих років споріднених спеціальностей (012 Дошкільна освіта) 
(https://pedagogy.lnu.edu.ua/academics/master).

- роботодавці

На засідання проектної групи запрошувалася з правом дорадчого голосу роботодавець Андрушко Л.М. (директорка 
Львівської початкової школи «Світанок), яка  внесла пропозицію щодо проведення окремих практичних занять з 
методик початкової освіти безпосередньо у школі (на виробництві) (Протокол № 9 від 11.02. 2020 р.). Через 
об’єктивні причини (запровадження карантину) ця пропозиція не була реалізована. 
Обговорення ОПП та формулювання цілей і програмних результатів навчання з метою врахування інтересів вище 
зазначених роботодавців відбувалося на спільних засіданнях кафедри початкової та дошкільної освіти з 
представниками управління освіти  департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради з питань  
забезпечення кар’єрного зростання випускників спеціальності 013 Початкова освіта в сфері освітньої діяльності 
регіону. Така зустріч відбулася з Довганик З. М. –начальником управління освіти ДГП ЛМР  у  жовтні 2019 року 
(Протокол №4 від 22.10. 2019р.)

- академічна спільнота

Пропозиції та побажання були висловлені роботодавцями та академічною спільнотою на регіональному  семінарі-
практикумі 24.01.2020 року «Формування ключових компетентностей в умовах наступності дошкільної та 
початкової освіти» (м. Львів, факультет педагогічної освіти https://pedagogy.lnu.edu.ua/research/conferences).

- інші стейкхолдери

Одним із стейкхолдерів у контексті означеного питання є профільне міністерство – Міністерство освіти і науки 
України, яке є замовником на підготовку магістрів початкової освіти  (обсяг якої затверджується відповідним 
наказом МОН України) і контролює забезпечення державного замовлення університетом. МОН України є кінцевим 
органом, що засвідчує якість підготовки магістрів за ОПП 013 Початкова освіта. Свої здобутки здобувачі другого 
(магістерського) рівня вищої освіти презентують на міжнародних, всеукраїнських науково-практичних заходах. 
Після завершення навчання за спорідненими педагогічними спеціальностями випускники минулих років працюють 
у закладах та установах освіти різного рівня і форм власності, підпорядкованих Міністерству освіти і науки, закладах 
професійної (професійно-технічної) освіти, закладах загальної середньої освіти тощо. В ОПП інтереси цих 
стейкхолдерів ураховані в аспекті прагнення підготувати фахівця (відповідно до цілей) із розвинутими 
професійними компетентностями, які могли б демонструвати свої знання, вміння і навички, необхідні для 
здійснення професійної і наукової діяльності у галузі 01 Освіта/Педагогіка.
Роботодавці високо оцінюють професійні уміння і навички випускників магістратури ЛНУ ім. І. Франка 
(https://pedagogy.lnu.edu.ua/academics/master).    

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці
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Вивчення дисциплін з галузі дошкільної освіти забезпечує реалізацію наступності дошкільної та початкової освіти. 
Поєднання двох суміжних спеціальностей дозволяє випускникові бути конкурентоспроможним на ринку освітніх 
послуг, особливо в умовах впровадження Концепції НУШ. 
ОПП та навчальні програми підлягають офіційній процедурі затвердження у ЗВО. До обговорення освітньої 
програми залучаються здобувачі освіти і роботодавці та інші стейкхолдери (ОПП оновлено 2020 р.). Зібрана 
інформація аналізується з метою адаптації програми до сучасних потреб у країні і в регіоні (навчаються студенти з 
Дніпропетровської області, Хмельницької). Це гарантує постійне вдосконалення програми, сприяє забезпеченню 
високої якості надання освітніх послуг, а також створює сприятливе й ефективне студоцентроване освітнє 
середовище для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти. 
Такий підхід дозволяє орієнтувати ОПП на підготовку фахівця, здатного розв’язувати складні задачі та проблеми у 
галузі 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 013 Початкова освіта, здійснювати науково-пошукову діяльність 
відповідно до вимог ринку праці, врахування сучасних педагогічних технологій, концепції Нової української школи, 
інклюзії, дистанційного навчання тощо. 
У результаті навчання за ОПП здобувач набуває глибинні знання зі спеціальності, оволодіває етикою та 
методологією, сучасними методами наукового дослідження відповідно до напрямку наукового проєкту, набуває 
компетенцій, які є необхідними для виконання професійних обов’язків. 

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

Тенденції  професійного зростання педагогічних кадрів обговорювалися на науково-практичному семінарі 
«Актуальні проблеми початкової та дошкільної освіти» з викладачами кафедри педагогіки ЛОІППО (Протокол №7 
від 03.03. 2020 р.), висвітлювалися на ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми 
початкової освіти та інклюзивного навчання», 03-04 травня 2018 р., Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018 
(https://pedagogy.lnu.edu.ua/research/conferences).
При визначенні тематики магістерських досліджень факультетом педагогічної освіти враховується регіональний 
контекст Львівщини як науково-педагогічного осередку (https://pedagogy.lnu.edu.ua/academics/master). Науковці 
Університету завжди активно співпрацюють із Департаментом освіти і науки Львівської ОДА.
Пріоритетними є дослідження історії освіти, які містять регіональний фактологічний матеріал; історико-педагогічні 
дослідження, в яких розглядаються: діяльність освітніх та просвітницьких товариств на території регіону, зокрема 
діяльність товариства «Рідна школа», з яким Університет тісно співпрацює, проводячи спільні семінари та 
конференції. Враховуються результати моніторингу кадрового забезпечення початкової освіти у м. Львові та 
Львівській області, які проводить управління освіти ДГП ЛМР. Врахування галузевого та регіонального контексту 
дозволяє окреслити широке коло можливостей працевлаштування випускників ОПП з урахуванням регіонального 
ринку праці.

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

ЛНУ ім. І. Франка має підписані угоди з 28 європейськими університетами для участі у програмі студентської та 
викладацької мобільності Еrasмуs+.
За програмою ЕРАЗМУС+ студенти мають можливість навчатися в педагогічних закладах Європи, після чого 
обмінюються своїми враженнями, висловлюють пропозиції, стараються самостійно через студентське 
самоврядування реалізовувати їх в освітньо-виховній діяльності факультету. Зокрема здобувачка освіти Корнявка 
М.С. після завершення навчального курсу (ІІ семестр, 2018р.) у  Вищій педагогічній школі університету м. 
Клагенфурт (Австрія) поділилася своїми враженнями, висловила свої пропозиції на засіданні кафедри початкової та 
дошкільної освіти (Протокол № 2 від 23.09.2018 р.) 
На засіданнях кафедри початкової та дошкільної освіти обговорюються звіти викладачів за результатами 
стажування з метою ознайомлення  та врахування досвіду  аналогічних вітчизняних та іноземних програм (доц. 
Бойко Г.О., асист. Ростикус Н.П. (Протокол № 4 від  26.06.2019р.:  доц. Крохмальна Г.І.(Протокол №7 від 11.12. 2019 
р.); проф. Мачинська Н.І. (Протокол  №9 від11.02. 2020 р.). -  
Практикується взаємне партнерське рецензування навчальної продукції (підручників, посібників, монографій, 
інших навчально-методичних матеріалі). Ведеться активна співпраця у вигляді співорганізаторів науково-
практичних конференцій, семінарів, наукових стажувань. (https://pedagogy.lnu.edu.ua/research/conferences) 

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

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 013 початкова освіта для другого (магістерського( рівня вищої освіти  
відсутній. Орієнтуємося на проект і НРК.

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?

За новою НРК (https://zakon.rada.gov.ua/go/519-2020-п ), магістр (з 2019 р.) – відповідає 8  рівню Національної 
рамки кваліфікацій та другому циклу вищої освіти Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти. ОПП  
Початкова освіта для другого (магістерського) рівня передбачає формування інтегральної та загальних і 
професійних компетентностей, засвоєння спеціалізованих концептуальних знань та умінь відповідно до НРК.
В українській НРК результати навчання описані у чотирьох категоріях: знання, уміння, комунікація, автономність і 
відповідальність. У робочих програмах навчальних дисциплін та силабусах чітко прописано вимоги до знань і умінь, 
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які узгоджуються з НРК. Розширено перелік загальних та фахових компетентностей. Формуванню інтегральної 
компетентності сприяє включення до навчального плану таких дисциплін, як: Конфлікти в педагогічній діяльності, 
Технології організації освітнього процесу в закладах дошкільної освіти.
Під час вивчення циклу дисциплін нормативної частини навчального плану здобувачі оволодівають загальними  
компетентностями, спрямованими на формування системного науково-педагогічного світогляду, професійної етики 
та загального культурного кругозору;  мовними компетентностями, достатніми для спілкування зі студентами, 
викладачами та працівниками ЗДО в усній та письмовій формі (Культура наукової мови, Англійська мова 
професійного спрямування). 
Нормативні дисципліни зі спеціальності забезпечують компетентнісний підхід у формуванні професійних умінь і 
навичок, відповідно до внутрішньої спеціалізації  «Дошкільне виховання». Набуття як універсальних так і 
психолого-педагогічних та професійно-практичних умінь і навичок сприяє вивчення вибіркових навчальних 
дисциплін (https://pedagogy.lnu.edu.ua/academics/vybirkovi-navchalni-kursy).
Викладання дисциплін англійською мовою (Чинники успішного працевлаштування за фахом, Конфлікти в 
педагогічній діяльності) дозволяють удосконалити іншомовну компетентність та бути конкурентоспроможним на 
ринку освітніх послуг.
Дисципліни циклу професійної та практичної підготовки забезпечують належний рівень практичної професійної 
підготовки магістра початкової освіти і додатково  методиста закладу дошкільної освіти.
Тематика наукових досліджень у ОПП розроблена з метою сприяння здатності інтегрувати знання та розв’язувати 
задачі у мультидисциплінарних контекстах з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності 
(https://pedagogy.lnu.edu.ua/academics/master). 
У програмі комплексного державного іспиту прописані чіткі кваліфікаційні вимоги  до випускників ОПП  
Початкова освіта другого (магістерського) рівня вищої освіти (https://pedagogy.lnu.edu.ua/academics/ekzamenatsijna-
komisiya).

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

90

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)?

0

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

24

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

Зміст ОПП відповідає предметній області, заявленої для неї спеціальності 013 Початкова освіта, що відображається 
у загальних і спеціальних (фахових) компетентностях, які реалізуються через зміст освітньої і практичної складових 
ОПП.
ОПП є структурованою у контексті загального часу навчання (за семестрами/роками навчання), а також змістовно 
(нормативні дисципліни, практична підготовка та вибіркові дисципліни. 
Підготовка проводиться протягом 1 року і 4 місяців (денна/заочна форма)  і містить два цикли: нормативні 
навчальні дисципліни – включає в себе обов’язкові компоненти ОПП за основною спеціальністю «Початкова освіта» 
та внутрішньою спеціалізацією «Дошкільне виховання», у тому числі і практичну підготовку. Цикл нормативних 
дисциплін передбачає вивчення науково-теоретичних і практико-орієнтованих курсів, пов’язаних із реалізацією 
освітньо-дослідницької діяльності. Включення до циклу нормативної частини дисципліни Іноземна мова 
професійного спрямування  зумовлене потребою забезпечення формування загальних компетентностей (зокрема, 
здатності до ефективного етичного спілкування із суб’єктами взаємодії та в колективі (групі), здатність спілкуватися 
другою мовою).
Дисципліни професійної підготовки передбачають загальнопедагогічну підготовку, що включає теоретико-
методологічну та професійно-педагогічну складові.

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

Структура освітньо-професійної  програми передбачає можливість для формування індивідуальної освітньої 
траєкторії, зокрема через індивідуальний вибір здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін в обсязі, 
передбаченому законодавством.
Формування індивідуальної освітньої траєкторії для здобувачів вищої освіти забезпечується відповідно до Закону 
України «Про вищу освіту» (п.15 ст. 62) й базується на Положенні Про порядок забезпечення вільного вибору 
студентами навчальних дисциплін у Львівському національному університеті імені Івана Франка ( 
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https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/reg_free-choice.pdf  ).
Здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти беруть участь у програмах академічної мобільності (Корнявка 
М.С.) відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті 
імені Івана Франка (http://tiny.cc/g1knkz), «Тимчасового положенні про порядок організації академічної мобільності 
здобувачів вищої освіти у Львівському національному університеті імені Івана Франка ((http://tiny.cc/с5knkz), 
«Положення  про порядок визнання  здобутих в іноземних вищих навчальних закладах документів про вищу освіту 
Львівським національним університетом імені Івана Франка (http://tiny.cc/y6knkz). Документи знаходяться у 
вільному доступі за посиланням.

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

Здобувачі освіти мають право на вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою 
програмою та робочим навчальним планом, в обсязі, що становить не менш, як 25 відсотків загальної кількості 
кредитів ЄКТС, передбачених для відповідного рівня вищої освіти (п. 1.3.).  У  ЛНУ ім. І. Франка діє Положення «Про 
порядок забезпечення вільного вибору здобувачами вищої освіти  навчальних дисциплін у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка» (нова редакція) (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/09/reg_free-choice.pdf), яке регламентує процедуру реєстрації здобувачів освіти на 
дисципліни вільного вибору. Факультет педагогічної совіти конкретизує  порядок і послідовність вибору дисциплін 
(https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/Informatsiia-pro-vybirkovi-dystsypliny_LNU-1.pdf). 
1. Ознайомлення студентів в усній формі, оприлюднення в кінці серпня – перших числах вересня 1 семестру в усній 
формі, на сайті факультету  (інформаційному порталі ЛНУ ім. І. Франка), стендах оголошень з переліками 
вибіркових дисциплін.
2. Попередній запис студентів у старост академічних груп (за необхідності при допомозі кураторів чи координаторів 
ЄКТС факультетів) на вибіркові дисципліни протягом перших десяти днів вересня (бланки відповідних відомостей 
видаються деканатами). 
3. Погодження вибору студентами вибіркових дисциплін з деканатами з метою забезпечення вимог щодо 
мінімальної чисельності студентів у групі, кількості і обсягу вибіркових дисциплін тощо.
4. Подання на ім’я декана факультету заяви в письмовій формі з проханням забезпечити вибір вибіркової 
дисципліни.
5. На основі поданих заяв студентів деканат формує академічні групи з урахуванням вибору студентами другого 
(магістерського) рівня вибіркових дисциплін формуються остаточні індивідуальні навчальні плани на перший рік 
навчання (в електронній системі «Деканат» https://dekanat.lnu.edu.ua).
Освітньою програмою передбачено й у навчальному плані зафіксовано перелік навчальних дисциплін, які 
пропонуються здобувачам вищої освіти на вибір. Всього 12 дисциплін (ОП  2018р.). У кожній «групі» передбачено не 
менше двох дисциплін. 
Вчені ради факультетів можуть дозволити студентам - учасникам програм академічної мобільності - зараховувати 
вибіркові дисципліни, які прослухані в іншому університеті-партнері (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/2015-12-31-polozhennia.pdf). 
Відповідно до нового навчального плану (2020 р.) розширено можливості студентів ОПП  Початкова освіта у виборі 
дисциплін з циклу загальної підготовки. Для магістрів передбачено 6 дисциплін: Професійний імідж у педагогічній 
освіті; Андрагогіка; Інноваційні методики в освітній діяльності шкіл з інклюзивним навчанням; Соціальні аспекти 
антропології; Комунікативні технології в освітньому просторі; Формування нелінійного мислення.
(https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/Informatsiia-pro-vybirkovi-dystsypliny_LNU-1.pdf).

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

Практична підготовка здобувачів ОПП здійснюється відповідно до Положення про організацію освітнього процесу у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка (п.4. пп.4.7. https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf),  "Положення про проведення практик студентів Львівського 
національного університету імені Івана Франка у відповідності до навчального плану, який передбачає педагогічну 
(асистентську) практику в обсязі 9 кредитів ЄКТС (270 год) і додатково педагогічну практику з внутрішньої 
спеціалізації – 6 кредитів ЄКТС (180 годин). Обидві практики у третьому семестрі. Практична діяльність передбачає 
оволодіння навичками структурування та психологічно обґрунтованого перетворення наукових знань у навчальний 
матеріал, відвідування й аналіз лекційних, семінарських та практичних занять. Практична підготовка ОПП 
передбачає формування таких компетентностей та ПРН: – застосовувати основи організації навчально-пізнавальної 
діяльності студентів; – демонструвати навички володіння комунікативними технологіями, лекторською 
майстерністю; – модифікувати нові знання з використанням сучасних інформаційних технологій; – застосовувати 
технології викладання педагогіки та методик початкової ; – володіти основами розробки навчально-програмової 
документації, дає можливість використати набуті дидактичні знання для формування необхідних професійних умінь 
та навичок у практичній педагогічній діяльності, засвоїти елементи викладацького досвіду.

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

Компонент ОПП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills) упродовж 
усього періоду навчання через засвоєння спеціальних освітніх компонентів, передбачених нормативними та 
вибірковими дисциплінами. Формування іншомовної компетентності забезпечує нормативна дисципліна – іноземна 
мова професійного спрямування; важливе місце у набутті соціальних навичок відведено громадянському 
вихованню, психології особистості, педагогічній антропології, чинникам успішного працевлаштування за фахом, 
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конфліктам у педагогічній діяльності, педагогічній етиці та комунікативному етикету викладача. Ці компоненти 
ОПП забезпечують набуття навичок організовувати роботу в групі, в колективі, забезпечувати профілактику та 
розв’язання конфліктних ситуацій; класифікувати соціально-значущі проблеми та процеси, використовувати 
соціологічні методи у професійній діяльності; діяти відповідно до етичних та правових норм, які регулюють 
відносини людини до суспільства, оточуючого середовища; знати права та обов’язки людини і громадянина, вміти 
користуватися ними у власному житті і професійній діяльності; розуміти сутність та соціальне значення своєї 
професії.
Оновлений навчальний план (2020 р.) передбачає включення у анотований перелік вибіркових дисциплін: 
Організація інтелектуального дозвілля, Організація управління у системі початкової освіти, – вивчення яких 
сприятиме поглибленому професійного та особистісного розвитку здобувачів, формуванню їхньої ситуаційної 
обізнаності, адаптивності, гнучкості, тактовності.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 013 Початкова освіта для другого (магістерського) рівня вищої освіти  на час 
створення ОПП відсутній.

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

Формування освітніх компонентів ОПП здійснювалося відповідно до Закону України «Про вищу освіту» (п. 5, ст. 5 ), 
з урахуванням рекомендації, наданих у Додатку до листа МОН від 13.03.2015 № 1/9-126 
http://vnz.org.ua/dokumenty/spysok/7514-lyst-mon-ukrayiny-19-126-vid-13032015r , а саме: обсяг освітньо-професійної 
програми підготовки магістра становить 90 кредитів ЄКТС; на години аудиторного навантаження відведено 
орієнтовно до 1/3 від кредиту ЄCTС; на самостійну роботу – до 2/3 кредиту ЄCTС. Кількість аудиторних годин 
становить 576 годин: у тому числі: лекційних – 256 годин; практичних – 320 годин. На практичну підготовку 
відведено 450 годин (педагогічна (асистентська) практика = 270 годин; педагогічна практика (зі спеціалізації) = 180 
годин; 360 годин передбачено на виконання магістерської роботи.
Обсяг однієї навчальної дисципліни становить 3 і більше кредитів ЄКТС.
Вивчення нормативних навчальних дисциплін завершується в основному екзаменом (всього –8) або заліком (всього 
– 2 + 2 диференційовані заліки з педагогічної практики). Сумарна кількість заліків та екзаменів (включаючи 
практику) за семестр не перевищує вісім форм контролю.

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

Не передбачено

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://admission.lnu.edu.ua/guide/guidelines-for-admission 
https://admission2019.lnu.edu.ua/

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

Для конкурсного відбору  осіб, які  вступають до університету для здобуття ступеня магістра початкової освіти, 
зараховуються результати: вступного іспиту з іноземної мови та вступного іспиту зі спеціальності (фахове 
випробування  з педагогіки і методик початкової освіти).
Програма фахових вступних випробувань об’єднує основні положення з нормативних дисциплін, визначених 
стандартом підготовки студентів за освітнім рівнем «бакалавр» спеціальності 013 – Початкова освіта. Базові 
дисципліни, що складають основу тестувань – педагогіка, психологія, методика навчання української мови, 
методика навчання математики, основи природознавства та суспільствознавства з методикою навчання.
Вступне фахове випробування з педагогіки і методик початкової освіти передбачає визначення рівня знань та умінь 
абітурієнтів, що здобули освітній рівень «бакалавр» та бажають здобути освіту за освітнім рівнем «магістр», згідно з 
Правилами прийому до Львівського національного університету імені Івана Франка у 2020 році. 
Чіткість і зрозумілість формулювань у правилах прийому, доступність і прозорість інформації  дає можливість 
вступникам визначитися з пріоритетами.
Правила прийому, а також програми вступних випробувань розміщуються на офіційному веб-сайті університету 
відповідно до встановлених термінів (https://admission.lnu.edu.ua/guide/guidelines-for-admission). 

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших 
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?
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Визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО,  регулюється «Положенням про організацію освітнього 
процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка» (http://tiny.cc/g1knkz), частина 11, пункти 
11.7, 11.9. і здійснюється відповідно до «Тимчасового положення про порядок організації академічної мобільності 
здобувачів вищої освіти у Львівському національному університеті імені Івана Франка». (http://tiny.cc/c5knkz), а 
процедура поновлення та переведення проходить відповідно до «Порядку розгляду заяв про поновлення до складу 
студентів та переведення з інших закладів вищої освіти у Львівський національний університет імені Івана Франка» 
(http://tiny.cc/y2knkz) та  «Положення про порядок визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах 
документів про вищу освіту Львівським національним університетом імені Івана Франка» (http://tiny.cc/y6knkz). 
Документи знаходяться у вільному доступі за посиланнями.

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

Студентка магістратури ОП  Початкова освіта Корнявка Марія Степанівна у 2017/2018 навчальному році (ІІ семестр) 
навчалася за програмою Еразмус+.у Вищій педагогічній школі імені Віктора Франкля ((Pädagogische Hochschule 
Kärnten/ Viktor Frankl Hochschule) в Клагенфурті (Австрія). Склала успішно заліки й іспити з навчальних дисциплін,  
які їй було перезараховано у ЛНУ імені Івана Франка (https://pedagogy.lnu.edu.ua/academics/master )

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

Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті,  здійснюється відповідно до «Порядку визнання 
у Львівському національному університеті імені Івана Франка результатів навчання, здобутих у неформальній та 
інформальній освіті» (30.01.2020 р.; http://tiny.cc/zhlnkz). Практичного застосування цих норм на факультеті 
педагогічної освіти за спеціальністю 013 Початкова освіта не було.

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

Практичного застосування цих норм на факультеті педагогічної освіти за спеціальністю 013 Початкова освіта 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

Методи, прийоми та форми навчання і викладання сприяють досягненню заявлених в ОПП цілей та програмних 
результатів навчання (Таблиця 3)  з урахуванням студентоцентрованого підходу  та принципу академічної свободи 
відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу Львівського національного університету імені Івана 
Франка» (http://tiny.cc/fzmnkz).
Досягненню програмних результатів навчання сприяє використання як традиційних, так й інноваційних форм і 
методів навчання(використання інтерактивної дошки, ІКТ, різного роду і виду презентацій), які передбачені 
робочими програмами навчальних дисциплін. У процесі викладання поєднуються прийоми репродуктивного, 
частково-пошукового та дослідницьких методів. Практикується проведення професійних ділових ігор та аналіз 
конкретних педагогічних ситуацій на практичних і семінарських заняттях, що дозволяє  формувати навички 
професійної рефлексії. Лекції носять інтерактивний характер. Вивчення дисциплін ОПП забезпечує формування 
загальних і  фахових компетентностей  і досягнення відповідних ПРН. Робочі програми навчальних дисциплін 
корелюють із результатами навчання за дисципліною з програмними результатами навчання. Активно 
використовуються форми дистанційного навчання для проведення лекцій у форматі онлайн на платформі Teams:  
Мачинська Н.І.  (17.09.2020;   Деркач Ю.Я. (18.09. 2020;; Лозинська С.В. (24.09.2020). 
Для  здобувачів освіти усіх форм навчання доступні елементи дистанційної форми навчання (на платформах 
Moodle,  Microsoft Teams, електронній системі «Деканат»).

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?

Основою організації освітньої діяльності є особистісно орієнтований підхід, складовою частиною якого є 
студентоцентризм. Студентоцентоване навчання забезпечується за рахунок: залучення роботодавців та здобувачів 
освіти до формування освітніх та індивідуальних програм.
Згідно з «Положенням про Студентське самоврядування» ((http://tiny.cc/64mnkz) студенти мають право брати 
участь в проектуванні освітньої діяльності  на факультеті педагогічної освіти і в Університеті у цілому. Через 
представників у Вченій раді факультету (Мала Г.М., Цехмайстренко Ю.В., Кільчицька В.І., Стечкевич С.О.) студенти 
залучаються до обговорення питань освіти і науки на факультеті. У бесідах зі студентами виявляємо позитивні 
сторони освітньо-виховної діяльності та отримуємо інформацію щодо удосконалення освітнього процесу, 
застосування новітніх методологій і засобів навчання. Шляхом опитування студентів, що регламентується 
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«Положенням про організацію опитувань студентів, викладачів, випускників та роботодавців щодо якості освітнього 
процесу» (http://tiny.cc/c6mnkz), визначається рівень задоволеності/незадоволеності щодо якості навчання, 
кваліфікації викладачів, забезпеченості ОП. Опитування здійснюється відділом менеджменту якості освітнього 
процесу спільно з центром моніторингу ЛНУ (http://tiny.cc/f8mnkz). За результатами опитування більшість 
студентів позитивно оцінюють змістову складову ОП (https://pedagogy.lnu.edu.ua/academics/master). Відповідно до 
результатів опитування проводиться кореляція робочих програм навчальних дисциплін.

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

Відповідно до статті 1 Закону України «Про вищу освіту» методи навчання і викладання, що застосовуються на 
ОПП, базуються на принципах свободи слова і творчості, поширення знань та інформації, проведення педагогічних 
досліджень і використання їх результатів. Зокрема, здобувачі освіти мають можливість на семінарських та 
практичних заняттях використовувати індивідуальні ІКТ. Формат проведення семінарського заняття можуть  
визначати самі студенти, які залучаються і до проектної діяльності щодо  організації освітнього процесу під час 
реалізації ОПП другого (магістерського) рівня вищої освіти. Створено умови для проектування індивідуальної 
освітньої траєкторії через вибір навчальних дисциплін (https://pedagogy.lnu.edu.ua/academics/vybirkovi-navchalni-
kursy), тем магістерських досліджень (https://pedagogy.lnu.edu.ua/academics/master), академічну мобільність 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf) 
Студенти беруть активну участь у семінарах, вебінарах. Враховуються потреби студентів з обмеженими 
можливостями, особливими освітніми потребами (створено ресурсний центр з інклюзивної освіти 
(https://centres.lnu.edu.ua/inclusive-education/).

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

Інформація стосовно навчання систематично висвітлюється на сайті факультету педагогічної освіти 
(https://pedagogy.lnu.edu.ua), на сторінках кафедри початкової та дошкільної освіти 
(https://pedagogy.lnu.edu.ua/department/kafedra-pochatkovoji-ta-doshkilnoji-osvity), де виставляються розклади сесій, 
графіки навчання, робочі програми навчальних дисциплін, силабуси, які окреслюють концептуальний перехід від 
«засвоєння знань»  до їх сприйняття та застосування.
У Львівському національному університеті імені Івана Франка створена і успішно працює електронна система 
«Деканат», у межах якої функціонують індивідуальні робочі кабінети студентів, де вони можуть ознайомитися з 
результатами поточної успішності  з навчальних дисциплін.
На вступних лекціях з навчальних дисциплін формулюються цілі і завдання, передбачені при вивченні дисциплін 
навчального плану ОПП магістра початкової освіти, що дозволяє сформувати цілісне уявлення про навчальний 
предмет і освітній процес в цілому, зорієнтувати їх у системі роботи з курсу, цілях, змісті та очікуваних ПРН. Сприяє 
комунікації та забезпечує зворотний зв’язок електронне листування викладачів та студентів. 
За результатами опитування, більшість здобувачів вищої освіти  схвально відгукуються про форми контролю та 
критерії оцінювання (https://pedagogy.lnu.edu.ua/academics/master).

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

Поєднання навчання і досліджень під час реалізації освітньої програми здійснюється відповідно до другого 
(магістерського) рівня вищої освіти. ОПП передбачає науково-теоретичні і практично орієнтовані курси, пов’язані з 
формуванням професійної майстерності викладача педагогіки і методик початкової освіти, методиста дошкільного 
виховання (педагогіка вищої школи, актуальні проблеми дошкільної освіти). Вагомим компонентом ОПП є її 
наукова складова, яка реалізовується як через відповідні дисципліни (методологія та методи педагогічних 
досліджень, культура наукової мови), так і через проведення педагогічного дослідження в рамках виконання 
магістерської роботи . Тематика магістерських досліджень заздалегідь пропонується студентам V курсу з наданням 
можливості вибору теми серед запропонованих, узгодження теми, її  уточнення чи розширення або (за 
погодженням з кафедрою і керівником) самостійного визначення тематики дослідження в рамках кафедральної 
теми. Під час проходження педагогічної (асистентської) практики  магістранти проводять різного роду дослідження: 
опитують викладачів ЗВО, учителів шкіл, спілкуються з учнями, здобувачами освіти. Практична частина наукових 
досліджень базується на використанні педагогічного досвіду вчителів-практиків, аналізі результатів впровадження 
інноваційних технологій тощо в освітній процес початкової школи та ЗВО.
Таке поєднання теорії, практики і науки стало можливим завдяки високій фаховій підготовці викладачів, які самі є 
авторами наукових публікацій і мотивують студентів до публікації своїх результатів наукових досліджень.
Результати науково-дослідницької діяльності здобувачі освіти апробують на наукових заходах. З 2016 року щорічно 
на базі факультету педагогічної освіти проводиться міжвузівська науково-практична конференція «Сучасні погляди 
та актуальні проблеми педагогічної освіти», матеріали якої публікуються у збірнику тез доповідей. 
(https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/Informatsiynyy-lyst-students-koi-konferentsii-2020.pdf). З 
2018 року на факультеті педагогічної освіти виходить освітній альманах. Збірник наукових праць Інтернет-видання 
(https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/Osvitniy-al-manakh_-3_2020.pdf), з публікаціями 
студентських науково-педагогічних досліджень. 

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

Науково-педагогічні працівники постійно оновлюють зміст освітнього компонента відповідно до змін у 
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законодавстві та державних нормативно-правових документів, які регламентують фахову підготовку здобувачів 
освіти. При внесені змін  до змісту навчальних дисциплін враховуються пропозиції роботодавців, що фіксується у 
протоколах кафедри (Протокол № 7 від 11.12.2019 р., №9 від 11.02. 2020р.), запровадженні досвіду, набутого під час 
проходження наукових стажувань в Україні і за рубежем, курсів підвищення кваліфікації. 
Викладачі беруть участь у різноманітних науково-практичних заходах, які проводяться Університетом, факультетом, 
кафедрою. Так 24.01. 2020 відбувся регіональний семінар-практикум «Формування ключових компетентностей в 
умовах наступності дошкільної та початкової освіти, круглі столи-тренінги (тренінг  LEGO foundation  
(https://pedagogy.lnu.edu.ua/news/zustrich-z-predstavnykamy-lego-foundation-v-ukraini-oksanoiu-romoiu-ta-nadiieiu-
fihurs-koiu), зустрічі з роботодавцями.
За результатами дискусій в освітню діяльність загалом та у зміст навчальних дисциплін вносяться відповідні зміни, 
що фіксується оновленням робочих програм дисциплін. Програми навчальних дисциплін доповнюються, 
уточнюються і коригуються відповідно до змін навчального плану, що відображає основні освітні тенденції 
сучасності. Вводяться нові навчальні дисципліни (Педагогічні інновації в Україні та за рубежем. Майстерність 
педагогічної діяльності).
У робочих програмах постійно доповнюється і оновлюється список літератури, що пропонується здобувачам освіти 
для опрацювання; передбачаються нові методи викладання: інтерактивні лекції, мультимедійні презентації, 
використання Інтернет-ресурсу в умовах дистанційного навчання (платформи Zoom , Teams, Skype та інші). 
Викладачі створюють індивідуальні підручники та посібники (у тому числі і електронні , які знаходяться на 
університетській платформі Moodle (http://e-learning.lnu.edu.ua) для внутрішнього використання – Сірант Н.П. – 
«Основи інформатики з методикою навчання»; Проц М.О – «Дидактика і педагогічні технології в початковій 
школі»; Мачинська Н.І., Кость С.П. – «Педагогічна антропологія»; Крохмальна Г.І. – «Українська мова 
професійного спрямування». Програми навчальних дисциплін обговорюються на засіданні кафедри, схвалюються 
вченою радою факультету і затверджуються  у відповідному порядку. Робочі навчальні програми оновлюються і 
затверджуються на початку навчального року та оприлюднюються на робочій сторінці викладача. Викладачами 
розроблено силабуси до усіх навчальних дисциплін ОПП Початкова освіта другого (магістерського) рівня вищої 
освіти.
Враховуються пропозиції та зауваження, які звучать на засіданнях теоретико-методологічного семінару «Педагогіка 
початкової школи: фінський досвід» – у рамках проекту «Фінська підтримка реформи української школи», 22 
жовтня 2019 р. 

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

Інтернаціоналізація діяльності Львівського національного університету імені Івана Франка проходить у 
відповідності до тимчасового Положення про порядок організації академічної мобільності здобувачів вищої освіти у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf) та до Положення про порядок реалізації міжнародних 
проектів, грантів та договорів (http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/internationa-
cooperation/)
Факультет педагогічної освіти, тісно співпрацює із університетами Польщі, Німеччини, Австрії, Румунії, 
Словаччини, Литви (https://pedagogy.lnu.edu.ua/research/mizhnarodna-spivpratsya); 
(https://pedagogy.lnu.edu.ua/academics/master).
Практикуються закордонні наукові стажування (доц. Крохмальна Г.І. – наукове стажування   в Інституті соціології 
Жещівського університету, Республіка Польща, 12-18.11.2018 р.); доц. Бойко Г.О., асист. Ростикус Н.П. – наукове 
стажування на кафедрі педагогіки дошкільної і шкільної педагогічного факультету Жешівського університету, 
Республіка Польща, 13-19 травня, 2019 р.; проф. Мачинська Н.І. – наукове стажування  в Університеті Штефана чел 
Маре (м. Сучава, Румунія), 9.10.-9.12. 2019 р. (https://pedagogy.lnu.edu.ua/research/mizhnarodna-spivpratsya); 
https://pedagogy.lnu.edu.ua/academics/master
Здобувачка освіти Корнявка М.С. за програмою Erasmus + навчалася у Вищій педагогічній школі імені Віктора 
Франкля (https://pedagogy.lnu.edu.ua/academics/master ). 

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

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

У Львівському національному університеті мені Івана Франка впроваджено систему  модульного контролю за 
накопичувальною стобальною шкалою.
У робочих навчальних програмах дисциплін чітко і прозоро визначено форми контролю, їх періодичність і критерії 
оцінювання. Загальна підсумкова оцінка складається з суми балів за  поточний контроль, модульний контроль 
(разом 50 балів) та  семестровий (екзамен, залік) контроль знань, умінь і навичок у відповідності до програмних 
результатів навчання ( 50 балів). Критерії оцінювання  програмних результатів навчання обговорюються і 
приймаються на засіданні кафедри початкової та дошкільної освіти. Відповідно до «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) форми і методи проведення 
контролю, чіткі критерії оцінювання усіх видів навчальної роботи у комплексному контролі знань визначає робоча 
програма навчальної дисципліни, силабус. Перелік контрольних запитань і орієнтовних завдань може подаватися і у 
методичних рекомендаціях до оцінювання знань, умінь і навичок з конкретної навчальної дисципліни.
Про форми контроль і критерії оцінювання викладач повідомляє студентів на початку вивчення дисципліни.
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Усні відповіді дозволяють визначити рівень сформованості комунікативно-когнітивної компетентності як здатності 
майбутнього викладача педагогіки та методик початкової освіти до здійснення ефективної  когнітивно-
комунікативної діяльності.
Письмові завдання – виконання різного роду досліджень та контрольних робіт – сприяють формуванню, 
насамперед,  інтегральної компетентності та усвідомленню професійних компетентностей. Тестові завдання 
дозволяють виявити рівень сформованості критичного мислення майбутнього викладача педагогіки та методик 
початкової освіти, методиста дошкільного виховання.
В умовах дистанційного навчання у Львівському національному університету імені Івана Франка використовується 
онлайн середовище Електронного навчання, розроблене на платформі MOODLE 
(https://www.lnu.edu.ua/orhanizatsiia-dystantsiynoho-navchannia-u-l-vivs-komu-natsional-nomu-universyteti-imeni-
ivana-franka/). Платформа MOODLE надає зручні засоби управління контентом і різні форми організації занять. За 
результатами виконання студентами завдань викладач може виставляти оцінки та давати коментарі.
Усі види контролю спрямовані на перевірку програмних результатів навчання здобувачів освіти у межах загальних 
та професійних компетентностей. Результати опитування підтверджують належний рівень контрольних заходів та їх 
оцінювання (https://pedagogy.lnu.edu.ua/academics/master). 

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

У робочих програмах дисциплін чітко прописано методику оцінювання ПРН здобувачів освіти, а саме: визначено 
форми контролю, спроектовано орієнтовні завдання та регламентовано систему оцінювання. Форми підсумкового 
контролю передбачають врахування результатів аудиторних практично-семінарських занять та самостійно роботи. 
Інформацію про контрольні заходи та критерії  оцінювання умінь і навичок здобувачі освіти отримують на початку 
семестру. За кожен вид роботи чітко прописано механізм оцінювання (письмові роботи, усні відповіді, проекти, 
презентації, тестові завдання…). Максимальна сума балів (семестрові + підсумковий контроль) складає 100. Ця 
інформація зафіксована в силабусі навчальної дисципліни, які є у відкритому доступі (на с. викладачів 
https://pedagogy.lnu.edu.ua/department/kafedra-pochatkovoji-ta-doshkilnoji-osvity на сайтй кафедри початкової та 
дошкільної совіти.

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

У всіх робочих програмах фіксується кількість та  форми контролю, які також передбачені у силабусах, що є у 
вільному доступі.
На початку вивчення навчальної дисципліни викладач ознайомлює здобувачів освіти з її структурно-логічною 
схемою, де передбачено кількість, вид (залік, екзамен, диференційований залік),  форми (усно, письмово)  та методи 
контролю. У графіках навчального процесу  прописано терміни заліково-екзаменаційної сесії. Розклади іспитів 
оприлюднюються на сайті факультету не пізніше як за місяць до початку сесії (https://pedagogy.lnu.edu.ua/rozklady-
zaniat-zalikiv-ispytiv-denna-forma   та  https://pedagogy.lnu.edu.ua/rozklady-zaniat-zalikiv-ispytiv-zaochna-forma). 

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

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 013 Початкова освіта – відсутній. Опираємося на  проєкт, а також на 
«Положення про організацію освітнього процесу  у Львівському національному університеті мені Івана Франка 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf). Форми атестації здобувачів вищої 
освіти передбачені навчальним планом: комплексний державний екзамен з методики викладання педагогіки і 
методик початкової освіти та організації дошкільної освіти; відкритий захист магістерської роботи. Це забезпечує 
визначення теоретико-практичного рівня ПРН та професійного (уміння та навички вести, фіксувати і презентувати  
результати педагогічного дослідження) (https://pedagogy.lnu.edu.ua/mahisters-ka-robota).

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

Регулює проведення контрольних заходів «Положення про організацію освітнього процесу» 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf) , «Положенням про екзаменаційну 
комісію» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_exam-comission.pdf) та «Положенням про 
контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Львівського національного університету 
імені Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf), які розміщено 
на офіційній сторінці Університету.

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

Всі здобувачі освіти заздалегідь отримують доступ  до переліку питань, які виносяться на екзамен, бази тестових 
завдань та зразків екзаменаційних білетів, варіантів тестових завдань, які знаходяться у внутрішній електронній базі 
системи «Деканат».
Використання системи Moodle  для проведення екзаменів забезпечує повну прозорість та відкритість процедури 
оцінювання і виключає будь-який конфлікт інтересів (який може бути врегульований відповідно до "Положення про 
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організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка» 
(http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf ) та «Положення про екзаменаційну 
комісію» (http://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2016/01/regexam-comission.pdf; 
(https://pedagogy.lnu.edu.ua/academics/ekzamenatsijna-komisiya). У ЛНУ ім. І. Франка для врегулювання конфліктних 
ситуацій створена Комісія з питань етики та професійної діяльності 
((http://council.lnu.edu.ua/committees/ethics_commitee). За час функціонування ОПП Початкова освіта другого 
(магістерського) рівня вищої освіти таких ситуацій не було.

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

Повторне складання екзаменів регулюється «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). Допускається повторне складання екзаменів не більше двох разів з однієї навчальної 
дисципліни: спочатку викладачеві, а у випадку незадовільної оцінки – комісії (талон К), створену за 
розпорядженням декана факультету. Академічна заборгованість  здобувача освіти з не більше як трьох дисциплін 
дозволяє, за погодженням з кафедрою, пройти повторне вивчення дисциплін. Порядок повторного вивчення 
окремих дисциплін регулює відповідний документ – «Порядок повторного вивчення окремих дисциплін» 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/02/reg_repeated_cources.pdf). За результатами заліково-
екзаменаційних сесій на ОПП Початкова освіта для магістрів таких випадків не було.  За час існування програми не 
було випадків, які б потребували врегулювання конфліктів між здобувачами ВО та екзаменаторами.

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

Якщо студент не погоджується з результатами оцінювання, він має право подати в деканат апеляційну заяву, після 
розгляду якої може бути призначена комісія для розгляду апеляції.
Подібних ситуацій не було.

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

Складовою частиною освітнього процесу є політика, стандарти і процедура дотримання академічної доброчесності, 
які є обов’язковими для всіх учасників освітнього процесу. Це регулюється «Положенням про забезпечення 
академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана Франка» 
(https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf), Кодексом академічної доброчесності 
Львівського національного університету імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-
tomorrow/documents). Це сприяє дотриманню всіма учасниками освітнього процесу вимог наукової етики та 
запобігання академічного плагіату.

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

Університет забезпечує доступ до платформ з надання відповідних сервісів (зокрема платформа Unicheck – 
https://unicheck.com/uk-ua) для перевірки підготовлених підручників, монографій, посібників, статей, дисертацій, 
магістерських та курсових робіт на наявність плагіату. На факультеті педагогічної освіти з цією метою призначена 
відповідальна особа, яка взаємодіє з відповідним органом в Університеті і забезпечує технічну перевірку 
магістерських робіт на плагіат.

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

Для запобігання академічної недоброчесності  в Університеті та його структурних підрозділах проводиться комплекс 
заходів з попередження такого явища, а саме:
– ознайомлення здобувачів освіти з нормативною базою, що стосується питань академічної 
доброчесності/недоброчесності учасників освітнього процесу;
– практикується підписання «Декларації доброчесності» усіма учасниками освітнього процесу;
– викладачі дисциплін «Методологія та методи науково-педагогічних досліджень» , «Культура наукової мови» на 
конкретних прикладах демонструють зразки доброчесності\недоброчесності  шляхом визначення некоректності 
посилань, використання 
результатів чужих досліджень тощо;
– своєчасне опрацювання оновлених методичних матеріалів нормативно-правової бази щодо належного 
оформлення та використання педагогічного досвіду вчителів-практиків, написання магістерських робіт 
(https://pedagogy.lnu.edu.ua/academics/master).
Відбуваються дискусії зі студентами з питань академічної доброчесності.

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

Основні види академічної відповідальності здобувачів вищої освіти розкриті у «Положенні про забезпечення 
академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана Франка» 
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(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf). 
Комісія з питань етики та професійної діяльності вченої ради Університету за дорученням ректора (при наявності 
конфліктних ситуацій) розглядає справи щодо  порушення академічної доброчесності. Якщо автор не згоден з 
результатами перевірки на плагіат , він має право на апеляцію, яку подає особисто на ім’я Ректора університету не 
пізніше ніж як через три робочі дні після перевірки.
Подібних прецедентів  на факультеті педагогічної освіти при реалізації ОПП Початкова освіта для магістрів не було.

6. Людські ресурси

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

Для забезпечення необхідного рівня професіоналізму в Університеті діє «Порядок проведення конкурсного відбору 
на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Львівського національного університету імені 
Івана Франка», (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/12/reg_concurs-2018.pdf). Згідно з «Порядком…» 
створюються конкурсні комісії для перевірки відповідності поданих претендентами документів до вимог, 
встановлених до науково-педагогічних працівників законами України, зокрема вимог конкурсу.
Процедуру конкурсу спрямовано на відбір професійних кадрів, що обумовлено пунктами 4.6, 4.7 та 4.8. Так, 
відповідно до пункту 4.6. претенденти на посади доцента, старшого викладача кафедри проводять відкриті лекції в 
присутності науково-педагогічних працівників кафедри, факультету. За вимогами пункту 4.7 проводиться 
обговорення професійної кваліфікації та педагогічної підготовки претендентів. Пункт 4.8 передбачає узагальнення 
всіх доказів професіоналізму та відповідної кваліфікації претендентів і передачу висновків на розгляд конкурсної 
комісії факультету. Також при розподілі навчального навантаження на кафедрах факультету педагогічної освіти для 
залучення кращих викладачів на ОПП передбачають наявність у претендентів відповідного наукового, навчально-
методичного рівнів, досвіду проходження стажування з метою підвищення кваліфікації («Положення про 
оцінювання роботи та визначення рейтингів наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників 
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/05/reg rating.pdf)/).

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

В Університеті функціонує Відділ розвитку кар’єри та співпраці з бізнесом (https://work.lnu.edu.ua), який проводить 
аналіз затребуваних професій на ринку праці, надає інформацію студентам та випускникам університету про 
вакантні місця роботи, організовує та проводить заходи, пов’язані зі сприянням працевлаштуванню студентів та 
випускників («дні кар’єри», круглі столи, конференції, ярмарки вакансій), налагоджує співпрацю із потенційними 
роботодавцями, організовує роз’яснювальну роботу серед студентів та випускників щодо законодавчого 
регулювання трудових відносин.
До реалізації освітнього процесу на ОПП роботодавці безпосередньо залучені під час проходження студентами 
практик: педагогічна, психолого-педагогічна, виробнича, асистентська, практика зі спеціалізації (угоди про 
проходження практики студентами укладаються на рівні Університету).

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

ОП залучає професіоналів-практиків до проведення семінарсько-практичних занять та майстер-класів. Наприклад, 
у січні 2020 р. був проведений регіональний семінар-практикум із залученням роботодавців  та фахівців-практиків: 
Л. Андрушко (директор початкової школи «Світанок»), Г. Воробець (вчитель-методист НВК школа-садок «1,2,3»), Р. 
Гаєвська (вихователь-методист ЗДО № 180).
Для студентів ОП організовують заняття в Лабораторії розвивальних технологій (навчальний корпус ЛНУ ім. Івана 
Франка, вул. Антоновича, 16). 

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

Професійний розвиток викладачів регулюється «Положенням про підвищення кваліфікації педагогічних та 
науково-педагогічних працівників у Львівському національному університеті імені Івана Франка" 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_prof_development.pdf), а також у відповідності до 
«Тимчасового положення Львівського національного університету імені Івана Франка про дистанційне стажування 
здобувачів вчених звань професора, доцента, старшого дослідника у закладах вищої освіти, наукових (або науково-
технічних) установах у країнах, що входять до ОЕСП та/або ЄС" (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/09/reg-distance-trainings.pdf).  Напр.: зав. каф. почат. та дошк. освіти доц. Мачинська Н.І. 
пройшла стажування в університеті імені Штефана чел Мари (м. Сучава, Румунія); доц. Крохмальна– Жешівському 
університеті (Республіка Польща). Підвищення кваліфікації відбувається й в Україні – доц. кафедри Деркач Ю.Я. та 
доц. Кость С.П. – в ЛНУ «Львівська політехніка» (2018 р.); доц. кафедри  Нос Л.С. – в Кам’янець-Подільському  
національному університеті   імені  Івана Огієнка   ( 2019 р.).
В Університеті діє система фінансової мотивації викладачів. Для професійного вдосконалення науково-педагогічних 
працівників діють комп’ютерні курси (http://ipodp.lnu.edu.ua/kompyuterni-kursy), які формують вміння роботи в 
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системі LMS Moodle, Google Forms, Prezi (http://ipodp.lnu.edu.ua/it-v-osviti), та курси з вивчення іноземних мов 
(http://ipodp.lnu.edu.ua/about/centres/tsentr-neperervnoji-osvity/language-cources).

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

ЛНУ ім. Івана Франка стимулює розвиток викладацької майстерності Система заохочення викладачів прописана у 
«Положенні щодо системи матеріального і морального заохочення викладачів або інших форм стимулювання» 
(http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/awards/).
Працівників фінансово стимулюють відповідно до розроблених в Університеті положень («Положення про 
мотиваційний фонд», «Положення про преміювання працівників, докторантів, аспірантів і студентів університету за 
наукові здобутки», «Положення про Відзнаку Львівського національного університету імені Івана Франка «Медаль 
Івана Франка»» (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/reg_motivation.pdf).
Відділ міжнародних зв’язків Університету організовує для викладачів та адміністративних працівників Університету 
навчання і стажування з можливістю отримати стипендію за програмою «Еразмус +». Сьогодні діють угоди з 
університетами 59 країн світу (http://international.lnu.edu.ua/european-programmes-and-projects/erasmus/key-action-
1/).
Внутрішнє стажування в Університеті у формі тренінгів забезпечує Інститут післядипломної освіти та 
доуніверситетської підготовки (http://ipodp.lnu.edu.ua/academics/stazhuvannya).
В університеті проводяться семінари, тренінги із викладацької майстерності, зокрема і з запрошеними іноземними 
(польськими) фахівцями. Питання викладацької майстерності викладачі аналізують, обговорюючи відкриті лекції 
колег (Протокол №3 від 24. 09. 20 р., №4 від 22. 10. 2019 р.)

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?

Факультет педагогічної освіти ЛНУ ім. Івана Франка (юридична адреса: вул. Туган-Барановського, 7)  для 
провадження освітньої діяльності забезпечений відповідною матеріально-технічною базою. Учасники освітнього 
процесу користуються всією інфраструктурою факультету та Університету. Факультет оснащений 8 
мультимедійними системами (7 стаціонарних та 1 переносна).  2 кабінети оснащені комп’ютерами, які  під’єднано до 
мережі Інтеренет. У корпусі також є вільний доступ до мережі Інтернет за допомогою  WІ-FI (слабке покриття). В 
Університеті діє 8 гуртожитків, 14 їдалень, 6 актових залів, 11 спортивних залів, 1 плавальний басейн, 1 стадіон та 9 
спортивних майданчиків. Університет забезпечує безоплатний доступ учасників освітнього процесу до бібліотечних 
фондів з 25 читальними залами на 794 посадкових місць, де  функціонує Електронний каталог і відкритий доступ до 
мережі WІ-FI, в тому числі і до наукової бібліотеки ЛНУ ім. І. Франка ((http://old.library.lnu.edu.ua/bibl/). 
Викладачами кафедр факультету розроблено і видано підручники, навчальні посібники і навчально-методичні 
рекомендації. Фінансування ОП здійснюється з бюджетного та позабюджетних фондів, фінанси яких розподіляють 
на  оплату праці, матеріально-технічне забезпечення та обслуговування. Фінансова звітність та кошторис 
університету  розміщені на сайті Університету (https://bit.ly/2FsbYkW). 

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

Для студентів факультету створено сприятливе середовище як для навчання, так і для організації дозвілля. Зокрема 
функціонують їдальні, гуртожитки, «Центр культури та дозвілля», у якому діють творчі колективи 
(https://centres.lnu.edu.ua/culture-and-leisure/collectives/), студентське самоврядування та студентський профком. В 
Інституті післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки функціонують мовні курси, курси екскурсоводів, 
лабораторія музейної педагогіки тощо. Для відпочинку та оздоровлення студентів діє спортивно-оздоровчий табір 
«Карпати». З 2017 року в головному корпусі Університету діє студентський креативний простір – University open 
space (UOS), який проводить безкоштовні майстер-класи різноманітної тематики. Питанням стипендій та 
соціального забезпечення займається Студентський відділ університету та Стипендіальна комісія Університету. На 
факультеті функціонує наукове студентське товариство.  ЗВО забезпечує безоплатний доступ усіх учасників 
освітнього процесу до бібліотек Університету, навчальних лабораторій, загальноуніверситетських комп’ютерних, 
мультимедійних класів, актових залів, глядацьких залів (у спеціально виділені години) відповідно до потреб 
навчання, викладацької або наукової діяльності в межах ОП. Вагомою ланкою реалізації професійних потреб 
студентів факультету педагогічної освіти є  ЗДО і ЗЗСО, які є майданчиками проходження усіх видів практик, 
співпраця з ГО «Львівська родина Кольпінга».

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

Університет забезпечує безпечні умови навчання та праці.  У головному корпусі Університету працює медичний 
пункт для студентів та працівників. У кожному структурному підрозділі є аптечка для надання першої медичної 
допомоги. У всіх приміщеннях дотримано санітарно-епідеміологічних норм. Студенти регулярно проходять 
медичний огляд у 10 міській лікарні м. Львова (вул. Бой-Желенського, 14).
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В Університеті функціонує Психологічна служба. Щорічно здобувачі вищої освіти проходять інструктажі з основ 
безпеки життя. Інструктаж з охорони праці є обов’язковою умовою проходження всіх видів практик

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?

Деканат і кафедри факультету педагогічної освіти надають освітню, організаційну, консультативну та соціальну 
підтримки усім учасникам освітнього процесу. Адміністрація, викладачі, секретарі, методисти, лаборанти, голови 
студентських організацій факультету забезпечують підтримку й інформування усіх студентів необхідною 
інформацією, а також у спосіб спілкування на старостатах, повідомленнями на дошці оголошень, сайті факультету, а 
також за допомогою соціальних мереж. 
Студенти ОПП беруть участь у роботі студентського самоврядування (відповідно до положення), через які  
висловлюють свої пропозиції та ідеї щодо вдосконалення освітнього процесу. Підтримку здобувачам ОПП надає 
Первинна профспілкова організація студентів. Особливу соціальну підтримку мають студенти, які відносяться до 
певних пільгових категорій. Університет звільняє таких студентів від оплати за проживання в гуртожитках та надає 
інші пільги в межах чинного законодавства (http://studviddil.lnu.edu.ua/). Студенти можуть отримати консультацію 
в юридичному відділі, центрі психологічної служби, студентському уряді Університету. 
За результатами опитування, студенти позитивно оцінюють інформаційно-організаційну систему факультету 
педагогічної освіти  (https://pedagogy.lnu.edu.ua/academics/master).

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)

Реалізація права на освіту особам з особливими освітніми потребами в Університеті регламентовано такими 
документами:
Статут ЛНУ (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf) – п. 10.19, пп. 10.19.20,  10.19.27; 
Положення про організацію освітнього процесу (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-
6e18062115060-1.pdf):
п. 11.6. (право на  академічну відпустку, навчання за індивідуальним планом після відповідного рішення Вченої ради 
факультету  у встановленому порядку).
Забезпечено умови для реалізації прав на спеціальний навчально-реабілітаційний супровід та вільний доступ до 
інфраструктури Університету відповідно до медико-соціальних показань за наявності обмежень життєдіяльності, 
зумовлених станом здоров’я (п. 10.19.27).
Питання забезпечення освіти осіб з особливими потребами координує «Ресурсний центр з інклюзивної освіти» 
(http://centres.lnu.edu.ua/inclusive-education/ ). Для доступу до приміщення й аудиторного фонду факультету є 
пандус, стаціонарний сходовий підйомник PTR-130., облаштовано вбиральню для осіб з особливими потребами.
 Навчальні корпуси та гуртожитки обладнані спеціальними сходовими клітками, дверними прорізами, 
вбиральнями, спеціально обладнаним ліфтом. На офіційному веб-сайті Університету розміщено інформацію про 
умови доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень 
(https://www.lnu.edu.ua/informatsiia-pro-umovy-dostupnosti-osib-z-invalidnistiu-tainshykh-malomobil-nykh-hrup-
naselennia-do-prymishchen/ ).

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

За Статутом ЛНУ ім. І. Франка  (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf): 10.19. Особи, які 
навчаються в Університеті, мають право на: 10.19.23 захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного 
насильства. Правила внутрішнього розпорядку Львівського національного університету імені Івана Франка 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/08/office_regulations.pdf) передбачають:
5. Права та обов’язки осіб, які навчаються Університеті
5.1. Особи, які навчаються в Університеті, мають право на:
- захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства.
Усі конфліктні ситуації на ОП вирішуються на рівні кафедр, у разі потреби – в деканаті із залученням декана чи 
заступника декана із виховної роботи або на Вченій раді  факультету педагогічної освіти. У разі невирішення 
конфліктної ситуації в межах факультету справа передається у Комісію з питань етики та професійної діяльності 
ЛНУ ім. І.Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_ethics-comission.pdf).
В Університеті діє гаряча лінія  та Уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції. 
Конфліктних ситуацій на ОПП, пов’язаних з сексуальним домаганням та корупцією, не було.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому 
доступі в мережі Інтернет
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Основними документами, що регулюють процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного 
перегляду ОП є:  «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка»
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf) та  «Положення про Центр 
забезпечення якості освіти Львівського національного університету імені Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/reg-education-quality.pdf ), Методичні рекомендації щодо розроблення, затвердження, 
моніторингу, перегляду та закриття освітніх програм у Львівському національному університеті імені Івана Франка
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/06/education-programs-rec.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 освітньо-професійної програми відбувається на засіданнях робочої групи посеместрово.  За результатами 
обговорення здійснюється аналіз курсів та їх змістове наповнення. Вносяться пропозиції щодо  оновлення робочих 
програм дисциплін, програми  комплексного державного екзамену, змістового наповнення програм практик.
Зокрема: У березні 2020 р.  було переглянуто ОПП і прийнято рішення внести суттєві зміни відповідно до змін в 
освітньому просторі України та рекомендацій МОН України у вигляді оновленої ОПП.
До оновленої редакції (2020 рік, (https://pedagogy.lnu.edu.ua/academics/master) ОПП Початкова освіта були внесені 
відповідні зміни: уточнено цілі та мету ОП, внесено зміни у перелік обов’язкових  компонент освітньо-професійної 
програми: передбачено викладання дисциплін – Педагогічні інновації в Україні і за рубежем, Технології початкової 
освіти, Комп’ютерні інформаційні технології в освіті та науці;  вибіркові компоненти ОП складаються із двох циклів: 
цикл загальної підготовки (передбачає дисципліни вільного вибору студентів із анотованого списку 
загальноуніверситетських вибіркових дисциплін). Вибіркові компоненти  циклу професійної підготовки 
розподілено на два блоки: вибірковий блок 1; вибірковий блок 2.  Розроблено структурно-логічну схему ОП, де 
передбачено міждисциплінарні зв’язки, враховано принцип наступності. Кконкретизовано програмні результати 
навчання. Зміст освітньо-професійної програми спрямований на вирішення прикладних завдань в галузі початкової 
освіти і базується  на сучасних знаннях галузевого законодавства та нормативно-інструктивних матеріалів. 

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

Здобувачі вищої освіти залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості 
через органи студентського самоврядування та безпосередньо індивідуально в процесі  ознайомлення з нею на сайті 
факультету. Окрім того, представники студентів беруть участь в обговоренні ОП на засіданнях Вченої ради 
факультету, де мають можливість висловити свої пропозиції (Протокол № 7 від 18.02.2020р). Побажання  студентів 
найчастіше враховуються.  Науково-педагогічні працівники кафедри  проводять бесіди з студентами щодо рівня 
задоволеності/незадоволеності освітнім процесом, змістовим та методичним наповненням дисциплін, доступом до 
джерел та ін.  Результати опитування обговорюються на кафедрі і враховуються (при можливості) для внесення змін  
до ОП та  у змістове наповнення робочих програм.

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

Функції студентського самоврядування щодо участі у  процедурах внутрішнього забезпечення якості ОП визначені у 
«Положенні про систему внутрішнього забезпечення якості освіти у Львівському національному університеті імені 
Івана Франка» https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf  (п. 2.2.16), Статуту ЛНУ 
ім. І. Франка (розділ 8, с. 50) https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf). 
Студентська рада факультету за погодженням з адміністрацією бере участь в ухваленні рішень щодо відрахування та 
поновлення студентів, переведення осіб, які навчаються за контрактом,  на навчання за державним замовленням 
(якщо для цього є підстави і місце).
На своїх засіданнях студенти розглядають питання щодо покращення якості освітнього процесу та результатів 
успішності здобувачів вищої освіти. Представники студентів на засіданнях Вченої ради факультету вносять свої 
пропозиції щодо змістового наповнення навчальних планів, робочих програм навчальних дисциплін, програм 
практики, системи оцінювання знань здобувачів 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

На факультеті налагоджена співпраця з державними та приватними закладами освіти. Зокрема, підписані 
двосторонні  угоди на проведення практики студентів.
Практикуються робочі зустрічі, науково-практичні семінари з представниками Департаменту освіти і науки 
Львівської обласної державної адміністрації, управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської 
міської ради, директорами шкіл, методистами, тренерами НУШ, на яких обговорюється змістове наповнення 
навчальних планів, програм практики. З урахуванням пропозицій роботодавців удосконалюється навчально-
методичне забезпечення, що впливає на формування фахових компетентностей та покращення результатів 
навчання.
Результати співпраці  обговорюються на засіданнях кафедри початкової та дошкільної освіти (Протокол №4 від 
22.10. 2020р.).
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Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП

У Львівському національному університеті імені Івана Франка систематично  проводяться такі заходи: «Дні кар’єри 
ЄС», «Форуми кар’єри», «Кар’єрні марафони», «Майстерня кар'єри» та різноманітні тренінги, в яких беруть участь 
здобувачі освіти, роботодавці та науково-педагогічні працівники. Створено «Відділ розвитку кар’єри та співпраці з 
бізнесом Центру маркетингу та розвитку ЛНУ імені Івана Франка», який збирає інформацію про випускників. На 
базі Університету функціонує «Асоціація випускників ЛНУ», яка сприяє професійному зростанню випускників,  
створює умови для більш повної їх самореалізації у науковій, професійній, освітній, культурній  діяльності, створює 
умови для спілкування випускників, студентів і викладачів Університету.
На кафедрі початкової та дошкільної освіти є відповідальна особа щодо співпраці з відділом кар’єрного розвитку та 
співпраці з бізнесом (Стахів М.О.). Відділ проводить відповідні заходи та опитування роботодавців і випускників та 
ознайомлює з результатами  зацікавлені сторони.
Випускова кафедра збирає інформацію  щодо працевлаштування випускників ОП на основі сформованої бази 
контактів з випускниками. Інформація про кар’єрний шлях випускників та їхні траєкторії працевлаштування 
відслідковується через розгалужену мережу сучасних комунікацій (Instagram, Facebook)

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?

Процедури внутрішнього забезпечення якості ОП здійснюються  на кафедрі початкової та дошкільної освіти 
відповідно до  «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf). 
Відповідно до цього Положення здійснюється  моніторинг забезпечення публічності інформації про освітню 
програму,   забезпечення ресурсами  освітнього процесу Університету, систематичне оцінювання здобувачів вищої 
освіти, науково-педагогічних працівників. Важливим підходом до внутрішнього забезпечення якості під час 
реалізації ОП є оцінка залишкових знань з навчальних дисциплін. Ця процедура 
здійснюється у тестовій формі  на електронній платформі Moodle. Для контролю вибираються дисципліни, які 
закінчувалися іспитом у попередньому семестрі.
Результати  замірів залишкових знань студентів обговорюються на засіданнях кафедри та  Вченої ради, 
розробляються відповідні рішення. Такий підхід уможливлює вносити зміни у робочі програми навчальних 
дисциплін, удосконалювати критерії оцінювання знань студентів та методи навчання.

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

Акредитація ОП «Початкова освіта» другого (магістерського) рівня вищої освіти є первинною. Для забезпечення 
високої якості освітнього процесу за ОП «Початкова освіта» було обговорено та враховано пропозиції експертної 
комісії про акредитацію спеціальності 8.01010201 «Початкова освіта» 2016 р.), а саме:
Викладачами кафедри початкової та дошкільної освіти видано посібники: Нос Л.С. Підготовка вчителя в Канаді: 
теорія і практика: навч. посіб. / за ред. Н.Г. Ничкало. – Львів . – Бадікова Н. О. , 2016, - 254 с. Деркач Ю. Я., 
Задунайська Ю. В. Навчальний посібник з граматики англійської мови. Теорія і практика / Ю. Я. Деркач, Ю. В. 
Задунайська. – Львів : Сполом, 2017. – 108с. Новосельська Н.Т. Навчальні комплекти як джерело морального 
виховання учнів молодшого шкільного віку :. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. 62 с.
Монографія: Актуальні проблеми педагогічної освіти : соціокультурний вимір : [Олійник М.І., Мачинська Н.І., 
Войтович А.Ю. та ін.], за ред. Мачинської Н.І. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 352 с. та інші 
(https://pedagogy.lnu.edu.ua/research/naukovi-pratsi). 
Налагоджено співпрацю з кафедрою дошкільної та початкової педагогіки   (Жешівський університет), з  
Університетом прикладних наук  м. Гайдельберг (Німеччина).
 Упродовж зазначеного періоду науково-педагогічними працівниками кафедри (Мачинська Н.І. , Галян О.І., Нос 
Л.С., Деркач Ю.Я., Проц М. О. )  було підготовлено 4 статті  у виданнях що входять до науковометричних  баз даних:
1.Machynska, Nataliya  Developing students' intercultural communicative competence in foreign language classroomweb of 
science  / Bahlai, Oksana; Machynska, Nataliya; Matviiv-Lozynska, Yuliia;   Voloshyn, Mariia // Current Foreign Languages 
Teaching Issues in Higher Education, Advanced Education, Special Issue 11, 2019. – С.55-59 − 
http://ae.fl.kpi.ua/article/view/1580 78. 
2.Machynska, Nataliya Challenges to Manage the Educational Process in the HEI during the Pandemic / M.Dzikovska, N/ 
Machynska // Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala / 2020, Volume 12, Issue 1 Sup. 2, pages: 92-99 | 
https://doi.org/10.18662/rrem/12.1sup2/251).
3. Machynska, Nataliya Tolerance of uncertainty as a component of the process of life-creation of future educators / Halian 
Ihor, Machynska Natalia, Lozynska Svitlana, Nos Liubov, Derkach Yuliya, Prots Marta, Popovych Ihor // Revista Inclusiones 
Vol: Volumen 7 / Número Especial / Julio – Septiembre, 2020, Р. 512-528) 
4.Popovich, I., Zavatskyi, V., Geyko, Ie., Halian, O., Zavatskyi, Yu., Radul, I. Research on the Structure, Variables and 
Interdependence of the Factors of Tourists’ Mental State of Expectation for Leisure in Ukraine. Revista ESPACIOS. 2019, 
Vol. 40 (№ 37). Page 22. (Scopus)
Модернізовано аудиторії  №№ 32, 46, 50, 54,56), які обладнані комп'ютерами, мультимедійним проектором, 
інтерактивною дошкою. Це дає можливість проводити заняття з використанням ІКТ, забезпечуючи реалізацію ОПП 
на належному рівні.
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Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП?

До процедур внутрішнього забезпечення якості ОПП змістовно залучені всі учасники академічної спільноти. На 
засіданнях кафедри  початкової та дошкільної освіти розглядаються питання підвищення кваліфікації, результатів 
наукової роботи, стажування з метою забезпечення високої якості навчання за ОПП.
На засіданнях Вченої ради науково-педагогічні працівники факультету представники студентського самоврядування 
активно обговорюють  і погоджують позиції ОПП.
При внесенні змін до ОП враховуються результати опитування викладачів, випускників, роботодавців,  студентів  
щодо якості освітнього процесу. Такий підхід регламентується «Положенням про організацію опитування студентів, 
викладачів,-випускників та роботодавців стосовно якості освітнього процесу» 
(https://www.lnu.edu.ua/research/research-centres-and-laboratories/monitoring-centre/). Опитування проводять 
працівники Центру моніторингу Львівського національного університету імені Івана Франка.
На кафедрі систематично організовуються науково-практичні семінари, на які запрошуються тренери НУШ, 
вчителі-практики для ознайомлення здобувачів освіти з результатами впровадження Концепції Нової української 
школи.

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

Для здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка створено чітку систему.
Структурними підрозділами, що відповідають за внутрішню систему забезпечення якості, є Центр забезпечення 
якості освіти, Відділ менеджменту організації освітнього процесу, Навчально-методичний відділ, Відділ аспірантури 
і докторантури, Відділ ліцензування та акредитації. Структурними підрозділами, що залучені до реалізації 
внутрішньої системи забезпечення якості, є Студентський відділ, Інформаційно-аналітичний і профорієнтаційний 
центр, Центр забезпечення якості освіти, Первинна профспілкова організація працівників, Відділ інформаційного 
забезпечення, а також інші університетські служби.
Дорадчими та робочими органами є:
Ректорат  https://www.lnu.edu.ua/about/administration/rectors-council/ 
Вчена рада Університету  http://council.lnu.edu.ua  ;
Науково-технічна рада  https://www.lnu.edu.ua/about/.../research-and-development-board/ 
Громадська рада  https://www.lnu.edu.ua/about/public-council/ 
Студентський уряд  http://students.lnu.edu.ua/self-government  ;
Приймальна комісія  https://www.facebook.com/franko.lviv.ua/posts/682068938542700/
Функціональні обов’язки кожного підрозділу прописані у «Положенні про систему внутрішнього забезпечення 
якості освіти у Львівському національному університеті імені Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf ) 

9. Прозорість і публічність

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

Права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу регулюються нормативними документами про організацію та 
забезпечення якості навчального процесу, серед яких: Статут Львівського національного університету імені Івана 
Франка (нова редакція) ( https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf); 
Положення про організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf); Тимчасове положення «Про 
порядок забезпечення вільного вибору студентами навчальних дисциплін у Львівському національному університеті 
імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/2015-12-31-polozhennia.pdf); Тимчасове 
положення про порядок організації  академічної мобільності здобувачів вищої освіти у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf) та 
інші нормативні документи, які знаходяться у вільному доступі на офіційному сайті Університету.
Документи про організацію навчального процесу знаходяться у вільному доступі 
(https://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://pedagogy.lnu.edu.ua/academics/new-ukrainian-school/hromads-ke-obhovorennia-osvitnikh-prohram

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

https://pedagogy.lnu.edu.ua/academics/new-ukrainian-school/hromads-ke-obhovorennia-osvitnikh-prohram.
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11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

- Сильні сторони:  Забезпечує освітній процес потужний науково-педагогічний колектив, який має відповідну 
професійну підготовку та постійно навчається. У його складі – галузевий експерт НАЗЯВО, тренери НУШ, освітні 
проекти DOCCU, учасники фінського проекту тощо). Викладачі використовують сучасні технології для висвітлення 
навчального матеріалу, для активізації розумової діяльності студентів та їх мотивації.
 За результатами відгуків роботодавців та учасників освітнього процесу можна говорити про якісну підготовку 
фахівців у галузі початкової освіти. Студенти мають можливість, навчаючись, проводити науково-педагогічні 
дослідження у сфері методи  викладання у ЗВО та  методичної діяльності у ЗДО. Залучення ІКТ до освітнього 
процесу забезпечує мобільність сучасного здобувача вищої освіти, його широку інформованість.
ОП (2018 року) дає можливість здобувачам другого (магістерського ) рівня вищої освіти отримати не лише 
кваліфікацію викладача педагогіки і методик початкової освіти, а й кваліфікацію методиста дошкільного 
виховання, що дає можливості випускникам мати високу конкурентоспроможність на ринку освітніх послуг. 
Наявність вибіркових освітніх компонентів сприяє формуванню індивідуальної освітньої траєкторії. Формування 
студентів як молодих науковців забезпечують дисциплін («Освітологія», «Методологія та методи педагогічних 
досліджень», «Культура наукової мови»).
Студенти отримують хорошу практичну підготовку у ході педагогічної (асистентської) практики та педагогічної 
практики (зі спеціалізації).
Навчальний процес забезпечений необхідними підручниками та посібниками, серед яких є  створені викладачами 
кафедри початкової та дошкільної освіти.
Дотримується студентоцентрований підхід до навчання, який забезпечує  інтерактивний характер освітньої 
діяльності, розвиває критичне мислення.
Разом з тим, слід відзначити і слабкі сторони в ОП (2018 р.).
Залучення роботодавців до освітнього процесу (читання лекцій, проведення практик, проведення практичних  у 
школах чи ЗДО) відбувається несистемно (частково через неврегульованість нормативно-правової бази).
У робочих програмах та силабусах навчальних дисциплін часто спостерігається перенасиченість рекомендованою 
літературою.
Рідко  запрошуються лектори з гостьовими лекціями з інших ЗВО України, не запрошуються із університетів 
європейських держав.
Більше уваги слід приділити регіональному аспекту, частіше залучати освітні установи регіону  до співпраці у плані 
вдосконалення освітніх програм здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти.
На жаль, програма не передбачає можливості отримання студентами подвійних дипломів. Відсутність англомовної 
освітньої програми для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти не дає  можливості залучати 
іншомовних студентів на навчання за ОПП 013 Початкова освіта.

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

Місія ОП – формувати у здобувачах освіти дух та силу вільного, думаючого, культурного педагога, який знає та 
розуміє енергію освіти та просвітництва, та готувати його стати Вчителем, що поведе учня та школу.
Підготовка конкурентоспроможного та висококваліфікованого фахівця у системі початкової освіти – основне 
завдання  організації та змісту ОПП, її наближення до потреб ринку праці в умовах  євроінтеграції, комп’ютеризації 
та інформатизації сучасного освітнього простору. З цією метою слід активніше залучати роботодавців до освітнього 
процесу у ЗВО, щоб мати постійний зворотний зв’язок заінтересоаних сторін у висококласній підготовці фахівців  
початкової освіти.
На засіданні Вченої ради обговорювалася стратегія розвитку факультету педагогічної освіти, у тому числі і кафедри 
початкової та дошкільної освіти, яка відповідає за підготовку здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти.
Серед основних напрямів розвитку ОПП чільне місце посідає оновлення змістового та методичного наповнення 
навчальних дисциплін, а саме: збільшення кількості курсів для вільного вибору студентів з метою формування 
індивідуальної освітньої траєкторії студента; 
передбачення, на рівні укладення договорів, запрошення лекторів з інших ЗВО зазначеної спеціальності для 
читання спецкурсів;.
обговорення із ЗВО – партнерами Львівського національного університету імені Івана Франка –  можливості обміну 
студентами на час проходження педагогічної (асистентської) практики, що  сприятиме розвитку академічної і 
соціально-культурологічної мобільності майбутнього учителя початкової школи.
Збільшення кількості навчальних дисциплін, які викладатимуться англійською мовою, може надати можливість 
отримання студентами дипломів європейського зразка. 

 

 
          
  

Запевнення
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Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.

Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, яка 
стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою програмою.

Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них 
матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

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

 

***

Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від 
імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

 

Інформація про КЕП

ПІБ: Мельник Володимир Петрович

Дата: 28.09.2020 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

матеріально-технічного 
та/або інформаційного 
забезпечення, наведіть 
відомості щодо нього*

Назва файла Хеш файла

Педагогічна етика та 
комунікативний 
етикет викладача

навчальна 
дисципліна

Pedahohichna etyka 
ta komunikatyvnyy 

etyket 
vykladacha.pdf

AHV+VqxkRGSctP+
u3k20FplsfS8ahjhjH

EGh0YVRfI4=

Інформаційно-комунікаційні 
засоби навчання.

Педагогічна практика 
(зі спеціалізації)

практика Pedahohichna (zi 
spetsializatsiyi) 

praktyka.pdf

jrXtDfw9a8vTAhsb3
A+NZn4vSlh+N+N6t

P0KkzqqLyc=

інформаційно-комунікаційні 
засоби навчання

Розвиток 
акмеологічної 
культури педагога-
дошкільника

навчальна 
дисципліна

Rozvytok 
akmeolohichnoyi 

kulʹtury 
pedahoha.pdf

Lad1eMY4V4Soli4Gjl
GFKZ6vjtqEEkrGXB

+ZBj09DmY=

Інформаційно-комунікаційні 
засоби навчання.

Організація та 
керівництво 
методичною роботою 
у закладах дошкільної 
освіти

навчальна 
дисципліна

Orhanizatsiya ta 
kerivnytstvo 

metodychnoyu 
robotoyu u 
zakladakh 

doshkilʹnoyi 
osvity.pdf

P3fYWp3fNBgPzqPv
nuW2HlLVFgFCqLs

R+76JYSFmPec=

Інформаційно-комунікаційні 
засоби навчання

Освітологія навчальна 
дисципліна

Osvitologiya.pdf qthfTNpoTkMUNbin
GmrF5erbxGHzA8ei

4xNXaN3X3r4=

Інформаційно-комунікаційні 
засоби

Технології організації 
освітнього процесу у 
закладах дошкільної 
освіти

навчальна 
дисципліна

Tekhnolohiyi 
orhanizatsiyi 

osvitnʹoho protsesu u 
zakladakh 

doshkilʹnoyi 
osvity.pdf

Y8EzX9cpMPt2KQz
VQXzfmPgi3hNx84I
PM8TNoqmiH7E=

Інформаційно-комунікаційні 
засоби

Актуальні проблеми 
дошкільної освіти

навчальна 
дисципліна

Aktualʹni problemy 
doshkilʹnoyi 

osvity.pdf

tEaTABCQ6ZuH8pFt
hxZ7dbjv0LU0//f5xS

he96DpqXI=

Мультимедійне обладнання

Теоретико-практичні 
основи методик 
дошкільного 
виховання

навчальна 
дисципліна

Teoretyko-
praktychni osnovy 

metodyk 
doshkilʹnoho 

vykhovannya.pdf

kQlr8GU9F9sDswFH
9LU1jfLxqVN9nmmt

IOdEyQD1pyI=

Інформаційно-комунікаційні 
засоби

Комплексний 
державний екзамен

підсумкова 
атестація

Prohrama-
kompleksnogo 
derzhavnogo 
ekzamenu.pdf

PGnQji3KuQj7TIzlU
uGujwHAMOcJIMsIj

352anhtNXQ=

Мультимедійне обладнання

Магістерська робота підсумкова 
атестація

Mahisters-ka-
robota-

rekomendatsii-2018-
19.docx-1-2.pdf

dg/HIugz21/YoyUYe
RbxmFSdq+XEzAeP

xWf7PQClE98=

Інформаційно-комунікаційні 
засоби навчання

Педагогічна(асистентс
ька) практика 

практика Pedagogichna_asust
entsca_praktuca.pdf

NfvSYsYOajcFF0s1vi
QcZg8OVpnRyDqz4J

+hmztqw3g=

Інформаційно-комунікаційні 
засоби навчання

Теоретичні основи 
викладання 
педагогіки та методик 
початкової освіти

навчальна 
дисципліна

Teoretuchi_osnovu_
vukladannya_pedag
ogicu_ta_metoduc_
pochatcovoji_oavitu.

pdf

tV3lRKe22jSagD6OO
MLeAm6OS1A2dck3s

erXfpwF+4o=

Інформаційно-комунікаційні 
засоби навчання

Організація 
управління 
навчальним процесом 
у ВЗО

навчальна 
дисципліна

Organizaciya_uprav
linnya_navchalnum
_procesom_u_zacla

di_VZO.pdf

fGrJU26b9bkuenuZX
U1zoTYHYknadsOc5

opLhG1CJbM=

Інформаційно-комунікаційні 
засоби навчання



Психологія 
особистості

навчальна 
дисципліна

Psuchologiya_osobus
tosti.pdf

cZcYOX6CpV41SZFu
QKtuP4xOqCjsVj7W

WLLZ1Bi9BLc=

Інформаційно-комунікаційні 
засоби навчання 

Профілактика та 
подолання 
професійного та 
емоційного вигорання

навчальна 
дисципліна

Profilaktyka ta 
podolannia 

profesiynogo ta 
emotsijnogo 

vygorannia.pdf

FP6u+jI4Rq7oh+mG
7txXMWxt7VPVwmJ

u5ve4c6Zy3no=

Мультимедійне обладнання, 
інтерактивна дошка

Конфлікти в 
педагогічній 
діяльності

навчальна 
дисципліна

konflikty v 
pedagogishnij 
dijalnosti.pdf

CQSYjC6/pGaHl0QU
zAnRSKJ2X20FY870

5BnFr5C5k1c=

Мультимедійне обладнання

Чинники успішного 
працевлаштування за 
фахом

навчальна 
дисципліна

Chunnucu_uapichno
go_practevlachtuva
nny_za_fachom.pdf

geeb2G/a4FjXeLKEI
/wS3udLpT/nhh9X8

/13Fs5mmEI=

Інформаційно-комунікаційні 
засоби навчання

Методика виховної 
роботи зі студентами

навчальна 
дисципліна

Metoduca_vuchovno
ji_robotu_zi_student

amu.pdf

BJDVpqV0C+8mum
PgJriEo4kkX59ZvmB

caU3jtlnu3DM=

Мультимедійне обладнання, 
інтерактивна дошка

Педагогічна 
антропологія

навчальна 
дисципліна

Pedagogichna_antro
pologiya.pdf

+4+pcSKGcqURx2w
3y6KVBYgtHqVeK3K

1kzTW++kteWs=

Мультимедійне обладнання. 
інтерактивна дошка.

Громадянське 
виховання

навчальна 
дисципліна

Gromadianske 
vyhovannia.pdf

avh9nnuliXsGY8hvQ
i/8FBBEuYO3ahTcE

Ci6HcvGqwU=

Мультимедійне обладнання

Психологія вищої 
школи

навчальна 
дисципліна

Psyhologija vyshchoj 
chkoly.pdf

O/h09HrpLTw5Edv
Q7XiJkdTsSVXwA06

2MkUWoo6pZEk=

Інформаційно-комунікаційні 
засоби навчання

Методологія та методи 
педагогічних 
досліджень

навчальна 
дисципліна

metodologiia ta 
metody 

pedagogichnyh 
dosludzhen.pdf

86P/e3YXOvp7U6/c
UJz3EKTTqdZWTZR

u9yj9ON782jk=

Мультимедійне обладнання

Педагогіка вищої 
школи

навчальна 
дисципліна

Pedagogika vyshchoj 
chkolu.pdf

jVFNHxFs1Ton6P2p
0ZG22cWdStSzRGF

mNer8wBXzt6Q=

Інформаційно-комунікаційні 
засоби навчання

Порівняльна 
педагогіка

навчальна 
дисципліна

Porivnyalna_pedago
gica.pdf

M+DY46KlSkG299Sl
e2VdZgyeKhy2b12FD

IH8XOaLtkk=

Мультимедійне обладнання

Іноземна мова 
професійного 
спрямування

навчальна 
дисципліна

Inozemna_mova_pr
ofesiinogo_spramuv

annya.pdf

aqcZxLPDzpTTfN99
+SVjGgGeZW83gd9J

rL/H8NsDzcI=

Мультимедійне обладнання. 
інтерактивна дошка

Культура наукової 
мови

навчальна 
дисципліна

Cultura_naukovoji_
movu_programa.pdf

r/VqUNRbJeVfbsfq7
dG9ot7MK8I8a/XZ0

rI0lPd1FoU=

Мультимедійне обладнання

 
* 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 

виклад
ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

53836 Нос Любов 
Степанівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
педагогічної 

освіти

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

ордена Леніна 
державний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 

7 Порівняльна 
педагогіка

Львівський 
державний 
університет імені 
Івана Франка, 1990 р., 
спеціальність: 
«Романо-германські 
мови і література», 
кваліфікація: філолог, 



закінчення: 
1990, 

спеціальність:  

викладач англійської 
мови.
Кам’янець-
Подільський  
національний 
університет   імені  
Івана Огієнка, 
кафедра теорії та 
методик початкової 
освіти,    з   11 лютого  
2019  року   по  13 
травня 2019 року. 
Тема «Впровадження 
інноваційних 
технологій в освітній  
процес   закладу 
вищої освіти у 
контексті сучасних 
освітніх змін».
Виконання пункту 30 
Ліцензійних умов:
1)Halian, Ihor; 
Machynska, Natalia; 
Lozynska, Svitlana; 
Nos, Liubov; Derkach, 
Yuliya; Prots, Marta 
;Popovych, Ihor. 
Tolerance of 
uncertainty as a 
component of the 
process of life-creation 
of future educators. 
Revista Inclusiones Vol: 
7 num Especial (2020): 
512-528. Режим 
доступу до журн.: 
https://www.revistaincl
usiones.com/
2)-Нос Л.С. 
Підготовка майбутніх 
вчителів англійської 
мови для  початкової 
школи у контексті 
сучасних вимог /  Л.С. 
Нос // Вісн. 
Львівського ун-ту. 
Серія педагогічна. – 
2016. – Вип. 31. – С. 
148 – 154
- Нос Л.С. Проблеми 
підготовки вчителя в 
сучасній педагогічній 
науці / Нос Л.С.,  
Савка Ю.Т. // Наук. 
вісн. Мукачівського 
держ.  ун-ту. Серія 
«Педагогіка та 
психологія». – 2016. – 
Вип. 2(4). – С. 92-96
- Нос Л.С. Ways of 
Improving the 
Preparation of Primary 
School Teachers in 
Terms of the New 
UkrainianSschool /  
Л.С. Нос // Вісн. 
Львівського ун-ту. 
Серія педагогічна. – 
2018. – Вип. 33. – С. 
167–173
-Нос Л.С. Педагогічна 
практика у системі 
професійної 
підготовки майбутніх 
вчителів: канадський 
та британський досвід 
/ Нос Л.С. // Наук. 
вісн. Мукачівського 
держ.  ун-ту. Серія 
«Педагогіка та 
психологія». – 2019. – 



Вип. 1(9). – С. 204-207
- Нос Л. Підготовка 
майбутніх вчителів 
початкової школи до 
врахування принципу 
наступності у процесі 
навчання англійської 
мови / Любов Нос, 
Галина Бойко// 
Психолого-
педагогічні проблеми 
сучасної школи: Зб. 
наук. пр. Вип.1 -  2019.  
– С. 94-99 
3) - Нос Л.С. 
Підготовка вчителя в 
Канаді: теорія і 
практика: навч. посіб. 
/ за ред. Н.Г. Ничкало. 
– Львів . – Бадікова Н. 
О. , 2016, - 254 с.
- Нос Л.С. Актуальні 
проблеми 
педагогічної освіти: 
соціокультурний 
вимір: колективна 
монографія  / [ 
Олійник М.І., 
Мачинська Н.І. , 
Войтович А.Ю. та ін. ], 
за ред. Н. Мачинської. 
– Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2018. – 
С. 235-250.  
7)Член експертної 
комісії МОН з метою 
проведення  
первинної  
акредитаційної 
експертизи освітньо-
професійної програми 
зі спеціальності 013 
«Початкова освіта»  за 
першим 
(бакалаврським) 
рівнем у 
Мукачівському 
державному 
університеті ( наказ 
МОН № 679-л від 
15.05. 2018 р.)

Голова експертної 
комісії МОН з метою 
проведення  чергової  
акредитаційної 
експертизи підготовки 
молодших 
спеціалістів зі 
спеціальності 
5.01010201 
«Початкова освіта» у 
Гуманітарному 
коледжі Приватної 
установи «Вищий 
навчальний заклад 
«Міжнародний 
гуманітарно-
педагогічний інститут 
«Бейт-Хана» ( Наказ 
МОН №1249-л від 
13.06. 2018 р.

Член експертної 
комісії МОН  з метою 
проведення первинної    
акредитаційної 
експертизи освітньо-
професійної програми 
зі спеціальності 013 
«Початкова освіта»  за 



першим 
(бакалаврським) 
рівнем у 
Комунальному 
закладі «Харківська 
гуманітарно-
педагогічна академія» 
Харківської обласної 
ради  ( 13.05- 15.05. 
2019 р.,   Наказ МОН 
№370-л від  
24.04.2020 р.
10)Заступник декана 
факультету.
11)Відгук офіційного 
опонента  на 
дисертаційну роботу 
Магдюк Ольги 
Вікторівни 
«Професійна 
підготовка шкільних 
консультантів в 
університетах США», 
подану на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата 
педагогічних наук зі 
спеціальності 13.00.04 
– теорія і методика 
професійної освіти 
(2015 р.)

Відгук офіційного 
опонента на 
дисертаційну роботу 
Щербей Уляни 
Володимирівни 
«Педагогічні умови 
реалізації 
міжпредметних 
зв’язків у професійній 
підготовці майбутніх 
учителів початкових 
класів», подану на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
педагогічних наук зі 
спеціальності 13.00.04 
– теорія і методика 
професійної освіти 
(Інститут педагогічної 
освіти і освіти 
дорослих) (2016)

Відгук офіційного 
опонента  на 
дисертаційну роботу 
Годлевської Катерини 
Василівни 
«Професійна 
підготовка майбутніх 
вчителів початкових 
класів у коледжах та 
університетах 
Угорщини», подану на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
педагогічних наук зі 
спеціальності 13.00.04 
– теорія і методика 
професійної освіти  
(2018 р.)
14) Підготовлено 
студентку Налепу Х. 
до участі у ІІ етапі 
Всеукраїнської 
олімпіади зі 
спеціальності 
«Початкова освіта» 
(здобула ІІІ місце).
17) 38 років.



Нос Л. С. Зміст 
професійної 
підготовки 
майбутнього вчителя 
початкової школи у 
британських та 
українських закладах 
освіти / Л. С. Нос, О. 
С. Галюка // Молодий 
вчений. –  2017. –  
№12 (52). – С. 420-423
Нос Л.С. Ways of 
Improving the 
Preparation of Primary 
School Teachers in 
Terms of the New 
UkrainianSschool /  
Л.С. Нос // Вісн. 
Львівського ун-ту. 
Серія педагогічна. – 
2018. – Вип. 33. – С. 
167–173
Нос Л.С. Педагогічна 
практика у системі 
професійної 
підготовки майбутніх 
вчителів: канадський 
та британський досвід 
/ Нос Л.С. // Наук. 
вісн. Мукачівського 
держ.  ун-ту. Серія 
«Педагогіка та 
психологія». – 2019. – 
Вип. 1(9). – С. 204-207
Нос Л. Підготовка 
майбутніх вчителів 
початкової школи до 
врахування принципу 
наступності у процесі 
навчання англійської 
мови / Любов Нос, 
Галина Бойко// 
Психолого-
педагогічні проблеми 
сучасної школи: Зб. 
наук. пр. Вип.1 -  2019.  
– С. 94-99 
Нос Л. С. 
Порівняльний аналіз 
сучасної позашкільної 
освіти в Україні та 
США  / Л. С. Нос, М. І. 
Бойко // Молодий 
вчений. — 2019. — 
№9. – С. 91-94
Нос Л.С. Сучасні 
підходи до підготовки 
асистентів вчителів в 
умовах інклюзивної 
освіти:зарубіжний 
досвід та вітчизняна 
практика / Нос  Л.С. 
// Розвиток 
порівняльної 
професійної 
педагогіки у контексті 
глобалізаційних та 
інтеграційних 
процесів: матеріали 
тез доп. VI міжнар. 
наук. Методол. 
Семінару (18 трав. 
2017 р.) : за заг. ред. 
Н.М.Авшенюк, 
Н.М.Бідюк. – Київ – 
Хмельницький , - 
2017. – С. 161-163
Нос Л.С. Проблема 



особистісного 
розвитку майбутніх 
вчителів початкової 
школи в умовах нової 
української школи /  
Л.С. Нос // Актуальні 
проблеми початкової 
освіти та 
інклюзивного 
навчання: Збірник тез 
ІІІ Міжнародної 
науково-практичної 
конференції 3-4 
травня 2018 р. . -  
Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2018 . – 
С. 67-69
Нос Л.С.  Формування 
професійної 
компетентності 
майбутніх педагогів у 
сфері соціальної 
роботи / Фалинська 
З.З., Нос Л.С. // 
Соціальна робота: 
становлення, 
перспективи, 
розвиток: збірник тез 
доповідей ІV 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 24-25 
травня 2018 р., Львів / 
за заг. ред. : Кривачук 
Л.Ф., Нагірняка М.Я. . 
– Львів: СПОЛОМ, 
2018. – С. 379-383
Нос Л.С. Підготовка 
вчителя до 
професійної 
діяльності в 
полікультурному  
середовищі: 
канадський досвід / 
Любов Нос // 
Педагогічна 
компаративістика і 
міжнародна освіта 
2018: : матеріали тез 
доп. ІI Міжнар. наук.-
практ. конференції 
(Київ, 7-8 червня 2018 
р. / Ін-т педагогіки 
НАПН України/ за 
заг. ред. О.І. 
Локшиної. – Київ – 
Дрогобич: ТзОВ 
«Трек- ЛТД», 2018. - 
С. 178-179.
Нос Л.С. Підготовка 
майбутнього вчителя в 
умовах розвитку 
сучасної початкової 
освіти / Любов Нос // 
Матеріали звітних 
наукових конференцій 
факультету 
педагогічної освіти. – 
Львів: ЛНУ імені Івана 
Франка, 2018. – Вип.3. 
С. 15-17
Нос Л. Гармонійний 
розвиток особистості у 
закладі вищої освіти – 
виклик сьогодення / 
Любов Нос // Тези 
доповідей 
міжнародної наукової 
конференції 
“Теоретичні та 
практичні аспекти 



формування 
освітнього простору 
інституційного рівня: 
світовий та 
вітчизняний вимір”. – 
Львів: ЛНУ імені Івана 
Франка, 2019. – С. 153- 
154
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спеціальність: 
«Романо-германські 
мови і література», 
кваліфікація: філолог, 
викладач англійської 
мови.
Кам’янець-
Подільський  
національний 
університет   імені  
Івана Огієнка, 
кафедра теорії та 
методик початкової 
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Тема «Впровадження 
інноваційних 
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Ліцензійних умов:
1)Halian, Ihor; 
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Lozynska, Svitlana; 
Nos, Liubov; Derkach, 
Yuliya; Prots, Marta 
;Popovych, Ihor. 
Tolerance of 
uncertainty as a 
component of the 
process of life-creation 
of future educators. 
Revista Inclusiones Vol: 
7 num Especial (2020): 
512-528. Режим 
доступу до журн.: 
https://www.revistaincl
usiones.com/
2)-Нос Л.С. 
Підготовка майбутніх 
вчителів англійської 
мови для  початкової 
школи у контексті 
сучасних вимог /  Л.С. 
Нос // Вісн. 
Львівського ун-ту. 
Серія педагогічна. – 
2016. – Вип. 31. – С. 
148 – 154
- Нос Л.С. Проблеми 
підготовки вчителя в 
сучасній педагогічній 
науці / Нос Л.С.,  
Савка Ю.Т. // Наук. 
вісн. Мукачівського 
держ.  ун-ту. Серія 
«Педагогіка та 
психологія». – 2016. – 
Вип. 2(4). – С. 92-96
- Нос Л.С. Ways of 
Improving the 
Preparation of Primary 
School Teachers in 
Terms of the New 



UkrainianSschool /  
Л.С. Нос // Вісн. 
Львівського ун-ту. 
Серія педагогічна. – 
2018. – Вип. 33. – С. 
167–173
-Нос Л.С. Педагогічна 
практика у системі 
професійної 
підготовки майбутніх 
вчителів: канадський 
та британський досвід 
/ Нос Л.С. // Наук. 
вісн. Мукачівського 
держ.  ун-ту. Серія 
«Педагогіка та 
психологія». – 2019. – 
Вип. 1(9). – С. 204-207
- Нос Л. Підготовка 
майбутніх вчителів 
початкової школи до 
врахування принципу 
наступності у процесі 
навчання англійської 
мови / Любов Нос, 
Галина Бойко// 
Психолого-
педагогічні проблеми 
сучасної школи: Зб. 
наук. пр. Вип.1 -  2019.  
– С. 94-99 
3) - Нос Л.С. 
Підготовка вчителя в 
Канаді: теорія і 
практика: навч. посіб. 
/ за ред. Н.Г. Ничкало. 
– Львів . – Бадікова Н. 
О. , 2016, - 254 с.
- Нос Л.С. Актуальні 
проблеми 
педагогічної освіти: 
соціокультурний 
вимір: колективна 
монографія  / [ 
Олійник М.І., 
Мачинська Н.І. , 
Войтович А.Ю. та ін. ], 
за ред. Н. Мачинської. 
– Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2018. – 
С. 235-250.  
7)Член експертної 
комісії МОН з метою 
проведення  
первинної  
акредитаційної 
експертизи освітньо-
професійної програми 
зі спеціальності 013 
«Початкова освіта»  за 
першим 
(бакалаврським) 
рівнем у 
Мукачівському 
державному 
університеті ( наказ 
МОН № 679-л від 
15.05. 2018 р.)

Голова експертної 
комісії МОН з метою 
проведення  чергової  
акредитаційної 
експертизи підготовки 
молодших 
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спеціальності 
5.01010201 
«Початкова освіта» у 
Гуманітарному 
коледжі Приватної 
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13.06. 2018 р.
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комісії МОН  з метою 
проведення первинної    
акредитаційної 
експертизи освітньо-
професійної програми 
зі спеціальності 013 
«Початкова освіта»  за 
першим 
(бакалаврським) 
рівнем у 
Комунальному 
закладі «Харківська 
гуманітарно-
педагогічна академія» 
Харківської обласної 
ради  ( 13.05- 15.05. 
2019 р.,   Наказ МОН 
№370-л від  
24.04.2020 р.
10)Заступник декана 
факультету.
11)Відгук офіційного 
опонента  на 
дисертаційну роботу 
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Вікторівни 
«Професійна 
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наукового ступеня 
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педагогічних наук зі 
спеціальності 13.00.04 
– теорія і методика 
професійної освіти 
(2015 р.)

Відгук офіційного 
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учителів початкових 
класів», подану на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
педагогічних наук зі 
спеціальності 13.00.04 
– теорія і методика 
професійної освіти 
(Інститут педагогічної 
освіти і освіти 
дорослих) (2016)

Відгук офіційного 
опонента  на 
дисертаційну роботу 
Годлевської Катерини 
Василівни 
«Професійна 
підготовка майбутніх 
вчителів початкових 
класів у коледжах та 
університетах 



Угорщини», подану на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
педагогічних наук зі 
спеціальності 13.00.04 
– теорія і методика 
професійної освіти  
(2018 р.)
14) Підготовлено 
студентку Налепу Х. 
до участі у ІІ етапі 
Всеукраїнської 
олімпіади зі 
спеціальності 
«Початкова освіта» 
(здобула ІІІ місце).
17) 38 років.
Нос Л.С. Підготовка 
вчителя в Канаді: 
теорія і практика: 
навч. посіб. / за ред. 
Н.Г. Ничкало. – Львів 
. – Бадікова Н. О. , 
2016, - 254 с.
Нос Л.С. Актуальні 
проблеми 
педагогічної освіти: 
соціокультурний 
вимір: колективна 
монографія  / [ 
Олійник М.І., 
Мачинська Н.І. , 
Войтович А.Ю. та ін. ], 
за ред. Н. Мачинської. 
– Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2018. – 
С. 235-250.  
Нос Л. С. Зміст 
професійної 
підготовки 
майбутнього вчителя 
початкової школи у 
британських та 
українських закладах 
освіти / Л. С. Нос, О. 
С. Галюка // Молодий 
вчений. –  2017. –  
№12 (52). – С. 420-423
Нос Л.С. Ways of 
Improving the 
Preparation of Primary 
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Terms of the New 
UkrainianSschool /  
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Серія педагогічна. – 
2018. – Вип. 33. – С. 
167–173
Нос Л.С. Педагогічна 
практика у системі 
професійної 
підготовки майбутніх 
вчителів: канадський 
та британський досвід 
/ Нос Л.С. // Наук. 
вісн. Мукачівського 
держ.  ун-ту. Серія 
«Педагогіка та 
психологія». – 2019. – 
Вип. 1(9). – С. 204-207
Нос Л. Підготовка 
майбутніх вчителів 
початкової школи до 
врахування принципу 
наступності у процесі 
навчання англійської 
мови / Любов Нос, 
Галина Бойко// 
Психолого-
педагогічні проблеми 



сучасної школи: Зб. 
наук. пр. Вип.1 -  2019.  
– С. 94-99 
Нос Л. С. 
Порівняльний аналіз 
сучасної позашкільної 
освіти в Україні та 
США  / Л. С. Нос, М. І. 
Бойко // Молодий 
вчений. — 2019. — 
№9. – С. 91-94
Нос Л.С. Сучасні 
підходи до підготовки 
асистентів вчителів в 
умовах інклюзивної 
освіти:зарубіжний 
досвід та вітчизняна 
практика / Нос  Л.С. 
// Розвиток 
порівняльної 
професійної 
педагогіки у контексті 
глобалізаційних та 
інтеграційних 
процесів: матеріали 
тез доп. VI міжнар. 
наук. Методол. 
Семінару (18 трав. 
2017 р.) : за заг. ред. 
Н.М.Авшенюк, 
Н.М.Бідюк. – Київ – 
Хмельницький , - 
2017. – С. 161-163
Нос Л.С. Проблема 
особистісного 
розвитку майбутніх 
вчителів початкової 
школи в умовах нової 
української школи /  
Л.С. Нос // Актуальні 
проблеми початкової 
освіти та 
інклюзивного 
навчання: Збірник тез 
ІІІ Міжнародної 
науково-практичної 
конференції 3-4 
травня 2018 р. . -  
Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2018 . – 
С. 67-69
Нос Л.С.  Формування 
професійної 
компетентності 
майбутніх педагогів у 
сфері соціальної 
роботи / Фалинська 
З.З., Нос Л.С. // 
Соціальна робота: 
становлення, 
перспективи, 
розвиток: збірник тез 
доповідей ІV 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 24-25 
травня 2018 р., Львів / 
за заг. ред. : Кривачук 
Л.Ф., Нагірняка М.Я. . 
– Львів: СПОЛОМ, 
2018. – С. 379-383
Нос Л.С. Підготовка 
вчителя до 
професійної 
діяльності в 
полікультурному  
середовищі: 
канадський досвід / 
Любов Нос // 
Педагогічна 
компаративістика і 



міжнародна освіта 
2018: : матеріали тез 
доп. ІI Міжнар. наук.-
практ. конференції 
(Київ, 7-8 червня 2018 
р. / Ін-т педагогіки 
НАПН України/ за 
заг. ред. О.І. 
Локшиної. – Київ – 
Дрогобич: ТзОВ 
«Трек- ЛТД», 2018. - 
С. 178-179.
Нос Л.С. Підготовка 
майбутнього вчителя в 
умовах розвитку 
сучасної початкової 
освіти / Любов Нос // 
Матеріали звітних 
наукових конференцій 
факультету 
педагогічної освіти. – 
Львів: ЛНУ імені Івана 
Франка, 2018. – Вип.3. 
С. 15-17
Нос Л. Гармонійний 
розвиток особистості у 
закладі вищої освіти – 
виклик сьогодення / 
Любов Нос // Тези 
доповідей 
міжнародної наукової 
конференції 
“Теоретичні та 
практичні аспекти 
формування 
освітнього простору 
інституційного рівня: 
світовий та 
вітчизняний вимір”. – 
Львів: ЛНУ імені Івана 
Франка, 2019. – С. 153- 
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15 Конфлікти в 
педагогічній 
діяльності

Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка, 2000 
спеціальність – 
англійська філологія; 
кваліфікація – 
філолог, викладач 
англійської мови та 
літератури. 
Ратґерс, Державний 
університет штату 
Нью Джерсі, 
2004.Магістр освіти 
(Master of Education) в 
галузі «Соціальні та 
філософські засади 
освіти» (major: Social 
and Philosophical 
Foundations of 
Education), 
ВНЗ «Український 
католицький 
університет», (м. 
Львів) кафедра 
загальної та 
соціальної педагогіки; 
Довідка №101/1–14 
від 12.05.2014;
Інститут педагогіки 
Вроцлавського 
університету (м. 
Вроцлав, Польща); 17-
23.04.2016 р. (Довідка 
№ СWM.5832.2016 
вид. 23/04/2016 р.); 
Інститут педагогіки 
Вроцлавського 
університету (м. 



Вроцлав, Польща); 
4.06.-11.06.2019, 
Довідка № 
BWM.6302.2019, 
видана 11.06.2019
Виконання пункту 30 
Ліцензійних умов:
2)1. Горук Н. Ключові 
ідеї емпіричного 
навчання дорослих 
Пітера Джарвіса/ Н. 
Горук// Порівняльно-
педагогічні студії. – 
2015. - №2(24). – С. 
55-61.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
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.
3)Горук Н. Учителі та 
навчальне 
середовище: крос-
культурна 
перспектива / О. 
Заболотна, С. Щудло, 
Т. Лісова, О. 



Ковальчук, Н. Горук, 
Т. Медіна
 / ред..O. Заболотна, С. 
Щудло. Дрогобич: 
УАДО і ТзОВ «Трек-
ЛТД», 2020. – 220 с. 
(співавторство 30 с. – 
2,5 д.а.).
5)1. Учасниця 
міжнародного 
дослідницького 
проекту «Соціальні 
аспекти переходу зі 
школи в університет 
учнів шкіл 
національних меншин 
в Україні: Фокус на 
багато-етнічні регіони 
на кордоні з ЄС» (у  
рамках  співпраці  
Кембриджського 
Університету 
(Великобритація) та 
Українською 
асоціацією 
дослідників освіти, 
2016 р.);
2. Менеджер проекту 
«Реформування та 
підвищення якості 
вищої освіти в 
Україні», отриманий 
«Українською 
асоціаціацією 
дослідників освіти, 
УАДО» від Відділу 
преси, освіти та 
культури Посольства 
США в Україні (2016-
2017).
3. Член робочої групи 
Проекту Еразмус+ (№ 
574124-EPP-1-2016-1-
DE-EPPKA2-CBHE-JP)   
«Вдосконалення 
підготовки вчителів 
для практично-
орієнтованого 
навчання в галузі 
професійної освіти» 
(«Improving Teacher 
Education for Applied 
Learning in the Field of 
Vocational Education», 
2016-2018.
4. Член робочої групи 
проекту «Європейська 
якість освітніх 
досліджень для 
розширення 
можливостей освітян 
в Україні» (European 
Quality of Educational 
Research for 
Empowering Educators 
in Ukraine, Erasmus+, 
Жан Моне, 2017-2020.
6)Дисципліна 
англійською мовою 
«Конфлікти в 
педагогічній 
діяльності», 
факультет 
педагогічної освіти 
ЛНУ імені Івана 
Франка, групи ФПОМ-
11, ФПШМ-11, ФПОМ-
11з, ФПШМ-11з, 
ФПШМ-21з. 
16)- Член правління 
громадської 



організації Українська 
асоціація дослідників 
освіти (УАДО) з 2016 
р. – до тепер. В межах 
діяльності  УАДО 
взяла участь в 
організації та 
проведенні:
- Літньої школи для 
молодих науковців 
«Освітні дослідження: 
комунікація, 
написання ґрантів, 
методологія і 
публікації»  (м. Львів, 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 16-
20.08.2016);
- Науково-
практичного семінару 
УАДО «Етичні засади 
освітніх досліджень» 
(Буковель, 9-
12.03.2017 р.);
- І-ї, ІІ-ї і ІІІ-ї зимової 
школи УАДО для 
молодих дослідників 
освіти «Європейські 
індикатори якості 
освітніх досліджень» 
(2108, Дрогобич, 2019, 
Умань, 2020, Луцьк)
- Дійсний член 
Всеукраїнського 
педагогічного 
товариства імені 
Григорія Ващенка.
- Член робочої групи 
«Лабораторія 
музейної педагогіки», 
ЛНУ імені Івана 
Франка.
17) 15 років.

Горук Н. Ключові ідеї 
емпіричного 
навчання дорослих 
Пітера Джарвіса / Н. 
Горук// Порівняльно-
педагогічні студії. – 
2015. - №2(24). – С. 
55-61.
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
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.



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.
Horuk N. Improving 
Vocational Education 
Teacher Training at 
Lviv University within 
the Framework of the 
Erasmus+ Project ITE-
VET / D. Hertsyuk, N. 
Horuk, T. 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.

53836 Нос Любов 
Степанівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
педагогічної 

освіти

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

ордена Леніна 
державний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

1990, 
спеціальність:  

7 Іноземна мова 
професійного 
спрямування

Львівський 
державний 
університет імені 
Івана Франка, 1990 р., 
спеціальність: 
«Романо-германські 
мови і література», 
кваліфікація: філолог, 
викладач англійської 
мови.
Кам’янець-
Подільський  
національний 
університет   імені  
Івана Огієнка, 
кафедра теорії та 
методик початкової 
освіти,    з   11 лютого  
2019  року   по  13 
травня 2019 року. 
Тема «Впровадження 
інноваційних 
технологій в освітній  
процес   закладу 
вищої освіти у 
контексті сучасних 
освітніх змін».
Виконання пункту 30 
Ліцензійних умов:
1)Halian, Ihor; 
Machynska, Natalia; 
Lozynska, Svitlana; 
Nos, Liubov; Derkach, 
Yuliya; Prots, Marta 
;Popovych, Ihor. 
Tolerance of 
uncertainty as a 
component of the 
process of life-creation 
of future educators. 
Revista Inclusiones Vol: 
7 num Especial (2020): 
512-528. Режим 
доступу до журн.: 
https://www.revistaincl
usiones.com/
2)-Нос Л.С. 
Підготовка майбутніх 
вчителів англійської 
мови для  початкової 
школи у контексті 



сучасних вимог /  Л.С. 
Нос // Вісн. 
Львівського ун-ту. 
Серія педагогічна. – 
2016. – Вип. 31. – С. 
148 – 154
- Нос Л.С. Проблеми 
підготовки вчителя в 
сучасній педагогічній 
науці / Нос Л.С.,  
Савка Ю.Т. // Наук. 
вісн. Мукачівського 
держ.  ун-ту. Серія 
«Педагогіка та 
психологія». – 2016. – 
Вип. 2(4). – С. 92-96
- Нос Л.С. Ways of 
Improving the 
Preparation of Primary 
School Teachers in 
Terms of the New 
UkrainianSschool /  
Л.С. Нос // Вісн. 
Львівського ун-ту. 
Серія педагогічна. – 
2018. – Вип. 33. – С. 
167–173
-Нос Л.С. Педагогічна 
практика у системі 
професійної 
підготовки майбутніх 
вчителів: канадський 
та британський досвід 
/ Нос Л.С. // Наук. 
вісн. Мукачівського 
держ.  ун-ту. Серія 
«Педагогіка та 
психологія». – 2019. – 
Вип. 1(9). – С. 204-207
- Нос Л. Підготовка 
майбутніх вчителів 
початкової школи до 
врахування принципу 
наступності у процесі 
навчання англійської 
мови / Любов Нос, 
Галина Бойко// 
Психолого-
педагогічні проблеми 
сучасної школи: Зб. 
наук. пр. Вип.1 -  2019.  
– С. 94-99 
3) - Нос Л.С. 
Підготовка вчителя в 
Канаді: теорія і 
практика: навч. посіб. 
/ за ред. Н.Г. Ничкало. 
– Львів . – Бадікова Н. 
О. , 2016, - 254 с.
- Нос Л.С. Актуальні 
проблеми 
педагогічної освіти: 
соціокультурний 
вимір: колективна 
монографія  / [ 
Олійник М.І., 
Мачинська Н.І. , 
Войтович А.Ю. та ін. ], 
за ред. Н. Мачинської. 
– Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2018. – 
С. 235-250.  
7)Член експертної 
комісії МОН з метою 
проведення  
первинної  
акредитаційної 
експертизи освітньо-
професійної програми 
зі спеціальності 013 
«Початкова освіта»  за 



першим 
(бакалаврським) 
рівнем у 
Мукачівському 
державному 
університеті ( наказ 
МОН № 679-л від 
15.05. 2018 р.)

Голова експертної 
комісії МОН з метою 
проведення  чергової  
акредитаційної 
експертизи підготовки 
молодших 
спеціалістів зі 
спеціальності 
5.01010201 
«Початкова освіта» у 
Гуманітарному 
коледжі Приватної 
установи «Вищий 
навчальний заклад 
«Міжнародний 
гуманітарно-
педагогічний інститут 
«Бейт-Хана» ( Наказ 
МОН №1249-л від 
13.06. 2018 р.

Член експертної 
комісії МОН  з метою 
проведення первинної    
акредитаційної 
експертизи освітньо-
професійної програми 
зі спеціальності 013 
«Початкова освіта»  за 
першим 
(бакалаврським) 
рівнем у 
Комунальному 
закладі «Харківська 
гуманітарно-
педагогічна академія» 
Харківської обласної 
ради  ( 13.05- 15.05. 
2019 р.,   Наказ МОН 
№370-л від  
24.04.2020 р.
10)Заступник декана 
факультету.
11)Відгук офіційного 
опонента  на 
дисертаційну роботу 
Магдюк Ольги 
Вікторівни 
«Професійна 
підготовка шкільних 
консультантів в 
університетах США», 
подану на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата 
педагогічних наук зі 
спеціальності 13.00.04 
– теорія і методика 
професійної освіти 
(2015 р.)

Відгук офіційного 
опонента на 
дисертаційну роботу 
Щербей Уляни 
Володимирівни 
«Педагогічні умови 
реалізації 
міжпредметних 
зв’язків у професійній 
підготовці майбутніх 
учителів початкових 



класів», подану на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
педагогічних наук зі 
спеціальності 13.00.04 
– теорія і методика 
професійної освіти 
(Інститут педагогічної 
освіти і освіти 
дорослих) (2016)

Відгук офіційного 
опонента  на 
дисертаційну роботу 
Годлевської Катерини 
Василівни 
«Професійна 
підготовка майбутніх 
вчителів початкових 
класів у коледжах та 
університетах 
Угорщини», подану на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
педагогічних наук зі 
спеціальності 13.00.04 
– теорія і методика 
професійної освіти  
(2018 р.)
14) Підготовлено 
студентку Налепу Х. 
до участі у ІІ етапі 
Всеукраїнської 
олімпіади зі 
спеціальності 
«Початкова освіта» 
(здобула ІІІ місце).
17) 38 років.
1. Нос Л. Підготовка 
майбутніх вчителів 
початкової школи до 
врахування принципу 
наступності у процесі 
навчання англійської 
мови / Любов Нос, 
Галина Бойко// 
Психолого-
педагогічні проблеми 
сучасної школи: Зб. 
наук. пр. Вип.1 -  2019.  
– С. 94-99 
2. Нос Л.С. Ways of 
Improving the 
Preparation of Primary 
School Teachers in 
Terms of the New 
Ukrainian Sschool /  
Л.С. Нос // Вісн. 
Львівського ун-ту. 
Серія педагогічна. – 
2018. – Вип. 33. – С. 
167–173
3. Нос Л.С. Підготовка 
майбутніх вчителів 
англійської мови для 
початкової школи у 
контексті сучасних 
вимог / Л.С. Нос // 
Вісн. Львівського ун-
ту. Серія педагогічна. 
– 2016. – Вип. 31. – С. 
148 – 154

88662 Мищишин 
Ірина 
Ярославівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
педагогічної 

освіти

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 
державний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

24 Організація 
управління 
навчальним 
процесом у 
ВЗО

Виконання пункту 30 
Ліцензійних умов:
1)-Hertsyuk D., 
Myshchyshyn I. 
Ukrainian Cultural-
Educational Life in 
Lemkovina from the 
End of the 19th 



1993, 
спеціальність:  

Centuries to the 1930s. 
// Czech-polish 
historical and 
pedagogical journal. 
Journal of the Faculty 
of Education of 
Masaryk University 
Brno. Volume 
8/2016/1. P. 77-87. 
(Web o f Science) 
https://pedagogy.lnu.e
du.ua/wp-
content/uploads/2015/
05/Dmytro_Hertsyuk.p
df
-Tsiura S., Kalahurka 
K., Myshchyshyn I. 
Education as a National 
Value of Ukrainian 
Society on its Way of 
Gaining Independence 
in the West-Ukrainian 
Pedagogical Press of 
Galicia up to 1918 // 
Czech-Polish historical 
and pedagogical 
journal. Brno, 
11/2019/1. P. 98-106. 
(Web of Science). 
https://www.ped.muni.
cz/cphpjournal/1120191
/12.pdf
2). -Мищишин І. 
Професійне 
вигоряння 
менеджерів освітньої 
сфери: аналіз причин 
виникнення, шляхів 
запобігання й 
подолання // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
педагогічна. Випуск 
34. Львів, 2019.  С. 163 
– 170.
-Мищишин І. 
Калагурка Х. 
Професійна 
компетентність 
сучасного менеджера 
освіти // Молодь і 
ринок. №7 (174), 
липень 2019 С. 67-71.  
- Мищишин І. 
Перспективи 
модернізації змісту 
педагогічної освіти у 
світлі сучасних 
соціально-культурних 
і професійних 
викликів // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
педагогічна. Випуск 
32. Львів, 2017. С. 355-
362. 
- Мищишин І., 
Микитюк І. 
Особливості 
професійної 
компетентності 
вчителя інклюзивного 
класу початкової 
школи // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
педагогічна. Випуск 
34. Львів, 2019.  С. 171 
– 178.
- Мищишин І., 
Дмитрів Ю. Чинники 



професійного 
самовизначення 
сучасних 
старшокласників // 
Нова педагогічна 
думка: науково-
методичний журнал. 
Рівне : РОІППО, 2020. 
№2 (102).  С. 51-54.
3) - Myshchyshyn I. 
“CARITAS UKRAINE” 
Activity as an Example 
of Productive Activities 
of the Third Sector in 
the Sphere of Social 
Work // 
Interdisciplinary 
Approach in Social 
Problem Solving. 
Pešatová, I., Szluz, B. & 
P. Walawender 
(Eds.),Ústí nad Labem: 
Univerzita J. E. 
Purkynje v Ústí nad 
Labem, 2015. S. 212-
223. (0,5 авт.арк.) 
Колективна 
монографія.
- Myszczyszyn I. 
Zapobieganie 
wykluczeniu 
społecznemu dzieci 
pozbawionych opieki 
rodzicielskiej na 
Ukrainie // 
Wielowymiarowość 
wykluczenia 
społecznego. Diagnoza i 
profilaktyka / pod red. 
B. Szluz, Spišská Nová 
Ves Slovensko, Wyd. 
Občianske združenie 
SPEKTRUM-VÝCHOD 
Banícka, 2015. S. 99-
110. (0,5 авт.арк.) 
Колективна 
монографія.
- Myshchyshyn I. 
Prevention of and 
counteraction to 
domestic violence on 
the example of the 
activity of the public 
organisation ‘Women’s 
perspectives’ Centre // 
Praca socjalna wobec 
wyzwań współczesności 
Tom 3. / red. Elżbieta 
Bojanowska i Martyna 
Kawińska. Warszawa, 
2017. S. 231-241. (0,5 
авт.арк.) Колективна 
монографія.
- Myszczyszyn I. 
Przyczyny i formy 
przemocy psychicznej w 
rodzinie wobec dzieci 
na Ukrainie // 
Współczesna rodzina 
aspekty społeczno-
prawne/ pod redakcją 
naukową Beaty Szluz, 
Anny Szluz, Magdy 
Urbańskiejs. Rzeszów, 
2017. S. 123-131. (0,5 
авт.арк.) Колективна 
монографія.
Mykolaychuk M., 
Myshchyshyn I. 
Poradnictwo 
psychologiczno-



pedagogiczne przy 
cerkwiach na Ukrainie: 
rozwój, wlaṡciwoṡci, 
skutecznośćhttps: // 
Poradnictwo w 
dyskursie 
interdyscyplinarnym / 
red. nauk. B. Szluz, A. 
Szluz.  Rzeszow : 
Uniwersytet 
Rzeszowski, 2018. S. 
147-160. (0,5 авт.арк.) 
Колективна 
монографія. 
//repozytorium.ur.edu.
pl/bitstream/handle/ite
m/3690/Poradnictwo-
okladka_2018-07-
10.pdf?
sequence=1&isAllowed=
y
- Біляковська О.О., 
Мищишин І. Я., Цюра 
С.Б.. Дидактика вищої 
школи: навч. посіб. 
Львів, : ЛНУ ім. І. 
Франка, 2013. 360 с. 
(авторський внесок - 
1,5 авт. арк).
8)Член групи 
рецензентів журналу 
„Seminare. 
Poszukiwania naukowe” 
(Польща) (CEJSH), 
(CEEOL), Crossref, 
(IC), BazHum database 
of humanities journals, 
(ERIH PLUS),  
https://seminare.pl/o-
czasopismie/zespol-
recenzentow-2018
10)Заступник 
завідувача кафедри 
загальної педагогіки 
та педагогіки вищої 
школи Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка.
14)Керувала науковою 
роботою студентки І 
курсу магістратури 
факультету 
педагогічної освіти 
спеціальності 
«Освітні, педагогічні 
науки» Юлії Дмитрів, 
яка здобула диплом ІІ 
ступеня в ІІ-му турі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт зі 
спеціальності 
«Освітні, педагогічні 
науки» (2020 р.). Тема 
роботи «Професійне 
самовизначення 
старшокласників в 
умовах 
інформатизації 
освітнього простору».
16)Член 
Всеукраїнського 
педагогічного 
товариства імені 
Гргорія Ващенка.
17)24 роки.

Мищишин І. 
Професійне 



вигоряння 
менеджерів освітньої 
сфери: аналіз причин 
виникнення, шляхів 
запобігання й 
подолання // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
педагогічна. Випуск 
34. Львів, 2019.  С. 163 
– 170.
Мищишин І. 
Калагурка Х. 
Професійна 
компетентність 
сучасного менеджера 
освіти // Молодь і 
ринок. №7 (174), 
липень 2019 С. 67-71.  
Мищишин І. 
Перспективи 
модернізації змісту 
педагогічної освіти у 
світлі сучасних 
соціально-культурних 
і професійних 
викликів // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
педагогічна. Випуск 
32. Львів, 2017. С. 355-
362. 
Мищишин І., 
Микитюк І. 
Особливості 
професійної 
компетентності 
вчителя інклюзивного 
класу початкової 
школи // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
педагогічна. Випуск 
34. Львів, 2019.  С. 171 
– 178.
Мищишин І., Дмитрів 
Ю. Чинники 
професійного 
самовизначення 
сучасних 
старшокласників // 
Нова педагогічна 
думка: науково-
методичний журнал. 
Рівне : РОІППО, 2020. 
№2 (102).  С. 51-54.
Hertsyuk D., 
Myshchyshyn I. 
Ukrainian Cultural-
Educational Life in 
Lemkovina from the 
End of the 19th 
Centuries to the 1930s. 
// Czech-polish 
historical and 
pedagogical journal. 
Journal of the Faculty 
of Education of 
Masaryk University 
Brno. Volume 
8/2016/1. P. 77-87. 
(Web o f Science) 
https://pedagogy.lnu.e
du.ua/wp-
content/uploads/2015/
05/Dmytro_Hertsyuk.p
df
Tsiura S., Kalahurka K., 
Myshchyshyn I. 
Education as a National 
Value of Ukrainian 



Society on its Way of 
Gaining Independence 
in the West-Ukrainian 
Pedagogical Press of 
Galicia up to 1918 // 
Czech-Polish historical 
and pedagogical 
journal. Brno, 
11/2019/1. P. 98-106. 
(Web of Science). 
https://www.ped.muni.
cz/cphpjournal/1120191
/12.pdf
Мищишин І. 
Культурно-освітня та 
благочинна діяльність 
товариства 
українських 
робітників «Сила» у 
Львові (1907–1939) // 
Pedagogika. Tom XXIV. 
Prace naukowe 
Akademii im. Jana 
Długosza w 
Częstochowie / рod red. 
K. Rędzińskiego, 
M.Łapota. 
Częstochowa, 2015. S. 
471-481 / Index 
Copernicus.
 Мищишин І. 
Культурно-просвітня 
діяльність 
Українського 
студентського союзу у 
Львові (1909-1939) // 
Rocznik polsko-
ukraiński tom XVII / 
pod red. K. 
Rędzińskiego, D. 
Herciuka. Częstochowa 
– Lwów, 2015, S. 69-
80. / Index Copernicus.   
Мищишин І. 
Культурно-освітня 
діяльність товариства 
„Зоря” у Львові (1884–
1939) // Pedagogika. 
Tom XXV, nr 2. Prace 
naukowe Akademii im. 
Jana Długosza w 
Częstochowie / рod red. 
K. Rędzińskiego, 
M.Łapota. 
Częstochowa, 2016. S. 
423-434. / Index 
Copernicus. 
 Мищишин І., Цюра C. 
Педагогічна й 
харитативна 
діяльність товариства 
„Захист для сиріт 
імені     Митрополита 
Андрея графа 
Шептицького” 
(Галичина, 1918–1939 
рр.) // Pedagogika. 
Tom XXVІ, nr 2. Prace 
naukowe Akademii im. 
Jana Długosza w 
Częstochowie / рod red. 
K. Rędzińskiego, M. 
Łapota.  Częstochowa, 
2017. S. 283-294. / 
Index Copernicus.
Myshchyshyn I. 
“CARITAS UKRAINE” 
Activity as an Example 
of Productive Activities 
of the Third Sector in 
the Sphere of Social 



Work // 
Interdisciplinary 
Approach in Social 
Problem Solving. 
Pešatová, I., Szluz, B. & 
P. Walawender 
(Eds.),Ústí nad Labem: 
Univerzita J. E. 
Purkynje v Ústí nad 
Labem, 2015. S. 212-
223. (0,5 авт.арк.) 
Колективна 
монографія.
    Myszczyszyn I. 
Zapobieganie 
wykluczeniu 
społecznemu dzieci 
pozbawionych opieki 
rodzicielskiej na 
Ukrainie // 
Wielowymiarowość 
wykluczenia 
społecznego. Diagnoza i 
profilaktyka / pod red. 
B. Szluz, Spišská Nová 
Ves Slovensko, Wyd. 
Občianske združenie 
SPEKTRUM-VÝCHOD 
Banícka, 2015. S. 99-
110. (0,5 авт.арк.) 
Колективна 
монографія.
Myshchyshyn I. 
Prevention of and 
counteraction to 
domestic violence on 
the example of the 
activity of the public 
organisation ‘Women’s 
perspectives’ Centre // 
Praca socjalna wobec 
wyzwań współczesności 
Tom 3. / red. Elżbieta 
Bojanowska i Martyna 
Kawińska. Warszawa, 
2017. S. 231-241. (0,5 
авт.арк.) Колективна 
монографія.
Myszczyszyn I. 
Przyczyny i formy 
przemocy psychicznej w 
rodzinie wobec dzieci 
na Ukrainie // 
Współczesna rodzina 
aspekty społeczno-
prawne/ pod redakcją 
naukową Beaty Szluz, 
Anny Szluz, Magdy 
Urbańskiejs. Rzeszów, 
2017. S. 123-131. (0,5 
авт.арк.) Колективна 
монографія.
Mykolaychuk M., 
Myshchyshyn I. 
Poradnictwo 
psychologiczno-
pedagogiczne przy 
cerkwiach na Ukrainie: 
rozwój, wlaṡciwoṡci, 
skutecznośćhttps: // 
Poradnictwo w 
dyskursie 
interdyscyplinarnym / 
red. nauk. B. Szluz, A. 
Szluz.  Rzeszow : 
Uniwersytet 
Rzeszowski, 2018. S. 
147-160. (0,5 авт.арк.) 
Колективна 
монографія. 
//repozytorium.ur.edu.



pl/bitstream/handle/ite
m/3690/Poradnictwo-
okladka_2018-07-
10.pdf?
sequence=1&isAllowed=
y
Біляковська О.О., 
Мищишин І. Я., Цюра 
С.Б.. Дидактика вищої 
школи: навч. посіб. 
Львів, : ЛНУ ім. І. 
Франка, 2013. 360 с. 
(авторський внесок - 
1,5 авт. арк).

175194 Мачинська 
Наталія 
Ігорівна

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
педагогічної 

освіти

Диплом 
доктора наук 
ДД 003030, 

виданий 
14.02.2014, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 040078, 
виданий 

15.03.2007, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
028079, 
виданий 

01.07.2011

4 Технології 
організації 
освітнього 
процесу у 
закладах 
дошкільної 
освіти

Прикарпатський 
університет імені 
Василя Стефаника (м. 
Івано-Франківськ), 
1994р., спеціальність 
«педагогіка і 
психологія 
(дошкільна), 
кваліфікація 
«викладач дошкільної 
педагогіки і 
психології, вихователь 
та вчитель музики»
Західно-Фінляндський 
коледж (м. Гуйтінен, 
Фінляндія) – 04.09.-
08.09.2017 (наявність 
сертифіката від 
08.09.2017);
Університет імені 
Штефана Челмари (м. 
Сучава, Румунія) – 
07.10.2019 – 
07.12.2019 (наявність 
сертифіката - № 37 / 
16.12.2019).
Виконання пункту 30 
Ліцензійних умов:
1,2,3, 4, 7,8, 10,11, 17
1.  - Developing 
students' intercultural 
communicative 
competence in foreign 
language classroomweb 
of science  /  Bahlai, 
Oksana; Machynska, 
Nataliya; Matviiv-
Lozynska, Yuliia;   
Voloshyn, Mariia // 
Current Foreign 
Languages Teaching 
Issues in Higher 
Education, Advanced 
Education, 
Special Issue 11, 2019. – 
С.55-59 – (міжнародне 
видання, включене у 
міжнародну 
базу WEB OF 
SCIENCE) 
http://ae.fl.kpi.ua/artic
le/view/1580 78.
- Challenges to Manage 
the Educational Process 
in the HEI during the 
Pandemic / 
M.Dzikovska, N/ 
Machynska// Revista 
Romaneasca pentru 
Educatie 
Multidimensionala / 
2020, Volume 12, Issue 
1 Sup. 2, 
pages: 92-99 | 
https://doi.org/10.1866
2/rrem/12.1sup2/251 



(міжнародне видання, 
включене у 
міжнародну базу WEB 
OF SCIENCE).
2) - Інтегрований 
підхід у навчанні 
школярів початкової 
школи: теоретична 
основа та практичний 
аспект / Мачинська 
Н.І. // Молодь і 
ринок: щомісячний 
науково-педагогічний 
журнал / 
Дрогобицький 
державний 
педагогічний 
університет – 2017, № 
9 (152).С.31-37 (фахове 
видання України).
- Модель педагогічної 
освіти магістрантів 
вищих навчальних 
закладів 
непедагогічного 
профілю в контексті 
акмеологічного 
підходу / Мачинська 
Н.І. // Науковий 
вісник 
Мелітопольського 
державного 
педагогічного 
університету. Серія: 
Педагогіка. – Випуск 1 
(12), 2014. – С. 53-58 
(фахове видання 
України).
- Авторитет викладача 
– необхідна умова 
його ефективної 
взаємодії зі 
студентами / 
Мачинська Н.І. // 
Педагогічний дискурс 
: зб. наукових праць / 
гол. ред. І.М. 
Шоробура. – 
Хмельницький: ХГПА, 
2015. – Вип. 18. – С. 
142-147 (фахове 
видання України).
- Education as a 
genuine social and 
personal value / Y. 
Derkach, N/ 
Machynska N. // 
Journal of Vasyl 
Stefanyk Precarpathian 
National University, 
2016, № 2-3. – С.15-20 
(фахове видання 
України).
Міждисциплінарний 
дискурс підготовки 
майбутнього 
викладача в умовах 
магістратури / 
Мачинська Н. // 
Неперервна 
професійна освіта: 
теорія і практика // 
Науково-методичний 
журнал, 2016, вип. 3-
4. –  С. 35-39 (фахове 
видання України).
- Диверсифікація 
змісту педагогічної 
підготовки фахівців 
для початкової освіти 
/ Мачинська Н.І. // 



Науковий вісник 
Мукачівського 
державного 
університету. Серія 
«Педагогіка та 
психологія». Випуск 1 
(7), 2018. – С.111-115. 
(фахове видання 
України).
-Особливості 
підготовки здобувачів 
вищої освіти другого 
(магістерського) рівня 
педагогічного 
профілю до 
професійної 
діяльності: 
практичний аспект / 
С. Кость, Н. 
Мачинська //  Вісник 
Львівського 
університету: серія 
педагогічна, вип. 34, 
2019. – С. 139-148. 
(фахове видання 
України).
3) Мачинська Н.І. 
Основи педагогічної 
майстерності (для 
студентів 
спеціальності 012 
Дошкільна освіта) : 
навчально-метод. 
посібник /  А. 
Федорович, Н. 
Яремчук. – Львів: 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2020. – 286 с.
4)Бойко Галина 
Олегівна – канд. пед. 
наук;  Любінська 
Орися Іванівна – 
канд. пед. наук 
(диплом кандидата 
наук, ДК № 051242, 
видано 05 березня 
2919 р.), Хлипавка 
Галина Григорівна – 
канд. пед. наук.
7) Член 
спеціалізованої вченої 
ради К. 35.052.24 
(Національний 
університет 
«Львівська 
політехніка»).
8) Керівник науково-
дослідних тем 
кафедри «Теоретико-
методологічні засади 
підготовки фахівців 
дошкільної та 
початкової освіти в 
контексті соціальної 
мобільності» 
(0116U001693) та 
«Педагогічна наука та 
освіта у класичному 
університеті: 
акмеологічний підхід» 
(0116U001694).
10)Завідувач кафедри 
початкової та 
дошкільної освіти 
ЛНУ імені Ів. Франка з 
01 вересня 2016 року і 
по сьогодні; 2013-2016 
рр. – завідувач 
кафедри 
українознавства/ 
педагогіки – 



Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх справ.
11)Опонування 
дисертацій (2019р., 
2020 р.).
17)Педагогічний стаж 
– 25 років, з них: 
науково-педагогічний 
стаж – 16 років.

Мачинська Н. І. 
Проблема 
професійного 
зростання педагога у 
психолого-
педагогічних 
дослідженнях [Текст] 
/ Н. І. Мачинська, М. 
С. Яців // Молодий 
вчений. — 2019. — №7. 
– С.258-262

Мачинська Н. І., 
Олійник М. І. 
Самоосвітня 
діяльність – чинник 
професійного 
зростання викладача / 
Н. Мачинська, М. 
Олійник // Молодий 
вчений. – 2019. – №7. 
– С.39-44.

283787 Кость 
Світлана 
Петрівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
педагогічної 

освіти

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2002, 
спеціальність: 

030501 
Українська 

мова та 
література

3 Педагогічна 
антропологія

Львівський 
національний 
університет ім. Івана 
Франка, спеціальність: 
філолог, викладач 
української мови і 
літератури, 2002 рік.
Стажування: 
Національний 
університет 
«Львівська 
політехніка» 
01.10.2018- 31.12.2018 
року Довідка № 860 
від 09.01.2019 року.
Курси підвищення 
кваліфікації «Цифрові 
компетентності в 
освіті» ЛНУ 
ім.І.Франка 
(27.01.2020-
07.02.2020) 
загальним обсягом 2 
кредити ЄКТС (60 
год.). Свідоцтво № 
014672432/02656 - 20
Виконання пункту 30 
Ліцензійних умов:
2)-Кость С. Теоретичні 
поняття і терміни 
медіаосвіти / С. Кость 
// Науковий вісник 
Львівського 
державного 
університету 
внутрішніх справ. 
Серія психологічна. 
Випуск 1' 2017. – С. 
178-186. 
(http://journal.lvduvs.e
du.ua/#)
-Кость С. Педагогічне 
спілкування: 



особливості, закони, 
функції  // С. Кость, Т. 
Липченко / Науковий 
вісник Львівського 
державного 
університету 
внутрішніх справ. 
Серія психологічна: 
збірник наукових 
праць / головний 
редактор Р. І. Благута. 
– Львів: ЛьвДУВС, 
2017. – Вип. 2. – 204 с. 
– С. 147-155. 
(http://www2.lvduvs.ed
u.ua/documents_pdf/vi
snyky/nvsp/02_2017/1
8.pdf)
-Кость С.П. 
Міжкультурна 
комунікативна 
компетенція
здобувачів вищої 
освіти: особливості 
формування в процесі 
викладання іноземної 
мови / Юлія 
Задунайська, Світлана 
Кость // Науковий 
журнал «Молодий 
вчений», 2019, С. 286-
290 (Index Copernicus)
-Кость С.П. Програма 
педагогічної 
(асистентської) 
практики здобувачів 
вищої освіти другого 
(магістерського) рівня 
та методичні вказівки 
/ С. Кость, Н. 
Мачинська. – Львів : 
Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка, 2019. –  
26 с.
-Кость С.П. 
5.Використання 
особистісно-
орієнтованого підходу 
у формуванні 
мовленнєвої 
компетентності дітей 
старшого дошкільного 
віку / С. Кость, Т. 
Сюсько // Науковий 
журнал «Молодий 
вчений», 2020, №8 
(84). С. 22-27 (Index 
Copernicus)
3)-Кость С.П. 
Спілкування у 
професійній 
діяльності педагога: 
особливості, закони, 
функції, стилі //  
Актуальні проблеми 
педагогічної освіти: 
соціокультурний 
вимір: колективна 
монографія  / [ 
Олійник М.І., 
Мачинська Н.І. , 
Войтович А.Ю. та ін. ], 
за ред. Н. Мачинської. 
– Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2018. – 
С. 235-250.  
-Кость С.П. 
Акмеологічні засади 
формування 



міжкультурної 
комунікативної 
компетенції 
здобувачів вищої 
педагогічної освіти в 
процесі викладання 
іноземної мови / Юлія 
Задунайська, Світлана 
Кость // Професійна 
педагогічна освіта в 
акмеологічному 
вимірі: рефлексія 
освітніх трендів і 
стандартів 
забезпечення якості : 
монографія / 
[Василенко І.Я., 
Василенко Л.П., 
Деркач Ю.Я. та ін.] ; за 
ред. Н.І. Мачинської. 
– Львів : ЛНУ ім. І 
Франка, 2020. – 178 с. 
– С. 76 – 87.
-Електронний курс з 
дисципліни 
«Педагогічна 
антропологія» // 
http://e-
learning.lnu.edu.ua/cou
rse/view.php?id=2207
13)-Кость С.П. 
Програма 
педагогічної 
(асистентської) 
практики здобувачів 
вищої освіти другого 
(магістерського) рівня 
та методичні вказівки 
/ С. Кость, Н. 
Мачинська. – Львів : 
Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка, 2019. –  
26 с.
-Електронний курс з 
дисципліни 
«Педагогічна 
антропологія» // 
http://e-
learning.lnu.edu.ua/cou
rse/view.php?id=2207
14)Укладання 
збірника студентських 
наукових робіт 
«Освітній альманах».
17)12 років 6 місяців.

Кость С. Теоретичні 
поняття і терміни 
медіаосвіти / С. Кость 
// Науковий вісник 
Львівського 
державного 
університету 
внутрішніх справ. 
Серія психологічна. 
Випуск 1' 2017. – С. 
178-186. 
(http://journal.lvduvs.e
du.ua/#)
Кость С. Педагогічне 
спілкування: 
особливості, закони, 
функції  // С. Кость, Т. 
Липченко / Науковий 
вісник Львівського 
державного 
університету 



внутрішніх справ. 
Серія психологічна: 
збірник наукових 
праць / головний 
редактор Р. І. Благута. 
– Львів: ЛьвДУВС, 
2017. – Вип. 2. – 204 с. 
– С. 147-155. 
(http://www2.lvduvs.ed
u.ua/documents_pdf/vi
snyky/nvsp/02_2017/1
8.pdf)
Кость С.П. 
Спілкування у 
професійній 
діяльності педагога: 
особливості, закони, 
функції, стилі
Кость С.П. 
Міжкультурна 
комунікативна 
компетенція
здобувачів вищої 
освіти: особливості 
формування в процесі 
викладання іноземної 
мови / Юлія 
Задунайська, Світлана 
Кость // Науковий 
журнал «Молодий 
вчений», 2019, С. 286-
290 (Index Copernicus)
Кость С.П. Програма 
педагогічної 
(асистентської) 
практики здобувачів 
вищої освіти другого 
(магістерського) рівня 
та методичні вказівки 
/ С. Кость, Н. 
Мачинська. – Львів : 
Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка, 2019. –  
26 с.
Кость С.П. 
Акмеологічні засади 
формування 
міжкультурної 
комунікативної 
компетенції 
здобувачів вищої 
педагогічної освіти в 
процесі викладання 
іноземної мови / Юлія 
Задунайська, Світлана 
Кость // Професійна 
педагогічна освіта в 
акмеологічному 
вимірі: рефлексія 
освітніх трендів і 
стандартів 
забезпечення якості : 
монографія / 
[Василенко І.Я., 
Василенко Л.П., 
Деркач Ю.Я. та ін.] ; за 
ред. Н.І. Мачинської. 
– Львів : ЛНУ ім. І 
Франка, 2020. – 178 с. 
– С. 76 – 87.
Кость С.П. 
Використання 
особистісно-
орієнтованого підходу 
у формуванні 
мовленнєвої 
компетентності дітей 
старшого дошкільного 
віку / С. Кость, Т. 



Сюсько // Науковий 
журнал «Молодий 
вчений», 2020, №8 
(84). С. 22-27 (Index 
Copernicus)

215745 Квас Олена 
Валеріївна

завідувач 
кафедри 
загальної 
педагогіки 
та 
педагогіки 
вищої 
школи, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
педагогічної 

освіти

Диплом 
магістра, 

"Класичний 
приватний 

університет", 
рік закінчення: 

2011, 
спеціальність: 

000009 
Управління 
навчальним 

закладом, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 001384, 

виданий 
26.10.2012, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 018066, 
виданий 

09.04.2003, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
002343, 
виданий 

21.10.2004, 
Атестат 

професора 
12ПP 009418, 

виданий 
03.04.2014

22 Психологія 
вищої школи

Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка, 
1998р,  психолог, 
викладач психології
«Класичний 
приватний 
університет» 
спеціальність: 
«Управління 
навчальним 
закладом» 
кваліфікація: керівник 
навчального закладу 
та його підрозділів; 
2011
ВНЗ «Український 
Католицький 
Університет». № 205-
0 від 11.10.2016р.
Виконання 
ліцензійних вимог 
пункт 30:
1)1.Квас Олена. 
Епістеми історії освіти 
та педагогіки. 
Рецензія на 
монографію: Микола 
Галів. Український 
історико-педагогічний 
наратив (середина 
ХІХ – кінець ХХ ст.): 
епістемологічні 
засади. Дрогобич: 
Посвіт, 2018. 620 с. – 
Східноєвропейський 
історичний вісник / 
[головний редактор В. 
Ільницький]. – 
Дрогобич: 
Видавничий дім 
«Гельветика», 2019. – 
Вип. 11. – С.245-247. 
http://eehb.dspu.edu.u
a/article/viewFile/1707
20/171897 Web of 
Science Core Collection
2)-Квас О.В. 
Проблема 
формування образу 
дитинства в 
соціально-
гуманітарних 
дослідженнях / О.В. 
Квас // Людинознавчі 
студії : збірник 
наукових праць 
Дрогобицького 
державного 
педагогічного 
університету імені 
Івана Франка. – 
Дрогобич : 
Видавничий відділ 
ДДПУ імені Івана 
Франка. – Випуск 
2/34. – 2016. – С. 90 – 
100. (11 c. / 0,5 д.а.) / 
IndexCopernicus.
-Квас О.В. Видова 
різноманітність музеїв 
України при 
навчальних закладах у 
контексті 
патріотичного 



виховання учнів 
початкової школи/ 
О.В. Квас, С.В. 
Волошин // 
Духовність 
особистості: 
методологія, теорія і 
практика : збірник 
наукових праць/ Гол. 
редактор Г.П. 
Шевченко. – Випуск 
1(76). – Сєвєродонецк: 
вид-во СНУ ім. В. 
Даля, 2017. – С. 40 – 
58. (18 c. / 1 д.а.) 
(співавторство 9 с. / 
0,5 д.а.) / 
IndexCopernicus
-Квас О.В. Проблема 
дослідження 
підтримки 
материнства і 
дитинства в 
українській виховній 
традиції / О.В. Квас // 
Молодь і ринок : 
Щомісячний науково-
педагогічний журнал. 
– №12 (167) листопад. 
– 2018. – С. 6 – 12. – 
0,7 д.а. 
IndexCopernicus
-Квас О. Вплив 
суспільства на виховні 
процеси дитини у 
дослідженнях та 
публікаціях С. Балея/ 
О.В. Квас, М.П. 
Подоляк // Молодь і 
ринок : Щомісячний 
науково-педагогічний 
журнал. – №6 (137) 
червень. – 2016. – С. 6 
– 12. – 0,5 д.а. 
(співавторство 4 с. / 
0,25 
д.а.)IndexCopernicus
- Квас О. 
Дитиноцентричні 
погляди та ідеї у 
педагогічній спадщині 
Августина Волошина/ 
О.В. Квас // Молодь і 
ринок : Щомісячний 
науково-педагогічний 
журнал. – №7 (162) 
липень. – 2018. – С. 12 
– 17. – 0,5 д.а. 
IndexCopernicus
-Квас О.В. 
Дитиноцентризм – 
педагогіка дитини як 
humanum (англ) / 
Олена Квас // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
педагогічна. – Випуск 
33.– 2019– .С. 71-80. – 
0,5 д.а. 
http://dx.doi.org/10.30
970/vpe.2018.33.9956
-Квас О.В. 
Формування 
патріотичної 
вихованості учнів 
початкової школи 
засобами музейної 
педагогіки/ О.В. Квас, 
С.В. Волошин // 
Молодь і ринок : 
Щомісячний науково-



педагогічний журнал. 
– №11 (166) листопад. 
– 2018. – С. 18 – 23. – 
0,5 д.а. (Index 
Copernicus)  
https://doi.org/10.2491
9/2308¬4634.2018.1518
12
-Квас О.В. Музейна 
педагогіка як 
інструмент 
розширення 
освітнього простору / 
Олена Квас, Іванна 
Земан //Молодь і 
ринок : Щомісячний 
науково-педагогічний 
журнал. – №5 (172) 
травень. – 2019. – С. 12 
– 17. – 0,5 д.а. (Index 
Copernicus). 
https://doi.org/10.2491
9/2308-
4634.2019.171183
-Квас О. Педагогічний 
потенціал сучасного 
танцювального 
мистецтва / О.В. Квас, 
М.М. Марушка // 
Молодь і ринок : 
Щомісячний науково-
педагогічний журнал. 
– № 12 (131) грудень. 
– 2015. – С. 6 – 9. (4 с. 
/ 0,4 д.а.) 
(співавторство 3 с. / 
0,25 д.а.)
-Квас О.В. Педагогічні 
умови формування 
здорової особистості 
дитини дошкільника у 
процесі взаємодії 
закладу дошкільної 
освіти і сім’ї / О.В. 
Квас, М.П. Шира 
//Молодь і ринок : 
Щомісячний науково-
педагогічний журнал. 
– №9 (164) вересень. – 
2018. – С. 6 – 12. – 0,5 
д.а.IndexCopernicus
3)-Квас О. Cімейне 
виховання в 
педагогічній думці 
Німеччини (1895 – 
1933 рр.): історико-
педагогічний аспект / 
Олена Валеріївна 
Квас, Мар’яна 
Ігорівна Клим. – 
Дрогобич : 
Видавничий відділ 
Дрогобицького 
державного 
педагогічного 
університету імені 
Івана Франка, 2015. – 
185 с. – 6,5 авт.арк.
-Квас О. Теорія і 
практика духовно-
морального 
виховання 
старшокласників – 
вихованців 
інтернатних закладів 
засобами української 
етнопедагогіки/ 
Олена Валеріївна 
Квас, Світлана 
Миколаївна Волошин. 
– Дрогобич: 



Видавничий відділ 
Дрогобицького 
державного 
педагогічного 
університету імені 
Івана Франка, 2016. – 
200 с. – 7 авт.арк.
- Квас О. Патріотичне 
виховання учнів 
початкової школи 
засобами музейної 
педагогіки : методичні 
рекомендації (на 
допомогу вчителеві 
початкової школи) / 
Олена Квас, Сузанна 
Волошин. – Дрогобич 
: Редакційно-
видавничий відділ 
Дрогобицького 
державного 
педагогічного 
університету імені 
Івана Франка, 2019. – 
82 с.
-Kvas O. Child-centrism 
in the context of 
modern pedagogical 
theory and practice. 
Methodological culture 
of an educator: history 
and modernity: 
collective monograph / 
O. Kvas, O. 
Nevmerzhytska, M. 
Pahuta, I. Stashevska. 
Lviv-Toruń: Liha-Pres, 
2019. Pp. 1–25. DOI:  
https://doi.org/10.3605
9/978-966-397-130-
8/1-24
-Квас О.В. 
Ідентичність 
особистості як основа 
психічного здоров’я / 
О.В. Квас, Н.В.Скотна 
[Монографія] – 
Human health:realities 
and prospects. 
Monographic series. 
Volume 1. “Promoting 
healthy lifestyle“, edited 
by Nadiya Skotna, 
Drohobych, 2016. – 352 
p. – P. 215-221 ( 6с. / 
0,5 д.а.) (співавторство 
3 с. / 0,25 д.а.)
4)Підготувала 8 
кандидатів наук: 
1. Клим М.І. захист 
дисертації 21.05.2013, 
за спеціальністю 
13.00.01 – загальна 
педагогіка та історія 
педагогіки,тема 
дисертації «Сімейне 
виховання в 
педагогічній думці 
Німеччини(1895-
1933рр.)»диплом 
кандидата ДК № 
016133 від 10 жовтня 
2013 р.
2.Ярушак М. І.захист 
дисертації 24.06.2014 
р, за спеціальністю 
13.00.01 – загальна 
педагогіка та історія 
педагогіки, тема 
дисертації 
«Вихованнядівчинки 



в українській родині 
засобами 
етнопедагогіки (друга 
половина ХІХ – поч. 
ХХ ст.)», диплом 
кандидата ДК № 
024336 від 23 вересня 
2014 р.
3. Волошин С.М. 
захист дисертації 
4.03.2015 р, за 
спеціальністю 
13.00.07 – теорія та 
методика виховання, 
тема дисертації 
«Духовно-моральне 
виховання 
старшокласників-
вихованців 
інтернатних закладів 
засобами української 
етнопедагогіки», 
диплом кандидата ДК 
№ 027576 від 20 
квітня 2015 р.
4. Айзенбарт М.М. 
захист дисертації 
4.03.2015 р, за 
спеціальністю 
13.00.08 – дошкільна 
педагогіка, тема 
дисертації 
«Формування 
соціально-
комунікативної 
компетенції дітей 
старшого дошкільного 
віку в процесі ігрової 
діяльності», диплом 
кандидатаДК № 
036781 від 1 липня 
2016 р.
5. Вовк Л.М.захист 
дисертації 23.05.2017 
р, за 
спеціальністю13.00.07 
– теорія та методика 
виховання, тема 
дисертації 
«Педагогічні умови 
формування гендерної 
культури молодших 
школярів у 
навчально-виховній 
діяльності початкової 
школи», диплом 
кандидатаДК № 
044774 від 11 жовтня 
2017 р.
6. Подоляк М.В.захист 
дисертації 30.05.2017 
р, за 
спеціальністю13.00.01 
– загальна педагогіка 
та історія педагогіки, 
тема дисертації 
«Феномен дитинства у 
педагогічній 
концепції Степана 
Балея», диплом 
кандидата ДК № 
044704 від 11 жовтня 
2017 р.
7. Бриль Ю.О. захист 
дисертації 30.10.2018 
р, за 
спеціальністю13.00.01 
– загальна педагогіка 
та історія педагогіки, 
тема дисертації 
«Розвиток 



документознавчої 
освіти в Україні у 
контексті 
євроінтеграційних 
процесів (кінець ХХ – 
початок ХХІ 
століття)», диплом 
кандидата ДК № 
050242 від 18 грудня 
2018 р.
8. Волошин С.В. 
захист дисертації 
26.02.2019 р, за 
спеціальністю 
13.00.07 – теорія та 
методика виховання, 
тема дисертації 
«Патріотичне 
виховання учнів 
початкової школи 
засобами музейної 
педагогіки», диплом 
кандидата ДК № 
052250 від 23 квітня 
2019 р.
7)Експерт для 
проведення 
акредитацій освітніх 
програм зі 
спеціальності 011 - 
Освітні, педагогічні 
науки, 012 - 
Дошкільна освіта 
(Затверджено 
Національним 
агентством із 
забезпечення якості 
вищої освіти наказ від 
23.12.2019р.)
8)Виконання функцій 
члена редакційної 
колегії наукового 
видання, включеного 
до переліку наукових 
фахових видань 
«Медична освіта» 
ДВНЗ 
«Тернопільський 
державний медичний 
університет імені І.Я. 
Горбачевського МОЗ 
України» та 
«Актуальні питання 
гуманітарних 
наук:міжвузівський 
збірник наукових 
праць молодих вчених 
Дрогобицького 
державного 
педагогічного 
університету імені 
Івана Франка».
10)2017/2018 н. р. 
заступник декана з 
наукової роботи 
філософського 
факультету 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка. 
з 1.09.2018 р. 
завідувач кафедри 
загальної педагогіки 
та педагогіки вищої 
школи Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка.
11)Членство у 
спеціалізованій вченій 



раді Д 36.053.01 у 
Дрогобицькому 
державному 
педагогічному 
університеті імені 
Івана Франка за 
спеціальностями:13.00
.01 – загальна 
педагогіка та історія 
педагогіки
Членство у 
спеціалізованої вченої 
ради К35.052.25 у 
Національному 
університеті 
«Львівська 
політехніка» за 
спеціальностями:13.00
.01 – загальна 
педагогіка та історія 
педагогіки, 13.00.04 – 
теорія та методика 
професійної освіти.
Виконання роботи 
офіційного опонента 
на дисертацію 
Федчишин Надії 
Орестівни “Розвиток 
ідей гербартіанської 
педагогіки в теорії і 
практиці 
німецькомовних країн 
(друга половина ХІХ – 
ХХ ст.)”,подану на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
педагогічних наук за 
спеціальністю 13.00.01 
–загальна педагогіка 
та історія педагогіки. 
Захист 2017 р.
Виконання роботи 
офіційного опонента 
на дисертацію 
Пантюк Тетяни 
Ігорівни “ Суспільно-
педагогічні 
детермінанти 
підготовки дітей до 
школи в Україні: 
теорія і практика 
(1945 – 2017 рр.).”, 
подану на здобуття 
наукового ступеня 
доктора педагогічних 
наук за спеціальністю 
13.00.01 – загальна 
педагогіка та історія 
педагогіки, 01 Освіта / 
Педагогіка. Захист 
2018 р.
Виконання роботи 
офіційного опонента 
на дисертацію Бобели 
Світлани Іванівни “ 
Соціальне виховання 
учнівської молоді у 
педагогічній спадщині 
Августина Волошина 
”, подану на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата 
педагогічних наук за 
спеціальністю 13.00.01 
– загальна педагогіка 
та історія педагогіки. 
Захист 2018 р.
Виконання роботи 
офіційного опонента 
на дисертацію Яців 
Оксани Ігорівни 



«Педагогічні ідеї та 
культурно-
просвітницька 
діяльність Миколи 
Шлемкевича (1894–
1966 рр.)», подану на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
педагогічних наук за 
спеціальністю 13.00.01 
– загальна педагогіка 
та історія педагогіки, 
01 Освіта / Педагогіка. 
Захист 2019 р.
Виконання роботи 
офіційного опонента 
на дисертацію 
Стинської Вікторії 
Володимирівни 
«Теорія і практика 
соціально-
педагогічної 
підтримки 
материнства і 
дитинства в Україні 
(ХХ – початок ХХІ 
ст.)» .)», подану на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
педагогічних наук за 
спеціальністю 
13.00.05 – соціальна 
педагогіка. Захист 
2019 р. 
13)Квас О. 
Патріотичне 
виховання учнів 
початкової школи 
засобами музейної 
педагогіки : методичні 
рекомендації (на 
допомогу вчителеві 
початкової школи) / 
Олена Квас, Сузанна 
Волошин. – Дрогобич 
: Редакційно-
видавничий відділ 
Дрогобицького 
державного 
педагогічного 
університету імені 
Івана Франка, 2019. – 
82 с.
Квас О.В. Методика 
викладання 
дошкільної педагогіки 
: методичні 
рекомендації до 
семінарських занять 
[для фахівців другого 
(магістерського) рівня 
спеціальності8.010101 
«Дошкільна освіта»] / 
Олена Квас,Михайло 
Подоляк. – Дрогобич : 
Редакційно-
видавничий відділ 
Дрогобицького 
державного 
педагогічного 
університету імені 
Івана Франка, 2016. – 
54 с.
Квас О. В. Методичні 
матеріали до 
навчального курсу 
«Диференційна 
психологія» для 
студентів ІІ курсу 
денної форми 
навчання та ІІІ курсу 



заочної форми 
навчання / О. В. Квас, 
І. С. Горбаль, І. О. 
Лабаз. – Львів : 
Малий видавничий 
центр філософського 
факультету 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка, 2015. – 
24 с. – 0,8 д.а. (у 
співавторстві).
16)Дійсний член 
Всеукраїнського 
педагогічного 
товариства імені 
Григорія Ващенка.
17)22 роки практичної 
роботи за 
спеціальністю.

Kvas O. Child-centrism 
in the context of 
modern pedagogical 
theory and practice. 
Methodological culture 
of an educator: history 
and modernity: 
collective monograph / 
O. Kvas, O. 
Nevmerzhytska, M. 
Pahuta, I. Stashevska. 
Lviv-Toruń: Liha-Pres, 
2019. Pp. 1–25. DOI:  
https://doi.org/10.3605
9/978-966-397-130-
8/1-24
Квас О.В. Ідентичність 
особистості як основа 
психічного здоров’я / 
О.В. Квас, Н.В.Скотна 
[Монографія] – 
Human health:realities 
and prospects. 
Monographic series. 
Volume 1. “Promoting 
healthy lifestyle“, edited 
by Nadiya Skotna, 
Drohobych, 2016. – 352 
p. – P. 215-221 ( 6с. / 
0,5 д.а.) (співавторство 
3 с. / 0,25 д.а.)
Квас Олена. Епістеми 
історії освіти та 
педагогіки. Рецензія 
на монографію: 
Микола Галів. 
Український історико-
педагогічний наратив 
(середина ХІХ – 
кінець ХХ ст.): 
епістемологічні 
засади. Дрогобич: 
Посвіт, 2018. 620 с. – 
Східноєвропейський 
історичний вісник / 
[головний редактор В. 
Ільницький]. – 
Дрогобич: 
Видавничий дім 
«Гельветика», 2019. – 
Вип. 11. – С.245-247. 
http://eehb.dspu.edu.u
a/article/viewFile/1707
20/171897
Web of Science Core 
Collection
Квас О.В. Проблема 
формування образу 



дитинства в 
соціально-
гуманітарних 
дослідженнях / О.В. 
Квас // Людинознавчі 
студії : збірник 
наукових праць 
Дрогобицького 
державного 
педагогічного 
університету імені 
Івана Франка. – 
Дрогобич : 
Видавничий відділ 
ДДПУ імені Івана 
Франка. – Випуск 
2/34. – 2016. – С. 90 – 
100. (11 c. / 0,5 д.а.) / 
IndexCopernicus.
Квас О.В. Видова 
різноманітність музеїв 
України при 
навчальних закладах у 
контексті 
патріотичного 
виховання учнів 
початкової школи/ 
О.В. Квас, С.В. 
Волошин // 
Духовність 
особистості: 
методологія, теорія і 
практика : збірник 
наукових праць/ Гол. 
редактор Г.П. 
Шевченко. – Випуск 
1(76). – Сєвєродонецк: 
вид-во СНУ ім. В. 
Даля, 2017. – С. 40 – 
58. (18 c. / 1 д.а.) 
(співавторство 9 с. / 
0,5 д.а.) / 
IndexCopernicus
Квас О.В. Проблема 
дослідження 
підтримки 
материнства і 
дитинства в 
українській виховній 
традиції / О.В. Квас // 
Молодь і ринок : 
Щомісячний науково-
педагогічний журнал. 
– №12 (167) листопад. 
– 2018. – С. 6 – 12. – 
0,7 д.а. 
IndexCopernicus
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Кам’янець-
Подільський 
національний 
університет імені 
Івана Огієнка
кафедра теорії та 
методик початкової 
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Довідка №55/20 від 
15.06.2020 р.
Відповідність 
ліцензійних умов 
пункту 30:
2) - Крохмальна Г. 
Літературознавчі 
терміни вченого — 
складова 
терміносистеми його 



ідіостилю / Галина 
Крохмальна // Вісник 
Нац. ун-ту «Львівська 
політехніка». Серія 
«Проблеми 
української 
термінології» – 2010. 
– № 675. – С. 131–135.
- Крохмальна Г. 
Термінна лексика в 
навчальному процесі/ 
Галина Крохмальна// 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
філологічна.  2010. 
Випуск 50. – С.423-
428.
- Крохмальна Г. До 
питання еволюції 
української 
літературознавчої 
терміносистеми. / 
Галина Крохмальна // 
Вісник Нац. ун-ту 
«Львівська 
політехніка». Серія 
«Проблеми 
української 
термінології» – 2011. - 
№709. – С. 84-87.
- Крохмальна Г. 
Явище експлікації 
терміна в 
літературознавчому 
тексті ( на матеріалі 
статті І.Денисюка) / 
Галина Крохмальна // 
Вісник Нац. ун-ту 
«Львівська 
політехніка». Серія 
«Проблеми 
української 
термінології» –2012. - 
№733. С. 193-195.
- Крохмальна Г. 
Специфіка 
літературного терміна 
у структурі наукового 
тексту (на матеріалі 
праць Івана 
Денисюка) / Галина 
Крохмальна // Вісник 
Нац. ун-ту «Львівська 
політехніка». Серія 
«Проблеми 
української 
термінології» ––2013. 
- №765. С. 94-98.
- Крохмальна Г. І. 
Особливості фіксації 
літературознавчих 
термінів у фаховому 
словнику // 
Термінологічний 
вісник / Зб. наук. пр. : 
У 2-х ч. – К. : Ін-т укр. 
мови НАН України, 
2015.  – Вип. 3 (2).  – 
С. 81–86.
- Крохмальна Галина. 
Термінологічна 
компетентність 
майбутніх учителів 
початкової школи: 
сучасний стан та 
шляхи вдосконалення 
/ Г. Крохмальна // 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
педагогічна. 2016 р.  
С.110-117.



- Крохмальна Г. 
Лекція як 
функціональний 
елемент сучасної 
науково-педагогічної 
комунікації (вимоги, 
особливості і 
перспективи) //  
Вісник педагогічний / 
Г. Крохмальна // 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
педагогічна. 2018 р.  
С.126-134.
- Крохмальна Галина 
Окремі аспекти 
ідіостилю у 
художньому та 
науковому текстах // 
Наукові записки 
Вінницького 
державного 
педагогічного 
університету імені 
Михайла 
Коцюбинського. 
Серія: Філологія 
(мовознавство) : 
збірник наукових 
праць. Вінниця, 2019. 
Вип. 28. С.31-38.
- Крохмальна Галина 
До проблеми 
функціонування 
концептів явища 
“якість освіти” в 
умовах 
інформаційного 
суспільства / 
Крохмальна Галина, 
Крохмальний Роман 
// Вісник Львівського 
університету. Серія 
педагогічна. 2019. 
Випуск 34. С. 116–126.
3)- Крохмальна 
Галина Сучасна 
українська 
літературна мова: 
навчально-
методичний посібник 
для студентів 
Педагогічного 
коледжу/Галина 
Крохмальна. – 
Львів:ЛНУ імені Івана 
Франка, 2012. – 244с.
- Крохмальна Галина 
Українська мова 
професійного 
спрямування: Навч-
метод. посібник для 
студентів 
Педагогічного 
коледжу/Галина 
Крохмальна. – Львів: 
ЛНУ імені 
ІванаФранка, 2013. – 
130с.
- Стахів М.О. 
Крохмальна Г.І. 
Сучасна українська 
літературна мова з 
практикумом – Львів : 
навч. посібник / 
М.О.Стахів, Г.І. 
Крохмальна. – ЛНУ 
імені Івана Франка, 
2015. – 456с.
- Крохмальна Г. І. 
Педагогічна 



комунікація як 
навчальна 
дисципліна: 
аналітичні та 
прагматичні виміри // 
Актуальні проблеми 
педагогічної освіти : 
колективна 
монографія / 
[Олійник М.І., 
Мачинська Н.І., 
Войтович А.Ю. та ін], 
за ред. Н. Мачинської. 
Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2018. 
С.112-125.
10) З 2016 - до цього 
часу – секретар Вченої 
ради факультету 
педагогічної освіти 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка.
14)У 2018 р. -  
керівництво 
студенткою Сидорець 
С.А., яка зайняла ІІІ 
місце у XVІІІ 
Міжнародному 
конкурсі з української 
мови імені Петра 
Яцика. 
15) - Крохмальна Г. 
Екстрагалузеві 
терміни в 
літературознавчих 
текстах. / Г. 
Крохмальна // 
Проблеми української 
термінології: зб. наук. 
праць учасників ХIV 
Міжнар. наук. конф. 
«Словосвіт 2016». 
Львів, 2016. С.84-87.
- Крохмальна Г. І. 
Загальнонаукові 
терміни у 
літературознавчому 
тексті / Г. І. 
Крохмальна // 
Молодий вчений. — 
2017. — №7. С. 203-
206
- Крохмальна Г. І. 
Розвиток наукового 
мовлення молодших 
школярів / Г. І. 
Крохмальна, С. О. 
Тютіна // Молодий 
вчений. — 2017. — 
№12.
- Крохмальна Г. І. 
Термінологічна 
компетентність 
педагога в умовах 
Нової української 
школи // Г.І. 
Крохмальна / 
Актуальні проблеми 
наступності 
дошкільної і 
початкової освіти : 
збірник матеріалів ІV 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції / 
Кам’янець-
Подільський 
національний 
університет імені 



Івана Огієнка, 
кафедра теорії та 
методики дошкільної 
освіти ; [відпов. секр. 
К. І. Демчик]. Київ : 
Міленіум, 2018. 290 с. 
С. 117-122.
- Крохмальна Г. Деякі 
аспекти мовної 
особистості вченого / 
Г.І. Крохмальна // У 
вимірах слова : 
Збірник наукових 
праць на пошану 
професора Ірини 
Кочан / упоряд. 
Олександра Антонів, 
Оксана Туркевич, 
Іванна Фецко. – 
Дрогобич.: «Посвіт», 
2019.  – С. 458-470.
17) 17 років.

Крохмальна Г.І., 
Сучасна українська 
літературна мова з 
практикумом. Львів : 
навч. посібник / М.О. 
Стахів, Г.І. 
Крохмальна. – ЛНУ 
імені Івана Франка, 
2015. – 456 с.
Крохмальна Г. І. 
Розвиток наукового 
мовлення молодших 
школярів / Г. І. 
Крохмальна, С. О. 
Тютіна // Молодий 
вчений. — 2017. — 
№12. – С. 395-398.
Крохмальна Г. І. 
Психолого-
педагогічні засади 
роботи над 
збагаченням 
лексичного запасу 
молодших школярів 
на уроці української 
мови / Г. І. 
Крохмальна, Х. Т. 
Герич // Молодий 
вчений. — 2018. — 
№10. С. 70-73.
Крохмальна Г. Лекція 
як функціональний 
елемент сучасної 
науково-педагогічної 
комунікації (вимоги, 
особливості і 
перспективи) // 
Вісник педагогічний / 
Г. Крохмальна // 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
педагогічна. 2018 р.  
С.126-134.
Крохмальна Галина 
Окремі аспекти 
ідіостилю у 
художньому та 
науковому текстах // 
Наукові записки 
Вінницького 
державного 
педагогічного 
університету імені 
Михайла 
Коцюбинського. 
Серія: Філологія 
(мовознавство) : 
збірник наукових 



праць. Вінниця, 2019. 
Вип. 28. С.31-38.
Крохмальна Галина 
До проблеми 
функціонування 
концептів явища 
“якість освіти” в 
умовах 
інформаційного 
суспільства / 
Крохмальна Галина, 
Крохмальний Роман 
// Вісник Львівського 
університету. Серія 
педагогічна. 2019. 
Випуск 34. С. 116–126. 
 
 

153588 Стахів Марія 
Олексіївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
педагогічної 

освіти

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

ордена Леніна 
державний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

1978, 
спеціальність:  

, Диплом 
кандидата наук 

ДK 018015, 
виданий 

12.03.2003, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
043214, 
виданий 

30.06.2015

10 Освітологія Львівський 
державний 
університет імені 
Івана Франка, 1978, 
спеціальність: 
«Українська мова та 
література»,
кваліфікація: філолог, 
викладач української 
мови та літератури
ДВНЗ 
«Прикарпатський 
національний 
університет імені 
Василя Стефаника», 
кафедра педагогіки 
початкової освіти, 
«Особливості 
організації та 
впровадження 
інноваційних 
технологій  в 
навчальний процес 
ЗВО» Довідка №01-
151031709 від 
15.05.2017р.
Виконання пункту 30 
Ліцензійних умов:
2)-Стахів М. 
«Шевченкове слово як 
засіб виховання нової 
генерації педагогів» / 
М.Стахів // Вісник 
Черкаського 
університету. Серія 
«Педагогічні наук». – 
2015. – № 3 (336). – С. 
7-12. Фахове видання.
- Стахів М.О. 
Соціокультурна 
мобільність як 
складова професійної 
компетентності 
педагога / М.Стахів // 
Молодий вчений. – 
2017. – № 3. – С. 474-
479.
-Стахів М.О. 
Формування 
виховного ідеалу у 
системі . У кождного із 
вас свій показник – ви 
його позначали 
цифрою. Тепер 
необхідно підтвердити 
прикладами.науково-
педагогічного діалогу 
академіка Н.Г. 
Ничкало та доктора 
педагогічних наук 
Л.М. Єршової / М. 
Якубовська, М. Стахів 



//  Інноваційна 
педагогіка, 2019 – № 
17. Т. 1. – С. 195-198. 
Фахове видання.
-Стахів М.О. Система 
концентрації як 
основа мозкової атаки 
у дискурсі 
педагогічної школи 
академіка Н.Г. 
Ничкало / М. 
Якубовська , М. Стахів 
//  Педагогіка 
формування творчої 
особистості у вищій і 
загальноосвітній 
школах, 2019. – № 66. 
Т. 2. – С. 181-185. 
Фахове видання.
- Стахів М.О. Дискурс 
практики життя і 
системи 
компетентнісного 
підходу у практиці 
особистісно 
зорієнтованої освіти 
сучасності / М 
.Якубовська, М. Стахів 
//  Науковий часопис 
Національного 
педагогічного 
університету імені 
М.Драгоманова. – 
Серія 5. Педагогічні 
науки. Реалії та 
перспективи. – 2020. 
– № 71. – С. 286-289. 
Фахове видання
-Традиції Івана 
Федоровича у 
сучасному духовному 
просторі: традиції 
творення українських 
підручників / 
М.Якубовська, 
М.Стахів // Молодь і 
ринок. – 2019. – 11 
(178). – С. 47-53. 
Фахове видання.
3)- Філософія освіти і 
педагогіка: цінності 
культури. 
Комунікативний 
етикет: Україна. 
Великобританія. 
Німеччина. Франція. 
Іспанія: Навч. посіб. / 
за ред Черепанової 
С.О. – Л., 2007.– 392 с. 
– С.56-110.
- Стахів М.О. 
Український 
комунікативний 
етикет: Навч.-метод. 
посіб.– К.: Знання, 
2008.–245с.
 -Стахів М.О., Сучасна 
українська 
літературна мова з 
практикумом. Львів : 
навч. посібник / М.О. 
Стахів, Г.І. 
Крохмальна. – ЛНУ 
імені Івана Франка, 
2015. – 456 с.
-Підготовка вчителя-
філолога у 
педагогічному ВНЗ: 
монографія / за ред. 
В. Мельничайка, Л. 
Струганець: Тернопіль 



: Осадца Ю.Б. ; 2017. – 
420 с. – С. 150-167.
-Актуальні проблеми 
педагогічної освіти: 
соціокультурний 
вимір: колективна 
монографія / 
[Олійник М.І., 
Мачинська Н.І., 
Войтович А.Ю. та ін.], 
за ред. Н. Мачинської. 
– Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2018. – 
352 с. – С. – 73 – 98.
14)Руслана Фарима, 
учасниця ІІ туру 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт у 
2019/2010 н.р. зі 
спеціальності 
«Початкова освіта», 
відзначена дипломом 
ІІІ ступеня за 
предствлену наукову 
роботу «Використання 
технік формувального 
оцінювання під час 
проведення 
навчальних занять у 
закладах початкової 
освіти». Науковий 
керівник і 
консультант доц. 
Стахів М.О.
15) 1. Стахів М. 
Українська 
етнопедагогіка у 
контексті розвитку 
сучасної педагогічної 
науки і практики // 
Четвертий 
Всеукраїнський 
педагогічний конгрес. 
Збірник наукових 
праць конгресу. Львів: 
Сполом, 2014. – 668с. 
– С. 319–327.
2. Стахів М. 
Виховання нової 
генерації педагогів 
засобами поетичного 
слова Тараса 
Шевченка "Апостол 
правди і науки" : 
матеріали наукової 
конференції, 
присвяченої 200-
річчю від дня 
народження Тараса 
Шевченка. - Львів: 
Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка, 2015. - 
С. 532 - 538.
3. Художнє слово як 
засіб формування 
юного громадянина // 
Учитель початкової 
школи. – 2018. – № 8. 
– С. 20-22
4. Стахів М., Нос Л., 
Деркач Ю. 
Порівняльний аналіз 
професійного 
розвитку вчителів 
загальноосвітніх шкіл 
в Україні та Канаді / 
Марія Стахів, Любов 
Нос, Юлія Деркач / 



Nowoczesna edukacja : 
filozofia, innowacja, 
doswiadczenie. – №1. – 
Lodz : Wyzsza Szkola 
Informatyki i 
Umiejetnosci, 2015. – 
С. 110–112. 
5. Неформальна 
педагогічна освіта: 
проблеми і здобутки / 
Матеріали звітних 
наукових конференцій 
факультету 
педагогічної освіти. – 
Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2020. – 
Вип. 5. – 195 с. – С. 39-
42.
17)42 роки 1 місяць

Стахів М.О. 
Соціокультурна 
мобільність як 
складова професійної 
компетентності 
педагога // Молодий 
вчений. — 2017. — № 
3. – С. 474-479.
Стахів М.О. 
«Sociocultural 
Сomponent of 
Teachers’ Professional 
Competence» // 
Journal of Vasyl 
Stefanyk Precarpathian 
National University. 
Scientific Edition: 
Series of Social and 
Human Sciences» (Vol. 
4, No. 1 (2017). – р. 84-
89.
Стахів М., Якубовська 
М. Модель емоційної 
регуляції у системі 
проєктно-
організованого 
навчання: 
культурологічний 
аспект / Європейська 
проєктна культура в 
Україні: стан, 
проблеми, 
перспективи: Збірник 
матеріалів 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
(Запоріжжя, 29-30 
травня 2020 р.) / За 
ред. О. Гури, В. 
Меняйла. – 
Запоріжжя: 
Видавничий дім 
«Гельветика»Ю 2020. 
– 216с. – С. 207-211.

108558 Деркач Юлія 
Ярославівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
педагогічної 

освіти

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 
030502 Мова 
та лiтература 
(англійська)

7 Методика 
виховної 
роботи зі 
студентами

Стажування: 
Національний 
університет 
«Львівська 
політехніка», Довідка 
№859 від 09.01.2019 
року.
Львівський 
національний 
університет ім. 
І.Франка, 2004. 
Спеціальність: “Мова 
та література 
(англійська); 



кваліфікація: філолог. 
Викладач англійської і 
німецької мов та 
літератури.
Виконання пункту 30 
Ліцензійних умов:
1)Derkach Yuliya. 
Tolerance of 
uncertainty as a 
component of the 
process of life-creation 
of future educators. / 
Halian Ihor, Machynska 
Natalia, Lozynska 
Svitlana, Nos Liubov, 
Derkach Yuliya, Prots 
Marta, Popovych Ihor. / 
Revista Inclusiones Vol: 
Volumen 7 / Número 
Especial / Julio – 
Septiembre, 2020, Р. 
512-528  (Web of 
Science)
2)- Деркач 
Ю.Я.Інтегративний 
підхід до методів 
навчання іноземних 
мов у вищих 
навчальних 
заклада/Ю.Я.Деркач/
/Вища освіта України 
у контексті інтеграції 
до європейського 
простору : наук. зб. –
2016. –том 68. –С.81-
91.  (фахове видання 
України)
- Деркач Ю.Я. 
Практичні аспекти 
підготовки учителів 
початкової школи до 
використання 
активних методів 
навчання у 
професійній 
діяльності// Вісник 
Львівського 
університету: Серія 
педагогічна, вип. 31 
(2016). .  (фахове 
видання України)
- Yuliya Derkach. 
Education as a Genuine 
Social and Personal 
Value /Machynska 
Nataliya, Derkach 
Yuliya//Journal of 
Vasyl Stefanyk 
Precarpathian National 
University – Volume 3/ 
Number 2 – 3. –  Ivano 
–Frankivsk: Series of 
Social and Human 
Sciences, 2016. – C. 15-
21. (фахове видання 
України)
- Ю. Я. Деркач. 
Професійне 
вигорання педагогів – 
теоретико-
практичний аспект 
/Ю.Я. Деркач, Н.І. 
Мачинська// 
Неперервна 
професійна освіта: 
теорія і практика, 
2019. - № 2 (59). – 
С.28-35.  (фахове 
видання України)
- Yuliya 
Derkach.Formations of 



readiness of the 
primary school teacher 
for professional 
development in the 
contex of vocational 
training/ Y.Derkach, 
N.Machynska// Вісник 
Львівського 
університету.Серія 
педагогічна.2019.Випу
ск 34.С.139–147 Visnyk 
of Lviv University. 
Series Pedagogics. 
2019. Issue 34. P. 139–
147 (фахове видання 
України)
- Yuliya Derkach.Types 
and forms of 
professional 
development of a 
preschool techer in in-
service 
training/Деркач Ю.Я.,  
Мачинська 
Н.І,.Панькевич 
Ю.В//Неперервна 
професійна освіта: 
теорія і практика, 
2020. - № 2 (63). – 
С.72-77.(фахове 
видання України)
- Деркач 
Ю.Я.Особливості 
методів естетичного 
виховання майбутніх 
учителів початкової 
школи під час 
вивчення іноземних 
мов/Ю.Я. Деркач// 
Психолого-
педагогічні проблеми 
сільської школи: наук. 
зб. –2015. –вип.53. – 
С.102-109. .  (фахове 
видання України)
3) Деркач Ю. Я., 
Задунайська Ю. В. 
Навчальний посібник 
з граматики 
англійської мови. 
Теорія і практика / Ю. 
Я. Деркач, Ю. В. 
Задунайська. – Львів : 
Сполом, 2017. – 108 с.
15) - Yuliya Derkach. 
Spiritual and Moral 
Culture as the 
Component of the 
Professional Culture of 
Teacher. Pedagogical 
Studies, Social, 
educational and art 
problems,Volume26,Wy
davnictwo 
Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego, 
Kielce,Poland. ( Index 
Copernicus)
- Деркач Ю.Я. / Юлія 
Деркач // Вивчення 
іноземної мови : 
психолого-
педагогічний аспект. 
Матеріали звітних 
наукових конференцій 
факультету 
педагогічної освіти. – 
Львів: ЛНУ імені Івана 
Франка, 2016. – Вип.2.
-  Деркач Ю.Я. 
Підвищення рівня 



якості початкової 
освіти шляхом 
використання 
нетрадиційних форм 
навчання / 
Ю.Деркач,С.Тютіна – 
Міжвузівська науково-
практична 
конференція 
«Підготовка вчителя 
нової української 
школи: проблеми та 
шляхи їх вирішення», 
м. Хмельницький, 28 
лютого, 2017 р.
-  Деркач Ю.Я. 
Використання 
інтернет ресурсів для 
вивчення іноземної 
мови студентами 
ВНЗ/  Ю.Я. Деркач// 
Актуальні проблеми 
початкової освіти та 
інклюзивного 
навчання: Збірник тез 
ІІІ Міжнародної 
науково-практичної 
конференції 3-4 
травня 2018 р. . -  
Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2018 . – 
С. 20-22
- Деркач 
Ю.Я.Особливості 
формування змісту 
естетичного 
вихованнястудентів /  
Ю.Деркач // 
Матеріали 
Всеукраїнської 
інтрнет-конференції 
«Розвиток вищої 
освіти в Україні: 
виклики ХХІ 
століття». – Івано-
Франківськ, 7 
березня,2019.
- Вульчин М.Б., 
Пикулицька З.С., 
Деркач Ю.Я.  
Використання засобів 
наочності у процесі 
інтегрованого 
навчання на уроках у 
початковій школі / 
М.Б. Вульчин, З.С. 
Пикулицька, Ю.Я. 
Деркач // Науковий 
журнал «Молодий 
вчений». –  № 6 (70) – 
Львів, червень 
2019.С.76-80. 
- Деркач Ю.Я. 
Тестування як 
ефективний засіб 
поточного контролю 
на уроках іноземної 
мови / Ю. Я. Деркач , 
Т. В. Романів, // 
Науковий журнал 
«Молодий вчений» – 
2018. − № 9(61) – С. 
400−402. . 
(Міжнародні 
наукометричні бази: 
Index Copernicus, 
РИНЦ, Scholar Google,   
CiteFactor, OAJI, 
Research Bible) 
- Деркач Ю. Я., Біб О. 
С. Формування 



навичок читання 
англійською мовою з 
використанням 
наочності у 
початковій школі / Ю. 
Я. Деркач, О. С. Біб // 
Молодий вчений. – 
2018. – Вип. 9 (61). – 
С. 27-31. 
- Деркач Ю.Я., Баран 
У.А. Самоконтроль у 
навчанні англійської 
мови в учнів 
початкової школи з 
використанням 
комп’ютерного 
тестування  / Ю.Я. 
Деркач,У.А Баран// 
Науковий журнал 
"Молодий вчений" - 
2018 - № 9(61)   
17)21 рік.

Деркач Ю. Я., 
Задунайська Ю. В. 
Навчальний посібник 
з граматики 
англійської мови. 
Теорія і практика / Ю. 
Я. Деркач, Ю. В. 
Задунайська. – Львів : 
Сполом, 2017. – 108с.
Деркач Ю.Я. 
Актуальні проблеми 
педагогічної освіти: 
соціокультурний 
вимір: колективна 
монографія  / [ 
Олійник М.І., 
Мачинська Н.І., 
Войтович А.Ю. та ін. ], 
за ред. Н. Мачинської 
. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2018. – 
С. 148- 165
  Деркач Ю.Я. , Нос. 
Л.С. Професійна 
педагогічна освіта в 
акмеологічному 
вимірі:рефлексія 
освітніх трендів і 
стандартів 
забезпечення 
якості:монографія / 
[Василенко І.Я., 
Василенко Л.П., 
Деокач Ю.Я.,та ін..] ; 
за ред. Н.І. 
Мачинської.- Львів : 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2020.  – С. 39- 
53
 Yuliya Derkach. 
Spiritual and Moral 
Culture as the 
Component of the 
Professional Culture of 
Teacher. Pedagogical 
Studies, Social, 
educational and art 
problems,Volume26,Wy
davnictwo 
Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego, 
Kielce,Poland. ( Index 
Copernicus)
 Деркач 
Ю.Я.Інтегративний 
підхід до методів 
навчання іноземних 
мов у вищих 



навчальних 
заклада/Ю.Я.Деркач/
/Вища освіта України 
у контексті інтеграції 
до європейського 
простору : наук. зб. –
2016. –том 68. –С.81-
91.  (фахове видання 
України)
 Деркач Ю.Я. 
Практичні аспекти 
підготовки учителів 
початкової школи до 
використання 
активних методів 
навчання у 
професійній 
діяльності// Вісник 
Львівського 
університету: Серія 
педагогічна, вип. 31 
(2016). .  (фахове 
видання України)
 Yuliya Derkach. 
Education as a Genuine 
Social and Personal 
Value /Machynska 
Nataliya, Derkach 
Yuliya//Journal of 
Vasyl Stefanyk 
Precarpathian National 
University – Volume 3/ 
Number 2 – 3. –  Ivano 
–Frankivsk: Series of 
Social and Human 
Sciences, 2016. – C. 15-
21. (фахове видання 
України)
 Ю. Я. Деркач. 
Професійне 
вигорання педагогів – 
теоретико-
практичний аспект 
/Ю.Я. Деркач, Н.І. 
Мачинська// 
Неперервна 
професійна освіта: 
теорія і практика, 
2019. - № 2 (59). – 
С.28-35.  (фахове 
видання України)
 Yuliya 
Derkach.Formations of 
readiness of the 
primary school teacher 
for professional 
development in the 
contex of vocational 
training/ Y.Derkach, 
N.Machynska // Вісник 
Львівського 
університету.Серія 
педагогічна. 2019. 
Випуск 34. С.139–147 
Visnyk of Lviv 
University. Series 
Pedagogics. 2019. Issue 
34. P. 139–147 (фахове 
видання України)
 Yuliya Derkach.Types 
and forms of 
professional 
development of a 
preschool techer in in-
service 
training/Деркач Ю.Я.,  
Мачинська 
Н.І,.Панькевич Ю.В // 
Неперервна 
професійна освіта: 
теорія і практика, 



2020. - № 2 (63). – 
С.72-77.(фахове 
видання України)
 Derkach Yuliya. 
Tolerance of 
uncertainty as a 
component of the 
process of life-creation 
of future educators. / 
Halian Ihor, Machynska 
Natalia, Lozynska 
Svitlana, Nos Liubov, 
Derkach Yuliya, Prots 
Marta, Popovych Ihor. / 
Revista Inclusiones Vol: 
Volumen 7 / Número 
Especial / Julio – 
Septiembre, 2020, Р. 
512-528  (Web of 
Science)

215745 Квас Олена 
Валеріївна

завідувач 
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загальної 
педагогіки 
та 
педагогіки 
вищої 
школи, 
Основне 
місце 
роботи
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рік закінчення: 

2011, 
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Диплом 
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26.10.2012, 
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22 Актуальні 
проблеми 
дошкільної 
освіти

Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка, 
1998р,  психолог, 
викладач психології
«Класичний 
приватний 
університет» 
спеціальність: 
«Управління 
навчальним 
закладом» 
кваліфікація: керівник 
навчального закладу 
та його підрозділів; 
2011
ВНЗ «Український 
Католицький 
Університет». № 205-
0 від 11.10.2016р.
Виконання 
ліцензійних вимог 
пункт 30:
1)1.Квас Олена. 
Епістеми історії освіти 
та педагогіки. 
Рецензія на 
монографію: Микола 
Галів. Український 
історико-педагогічний 
наратив (середина 
ХІХ – кінець ХХ ст.): 
епістемологічні 
засади. Дрогобич: 
Посвіт, 2018. 620 с. – 
Східноєвропейський 
історичний вісник / 
[головний редактор В. 
Ільницький]. – 
Дрогобич: 
Видавничий дім 
«Гельветика», 2019. – 
Вип. 11. – С.245-247. 
http://eehb.dspu.edu.u
a/article/viewFile/1707
20/171897 Web of 
Science Core Collection
2)-Квас О.В. 
Проблема 
формування образу 
дитинства в 
соціально-
гуманітарних 
дослідженнях / О.В. 
Квас // Людинознавчі 
студії : збірник 
наукових праць 
Дрогобицького 
державного 



педагогічного 
університету імені 
Івана Франка. – 
Дрогобич : 
Видавничий відділ 
ДДПУ імені Івана 
Франка. – Випуск 
2/34. – 2016. – С. 90 – 
100. (11 c. / 0,5 д.а.) / 
IndexCopernicus.
-Квас О.В. Видова 
різноманітність музеїв 
України при 
навчальних закладах у 
контексті 
патріотичного 
виховання учнів 
початкової школи/ 
О.В. Квас, С.В. 
Волошин // 
Духовність 
особистості: 
методологія, теорія і 
практика : збірник 
наукових праць/ Гол. 
редактор Г.П. 
Шевченко. – Випуск 
1(76). – Сєвєродонецк: 
вид-во СНУ ім. В. 
Даля, 2017. – С. 40 – 
58. (18 c. / 1 д.а.) 
(співавторство 9 с. / 
0,5 д.а.) / 
IndexCopernicus
-Квас О.В. Проблема 
дослідження 
підтримки 
материнства і 
дитинства в 
українській виховній 
традиції / О.В. Квас // 
Молодь і ринок : 
Щомісячний науково-
педагогічний журнал. 
– №12 (167) листопад. 
– 2018. – С. 6 – 12. – 
0,7 д.а. 
IndexCopernicus
-Квас О. Вплив 
суспільства на виховні 
процеси дитини у 
дослідженнях та 
публікаціях С. Балея/ 
О.В. Квас, М.П. 
Подоляк // Молодь і 
ринок : Щомісячний 
науково-педагогічний 
журнал. – №6 (137) 
червень. – 2016. – С. 6 
– 12. – 0,5 д.а. 
(співавторство 4 с. / 
0,25 
д.а.)IndexCopernicus
- Квас О. 
Дитиноцентричні 
погляди та ідеї у 
педагогічній спадщині 
Августина Волошина/ 
О.В. Квас // Молодь і 
ринок : Щомісячний 
науково-педагогічний 
журнал. – №7 (162) 
липень. – 2018. – С. 12 
– 17. – 0,5 д.а. 
IndexCopernicus
-Квас О.В. 
Дитиноцентризм – 
педагогіка дитини як 
humanum (англ) / 
Олена Квас // Вісник 
Львівського 



університету. Серія 
педагогічна. – Випуск 
33.– 2019– .С. 71-80. – 
0,5 д.а. 
http://dx.doi.org/10.30
970/vpe.2018.33.9956
-Квас О.В. 
Формування 
патріотичної 
вихованості учнів 
початкової школи 
засобами музейної 
педагогіки/ О.В. Квас, 
С.В. Волошин // 
Молодь і ринок : 
Щомісячний науково-
педагогічний журнал. 
– №11 (166) листопад. 
– 2018. – С. 18 – 23. – 
0,5 д.а. (Index 
Copernicus)  
https://doi.org/10.2491
9/2308¬4634.2018.1518
12
-Квас О.В. Музейна 
педагогіка як 
інструмент 
розширення 
освітнього простору / 
Олена Квас, Іванна 
Земан //Молодь і 
ринок : Щомісячний 
науково-педагогічний 
журнал. – №5 (172) 
травень. – 2019. – С. 12 
– 17. – 0,5 д.а. (Index 
Copernicus). 
https://doi.org/10.2491
9/2308-
4634.2019.171183
-Квас О. Педагогічний 
потенціал сучасного 
танцювального 
мистецтва / О.В. Квас, 
М.М. Марушка // 
Молодь і ринок : 
Щомісячний науково-
педагогічний журнал. 
– № 12 (131) грудень. 
– 2015. – С. 6 – 9. (4 с. 
/ 0,4 д.а.) 
(співавторство 3 с. / 
0,25 д.а.)
-Квас О.В. Педагогічні 
умови формування 
здорової особистості 
дитини дошкільника у 
процесі взаємодії 
закладу дошкільної 
освіти і сім’ї / О.В. 
Квас, М.П. Шира 
//Молодь і ринок : 
Щомісячний науково-
педагогічний журнал. 
– №9 (164) вересень. – 
2018. – С. 6 – 12. – 0,5 
д.а.IndexCopernicus
3)-Квас О. Cімейне 
виховання в 
педагогічній думці 
Німеччини (1895 – 
1933 рр.): історико-
педагогічний аспект / 
Олена Валеріївна 
Квас, Мар’яна 
Ігорівна Клим. – 
Дрогобич : 
Видавничий відділ 
Дрогобицького 
державного 
педагогічного 



університету імені 
Івана Франка, 2015. – 
185 с. – 6,5 авт.арк.
-Квас О. Теорія і 
практика духовно-
морального 
виховання 
старшокласників – 
вихованців 
інтернатних закладів 
засобами української 
етнопедагогіки/ 
Олена Валеріївна 
Квас, Світлана 
Миколаївна Волошин. 
– Дрогобич: 
Видавничий відділ 
Дрогобицького 
державного 
педагогічного 
університету імені 
Івана Франка, 2016. – 
200 с. – 7 авт.арк.
- Квас О. Патріотичне 
виховання учнів 
початкової школи 
засобами музейної 
педагогіки : методичні 
рекомендації (на 
допомогу вчителеві 
початкової школи) / 
Олена Квас, Сузанна 
Волошин. – Дрогобич 
: Редакційно-
видавничий відділ 
Дрогобицького 
державного 
педагогічного 
університету імені 
Івана Франка, 2019. – 
82 с.
-Kvas O. Child-centrism 
in the context of 
modern pedagogical 
theory and practice. 
Methodological culture 
of an educator: history 
and modernity: 
collective monograph / 
O. Kvas, O. 
Nevmerzhytska, M. 
Pahuta, I. Stashevska. 
Lviv-Toruń: Liha-Pres, 
2019. Pp. 1–25. DOI:  
https://doi.org/10.3605
9/978-966-397-130-
8/1-24
-Квас О.В. 
Ідентичність 
особистості як основа 
психічного здоров’я / 
О.В. Квас, Н.В.Скотна 
[Монографія] – 
Human health:realities 
and prospects. 
Monographic series. 
Volume 1. “Promoting 
healthy lifestyle“, edited 
by Nadiya Skotna, 
Drohobych, 2016. – 352 
p. – P. 215-221 ( 6с. / 
0,5 д.а.) (співавторство 
3 с. / 0,25 д.а.)
4)Підготувала 8 
кандидатів наук: 
1. Клим М.І. захист 
дисертації 21.05.2013, 
за спеціальністю 
13.00.01 – загальна 
педагогіка та історія 
педагогіки,тема 



дисертації «Сімейне 
виховання в 
педагогічній думці 
Німеччини(1895-
1933рр.)»диплом 
кандидата ДК № 
016133 від 10 жовтня 
2013 р.
2.Ярушак М. І.захист 
дисертації 24.06.2014 
р, за спеціальністю 
13.00.01 – загальна 
педагогіка та історія 
педагогіки, тема 
дисертації 
«Вихованнядівчинки 
в українській родині 
засобами 
етнопедагогіки (друга 
половина ХІХ – поч. 
ХХ ст.)», диплом 
кандидата ДК № 
024336 від 23 вересня 
2014 р.
3. Волошин С.М. 
захист дисертації 
4.03.2015 р, за 
спеціальністю 
13.00.07 – теорія та 
методика виховання, 
тема дисертації 
«Духовно-моральне 
виховання 
старшокласників-
вихованців 
інтернатних закладів 
засобами української 
етнопедагогіки», 
диплом кандидата ДК 
№ 027576 від 20 
квітня 2015 р.
4. Айзенбарт М.М. 
захист дисертації 
4.03.2015 р, за 
спеціальністю 
13.00.08 – дошкільна 
педагогіка, тема 
дисертації 
«Формування 
соціально-
комунікативної 
компетенції дітей 
старшого дошкільного 
віку в процесі ігрової 
діяльності», диплом 
кандидатаДК № 
036781 від 1 липня 
2016 р.
5. Вовк Л.М.захист 
дисертації 23.05.2017 
р, за 
спеціальністю13.00.07 
– теорія та методика 
виховання, тема 
дисертації 
«Педагогічні умови 
формування гендерної 
культури молодших 
школярів у 
навчально-виховній 
діяльності початкової 
школи», диплом 
кандидатаДК № 
044774 від 11 жовтня 
2017 р.
6. Подоляк М.В.захист 
дисертації 30.05.2017 
р, за 
спеціальністю13.00.01 
– загальна педагогіка 
та історія педагогіки, 



тема дисертації 
«Феномен дитинства у 
педагогічній 
концепції Степана 
Балея», диплом 
кандидата ДК № 
044704 від 11 жовтня 
2017 р.
7. Бриль Ю.О. захист 
дисертації 30.10.2018 
р, за 
спеціальністю13.00.01 
– загальна педагогіка 
та історія педагогіки, 
тема дисертації 
«Розвиток 
документознавчої 
освіти в Україні у 
контексті 
євроінтеграційних 
процесів (кінець ХХ – 
початок ХХІ 
століття)», диплом 
кандидата ДК № 
050242 від 18 грудня 
2018 р.
8. Волошин С.В. 
захист дисертації 
26.02.2019 р, за 
спеціальністю 
13.00.07 – теорія та 
методика виховання, 
тема дисертації 
«Патріотичне 
виховання учнів 
початкової школи 
засобами музейної 
педагогіки», диплом 
кандидата ДК № 
052250 від 23 квітня 
2019 р.
7)Експерт для 
проведення 
акредитацій освітніх 
програм зі 
спеціальності 011 - 
Освітні, педагогічні 
науки, 012 - 
Дошкільна освіта 
(Затверджено 
Національним 
агентством із 
забезпечення якості 
вищої освіти наказ від 
23.12.2019р.)
8)Виконання функцій 
члена редакційної 
колегії наукового 
видання, включеного 
до переліку наукових 
фахових видань 
«Медична освіта» 
ДВНЗ 
«Тернопільський 
державний медичний 
університет імені І.Я. 
Горбачевського МОЗ 
України» та 
«Актуальні питання 
гуманітарних 
наук:міжвузівський 
збірник наукових 
праць молодих вчених 
Дрогобицького 
державного 
педагогічного 
університету імені 
Івана Франка».
10)2017/2018 н. р. 
заступник декана з 
наукової роботи 



філософського 
факультету 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка. 
з 1.09.2018 р. 
завідувач кафедри 
загальної педагогіки 
та педагогіки вищої 
школи Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка.
11)Членство у 
спеціалізованій вченій 
раді Д 36.053.01 у 
Дрогобицькому 
державному 
педагогічному 
університеті імені 
Івана Франка за 
спеціальностями:13.00
.01 – загальна 
педагогіка та історія 
педагогіки
Членство у 
спеціалізованої вченої 
ради К35.052.25 у 
Національному 
університеті 
«Львівська 
політехніка» за 
спеціальностями:13.00
.01 – загальна 
педагогіка та історія 
педагогіки, 13.00.04 – 
теорія та методика 
професійної освіти.
Виконання роботи 
офіційного опонента 
на дисертацію 
Федчишин Надії 
Орестівни “Розвиток 
ідей гербартіанської 
педагогіки в теорії і 
практиці 
німецькомовних країн 
(друга половина ХІХ – 
ХХ ст.)”,подану на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
педагогічних наук за 
спеціальністю 13.00.01 
–загальна педагогіка 
та історія педагогіки. 
Захист 2017 р.
Виконання роботи 
офіційного опонента 
на дисертацію 
Пантюк Тетяни 
Ігорівни “ Суспільно-
педагогічні 
детермінанти 
підготовки дітей до 
школи в Україні: 
теорія і практика 
(1945 – 2017 рр.).”, 
подану на здобуття 
наукового ступеня 
доктора педагогічних 
наук за спеціальністю 
13.00.01 – загальна 
педагогіка та історія 
педагогіки, 01 Освіта / 
Педагогіка. Захист 
2018 р.
Виконання роботи 
офіційного опонента 
на дисертацію Бобели 
Світлани Іванівни “ 



Соціальне виховання 
учнівської молоді у 
педагогічній спадщині 
Августина Волошина 
”, подану на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата 
педагогічних наук за 
спеціальністю 13.00.01 
– загальна педагогіка 
та історія педагогіки. 
Захист 2018 р.
Виконання роботи 
офіційного опонента 
на дисертацію Яців 
Оксани Ігорівни 
«Педагогічні ідеї та 
культурно-
просвітницька 
діяльність Миколи 
Шлемкевича (1894–
1966 рр.)», подану на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
педагогічних наук за 
спеціальністю 13.00.01 
– загальна педагогіка 
та історія педагогіки, 
01 Освіта / Педагогіка. 
Захист 2019 р.
Виконання роботи 
офіційного опонента 
на дисертацію 
Стинської Вікторії 
Володимирівни 
«Теорія і практика 
соціально-
педагогічної 
підтримки 
материнства і 
дитинства в Україні 
(ХХ – початок ХХІ 
ст.)» .)», подану на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
педагогічних наук за 
спеціальністю 
13.00.05 – соціальна 
педагогіка. Захист 
2019 р. 
13)Квас О. 
Патріотичне 
виховання учнів 
початкової школи 
засобами музейної 
педагогіки : методичні 
рекомендації (на 
допомогу вчителеві 
початкової школи) / 
Олена Квас, Сузанна 
Волошин. – Дрогобич 
: Редакційно-
видавничий відділ 
Дрогобицького 
державного 
педагогічного 
університету імені 
Івана Франка, 2019. – 
82 с.
Квас О.В. Методика 
викладання 
дошкільної педагогіки 
: методичні 
рекомендації до 
семінарських занять 
[для фахівців другого 
(магістерського) рівня 
спеціальності8.010101 
«Дошкільна освіта»] / 
Олена Квас,Михайло 
Подоляк. – Дрогобич : 



Редакційно-
видавничий відділ 
Дрогобицького 
державного 
педагогічного 
університету імені 
Івана Франка, 2016. – 
54 с.
Квас О. В. Методичні 
матеріали до 
навчального курсу 
«Диференційна 
психологія» для 
студентів ІІ курсу 
денної форми 
навчання та ІІІ курсу 
заочної форми 
навчання / О. В. Квас, 
І. С. Горбаль, І. О. 
Лабаз. – Львів : 
Малий видавничий 
центр філософського 
факультету 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка, 2015. – 
24 с. – 0,8 д.а. (у 
співавторстві).
16)Дійсний член 
Всеукраїнського 
педагогічного 
товариства імені 
Григорія Ващенка.
17)22 роки практичної 
роботи за 
спеціальністю.

Квас О.В. Проблема 
формування образу 
дитинства в 
соціально-
гуманітарних 
дослідженнях / О.В. 
Квас // Людинознавчі 
студії : збірник 
наукових праць 
Дрогобицького 
державного 
педагогічного 
університету імені 
Івана Франка. – 
Дрогобич : 
Видавничий відділ 
ДДПУ імені Івана 
Франка. – Випуск 
2/34. – 2016. – С. 90 – 
100. (11 c. / 0,5 д.а.) / 
IndexCopernicus.
Квас О.В. Проблема 
дослідження 
підтримки 
материнства і 
дитинства в 
українській виховній 
традиції / О.В. Квас // 
Молодь і ринок : 
Щомісячний науково-
педагогічний журнал. 
– №12 (167) листопад. 
– 2018. – С. 6 – 12. – 
0,7 д.а. 
IndexCopernicus
Квас О. Вплив 
суспільства на виховні 
процеси дитини у 
дослідженнях та 
публікаціях С. Балея/ 
О.В. Квас, М.П. 
Подоляк // Молодь і 
ринок : Щомісячний 



науково-педагогічний 
журнал. – №6 (137) 
червень. – 2016. – С. 6 
– 12. – 0,5 д.а. 
(співавторство 4 с. / 
0,25 
д.а.)IndexCopernicus
Квас О. 
Дитиноцентричні 
погляди та ідеї у 
педагогічній спадщині 
Августина Волошина/ 
О.В. Квас // Молодь і 
ринок : Щомісячний 
науково-педагогічний 
журнал. – №7 (162) 
липень. – 2018. – С. 12 
– 17. – 0,5 д.а. 
IndexCopernicus
Квас О.В. 
Дитиноцентризм – 
педагогіка дитини як 
humanum (англ) / 
Олена Квас // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
педагогічна. – Випуск 
33.– 2019– .С. 71-80. – 
0,5 д.а. 
http://dx.doi.org/10.30
970/vpe.2018.33.9956

339592 Мацевко-
Бекерська 
Лідія 
Василівна

Доктор 
філологічн
их наук, 
професор, 
Суміщення

Факультет 
іноземних мов

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 
державний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

1992, 
спеціальність:  

15 Розвиток 
акмеологічної 
культури 
педагога-
дошкільника

Львівський 
державний 
університет імені 
Івана Франка,  1992,  
спеціальність 
«Філологія», 
кваліфікація: філолог, 
викладач російської 
мови і літератури. 
Інститут  
післядипломної освіти 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка, 1993, 
спеціальність 
«Філологія», 
кваліфікація: філолог, 
викладач української 
мови та літератури.
Інститут імені Івана 
Франка НАН України 
Довідка; №37; 
02.05.2019 р.
Виконання пункту 30 
Ліцензійних умов:
2)1. Пригода як 
наративний центр у 
творах Марка Леві // 
Наукові записки 
Тернопільського 
національного 
педагогічного 
університету імені 
Володимира Гна-
тюка. Серія : 
Літературознавство / 
За ред. д-ра ф.н., 
проф. Ткачука М.П. – 
Тернопіль : ТНПУ, 
2015. – Вип. 45. – С. 
238-254.
2. Діалог інтенцій як 
формат репрезентації 
художньо-го світу // 
МОВА І КУЛЬТУРА 
(Науковий журнал). – 
К. : Видавничий дім 
Дмитра Бураго, 2016. 



– Вип. 21. – Т.ІІ (191). 
– С.294–302.
3. Наратив 
спокутування у прозі 
Юстейна Ґордера  // 
Вісник Харківського 
національного 
університету імені В. 
Н. Каразіна. Серія : 
Філологія. – Випуск 
76. – Харків, 2017. – 
С.235-240.
4. Поетологічні 
аспекти художнього 
дискурсу в 
наратологічній 
перспективі // МОВА 
І КУЛЬТУРА 
(Науковий журнал). – 
К. : Видавничий дім 
Дмитра Бураго, 2017. 
– Вип. 20. – Т.І (186). 
– С.54–60.
5. Точка зору як засіб 
моделювання 
наративу // Актуальні 
питання іноземної 
філології : наук. жур-
нал / [редкол. : 
І.П.Біскуб (гол. ред.) 
та ін.]. – Луцьк : 
Східноєвроп. нац. ун-т 
ім. Лесі Українки, 
2018. – № 8. – С. 209–
213.
6. Екзистенційні 
максими як домінанта 
художнього стилю 
Андрія Содомори  // 
Сучасні проблеми 
мовознавства та 
літературознавства. – 
Ужгород: 
Видавництво 
Ужгородського 
університету, 2018. – 
С. 203–207.
3)Українська мала 
проза кінця ХІХ – 
початку ХХ століть у 
дзеркалі наратології : 
монографія. – Львів: 
Сплайн, 2008. – 408 с.  
Методика викладання 
світової літератури: 
навчально-
методичний посібник 
Львів: Видавничий 
центр ЛНУ ім. 
І.Франка, 2011. – 320 с. 
Рекомендов. МОН 
України: гриф № 1/11 
– 8570 від 14.09.2010 
р. 
4)Бережанська Ю.В. 
«Поетика 
експресіонізму у прозі 
Густава Майрінка», 
кандидат 
філологічних наук, 
диплом ДК № 015478 
від 04.07.2013 р.
8)Науковий керівник 
теми, що виконується 
в межах робочого часу 
викладачів кафедри 
«Світова літера-тура в 
науковому дискурсі 
ХХІ століття: 
проблеми, тенденції, 
перспективи» 



(0117U001393).
10)Завідувач кафедри 
світової літератури 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка.
11)Офіційний опонент 
захисту кандидатської 
дисерта-ції Римар 
Наталії Юріївни (2016 
р.), докторської 
дисертації Качак 
Тетяни Богданівни 
(2019 р.) 
Член спеціалізованої 
вченої ради Д 
26.178.01 Ін-ституту 
літератури імені 
Тараса Шевченка 
НАН України по 
захисту докторських і 
кандидатських 
дисертацій.
13)Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір;  № 51938; «Твір 
наукового характеру 
«Світова література. 
Робочий зошит. 5 
клас». Дата реєстрації 
29.10.2013.  

Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір;  № 51939; «Твір 
наукового характеру 
«Світова література. 
Зошит для 
контрольного 
оцінювання. 5 клас». 
Дата реєстрації 
29.10.2013.  

Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір;  № 51941; 
«Книжка для вчителя 
«Уроки зі сві-тової 
літератури в 5 класі» 
(Серія «Бібліотека 
сло-весника»)». Дата 
реєстрації 29.10.2013.  

Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір;  № 56790; 
«Посібник «Книжка 
для вчителя: «Уроки 
зі світової літератури в 
6 класі» (Серія «Бі-
бліотека 
словесника»)». Дата 
реєстрації 07.10.2014.  

Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір;  № 93381; 
«Сучасна художня 
література» по-сібник 
серії «Шкільна 
бібліотека» для 5-6 
класів закладів 
загальної середньої 
освіти. Дата реєстрації 
24.10.2019. 



14)-Вступ до 
літературознавства: 
Навчально-
методичний посібник 
для студентів І курсу 
спеціа-льності 
«філологія». 
Навчально-
методичний посіб-ник 
// Studia 
methodologica. – 
Тернопіль : Редакцій-
но-видавничий відділ 
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 
2005. – 71 с. 
- Дитяча література та 
практикум виразного 
читання: Навчально-
методичний посібник. 
– Львів: Видавничий 
центр ЛНУ ім. 
І.Франка, 2005. – 153 
с. 
- Основи розвитку 
виразного читання у 
дітей: Курс лекцій. – 
Львів: Видавничий 
центр ЛНУ ім. 
І.Франка, 2006. – 111 с.
15) Львівський 
державний 
університет імені 
Івана Франка, 1993, 
спеціальність – 
філологія, 
кваліфікація – 
вчитель української 
мови та літера-тури. 
Диплом ИВ-І 
№050725

Мацевко-Бекерська 
Л.В. Себе-шукання чи 
шукання-себе в 
художньому просторі 
// Гуманітарна освіта 
в технічних вищих 
навчальних закладах : 
зб. наук. праць. Вип. 
33. – К. : Університет 
«Україна», 2016. – 
С.233–244.
Мацевко-Бекерська 
Л.В. Концептуалізація 
точки зору в 
прозовому наративі 
Марка Леві // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
Іноземні мови. – 2016. 
– Вип.24. Ч.1. – С.180–
188.
Мацевко-Бекерська 
Л.В. Складні 
лабіринти буттєвості в 
романі Марка Леві 
«Усе, що не було 
сказано» // Наукові 
записки 
Тернопільського 
національного 
університету імені 
Володимира Гнатюка. 
Серія : 
Літературознавство / 
За ред. д.ф.н. 
М.П.Ткачука – 



Тернопіль: ТНПУ, 
2016. – Вип. 14. – 
С.217–223. 
Мацевко-Бекерська 
Л.В. Наративні межі 
художнього дискурсу в 
прозі М. Леві // Тези 
Міжнародної наукової 
конференції “Художні 
феномени в історії 
світової літератури: 
перехід мови в 
письменництво: 
Горизонт очікування” 
(8–9 квітня 2016 р., 
Харківський 
національний 
університет імені В. Н. 
Каразіна). – Харків, 
2016. – С. 40-41.
Мацевко-Бекерська 
Л.В. Пригода як 
наративний центр у 
романах Марка Леві // 
Тези Міжнародної 
наукової конференції 
«Мільйон історій: 
поетика пригод у 
літературі та медіа» : 
[зб. наук. матеріалів 
конференції] 
(Бердянськ, 22–23 
вересня 2016 р.) / [гол 
ред. О.П.Новик]. – 
Бердянськ : БДПУ, 
2016. – С.107–108.
Мацевко-Бекерська 
Л.В. Світова 
література як простір 
(не)(про)(до)читання 
в методичному 
дискурсі сучасної 
школи // Вісник 
Центру дослідження 
літератури для дітей 
та юнацтва 
“Література.Діти.  
Час”.  –  Вип.  VI  :  
Матеріали  
Всеукраїнської 
наукової конференції 
“Українська 
література для і про 
дітей: історичні 
здобутки й тенденції 
розвитку” (11  жовтня  
2016  року).  –  
Старобільськ  :  Вид-
во ДЗ  “Луганський 
національний 
університет ім. Тараса 
Шевченка”, 2016. – С. 
88–93.
Мацевко-Бекерська 
Л.В. Часова 
перспектива 
наратологічного 
дискурсу малої прози 
М.Коцюбинського 
кінця ХІХ – початку 
ХХ ст. // МОВА І 
КУЛЬТУРА (Науковий 
журнал). – К. : 
Видавничий дім 
Дмитра Бураго, 2016. 
– Вип. 19. – Т.ІV (179). 
– С.192–200.
Мацевко-Бекерська 
Л.В. Рецептивні 
константи прози 
Юстейна Ґордера // 



Філологічні науки : 
Збірник наукових 
праць. – Випуск 22. – 
Полтава : ПНПУ імені 
В.Г. Короленка, 2016. 
– С. 24–32.  
Мацевко-Бекерська 
Л.В. Пригода як 
наративний центр у 
творах Марка Леві // 
Наукові записки 
Тернопільського 
національного 
педагогічного 
університету імені 
Володимира Гнатюка. 
Серія : 
Літературознавство / 
За ред. д-ра ф.н., 
проф. Ткачука М.П. – 
Тернопіль : ТНПУ, 
2015. – Вип. 45. – С. 
238–254.
Мацевко-Бекерська 
Л.В. Наратив 
спокутування у прозі 
Юстейна Ґордера // 
Вісник Харківського 
національного 
університету імені В. 
Н. Каразіна. Серія: 
Філологія. – Випуск 
76. – Харків, 2017. – 
С.235-240.
Мацевко-Бекерська 
Л.В. Поетологічні 
аспекти художнього 
дискурсу в 
наратологічній 
перспективі // МОВА 
І КУЛЬТУРА 
(Науковий журнал). – 
К. : Видавничий дім 
Дмитра Бураго, 2017. 
– Вип. 20. – Т.І (186). 
– С.54–60.
Мацевко-Бекерська 
Л.В. Мовчання тексту 
як засіб літературного 
спілкування // 
Художні феномени в 
історії світової 
літератури: перехід 
мови в письменництво 
(«Постколоніальні 
стратегії»): тези 
доповідей ІV 
Міжнародної наукової 
конференції (6–7 
квітня 2018 р.). – 
Харків: Харківський 
національний 
університет імені В. Н. 
Каразіна, 2018. – 
С.83–84.
Мацевко-Бекерська 
Л.В. Точка зору як 
засіб моделювання 
наративу // Актуальні 
питання іноземної 
філології : наук. 
журнал / [редкол. : 
І.П.Біскуб (гол. ред.) 
та ін.]. – Луцьк : 
Східноєвроп. нац. ун-т 
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освіта у класичному 
університеті: 
акмеологічний підхід» 
(0116U001694).
10)Завідувач кафедри 
початкової та 
дошкільної освіти 
ЛНУ імені Ів. Франка з 
01 вересня 2016 року і 
по сьогодні; 2013-2016 
рр. – завідувач 
кафедри 
українознавства/ 
педагогіки – 
Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх справ.
11)Опонування 
дисертацій (2019р., 
2020 р.).
17)Педагогічний стаж 
– 25 років, з них: 
науково-педагогічний 
стаж – 16 років.

Мачинська Н. І. 
Проблема 
професійного 
зростання педагога у 
психолого-
педагогічних 
дослідженнях [Текст] 
/ Н. І. Мачинська, М. 
С. Яців // Молодий 
вчений. — 2019. — №7. 
– С.258-262

Мачинська Н. І., 
Олійник М. І. 
Самоосвітня 
діяльність – чинник 
професійного 
зростання викладача / 
Н. Мачинська, М. 
Олійник // Молодий 
вчений. – 2019. – №7. 
– С.39-44.

Мачинська Н. І. Що 
робити, коли здається, 
що сили вичерпалися? 
Професійне 
вигорання педагогів: 
причини виникнення 
і засоби запобігання / 
Н. Мачинська // 
Учитель початкової 
школи, 2017 № 11. – С. 
6-8.

Мачинська Н.І. Як 



зберегти ентузіазм на 
довгі роки? Засоби 
профілактики та 
подолання 
професійного 
вигорання педагогів / 
Мачинська Н. // 
Учитель початкової 
школи, 2018, № 1. – С. 
4-7.

Мачинська Н.І. Жінка 
в освіті: практичні 
поради подолання 
професійного 
вигорання / 
Мачинська Н. // 
Розвиток української 
та польської освіти і 
педагогічної думки 
(ХІХ-ХХІ ст.). Т.8. 
Жіноча освіта і 
просвітництво в 
Україні та Польщі 
(кінець ХІХ-початок 
ХХІ ст.): Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка, 2018. – 
С.197-209.

153588 Стахів Марія 
Олексіївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
педагогічної 

освіти

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

ордена Леніна 
державний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

1978, 
спеціальність:  

, Диплом 
кандидата наук 

ДK 018015, 
виданий 

12.03.2003, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
043214, 
виданий 

30.06.2015

10 Культура 
наукової мови

Львівський 
державний 
університет імені 
Івана Франка, 1978, 
спеціальність: 
«Українська мова та 
література»,
кваліфікація: філолог, 
викладач української 
мови та літератури
ДВНЗ 
«Прикарпатський 
національний 
університет імені 
Василя Стефаника», 
кафедра педагогіки 
початкової освіти, 
«Особливості 
організації та 
впровадження 
інноваційних 
технологій  в 
навчальний процес 
ЗВО» Довідка №01-
151031709 від 
15.05.2017р.
Виконання пункту 30 
Ліцензійних умов:
2)-Стахів М. 
«Шевченкове слово як 
засіб виховання нової 
генерації педагогів» / 
М.Стахів // Вісник 
Черкаського 
університету. Серія 
«Педагогічні наук». – 
2015. – № 3 (336). – С. 
7-12. Фахове видання.
- Стахів М.О. 
Соціокультурна 
мобільність як 
складова професійної 
компетентності 
педагога / М.Стахів // 
Молодий вчений. – 
2017. – № 3. – С. 474-
479.
-Стахів М.О. 
Формування 
виховного ідеалу у 



системі . У кождного із 
вас свій показник – ви 
його позначали 
цифрою. Тепер 
необхідно підтвердити 
прикладами.науково-
педагогічного діалогу 
академіка Н.Г. 
Ничкало та доктора 
педагогічних наук 
Л.М. Єршової / М. 
Якубовська, М. Стахів 
//  Інноваційна 
педагогіка, 2019 – № 
17. Т. 1. – С. 195-198. 
Фахове видання.
-Стахів М.О. Система 
концентрації як 
основа мозкової атаки 
у дискурсі 
педагогічної школи 
академіка Н.Г. 
Ничкало / М. 
Якубовська , М. Стахів 
//  Педагогіка 
формування творчої 
особистості у вищій і 
загальноосвітній 
школах, 2019. – № 66. 
Т. 2. – С. 181-185. 
Фахове видання.
- Стахів М.О. Дискурс 
практики життя і 
системи 
компетентнісного 
підходу у практиці 
особистісно 
зорієнтованої освіти 
сучасності / М 
.Якубовська, М. Стахів 
//  Науковий часопис 
Національного 
педагогічного 
університету імені 
М.Драгоманова. – 
Серія 5. Педагогічні 
науки. Реалії та 
перспективи. – 2020. 
– № 71. – С. 286-289. 
Фахове видання
-Традиції Івана 
Федоровича у 
сучасному духовному 
просторі: традиції 
творення українських 
підручників / 
М.Якубовська, 
М.Стахів // Молодь і 
ринок. – 2019. – 11 
(178). – С. 47-53. 
Фахове видання.
3)- Філософія освіти і 
педагогіка: цінності 
культури. 
Комунікативний 
етикет: Україна. 
Великобританія. 
Німеччина. Франція. 
Іспанія: Навч. посіб. / 
за ред Черепанової 
С.О. – Л., 2007.– 392 с. 
– С.56-110.
- Стахів М.О. 
Український 
комунікативний 
етикет: Навч.-метод. 
посіб.– К.: Знання, 
2008.–245с.
 -Стахів М.О., Сучасна 
українська 
літературна мова з 



практикумом. Львів : 
навч. посібник / М.О. 
Стахів, Г.І. 
Крохмальна. – ЛНУ 
імені Івана Франка, 
2015. – 456 с.
-Підготовка вчителя-
філолога у 
педагогічному ВНЗ: 
монографія / за ред. 
В. Мельничайка, Л. 
Струганець: Тернопіль 
: Осадца Ю.Б. ; 2017. – 
420 с. – С. 150-167.
-Актуальні проблеми 
педагогічної освіти: 
соціокультурний 
вимір: колективна 
монографія / 
[Олійник М.І., 
Мачинська Н.І., 
Войтович А.Ю. та ін.], 
за ред. Н. Мачинської. 
– Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2018. – 
352 с. – С. – 73 – 98.
14)Руслана Фарима, 
учасниця ІІ туру 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт у 
2019/2010 н.р. зі 
спеціальності 
«Початкова освіта», 
відзначена дипломом 
ІІІ ступеня за 
предствлену наукову 
роботу «Використання 
технік формувального 
оцінювання під час 
проведення 
навчальних занять у 
закладах початкової 
освіти». Науковий 
керівник і 
консультант доц. 
Стахів М.О.
15) 1. Стахів М. 
Українська 
етнопедагогіка у 
контексті розвитку 
сучасної педагогічної 
науки і практики // 
Четвертий 
Всеукраїнський 
педагогічний конгрес. 
Збірник наукових 
праць конгресу. Львів: 
Сполом, 2014. – 668с. 
– С. 319–327.
2. Стахів М. 
Виховання нової 
генерації педагогів 
засобами поетичного 
слова Тараса 
Шевченка "Апостол 
правди і науки" : 
матеріали наукової 
конференції, 
присвяченої 200-
річчю від дня 
народження Тараса 
Шевченка. - Львів: 
Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка, 2015. - 
С. 532 - 538.
3. Художнє слово як 
засіб формування 
юного громадянина // 



Учитель початкової 
школи. – 2018. – № 8. 
– С. 20-22
4. Стахів М., Нос Л., 
Деркач Ю. 
Порівняльний аналіз 
професійного 
розвитку вчителів 
загальноосвітніх шкіл 
в Україні та Канаді / 
Марія Стахів, Любов 
Нос, Юлія Деркач / 
Nowoczesna edukacja : 
filozofia, innowacja, 
doswiadczenie. – №1. – 
Lodz : Wyzsza Szkola 
Informatyki i 
Umiejetnosci, 2015. – 
С. 110–112. 
5. Неформальна 
педагогічна освіта: 
проблеми і здобутки / 
Матеріали звітних 
наукових конференцій 
факультету 
педагогічної освіти. – 
Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2020. – 
Вип. 5. – 195 с. – С. 39-
42.
17)42 роки 1 місяць

Стахів М.О. 
Український 
комунікативний 
етикет: Навч.-метод. 
посіб.– К.: Знання, 
2008.–245с.
Стахів М.О., Сучасна 
українська 
літературна мова з 
практикумом. Львів : 
навч. посібник / М.О. 
Стахів, Г.І. 
Крохмальна. – ЛНУ 
імені Івана Франка, 
2015. – 456 с.
Стахів М. Формування 
комунікативного 
компонента 
професійної 
компетентності 
педагога в умовах 
ступеневої вищої 
освіти / Підготовка 
вчителя-філолога у 
педагогічному ВНЗ: 
монографія / за ред. 
В. Мельничайка, Л. 
Струганець: 
Тернопіль: Осадца 
Ю.Б.; 2017. – 420с. – 
С. 150-167.
Стахів М.О. 
Соціокультурна 
мобільність як 
складова професійної 
компетентності 
педагога // Молодий 
вчений. — 2017. — № 
3. – С. 474-479.
Стахів М.О. 
«Sociocultural 
Сomponent of 
Teachers’ Professional 
Competence» // 
Journal of Vasyl 
Stefanyk Precarpathian 
National University. 
Scientific Edition: 



Series of Social and 
Human Sciences» (Vol. 
4, No. 1 (2017). – р. 84-
89.
Стахів М. Художнє 
слово як засіб 
формування юного 
громадянина // 
Учитель початкової 
школи. – 2018. – № 8. 
– С. 20-22.
Стахів М. Засоби 
формування 
ключових 
компетентностей в 
учнів початкової 
школи // Молодий 
вчений. — 2019. — №9 
(73). – С. 99-104.   
Стахів М., Якубовська 
М. Формування 
виховного ідеалу у 
системі науково-
педагогічного діалогу 
академіка Н.Г. 
Ничкало та доктора 
педагогічних наук 
Л.М. Єршової // 
Інноваційна 
педагогіка, 2019 – № 
17. Т. 1. – С. 195-198. 
Режим доступу: 
editor@innovpedagogy.
od.ua  
Liubov Nos, Mariia 
Stakhiv.  Future 
teachers training for 
providing innovative 
sctivity // Liubov Nos – 
Mariia Stakhiv  
Premeny školy a 
učiteľskě vzdelávanie v 
historichom kontexte a 
nové  perspektivy / 
Zbornik prispevkov z 
vedeckej konferencie s 
medzinárodnov   
účasťou organizovanej 
Pedagogickou fakultov 
Prešovskej university v 
Prešove pri  prileẑitosti 
70. Výročia založenia 
Pedagogickej fakulty v 
Prešove  Prešov  6. – 7. 
Február  2019. P. 317-
325.
Стахів М, Якубовська 
М. Дискурс практики 
життя і системи 
компетентнісного 
підходу у практиці 
особистісно 
зорієнтованої освіти 
сучасності // 
Науковий часопис 
Національного 
педагогічного 
університету імені 
М.Драгоманова. – 
Серія 5. Педагогічні 
науки. Реалії та 
перспективи. – 2020. 
– № 71. – С. 286-289.
Стахів М., Якубовська 
М. Модель емоційної 
регуляції у системі 
проєктно-
організованого 
навчання: 
культурологічний 
аспект / Європейська 



проєктна культура в 
Україні: стан, 
проблеми, 
перспективи: Збірник 
матеріалів 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
(Запоріжжя, 29-30 
травня 2020 р.) / За 
ред. О. Гури, В. 
Меняйла. – 
Запоріжжя: 
Видавничий дім 
«Гельветика»Ю 2020. 
– 216с. – С. 207-211.

215745 Квас Олена 
Валеріївна

завідувач 
кафедри 
загальної 
педагогіки 
та 
педагогіки 
вищої 
школи, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
педагогічної 

освіти

Диплом 
магістра, 

"Класичний 
приватний 

університет", 
рік закінчення: 

2011, 
спеціальність: 

000009 
Управління 
навчальним 

закладом, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 001384, 

виданий 
26.10.2012, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 018066, 
виданий 

09.04.2003, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
002343, 
виданий 

21.10.2004, 
Атестат 

професора 
12ПP 009418, 

виданий 
03.04.2014

22 Психологія 
особистості

Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка, 
1998р,  психолог, 
викладач психології
«Класичний 
приватний 
університет» 
спеціальність: 
«Управління 
навчальним 
закладом» 
кваліфікація: керівник 
навчального закладу 
та його підрозділів; 
2011
ВНЗ «Український 
Католицький 
Університет». № 205-
0 від 11.10.2016р.
Виконання 
ліцензійних вимог 
пункт 30:
1)1.Квас Олена. 
Епістеми історії освіти 
та педагогіки. 
Рецензія на 
монографію: Микола 
Галів. Український 
історико-педагогічний 
наратив (середина 
ХІХ – кінець ХХ ст.): 
епістемологічні 
засади. Дрогобич: 
Посвіт, 2018. 620 с. – 
Східноєвропейський 
історичний вісник / 
[головний редактор В. 
Ільницький]. – 
Дрогобич: 
Видавничий дім 
«Гельветика», 2019. – 
Вип. 11. – С.245-247. 
http://eehb.dspu.edu.u
a/article/viewFile/1707
20/171897 Web of 
Science Core Collection
2)-Квас О.В. 
Проблема 
формування образу 
дитинства в 
соціально-
гуманітарних 
дослідженнях / О.В. 
Квас // Людинознавчі 
студії : збірник 
наукових праць 
Дрогобицького 
державного 
педагогічного 
університету імені 
Івана Франка. – 
Дрогобич : 
Видавничий відділ 



ДДПУ імені Івана 
Франка. – Випуск 
2/34. – 2016. – С. 90 – 
100. (11 c. / 0,5 д.а.) / 
IndexCopernicus.
-Квас О.В. Видова 
різноманітність музеїв 
України при 
навчальних закладах у 
контексті 
патріотичного 
виховання учнів 
початкової школи/ 
О.В. Квас, С.В. 
Волошин // 
Духовність 
особистості: 
методологія, теорія і 
практика : збірник 
наукових праць/ Гол. 
редактор Г.П. 
Шевченко. – Випуск 
1(76). – Сєвєродонецк: 
вид-во СНУ ім. В. 
Даля, 2017. – С. 40 – 
58. (18 c. / 1 д.а.) 
(співавторство 9 с. / 
0,5 д.а.) / 
IndexCopernicus
-Квас О.В. Проблема 
дослідження 
підтримки 
материнства і 
дитинства в 
українській виховній 
традиції / О.В. Квас // 
Молодь і ринок : 
Щомісячний науково-
педагогічний журнал. 
– №12 (167) листопад. 
– 2018. – С. 6 – 12. – 
0,7 д.а. 
IndexCopernicus
-Квас О. Вплив 
суспільства на виховні 
процеси дитини у 
дослідженнях та 
публікаціях С. Балея/ 
О.В. Квас, М.П. 
Подоляк // Молодь і 
ринок : Щомісячний 
науково-педагогічний 
журнал. – №6 (137) 
червень. – 2016. – С. 6 
– 12. – 0,5 д.а. 
(співавторство 4 с. / 
0,25 
д.а.)IndexCopernicus
- Квас О. 
Дитиноцентричні 
погляди та ідеї у 
педагогічній спадщині 
Августина Волошина/ 
О.В. Квас // Молодь і 
ринок : Щомісячний 
науково-педагогічний 
журнал. – №7 (162) 
липень. – 2018. – С. 12 
– 17. – 0,5 д.а. 
IndexCopernicus
-Квас О.В. 
Дитиноцентризм – 
педагогіка дитини як 
humanum (англ) / 
Олена Квас // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
педагогічна. – Випуск 
33.– 2019– .С. 71-80. – 
0,5 д.а. 
http://dx.doi.org/10.30



970/vpe.2018.33.9956
-Квас О.В. 
Формування 
патріотичної 
вихованості учнів 
початкової школи 
засобами музейної 
педагогіки/ О.В. Квас, 
С.В. Волошин // 
Молодь і ринок : 
Щомісячний науково-
педагогічний журнал. 
– №11 (166) листопад. 
– 2018. – С. 18 – 23. – 
0,5 д.а. (Index 
Copernicus)  
https://doi.org/10.2491
9/2308¬4634.2018.1518
12
-Квас О.В. Музейна 
педагогіка як 
інструмент 
розширення 
освітнього простору / 
Олена Квас, Іванна 
Земан //Молодь і 
ринок : Щомісячний 
науково-педагогічний 
журнал. – №5 (172) 
травень. – 2019. – С. 12 
– 17. – 0,5 д.а. (Index 
Copernicus). 
https://doi.org/10.2491
9/2308-
4634.2019.171183
-Квас О. Педагогічний 
потенціал сучасного 
танцювального 
мистецтва / О.В. Квас, 
М.М. Марушка // 
Молодь і ринок : 
Щомісячний науково-
педагогічний журнал. 
– № 12 (131) грудень. 
– 2015. – С. 6 – 9. (4 с. 
/ 0,4 д.а.) 
(співавторство 3 с. / 
0,25 д.а.)
-Квас О.В. Педагогічні 
умови формування 
здорової особистості 
дитини дошкільника у 
процесі взаємодії 
закладу дошкільної 
освіти і сім’ї / О.В. 
Квас, М.П. Шира 
//Молодь і ринок : 
Щомісячний науково-
педагогічний журнал. 
– №9 (164) вересень. – 
2018. – С. 6 – 12. – 0,5 
д.а.IndexCopernicus
3)-Квас О. Cімейне 
виховання в 
педагогічній думці 
Німеччини (1895 – 
1933 рр.): історико-
педагогічний аспект / 
Олена Валеріївна 
Квас, Мар’яна 
Ігорівна Клим. – 
Дрогобич : 
Видавничий відділ 
Дрогобицького 
державного 
педагогічного 
університету імені 
Івана Франка, 2015. – 
185 с. – 6,5 авт.арк.
-Квас О. Теорія і 
практика духовно-



морального 
виховання 
старшокласників – 
вихованців 
інтернатних закладів 
засобами української 
етнопедагогіки/ 
Олена Валеріївна 
Квас, Світлана 
Миколаївна Волошин. 
– Дрогобич: 
Видавничий відділ 
Дрогобицького 
державного 
педагогічного 
університету імені 
Івана Франка, 2016. – 
200 с. – 7 авт.арк.
- Квас О. Патріотичне 
виховання учнів 
початкової школи 
засобами музейної 
педагогіки : методичні 
рекомендації (на 
допомогу вчителеві 
початкової школи) / 
Олена Квас, Сузанна 
Волошин. – Дрогобич 
: Редакційно-
видавничий відділ 
Дрогобицького 
державного 
педагогічного 
університету імені 
Івана Франка, 2019. – 
82 с.
-Kvas O. Child-centrism 
in the context of 
modern pedagogical 
theory and practice. 
Methodological culture 
of an educator: history 
and modernity: 
collective monograph / 
O. Kvas, O. 
Nevmerzhytska, M. 
Pahuta, I. Stashevska. 
Lviv-Toruń: Liha-Pres, 
2019. Pp. 1–25. DOI:  
https://doi.org/10.3605
9/978-966-397-130-
8/1-24
-Квас О.В. 
Ідентичність 
особистості як основа 
психічного здоров’я / 
О.В. Квас, Н.В.Скотна 
[Монографія] – 
Human health:realities 
and prospects. 
Monographic series. 
Volume 1. “Promoting 
healthy lifestyle“, edited 
by Nadiya Skotna, 
Drohobych, 2016. – 352 
p. – P. 215-221 ( 6с. / 
0,5 д.а.) (співавторство 
3 с. / 0,25 д.а.)
4)Підготувала 8 
кандидатів наук: 
1. Клим М.І. захист 
дисертації 21.05.2013, 
за спеціальністю 
13.00.01 – загальна 
педагогіка та історія 
педагогіки,тема 
дисертації «Сімейне 
виховання в 
педагогічній думці 
Німеччини(1895-
1933рр.)»диплом 



кандидата ДК № 
016133 від 10 жовтня 
2013 р.
2.Ярушак М. І.захист 
дисертації 24.06.2014 
р, за спеціальністю 
13.00.01 – загальна 
педагогіка та історія 
педагогіки, тема 
дисертації 
«Вихованнядівчинки 
в українській родині 
засобами 
етнопедагогіки (друга 
половина ХІХ – поч. 
ХХ ст.)», диплом 
кандидата ДК № 
024336 від 23 вересня 
2014 р.
3. Волошин С.М. 
захист дисертації 
4.03.2015 р, за 
спеціальністю 
13.00.07 – теорія та 
методика виховання, 
тема дисертації 
«Духовно-моральне 
виховання 
старшокласників-
вихованців 
інтернатних закладів 
засобами української 
етнопедагогіки», 
диплом кандидата ДК 
№ 027576 від 20 
квітня 2015 р.
4. Айзенбарт М.М. 
захист дисертації 
4.03.2015 р, за 
спеціальністю 
13.00.08 – дошкільна 
педагогіка, тема 
дисертації 
«Формування 
соціально-
комунікативної 
компетенції дітей 
старшого дошкільного 
віку в процесі ігрової 
діяльності», диплом 
кандидатаДК № 
036781 від 1 липня 
2016 р.
5. Вовк Л.М.захист 
дисертації 23.05.2017 
р, за 
спеціальністю13.00.07 
– теорія та методика 
виховання, тема 
дисертації 
«Педагогічні умови 
формування гендерної 
культури молодших 
школярів у 
навчально-виховній 
діяльності початкової 
школи», диплом 
кандидатаДК № 
044774 від 11 жовтня 
2017 р.
6. Подоляк М.В.захист 
дисертації 30.05.2017 
р, за 
спеціальністю13.00.01 
– загальна педагогіка 
та історія педагогіки, 
тема дисертації 
«Феномен дитинства у 
педагогічній 
концепції Степана 
Балея», диплом 



кандидата ДК № 
044704 від 11 жовтня 
2017 р.
7. Бриль Ю.О. захист 
дисертації 30.10.2018 
р, за 
спеціальністю13.00.01 
– загальна педагогіка 
та історія педагогіки, 
тема дисертації 
«Розвиток 
документознавчої 
освіти в Україні у 
контексті 
євроінтеграційних 
процесів (кінець ХХ – 
початок ХХІ 
століття)», диплом 
кандидата ДК № 
050242 від 18 грудня 
2018 р.
8. Волошин С.В. 
захист дисертації 
26.02.2019 р, за 
спеціальністю 
13.00.07 – теорія та 
методика виховання, 
тема дисертації 
«Патріотичне 
виховання учнів 
початкової школи 
засобами музейної 
педагогіки», диплом 
кандидата ДК № 
052250 від 23 квітня 
2019 р.
7)Експерт для 
проведення 
акредитацій освітніх 
програм зі 
спеціальності 011 - 
Освітні, педагогічні 
науки, 012 - 
Дошкільна освіта 
(Затверджено 
Національним 
агентством із 
забезпечення якості 
вищої освіти наказ від 
23.12.2019р.)
8)Виконання функцій 
члена редакційної 
колегії наукового 
видання, включеного 
до переліку наукових 
фахових видань 
«Медична освіта» 
ДВНЗ 
«Тернопільський 
державний медичний 
університет імені І.Я. 
Горбачевського МОЗ 
України» та 
«Актуальні питання 
гуманітарних 
наук:міжвузівський 
збірник наукових 
праць молодих вчених 
Дрогобицького 
державного 
педагогічного 
університету імені 
Івана Франка».
10)2017/2018 н. р. 
заступник декана з 
наукової роботи 
філософського 
факультету 
Львівського 
національного 
університету імені 



Івана Франка. 
з 1.09.2018 р. 
завідувач кафедри 
загальної педагогіки 
та педагогіки вищої 
школи Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка.
11)Членство у 
спеціалізованій вченій 
раді Д 36.053.01 у 
Дрогобицькому 
державному 
педагогічному 
університеті імені 
Івана Франка за 
спеціальностями:13.00
.01 – загальна 
педагогіка та історія 
педагогіки
Членство у 
спеціалізованої вченої 
ради К35.052.25 у 
Національному 
університеті 
«Львівська 
політехніка» за 
спеціальностями:13.00
.01 – загальна 
педагогіка та історія 
педагогіки, 13.00.04 – 
теорія та методика 
професійної освіти.
Виконання роботи 
офіційного опонента 
на дисертацію 
Федчишин Надії 
Орестівни “Розвиток 
ідей гербартіанської 
педагогіки в теорії і 
практиці 
німецькомовних країн 
(друга половина ХІХ – 
ХХ ст.)”,подану на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
педагогічних наук за 
спеціальністю 13.00.01 
–загальна педагогіка 
та історія педагогіки. 
Захист 2017 р.
Виконання роботи 
офіційного опонента 
на дисертацію 
Пантюк Тетяни 
Ігорівни “ Суспільно-
педагогічні 
детермінанти 
підготовки дітей до 
школи в Україні: 
теорія і практика 
(1945 – 2017 рр.).”, 
подану на здобуття 
наукового ступеня 
доктора педагогічних 
наук за спеціальністю 
13.00.01 – загальна 
педагогіка та історія 
педагогіки, 01 Освіта / 
Педагогіка. Захист 
2018 р.
Виконання роботи 
офіційного опонента 
на дисертацію Бобели 
Світлани Іванівни “ 
Соціальне виховання 
учнівської молоді у 
педагогічній спадщині 
Августина Волошина 
”, подану на здобуття 



наукового ступеня 
кандидата 
педагогічних наук за 
спеціальністю 13.00.01 
– загальна педагогіка 
та історія педагогіки. 
Захист 2018 р.
Виконання роботи 
офіційного опонента 
на дисертацію Яців 
Оксани Ігорівни 
«Педагогічні ідеї та 
культурно-
просвітницька 
діяльність Миколи 
Шлемкевича (1894–
1966 рр.)», подану на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
педагогічних наук за 
спеціальністю 13.00.01 
– загальна педагогіка 
та історія педагогіки, 
01 Освіта / Педагогіка. 
Захист 2019 р.
Виконання роботи 
офіційного опонента 
на дисертацію 
Стинської Вікторії 
Володимирівни 
«Теорія і практика 
соціально-
педагогічної 
підтримки 
материнства і 
дитинства в Україні 
(ХХ – початок ХХІ 
ст.)» .)», подану на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
педагогічних наук за 
спеціальністю 
13.00.05 – соціальна 
педагогіка. Захист 
2019 р. 
13)Квас О. 
Патріотичне 
виховання учнів 
початкової школи 
засобами музейної 
педагогіки : методичні 
рекомендації (на 
допомогу вчителеві 
початкової школи) / 
Олена Квас, Сузанна 
Волошин. – Дрогобич 
: Редакційно-
видавничий відділ 
Дрогобицького 
державного 
педагогічного 
університету імені 
Івана Франка, 2019. – 
82 с.
Квас О.В. Методика 
викладання 
дошкільної педагогіки 
: методичні 
рекомендації до 
семінарських занять 
[для фахівців другого 
(магістерського) рівня 
спеціальності8.010101 
«Дошкільна освіта»] / 
Олена Квас,Михайло 
Подоляк. – Дрогобич : 
Редакційно-
видавничий відділ 
Дрогобицького 
державного 
педагогічного 



університету імені 
Івана Франка, 2016. – 
54 с.
Квас О. В. Методичні 
матеріали до 
навчального курсу 
«Диференційна 
психологія» для 
студентів ІІ курсу 
денної форми 
навчання та ІІІ курсу 
заочної форми 
навчання / О. В. Квас, 
І. С. Горбаль, І. О. 
Лабаз. – Львів : 
Малий видавничий 
центр філософського 
факультету 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка, 2015. – 
24 с. – 0,8 д.а. (у 
співавторстві).
16)Дійсний член 
Всеукраїнського 
педагогічного 
товариства імені 
Григорія Ващенка.
17)22 роки практичної 
роботи за 
спеціальністю.

Квас О. Теорія і 
практика духовно-
морального 
виховання 
старшокласників – 
вихованців 
інтернатних закладів 
засобами української 
етнопедагогіки/ 
Олена Валеріївна 
Квас, Світлана 
Миколаївна Волошин. 
– Дрогобич: 
Видавничий відділ 
Дрогобицького 
державного 
педагогічного 
університету імені 
Івана Франка, 2016. – 
200 с. – 7 авт.арк.
Квас О. Патріотичне 
виховання учнів 
початкової школи 
засобами музейної 
педагогіки : методичні 
рекомендації (на 
допомогу вчителеві 
початкової школи) / 
Олена Квас, Сузанна 
Волошин. – Дрогобич 
: Редакційно-
видавничий відділ 
Дрогобицького 
державного 
педагогічного 
університету імені 
Івана Франка, 2019. – 
82 с.
Квас О.В. Ідентичність 
особистості як основа 
психічного здоров’я / 
О.В. Квас, Н.В.Скотна 
[Монографія] – 
Human health:realities 
and prospects. 
Monographic series. 
Volume 1. “Promoting 



healthy lifestyle“, edited 
by Nadiya Skotna, 
Drohobych, 2016. – 352 
p. – P. 215-221 ( 6с. / 
0,5 д.а.) (співавторство 
3 с. / 0,25 д.а.)
Квас О.В. Проблема 
формування образу 
дитинства в 
соціально-
гуманітарних 
дослідженнях / О.В. 
Квас // 

175194 Мачинська 
Наталія 
Ігорівна

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
педагогічної 

освіти

Диплом 
доктора наук 
ДД 003030, 

виданий 
14.02.2014, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 040078, 
виданий 

15.03.2007, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
028079, 
виданий 

01.07.2011

4 Організація та 
керівництво 
методичною 
роботою у 
закладах 
дошкільної 
освіти

Прикарпатський 
університет імені 
Василя Стефаника (м. 
Івано-Франківськ), 
1994р., спеціальність 
«педагогіка і 
психологія 
(дошкільна), 
кваліфікація 
«викладач дошкільної 
педагогіки і 
психології, вихователь 
та вчитель музики»
Західно-Фінляндський 
коледж (м. Гуйтінен, 
Фінляндія) – 04.09.-
08.09.2017 (наявність 
сертифіката від 
08.09.2017);
Університет імені 
Штефана Челмари (м. 
Сучава, Румунія) – 
07.10.2019 – 
07.12.2019 (наявність 
сертифіката - № 37 / 
16.12.2019).
Виконання пункту 30 
Ліцензійних умов:
1,2,3, 4, 7,8, 10,11, 17
1.  - Developing 
students' intercultural 
communicative 
competence in foreign 
language classroomweb 
of science  /  Bahlai, 
Oksana; Machynska, 
Nataliya; Matviiv-
Lozynska, Yuliia;   
Voloshyn, Mariia // 
Current Foreign 
Languages Teaching 
Issues in Higher 
Education, Advanced 
Education, 
Special Issue 11, 2019. – 
С.55-59 – (міжнародне 
видання, включене у 
міжнародну 
базу WEB OF 
SCIENCE) 
http://ae.fl.kpi.ua/artic
le/view/1580 78.
- Challenges to Manage 
the Educational Process 
in the HEI during the 
Pandemic / 
M.Dzikovska, N/ 
Machynska// Revista 
Romaneasca pentru 
Educatie 
Multidimensionala / 
2020, Volume 12, Issue 
1 Sup. 2, 
pages: 92-99 | 
https://doi.org/10.1866
2/rrem/12.1sup2/251 
(міжнародне видання, 



включене у 
міжнародну базу WEB 
OF SCIENCE).
2) - Інтегрований 
підхід у навчанні 
школярів початкової 
школи: теоретична 
основа та практичний 
аспект / Мачинська 
Н.І. // Молодь і 
ринок: щомісячний 
науково-педагогічний 
журнал / 
Дрогобицький 
державний 
педагогічний 
університет – 2017, № 
9 (152).С.31-37 (фахове 
видання України).
- Модель педагогічної 
освіти магістрантів 
вищих навчальних 
закладів 
непедагогічного 
профілю в контексті 
акмеологічного 
підходу / Мачинська 
Н.І. // Науковий 
вісник 
Мелітопольського 
державного 
педагогічного 
університету. Серія: 
Педагогіка. – Випуск 1 
(12), 2014. – С. 53-58 
(фахове видання 
України).
- Авторитет викладача 
– необхідна умова 
його ефективної 
взаємодії зі 
студентами / 
Мачинська Н.І. // 
Педагогічний дискурс 
: зб. наукових праць / 
гол. ред. І.М. 
Шоробура. – 
Хмельницький: ХГПА, 
2015. – Вип. 18. – С. 
142-147 (фахове 
видання України).
- Education as a 
genuine social and 
personal value / Y. 
Derkach, N/ 
Machynska N. // 
Journal of Vasyl 
Stefanyk Precarpathian 
National University, 
2016, № 2-3. – С.15-20 
(фахове видання 
України).
Міждисциплінарний 
дискурс підготовки 
майбутнього 
викладача в умовах 
магістратури / 
Мачинська Н. // 
Неперервна 
професійна освіта: 
теорія і практика // 
Науково-методичний 
журнал, 2016, вип. 3-
4. –  С. 35-39 (фахове 
видання України).
- Диверсифікація 
змісту педагогічної 
підготовки фахівців 
для початкової освіти 
/ Мачинська Н.І. // 
Науковий вісник 



Мукачівського 
державного 
університету. Серія 
«Педагогіка та 
психологія». Випуск 1 
(7), 2018. – С.111-115. 
(фахове видання 
України).
-Особливості 
підготовки здобувачів 
вищої освіти другого 
(магістерського) рівня 
педагогічного 
профілю до 
професійної 
діяльності: 
практичний аспект / 
С. Кость, Н. 
Мачинська //  Вісник 
Львівського 
університету: серія 
педагогічна, вип. 34, 
2019. – С. 139-148. 
(фахове видання 
України).
3) Мачинська Н.І. 
Основи педагогічної 
майстерності (для 
студентів 
спеціальності 012 
Дошкільна освіта) : 
навчально-метод. 
посібник /  А. 
Федорович, Н. 
Яремчук. – Львів: 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2020. – 286 с.
4)Бойко Галина 
Олегівна – канд. пед. 
наук;  Любінська 
Орися Іванівна – 
канд. пед. наук 
(диплом кандидата 
наук, ДК № 051242, 
видано 05 березня 
2919 р.), Хлипавка 
Галина Григорівна – 
канд. пед. наук.
7) Член 
спеціалізованої вченої 
ради К. 35.052.24 
(Національний 
університет 
«Львівська 
політехніка»).
8) Керівник науково-
дослідних тем 
кафедри «Теоретико-
методологічні засади 
підготовки фахівців 
дошкільної та 
початкової освіти в 
контексті соціальної 
мобільності» 
(0116U001693) та 
«Педагогічна наука та 
освіта у класичному 
університеті: 
акмеологічний підхід» 
(0116U001694).
10)Завідувач кафедри 
початкової та 
дошкільної освіти 
ЛНУ імені Ів. Франка з 
01 вересня 2016 року і 
по сьогодні; 2013-2016 
рр. – завідувач 
кафедри 
українознавства/ 
педагогіки – 
Львівський 



державний 
університет 
внутрішніх справ.
11)Опонування 
дисертацій (2019р., 
2020 р.).
17)Педагогічний стаж 
– 25 років, з них: 
науково-педагогічний 
стаж – 16 років.

Maczyńska N. 
Дошкільна освіта в 
Україні: підготовка 
фахівців в умовах 
класичного 
університету / Наталія 
Мачинська // 
Kształcenie zawodowe 
w perspektywie 
współczesnych 
uwarunkowań; pod red. 
M. Krawczyk-
Blicharskiej, J. Miko-
Giedyk i S. 
Kowalskiego. – Kielce, 
2015. – S. 225-236.

Мачинська Н. 
Акмеологічна модель 
вихователя закладу 
дошкільної освіти / Н. 
Мачинська, О. Музика 
//  Педагогічний 
альманах : збірник 
наукових праць. – 
Херсон: КВНЗ: 
«Херсонська академія 
неперервної освіти», 
2018. Випуск 39. – 
С.68-75.

Мачинська Н. Основи 
педагогічної 
майстерності (для 
студентів 
спеціальності 012 
Дошкільна освіта): 
навч.-метод. посібник 
/ Н. Мачинська, А. 
Федорович, Н. 
Яремчук. – Львів: 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2020. – 286 с.

Maczyńska N. Types 
and forms of 
professional 
development оf a 
preschool teacher in in-
service training / Y. 
Derkach, N. Maczyńska, 
Y. Pankevych // 
Неперервна 
професійна освіта: 
теорія і практика: 
науковий журнал / 
Випуск 2, 2020 р. – 
Київ: ТОВ «Видавниче 
підприємство 
«Едельвейс», 2020. – 
С.72-77.

43819 Яремчук 
Наталія 
Ярославівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
педагогічної 

освіти

Диплом 
спеціаліста, 

Тернопільськи
й державний 
педагогічний 
університет 

імені 

6 Педагогіка 
вищої школи

Тернопільський 
державний 
педагогічний 
університет імені 
Володимира Гнатюка, 
1999р, вчитель 
початкових класів 



Володимира 
Гнатюка, рік 
закінчення: 

1999, 
спеціальність: 

010102 
Початкове 
навчання

ЛРІДУ Української 
Академії державного 
управління при 
Президентові 
України, 2002, 
проектний 
менеджмент;
 ІПО Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка, 2013, 
Психолог. Викладач.
Стажування:  
Львівський 
національний 
університет 
ветеринарної 
медицини та 
біотехнологій імені 
С.З. Гжицького, 
кафедра філософії та 
педагогіки № 14-25 
від 16.04.2018р. 
(Довідка)
Виконання пункту 30 
Ліцензійних умов
2)- Яремчук Н. Я. 
Психолого-
педагогічні 
компетенції як 
складова професійної 
підготовки фахівців 
непедагогічних 
спеціальностей/ Н. Я. 
Яремчук/ // Вісник 
Львівського 
університету. Серія  
педагогічна. - 2016. - 
Вип. 30. - С. 119-129 
(10 c. / 0,5 д.а.)..
- Яремчук Н. Я. 
Формування 
міжособистісної 
довіри у студентів 
ВНЗ в умовах 
освітнього середовища 
/ Н. Я. Яремчук // 
Вісник Львівського 
університету. Серія  
педагогічна. - 2016. - 
Вип. 31. - С. 19-28 (10 c. 
/ 0,5 д.а.).
- Яремчук Н. Я. 
Теоретико-педагогічні 
засади формування 
наукового потенціалу 
приватних вищих 
навчальних закладів в 
Україні (90-ті роки ХХ 
- поч.. ХХІ ст.) / Н. Я. 
Яремчук // Вісник 
Львівського 
університету. Серія  
педагогічна. - 2017. - 
Вип. 32. - С. 93-101 (8 
с./ 0,5 д.а.).
3)- Яремчук Н.Я. 
Педагогіка : навч. 
посібник 
(рекомендовано 
МОН)/ Н. Я. Яремчук. 
– Львів, Вид-во ЛАД, 
2011. – 246 с. - 14,2 д.а.
- Основи педагогічної 
майстерності: наук.-
метод. посібник / 
упоряд. Наталія 
Мачинська, Анна 
Федорович, Наталія 
Яремчук. – Львів: 
ЛНУ імені Івана 



Франка, 2020. –  286 с. 
– 6,5 авт.арк. 
5) Міжнародний 
проект Еразмус+ 
«Удосконалення 
практико-
орієнтованої 
підготовки викладачів 
професійної освіти і 
навчання (ITE-VET)» 
/ Erasmus++-project 
“Improving teacher 
education for applied 
learning in the fiefd of 
vocational education 
(|ITE-VET)”, 2017–
2018 – учасниця 
семінарів і тренінгів 
для викладачів у м. 
Київ, КНЕУ ім. В. 
Гетьмана 
(Сертифікат).
13)- Ковальчук Л.О., 
Яремчук Н.Я. 
Методичні 
рекомендації щодо 
написання, 
оформлення та 
захисту магістерської 
роботи /Відп. за 
випуск О.В. Квас. 
Львів: Малий видавн. 
центр фак-ту 
педагогічної освіти 
Львів. нац. ун-ту імені 
Івана Франка  - 2019. - 
65 с. (у співавторстві). 
https://pedagogy.lnu.e
du.ua/wp-
content/uploads/2020/
02/Metod.-rekom-
MAHISTERS-KYKH-
ROBIT.pdf
 - Педагогічна 
практика в системі 
професійної 
підготовки юристів 
освітньо-
кваліфікаційного 
рівня «магістр 
господарсько-правової 
діяльності».  
Навчально-
методичний посібник 
/ упоряд. В. С. Канцір, 
О. С. Котуха, Н. Я. 
Яремчук. -.Львів: Вид-
во ЛКА, 2013.- 104 с. (у 
співавторстві).
- Яремчук Н. Я. 
Психологія. 
Навчально-методичні 
вказівки для 
проведення 
семінарських занять 
та самостійної роботи 
студентів. Львів: Вид-
во ЛКА Львів: Вид-во 
ЛКА, 2013.- 80 с.
14) Керівництво 
студенткою (Рикун 
Софією 
Олександрівною), яка 
зайняла ІІ місце у 
Всеукраїнському 
конкурсі студентських 
наукових робіт зі 
спеціальності 
«Освітні, педагогічні 
науки» (Дрогобич, 11-
12 квітня 2019 р.).



16) Дійсний член 
Всеукраїнського 
педагогічного 
товариства імені 
Григорія Ващенка.
17) 17 років.

Яремчук Н. Я. 
Теоретико-педагогічні 
засади формування 
наукового потенціалу 
приватних вищих 
навчальних закладів в 
Україні (90-ті роки ХХ 
- поч.. ХХІ ст.) / Н. Я. 
Яремчук // Вісник 
Львівського 
університету. Серія  
педагогічна. - 2017. - 
Вип. 32. - С. 93-101. (0, 
7 д.а.).  
DOI:http://dx.doi.org/1
0.30970/vpe.2017.32.81
25.
Яремчук Н. Я. 
Особливості змін у 
підготовці наукових та 
науково-педагогічних 
кадрів в Україні/ Н. Я. 
Яремчук // Матеріали 
звітних наукових 
конференцій 
факультету 
педагогічної освіти. – 
Львів: Видавничий 
центр ЛНУ ім. І. 
Франка, 2017. – Вип. 
2. – С. 161–163 (0, 2 
д.а.).
Яремчук Н. Я. 
Історичний контекст 
підготовки докторів 
філософії (PhD) у 
галузі освіти в країнах 
Європейського Союзу/ 
Н. Я. Яремчук // 
Матеріали звітних 
наукових конференцій 
факультету 
педагогічної освіти. – 
Львів: Видавничий 
центр ЛНУ ім. І. 
Франка, 2018. – Вип. 
3. – С. 177–182 (0, 2 
д.а.).
Яремчук Н. Я., 
Михнюк Т. О.  Моделі 
підготовки майбутніх 
учителів початкових 
класів до виховної 
діяльності / Н.Я. 
Яремчук, Т.О.Михнюк 
// Молодий вчений. - 
2018. № 9. - С.71-81. 
(співавторство 5 с. / 
0,4 д.а.)  DOI: 
http://molodyvcheny.in
.ua/files/journal/2018/
9/19.pdf
Яремчук Н. Я. 
Критерії якості в 
академічній професії: 
винагорода і 
контракти // 
Матеріали звітних 
наукових конференцій 
факультету 
педагогічної освіти. – 
Львів: Видавничий 
центр ЛНУ ім. І. 
Франка, 2019. – Вип. 



4. – С.177-179 (0, 2 
д.а.). 
Яремчук Н. Я. 
Критерії оцінки 
академічної професії / 
Н. Я. Яремчук // Тези 
доповідей 
міжнародної наукової 
конференції 
«Теоретичні та 
практичні аспекти 
формування 
освітнього простору 
інституційного рівня: 
світовий і вітчизняний 
вимір. – Львів: 
Видавничий центр 
ЛНУ ім. І. Франка, 
2019. – Вип. 4. – 
С.208-210. (0, 2 д.а.)
Яремчук Н. Я., Магера 
Н. І. Зміст і структура 
професійно-
комунікативної 
компетентності 
майбутніх вчителів 
початкової школи / Н. 
Я. Яремчук, Н. І. 
Магера, // Молодий 
вчений. – 2019. – № 
10 (74) жовтень. – С. 
280-284. 
(співавторство 3 с. / 
0,25 д.а.) DOI: 
http://molodyvcheny.in
.ua/files/journal/2019/1
0/64.pdf
Яремчук Н. Я. 
Теоретичні аспекти 
формування 
освітнього стартапу /  
Н. Я. Яремчук // 
Матеріали звітних 
наукових конференцій 
факультету 
педагогічної освіти. – 
Львів: Видавничий 
центр ЛНУ ім. І. 
Франка, 2020. – Вип. 
5. – С. 161–164. (0, 3 
д.а.)
Основи педагогічної 
майстерності: наук.-
метод. посібник / 
упоряд. Наталія 
Мачинська, Анна 
Федорович, Наталія 
Яремчук. – Львів: 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2020. –  286 с. 
– 6,5 авт.арк.

175194 Мачинська 
Наталія 
Ігорівна

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
педагогічної 

освіти

Диплом 
доктора наук 
ДД 003030, 

виданий 
14.02.2014, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 040078, 
виданий 

15.03.2007, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
028079, 
виданий 

01.07.2011

4 Теоретико-
практичні 
основи 
методик 
дошкільного 
виховання

Прикарпатський 
університет імені 
Василя Стефаника (м. 
Івано-Франківськ), 
1994р., спеціальність 
«педагогіка і 
психологія 
(дошкільна), 
кваліфікація 
«викладач дошкільної 
педагогіки і 
психології, вихователь 
та вчитель музики»
Західно-Фінляндський 
коледж (м. Гуйтінен, 
Фінляндія) – 04.09.-
08.09.2017 (наявність 
сертифіката від 
08.09.2017);
Університет імені 



Штефана Челмари (м. 
Сучава, Румунія) – 
07.10.2019 – 
07.12.2019 (наявність 
сертифіката - № 37 / 
16.12.2019).
Виконання пункту 30 
Ліцензійних умов:
1,2,3, 4, 7,8, 10,11, 17
1.  - Developing 
students' intercultural 
communicative 
competence in foreign 
language classroomweb 
of science  /  Bahlai, 
Oksana; Machynska, 
Nataliya; Matviiv-
Lozynska, Yuliia;   
Voloshyn, Mariia // 
Current Foreign 
Languages Teaching 
Issues in Higher 
Education, Advanced 
Education, 
Special Issue 11, 2019. – 
С.55-59 – (міжнародне 
видання, включене у 
міжнародну 
базу WEB OF 
SCIENCE) 
http://ae.fl.kpi.ua/artic
le/view/1580 78.
- Challenges to Manage 
the Educational Process 
in the HEI during the 
Pandemic / 
M.Dzikovska, N/ 
Machynska// Revista 
Romaneasca pentru 
Educatie 
Multidimensionala / 
2020, Volume 12, Issue 
1 Sup. 2, 
pages: 92-99 | 
https://doi.org/10.1866
2/rrem/12.1sup2/251 
(міжнародне видання, 
включене у 
міжнародну базу WEB 
OF SCIENCE).
2) - Інтегрований 
підхід у навчанні 
школярів початкової 
школи: теоретична 
основа та практичний 
аспект / Мачинська 
Н.І. // Молодь і 
ринок: щомісячний 
науково-педагогічний 
журнал / 
Дрогобицький 
державний 
педагогічний 
університет – 2017, № 
9 (152).С.31-37 (фахове 
видання України).
- Модель педагогічної 
освіти магістрантів 
вищих навчальних 
закладів 
непедагогічного 
профілю в контексті 
акмеологічного 
підходу / Мачинська 
Н.І. // Науковий 
вісник 
Мелітопольського 
державного 
педагогічного 
університету. Серія: 
Педагогіка. – Випуск 1 



(12), 2014. – С. 53-58 
(фахове видання 
України).
- Авторитет викладача 
– необхідна умова 
його ефективної 
взаємодії зі 
студентами / 
Мачинська Н.І. // 
Педагогічний дискурс 
: зб. наукових праць / 
гол. ред. І.М. 
Шоробура. – 
Хмельницький: ХГПА, 
2015. – Вип. 18. – С. 
142-147 (фахове 
видання України).
- Education as a 
genuine social and 
personal value / Y. 
Derkach, N/ 
Machynska N. // 
Journal of Vasyl 
Stefanyk Precarpathian 
National University, 
2016, № 2-3. – С.15-20 
(фахове видання 
України).
Міждисциплінарний 
дискурс підготовки 
майбутнього 
викладача в умовах 
магістратури / 
Мачинська Н. // 
Неперервна 
професійна освіта: 
теорія і практика // 
Науково-методичний 
журнал, 2016, вип. 3-
4. –  С. 35-39 (фахове 
видання України).
- Диверсифікація 
змісту педагогічної 
підготовки фахівців 
для початкової освіти 
/ Мачинська Н.І. // 
Науковий вісник 
Мукачівського 
державного 
університету. Серія 
«Педагогіка та 
психологія». Випуск 1 
(7), 2018. – С.111-115. 
(фахове видання 
України).
-Особливості 
підготовки здобувачів 
вищої освіти другого 
(магістерського) рівня 
педагогічного 
профілю до 
професійної 
діяльності: 
практичний аспект / 
С. Кость, Н. 
Мачинська //  Вісник 
Львівського 
університету: серія 
педагогічна, вип. 34, 
2019. – С. 139-148. 
(фахове видання 
України).
3) Мачинська Н.І. 
Основи педагогічної 
майстерності (для 
студентів 
спеціальності 012 
Дошкільна освіта) : 
навчально-метод. 
посібник /  А. 
Федорович, Н. 



Яремчук. – Львів: 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2020. – 286 с.
4)Бойко Галина 
Олегівна – канд. пед. 
наук;  Любінська 
Орися Іванівна – 
канд. пед. наук 
(диплом кандидата 
наук, ДК № 051242, 
видано 05 березня 
2919 р.), Хлипавка 
Галина Григорівна – 
канд. пед. наук.
7) Член 
спеціалізованої вченої 
ради К. 35.052.24 
(Національний 
університет 
«Львівська 
політехніка»).
8) Керівник науково-
дослідних тем 
кафедри «Теоретико-
методологічні засади 
підготовки фахівців 
дошкільної та 
початкової освіти в 
контексті соціальної 
мобільності» 
(0116U001693) та 
«Педагогічна наука та 
освіта у класичному 
університеті: 
акмеологічний підхід» 
(0116U001694).
10)Завідувач кафедри 
початкової та 
дошкільної освіти 
ЛНУ імені Ів. Франка з 
01 вересня 2016 року і 
по сьогодні; 2013-2016 
рр. – завідувач 
кафедри 
українознавства/ 
педагогіки – 
Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх справ.
11)Опонування 
дисертацій (2019р., 
2020 р.).
17)Педагогічний стаж 
– 25 років, з них: 
науково-педагогічний 
стаж – 16 років.

Maczyńska N. 
Дошкільна освіта в 
Україні: підготовка 
фахівців в умовах 
класичного 
університету / Наталія 
Мачинська // 
Kształcenie zawodowe 
w perspektywie 
współczesnych 
uwarunkowań; pod red. 
M. Krawczyk-
Blicharskiej, J. Miko-
Giedyk i S. 
Kowalskiego. – Kielce, 
2015. – S. 225-236.

Мачинська Н. 
Акмеологічна модель 
вихователя закладу 
дошкільної освіти / Н. 
Мачинська, О. Музика 



//  Педагогічний 
альманах : збірник 
наукових праць. – 
Херсон: КВНЗ: 
«Херсонська академія 
неперервної освіти», 
2018. Випуск 39. – 
С.68-75.

Мачинська Н. Основи 
педагогічної 
майстерності (для 
студентів 
спеціальності 012 
Дошкільна освіта): 
навч.-метод. посібник 
/ Н. Мачинська, А. 
Федорович, Н. 
Яремчук. – Львів: 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2020. – 286 с.
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Хмельницька 
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Тернопільський 
державний 
педагогічний інститут 
імені Я.О. Галана 1991, 
спеціальність: 
«Педагогіка і 
методика початкового 
навчання  та 
образотворчого 
мистецтва», 
кваліфікація: вчитель 
початкових класів і 
образотворчого 
мистецтва. 
Хмельницька 
гуманітарно-
педагогічна академія, 
2010, спеціальність: 
«Початкове 
навчання», 
кваліфікація: магістр 
педагогічної освіти, 
викладач педагогіки і 
методики початкової 
освіти
Курси підвищення 
кваліфікації «Цифрові 
компетентності в 
освіті» ЛНУ 
ім.І.Франка 
(27.01.2020-
07.02.2020) 
загальним обсягом 2 
кредити ЄКТС (60 
год.). Свідоцтво № 
01467243/002661 – 20
Виконання пункту 30 
Ліцензійних умов:
2) 1.Новосельська Н. 
Т. Національно-
патріотична 
спрямованість змісту 
букварів (середина 80-
х – середина 90-х 
років ХХ століття). 
Педагогічна освіта: 
теорія і практика. 
Кам’янець-
Подільський, 2016. 
Вип. 21 (2-2016). Ч. 2. 
С. 212–218.
2. Новосельська Н. Т. 
Формування 
екологічної культури 
молодших школярів у 
оповіданнях Василя 
Сухомлинського. 



Молодий вчений. 
Херсон, 2016. №12 (1 
(40)). С. 483–486.
3. Новосельська Н. Т. 
Національні цінності 
у змісті букварів та 
їхня роль у 
формуванні 
особистості. Наукові 
записки кафедри 
педагогіки. Харків, 
2017. Вип. 40. С. 127–
135.
4. Новосельська Н. Т. 
Поезія Ліни Костенко 
як чинник 
національного 
виховання учнів 
початкових класів (на 
матеріалах читанок 
для початкової 
школи). Педагогічний 
часопис Волині:. 
Луцьк, 2017. №2(5). С. 
81–86.
5. Новосельська Н. Т. 
Поезія Тараса 
Шевченка як чинник 
патріотичного 
виховання молодших 
школярів (на 
матеріалах читанок 
для початкової 
школи). Педагогічні 
науки. Херсон, 2017. 
Вип. LXXV. Т. 2. С. 
60–64.
6. Новосельська Н. Т. 
Читанка як засіб 
виховання поваги та 
любові до української 
мови. Наукова 
скарбниця освіти 
Донеччини. Донецьк, 
2017. № 2. С. 111–115.
7. Новосельська Н. Т. 
Морально-етичне 
виховання молодших 
школярів засобами 
усної народної 
творчості (на 
матеріалах читанок О. 
Савченко для другого 
класу). Гірська школа 
Українських Карпат. 
Івано-Франківськ, 
2017. № 16. С.186–189.
8. Новосельська Н. Т. 
Виховання любові до 
краси рідного краю в 
поезії Лесі Українки 
(на матеріалах 
читанок для 
початкової школи). 
Наукові записки 
Тернопільського 
національного 
педагогічного 
університету імені 
Володимира Гнатюка. 
Серія: педагогіка. 
Тернопіль, 2018. № 1. 
С. 33–39.
9. Новосельська Н.Т. 
Підготовка 
майбутнього вчителя 
початкових класів до 
позаурочної виховної 
роботи: види 
діяльності, ідеї, 
результат / Н. Т. 



Новосельська, Б. В. 
Клуб // Молодий 
вчений. — 2019. — 
№10. – С. 239-243
10. Новосельська Н. Т. 
Професійно-творчий 
саморозвиток 
особистості: 
акмеологічний підхід 
/ Н. Т. Новосельська, 
О. В. Струсь // 
Молодий вчений. — 
2019. — №11. – С.229-
232.
3).Новосельська Н.Т. 
Навчальні комплекти 
як джерело 
морального 
виховання учнів 
молодшого шкільного 
віку : навч.-метод. 
посіб. Львів : 
Видавничий центр, 
2017. 62 с.
14)Член 
організаційного 
комітету/журі І етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади  зі 
спеціальності 
«Початкова освіта».
15)1.Новосельська Н. 
Т. Біблійні легенди – 
основа 
християнського 
виховання молодших 
школярів (на 
матеріалах читанок О. 
Савченко для 
четвертого класу). 
Inovatívny výskum v 
oblasti vzdelávania a 
sociálnej práce : 
materialy Medzinár. 
vedecko-praktická 
konf., (Sládkovičovo, 
10–11 marca 2017). 
Sládkovičovo, 2017. С. 
35–37.
2. Новосельська Н. Т. 
Оповідання Василя 
Сухомлинського як 
засіб виховання 
милосердя в 
молодших школярів 
(на матеріалах 
читанок для 
початкової школи). 
Osobowość, 
społeczeństwo, polityka 
: materiały VI Miẹdzyn. 
konfer. nauk.-prakt. 
(Lublin, 10–11 marca 
2017). Lublin, 2017. S. 
185–187.
3. Новосельская Н. Т. 
Нравственное 
воспитание младших 
школьников 
средствами 
художественной 
литературы. 
Сравнительная 
педагогика в условиях 
международного 
сотрудничества и 
европейской 
интеграции: сб. 
материалов VІII 
междунар. науч.-



практ. конф., г. Брест, 
10 ноября 2017 
г.Брест, 2018. С. 104–
108. 
4. Новосельська Н. Т. 
Твори про українську 
мову як засіб 
виховання 
національної 
свідомості молодших 
школярів. Психолого-
педагогічний і 
соціальний супровід 
дитинства в 
освітньому просторі: 
проблеми та 
перспективи : матер. 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. (Слов’янськ, 15 
березня 2017 р.). 
Слов’янськ, 2017. C. 
88–93.
5. Новосельська Н. Т. 
Наступність у роботі 
дошкільного 
навчального закладу 
та початкової школи 
як умова успішної 
адаптації дітей до 
шкільної освіти. 
Наступність 
дошкільної та 
початкової освіти в 
контексті соціальної 
мобільності: 
матеріали теор.-практ. 
семінару, (Львів, 20 
січня 2017 р.). Львів, 
2017. С. 129–132.
6. Новосельська Н. Т. 
Формування 
гуманістичних 
цінностей молодших 
школярів у 
навчально-виховній 
діяльності. Сучасні 
проблеми та 
перспективи розвитку 
психології і 
педагогіки»: 
матеріали Міжнар. 
наук.-практ. конф., 
(Київ, 1–2 грудня 2017 
р.). Київ, 2017. С. 30–
32.
17)29 років 1 місяць.

Новосельська Н.Т. 
Національно-
патріотична 
спрямованість змісту 
букварів ( середина 
80-х- середина 90-х 
років ХХ століття) / 
Н.Т.Новосельська // 
Педагогічна освіта: 
теорія і практика: 
Збірник наукових 
праць / Кам’янець-
Подільський 
національний 
університет імені 
Івана Огієнка; 
Інститут педагогіки 
НАПН України – 
Вип.21 (2- 2016). – Ч.2. 
– Кам’янець-
Подільський, 2016. // 
Матеріали V 
Всеукраїнської 
науково-практичної 



конференції «Дитяча 
книжка в сучасному 
освітньому просторі: 
реалії та 
перспективи», 2016. – 
С. 212-218.
Новосельська Н.Т. 
Національні цінності 
у змісті букварів та 
їхня роль у 
формуванні 
особистості / 
Н.Т.Новосельська // 
Збірник наукових 
праць ХГПА «Наукові 
записки кафедри 
педагогіки». – 
Харківський 
національний 
університет ім. 
В.Н.Каразіна. – 
Харків: ХНУ, 2017. – 
Вип. 40. – С.127-135.
Новосельська Н.Т. 
Формування 
екологічної культури 
молодших школярів у 
оповіданнях Василя 
Сухомлинського / 
Н.Т.Новосельська // 
Науковий журнал 
«Молодий вчений». – 
2016. – №12.1 (40). – 
С.483-486.
Новосельська Н.Т. 
Читанка як засіб 
виховання поваги та 
любові до української 
мови / 
Н.Т.Новосельська // 
Науково-методичний 
журнал «Наукова 
скарбниця освіти 
Донеччини», ДВНЗ 
«Донбаський 
державний 
педагогічний 
університет». м. 
Слов’янськ, 2017. – 
С.111-115.
Новосельська Н.Т. 
Поезія Ліни Костенко 
як чинник 
національного 
виховання учнів 
початкових класів (на 
матеріалах читанок 
для початкової 
школи) / Н.Т. 
Новосельська 
//Науковий журнал 
«Педагогічний 
часопис Волині». 
Східноєвропейський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки, м. Луцьк, 
№2(5), 2017 – С.81-86.
Новосельська Н.Т. 
Поезія Тараса 
Шевченка як чинник 
патріотичного 
виховання молодших 
школярів (на 
матеріалах читанок 
для початкової 
школи) / Н.Т. 
Новосельська// 
Збірник наукових 
праць «Педагогічні 
науки», Херсонський 



державний 
університет, м. 
Херсон. Том 2. Випуск 
LXXV, 2017. – С.60-64.
Новосельська Н.Т. 
Морально-етичне 
виховання молодших 
школярів засобами 
усної народної 
творчості (на 
матеріалах читанок О. 
Савченко для другого 
класу) / Н.Т. 
Новосельська // III 
Міжнародна науково-
практична 
конференція. «Роль 
освіти у сталому 
розвитку гірського 
регіону». Наукове 
фахове видання з 
педагогічних наук 
«Гірська школа 
Українських Карпат», 
ДВНЗ 
«Прикарпатський 
національний ун-т ім. 
В.Стефаника», м. 
Івано-Франківськ, 
№16, 20-22 вересня 
2017р. – С.186-189.
Новосельська Н. Т. 
Виховання любові до 
краси рідного краю в 
поезії Лесі Українки 
(на матеріалах 
читанок для 
початкової 
школи).Наукові 
записки 
Тернопільського 
національного 
педагогічного 
університету імені 
Володимира Гнатюка. 
Серія: педагогіка. 
Тернопіль, 2018. № 1. 
С. 33–39.
Новосельська Н.Т. 
Підготовка 
майбутнього вчителя 
початкових класів до 
позаурочної виховної 
роботи: види 
діяльності, ідеї, 
результат / Н. Т. 
Новосельська, Б. В. 
Клуб // Молодий 
вчений. — 2019. — 
№10. – С. 239-243
Новосельська Н. Т. 
Професійно-творчий 
саморозвиток 
особистості: 
акмеологічний підхід 
/ Н. Т. Новосельська, 
О. В. Струсь // 
Молодий вчений. — 
2019. — №11. – С.229-
232.
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Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

Після завершення 
курсу студент 
повинен:
знати: 
- основні поняття і 
категорії 
порівняльної 
педагогіки;
- провідні 
теоретико-
методологічні 
концепції 
порівняльної 
педагогіки;
-основні напрямки 
та тенденції 
реформування і 
модернізації 
вітчизняної та 
зарубіжної освіти;
-структурні 
елементи 
педагогічної 
технології: цілі, 
методи, засоби, 
форми та зміст 
навчання і 
виховання в Україні 
та світі;
- критерії оцінки 
ефективності 
освіти в 
розвинених країнах 
світу та в Україні.
уміти:
-визначати суть 
провідних 
концепцій 
порівняльної 
педагогіки;
-застосовувати 
порівняльно-
зіставні методи;
- конструювати 
цілі, зміст, методи, 
засоби і форми 
навчально-
виховного процесу в 

Порівняльна 
педагогіка

Лекція, бесіда, інтерактивні 
методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм), 
виконання індивідуальних 
завдань, проектів.

Екзамен



різних освітніх 
системах;
-порівнювати 
особливості 
підготовки 
вчителів 
початкової школи 
у країнах Європи;
- робити 
порівняльний 
аналіз освітніх 
систем;
здійснювати 
педагогічну 
рефлексію.

Програмні 
результати 
навчання: 
Знати 
нормативно-
правові документи, 
що 
регламентують 
діяльність закладу 
дошкільної освіти; 
напрями діяльності 
директора закладу 
дошкільної освіти, 
методиста, їхні 
функціональні 
обов’язки; умови 
функціонування 
закладів дошкільної 
освіти.
 Уміти керуватися 
нормативно-
правовими 
документами в 
процесі виконання 
своїх професійних 
обов’язків.
Знати основні 
функції 
управлінського 
циклу та напрями 
діяльності 
директора ЗДО і 
методиста. Уміти 
забезпечувати 
діяльність ЗДО з 
позицій директора 
та методиста.
Знати сучасні 
концепції, завдання, 
зміст, методи, 
організаційні 
форми і засоби 
дошкільної освіти; 
особливості та 
інструментарій 
психолого-
педагогічного 
супроводу 
освітнього процесу 
в умовах закладу 
дошкільної освіти; 
методи 
діагностики та 
корекції 
психофізичного 
розвитку дітей 
дошкільного віку; 
види контролю за 
його перебігом. 
Уміти 
застосовувати 
знання в організації 
діяльності ЗДО на 
посадах директора 
і методиста. 

Педагогічна практика 
(зі спеціалізації)

Консультації Диференційований залік



Знати сучасні 
принципи 
організації 
освітнього процесу 
в ЗДО. Володіти 
уміннями і 
навичками 
забезпечення 
організації 
освітнього процесу 
в ЗДО з 
урахуванням 
принципів 
дошкільної освіти, 
зокрема 
дитиноцентризму, 
здоров’язбереження
, інклюзії, 
розвивального 
навчання, 
особистісно-
орієнтованого 
підходу, суб’єкт-
суб’єктної 
взаємодії тощо.
Знати різні види 
планів та вимоги 
до їх розробки. 
Володіти вміннями 
стратегічного і 
оперативного 
планування. 
Розробляти різні 
види планів: річний, 
перспективний, 
календарний, план 
окремого заходу.
 Знати сутність і 
засоби 
професійного 
самовдосконалення. 
Уміти 
усвідомлювати 
рівень власної 
діяльності, 
розвитку своїх 
здібностей, бачити 
причини недоліків у 
своїй роботі, в собі; 
володіти 
навичками 
самовдосконалення.
Знати основні 
поняття, які 
застосовує 
методист у 
професійній 
діяльності, уміти 
коректно 
послуговуватися 
понятійно-
термінологічним 
апакратом під час 
виконання 
професійних 
обов’язків
Знати про способи 
взаємодії з різними 
категоріями 
фахівців та 
представниками 
цільової аудиторії 
на засадах 
загальнолюдської і 
професійної етики, 
принципу 
мультикультурнос
ті. Уміти 
організовувати 
доцільну взаємодію 
з працівниками 



ЗДО, органами 
освіти, батьками 
вихованців, 
представниками 
ЗМІ.
Знати про 
існування 
інформації в різних 
видах, способи її 
аналізу й обробки 
та відбору з 
метою доцільного 
використання в 
професійній 
діяльності. 
Володіти 
практичними 
способами пошуку в 
різних джерелах 
наукової і 
професійної 
інформації з 
використанням 
сучасних 
комп’ютерних 
засобів, хмарних 
технологій; 
здатність до її 
критичного 
аналізу й оцінки.

Вивчення курсу 
забезпечує такі 
програмні 
результати 
навчання:
знати:
-основні категорії, 
поняття та 
терміни, які 
відображають 
науковий тезаурус 
дослідження 
сучасної сфери 
освіти;
-систему знань 
щодо розуміння 
сфери освіти як 
об’єкту наукового 
дослідження;
-характеристики 
освітологічної 
підготовки;
-розуміти 
поняття освіти як 
соціального 
інституту, 
специфічного 
сегменту 
правового 
простору та як 
економічної 
категорії;
-різні підходи до 
визначення 
конкурентоспромо
жності освітніх 
систем;
-формувати 
власний стиль 
наукової, 
професійно-
педагогічної та 
управлінської 
діяльності, 
професійного 
спілкування;
-розвивати уміння 
й навички навчання 
упродовж життя;
-розширити свій 

Освітологія Лекція, пояснення, 
інструктаж; інтерактивні 
методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм), 
імітаційно-рольова гра 
(наукова конференція, 
науковий семінар), 
мультимедійна презентація, 
ілюстрування, 
демонстрування, дискусія, 
розв’язування вправ і задач, 
самоспостереження, 
спостереження, методи 
контролю і самоконтролю, 
презентація наукових 
продуктів, виконання 
індивідуальних завдань.

Залік



науковий світогляд 
та підвищити 
рівень 
методологічної 
культури.
уміти: 
-опрацьовувати 
наукові джерела з 
кожної теми за 
формою, яка 
обирається 
самостійно 
(конспект, тези, 
план, таблиця, 
схема, висновки 
тощо), з 
визначенням 
особистого 
ставлення до 
змісту роботи (за 
бажанням).
-доповнювати 
список 
рекомендованих 
джерел самостійно 
підібраними до 
кожної теми 
науковими 
працями, які 
відображають 
напрями його 
наукових 
уподобань.
-порівнювати 
виклад (або зміст) 
матеріалу з 
певного питання в 
різних джерелах.
-формувати й 
висловлювати своє 
міркування щодо 
питань 
проблемного 
характеру 
відповідно до 
кожної теми, що 
сприяє 
усвідомленню 
актуальних 
проблем вищої 
освіти й пошуку 
засобів їх 
вирішення, 
загостренню уваги 
на суперечностях, 
які виникають 
відповідно до 
конкретних умов 
педагогічного 
процесу та 
життєвих 
ситуацій.
-виконувати 
завдання на 
розвиток 
рефлексивних 
умінь, аналіз і 
самооцінку власної 
професійно-
педагогічної 
діяльності, 
професійно- 
значущих рис своєї 
особистості.
   Комунікація:
-здійснювати 
аналіз та 
інтерпретацію 
цілей та мотивації 
діяльності 
студентів;



-інформаційний 
обмін у спеціально 
організованих 
освітніх системах;
-критичний аналіз 
та оцінка 
психологічних, 
економічних, 
політичних, 
релігійних аспектів 
функціонування 
особисті в 
освітянській сфері 
з метою 
знаходження 
оптимальних 
шляхів 
конструктивного 
розв’язання 
наукових і 
прикладних 
проблем  
професійно-
педагогічної 
діяльності;
-встановлювати 
ефективну 
спрямованість на 
формування 
особистісного 
потенціалу та 
самореалізацію;
-забезпеченні 
ефективної 
взаємодії суб'єкта і 
об'єкту, 
результатом якого 
є нове знання про 
світ.
Автономія і 
відповідальність:
-поєднувати 
конструктивні 
технології 
прийняття 
колективних 
рішень, 
організовувати 
власну професійну 
діяльність в 
автономному 
режимі та в 
рамках співпраці.
-аргументувати 
своє бачення 
спрямованості 
діяльності фахівця 
наук про освіту, 
професійних дій на 
основі 
психологічних 
знань.
-здатність 
знаходити 
оптимальних 
шляхи 
конструктивного 
розв’язання 
комунікативних 
задач та завдань, 
пов’язаних із 
особистісним 
розвитком і 
самореалізацією. 
Вміння 
прогнозувати 
особисті наслідки 
власних дій; 
формувати і 
досягати цілі, 
відповідно до 



наявних 
психологічних 
ресурсів та зони 
своєї 
відповідальності.

Педагогічна 
(асистентська) 
практика сприяє 
формуванню у 
здобувачів вищої 
освіти другого 
(магістерського) 
рівня таких 
фахових 
компетентностей: 
предметні, що є 
важливими для 
успішної 
професійної 
діяльності за 
спеціальністю; 
передові 
концептуальні та 
методологічні 
знання в галузі 
науково-дослідної 
та професійної 
діяльності; 
розробка та 
реалізація 
проектів, 
включаючи власні 
дослідження, які 
дають можливість 
переосмислити 
наявні та 
створити нові 
цілісні знання, 
розв’язувати 
соціальні, наукові, 
культурні, етичні 
та інші завдання; 
критичний аналіз, 
оцінювання і 
синтез нових ідей; 
спілкування у 
діалоговому 
режимі з широкою 
науковою 
спільнотою та 
громадськістю в 
галузі педагогіки. 
Програмні 
результати 
навчання: 
Знання та 
розуміння 
методологічних, 
концептуальних 
засад організації 
навчальних занять, 
викладання фахової 
дисципліни, 
діяльності 
науково-
педагогічного 
працівника та 
діяльності 
здобувачів вищої 
освіти, теоретико-
методичних 
аспектів 
організації кожної 
складової 
діяльності. 
Уміння самостійно 
планувати 
структуру 
навчальних занять, 
розробляти 

Педагогічна(асистентс
ька) практика 

Лекції, практичні заняття, 
консультації

Диференційований залік



методику 
організації 
співпраці науково-
педагогічного 
працівника й 
здобувачів вищої 
освіти, 
здійснювати 
підготовку 
навчальних занять, 
організовувати 
освітній процес як 
взаємодію науково-
педагогічного 
працівника й 
здобувачів вищої 
освіти, оцінювати 
результати 
навчання 
відповідно до 
поставлених цілей, 
аналізувати 
проблеми, 
приймати рішення, 
спрямовані на їх 
вирішення. 
Вміння критично 
аналізувати 
проведені заняття 
за визначеними 
критеріями, 
оцінювати власні 
педагогічні дії та 
дії здобувачів 
освіти на кожному 
етапі процесу 
відповідно до 
поставленої мети, 
робити самостійні 
висновки та 
приймати рішення 
щодо 
вдосконалення 
кожного етапу 
заняття. Вміння 
організовувати 
діалогічне 
спілкування зі 
здобувачами вищої 
освіти, 
застосовувати 
доцільні засоби 
спілкування для 
встановлення 
контакту з ними, 
конструктивно 
спілкуватися з 
викладачами у 
процесі аналізу 
проведених 
навчальних занять.  
Готовність 
організовувати 
навчальні заняття 
відповідно до 
інноваційних 
підходів, здатність 
впроваджувати 
інноваційні моделі, 
технології в 
практику 
організації 
освітнього процесу, 
аналізувати власну 
відповідальність за 
наслідки 
впровадження 
інноваційних 
педагогічних дій, 
окреслення 
програми власного 



професійного 
становлення та 
самовдосконалення 
на основі аналізу 
набутого під час 
практики 
педагогічного 
досвіду.

Після завершення 
цього курсу 
студент буде: 
 Знати:
предмет, завдання, 
основні  категорії  
методик 
викладання 
педагогіки, мовно-
літературної, 
математичної та 
природничо-
суспільствознавчої 
освітніх галузей  
початкової освіти; 
основні засади 
організації 
навчально-
виховного процесу у 
закладі вищої 
освіти І-ІV рівня 
акредитації; 
принципи побудови 
системи 
загальнопедагогічн
ої підготовки 
майбутнього 
фахівця у галузі 
початкової освіти; 
пріоритетні 
напрями розвитку 
сучасної системи 
освіти; 
- уміти 
розробляти лекції, 
практичні та 
лабораторні 
заняття з курсу 
«Методика 
викладання 
педагогіки та 
освітніх галузей 
початкової освіти» 
відповідно  до 
кредитно-
модульної системи 
навчання; 
прогнозувати  
підвищення 
ефективності  
навчально-
педагогічного 
процесу в 
залежності від 
використання 
інноваційних 
освітніх 
технологій; 
оцінювати 
навчальні 
досягнення 
студентів

Теоретичні основи 
викладання 
педагогіки та методик 
початкової освіти

Лекції, практичні заняття, 
консультації

Залік

Згідно з вимогами 
освітньої програми 
студенти повинні:
знати:
- сутність 
основних складових 
системи 
управлінської 
діяльності;

Організація 
управління 
навчальним процесом 
у ВЗО

Лекції, практичні заняття та 
консультації

Залік



- принципи, методи 
і функції 
управлінської 
діяльності в освіті;
- принципи 
психології 
управління в 
освіті;
- стилі управління 
в освіті; критерії 
оцінювання якості 
управління в 
освіті;
- основні завдання 
та види 
управлінської 
роботи директора 
закладу освіти, 
його заступників;
- правові основи 
управлінських дій;
- сутність 
планування, 
організації, 
мотивування й 
контролю 
навчальної роботи 
в закладі освіти;
- техніки та 
прийоми 
продуктивного 
спілкування 
фахівців у закладі 
освіти;
- шляхи 
запобігання та 
способи вирішення 
конфліктів в 
педагогічному 
колективі;
-  психологічні 
ризики професійної 
діяльності 
управлінця в 
закладі освіти;
- передумови, 
симптоми 
професійного 
вигоряння 
педагогічних 
працівників, 
способи 
запобігання та 
подолання 
вигоряння.
уміти:
- визначати мету 
управлінської 
діяльності, 
приймати і 
реалізовувати 
доцільні рішення;
- обирати і 
застосовувати 
ефективні 
стратегії 
управлінської 
діяльності;
- створювати 
психологічне 
комфортне 
середовище, 
налагоджувати 
співпрацю, 
командну роботу, 
делегувати 
повноваження;
- організовувати 
спілкування з 
керівниками і 
колегами, 



обираючи найбільш 
продуктивні 
прийоми й техніки;
- запобігати й 
вирішувати 
конфліктні 
ситуації в освітній 
установі;
- оформляти 
необхідну 
документацію: 
комплектування 
освітньої 
установи, 
тарифікацію, 
робочий 
навчальний план; 
складати розклад, 
готувати 
розпорядження, 
вести 
документацію; 
аналізувати, 
контролювати та 
оцінювати 
діяльність 
навчального 
закладу, 
здійснювати 
внутрішній 
контроль, 
організовувати 
методичну роботу, 
перевіряти якість 
освітніх послуг, 
аналізувати уроки 
вчителів; 
-сприяти розвитку 
педагогічно 
творчості, 
створювати умови 
для педагогічних 
інновацій; 
запобігати мобінгу 
та професійному 
вигорянню 
педагогічних 
працівників, 
управлінців, 
працювати над 
подоланням проявів 
професійних 
деструкцій.

Вивчення курсу 
забезпечує такі 
програмні 
результати 
навчання:
знання:
-визначати і 
впорядковувати 
теоретико-
методологічні 
засади та 
принципи, 
завдання, проблеми 
та методи 
психології 
особистості; 
-класифікувати і 
визначати 
категоріально-
понятійний 
апарат 
психологічної науки 
у проблемному полі 
психології 
особистості, її 
специфіку та 
закономірності 

Психологія 
особистості

Лекція, пояснення, 
інструктаж; інтерактивні 
методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм), 
імітаційно-рольова гра 
(наукова конференція, 
науковий семінар), 
мультимедійна презентація, 
ілюстрування, 
демонстрування, дискусія, 
розв’язування вправ і задач, 
самоспостереження, 
спостереження, методи 
контролю і самоконтролю, 
презентація наукових 
продуктів, виконання 
індивідуальних завдань.

Залік



функціонування у 
сфері суспільних 
відносин та 
поведінки;
 -обговорювати й 
систематизувати 
психологічні знання 
про засади 
основних наукових 
підходів психології 
особистості 
(психоаналіз, 
біхевіоризм, 
когнітивна 
психологія, 
гештальтпсихолог
ія, гуманістична 
психологія тощо) 
та психологічну 
структуру 
особистості за 
різних наукових 
концепцій і теорій, 
індивідуальні та 
соціально-
психологічні 
закономірності 
проявів 
особистості у 
поведінці й 
діяльності;
-визначати та 
розширювати 
знання про 
психологічні 
чинники, які 
зумовлюють 
особливості 
поведінки та 
діяльності 
особистості. 
-розуміти 
теоретичні 
завдання і 
практичні 
проблеми у 
професійній 
педагогічній 
діяльності з метою 
організації 
освітнього 
простору, 
розвитку 
особистого досвіду.
уміти: 
-застосовувати й 
розвивати уміння 
проведення 
психологічного 
дослідження, 
використання 
психологічних 
ресурсів 
персонального 
освітнього 
простору; 
-уміння виділяти 
та аналізувати 
психологічні 
аспекти власної 
особистості, 
використання 
психологічних 
знань в роботі з 
іншими; здатність 
до розуміння 
власних психічних 
станів;
-прогнозування 
результатів та 
планування своєї 



професійної 
діяльності, 
використання 
процедур 
психодіагностики; 
володіння 
методами 
наукового пізнання 
особистості.
-інтегрувати 
набуті знання з 
метою кращого 
розуміння 
особистості;
-застосовувати 
набуті знання для 
пояснення і 
прогнозування 
особистісного 
розвитку, 
поведінки 
особистості; 
Комунікація:
-здійснювати 
аналіз та 
інтерпретацію 
цілей, мотивації 
діяльності 
студентів.
-критичний аналіз 
та оцінка 
психологічних 
аспектів 
функціонування 
особисті в 
соціальній 
реальності з 
метою 
знаходження 
оптимальних 
шляхів 
конструктивного 
розв’язання 
наукових і 
прикладних 
проблем  
навчальної 
діяльності;
-здійснювати 
аналіз та 
інтерпретацію 
цілей, мотивації 
діяльності.
-встановлювати 
ефективну 
спрямованість на 
розкриття 
особистісного 
потенціалу та 
самореалізацію.
-створювати 
сприятливий 
клімат для 
формування 
аутопсихологічної 
компетентності.
-створювати 
сприятливий 
психологічний 
клімат в 
колективі, 
формувати 
готовність до 
діяльності та 
взаємодії, 
розв’язання 
навчальних та 
інших професійних 
завдань, 
створювати умови 
запобігання явищ 



мобінгу і булінгу.
Автономія і 
відповідальність:
-поєднувати 
конструктивні 
технології 
прийняття 
колективних 
рішень, 
організовувати 
власну професійну 
діяльність в 
автономному 
режимі та в 
рамках співпраці.
-аргументувати 
своє бачення 
спрямованості 
діяльності фахівця 
наук про освіту, 
професійних дій на 
основі 
психологічних 
знань.
-здатність 
знаходити 
оптимальних 
шляхи 
конструктивного 
розв’язання 
комунікативних 
задач та завдань, 
пов’язаних із 
особистісним 
розвитком і 
самореалізацією. 
Вміння 
прогнозувати 
особисті наслідки 
власних дій; 
формувати і 
досягати цілі, 
відповідно до 
наявних 
психологічних 
ресурсів та зони 
своєї 
відповідальності

Вивчення курсу 
забезпечує такі 
програмні 
результати 
навчання:
Знати:
-основні поняття 
дисципліни, етапи 
становлення 
концепції 
професійного 
вигорання та 
сучасні вітчизняні 
та зарубіжні 
дослідження у цій 
галузі; основні 
підходи до вивчення 
професійного 
вигорання у 
діяльності 
педагога;
-причини 
виникнення, його 
вплив на поведінку, 
професійну 
діяльність, 
психічне здоров’я 
фахівця;
-конкретні форми 
та 
симптомокомплекс
и прояву основних 

Профілактика та 
подолання 
професійного та 
емоційного вигорання

Лекції, практичні заняття в 
формі семінарів, тренінгів та 
воркшопів, модульні 
контрольні роботи, 
індивідуальна робота 
студентів із викладачем, 
самостійна робота студентів, 
консультації, підготовка до 
заліку, залік.

Залік



видів станів 
зниженої 
працездатності, 
стресу, 
професійного 
вигорання;
-механізми 
виникнення і 
розвитку 
професійного 
вигорання у 
фахівців освіти;
-основні завдання 
та складові 
психогігієни праці 
фахівця освіти;
-методи 
діагностики, 
профілактики та 
корекції 
професійного 
вигорання, 
спрямовані на 
оптимізацію 
функціональних 
станів, зокрема 
професійного 
вигорання;.
    уміти: 
-здійснювати 
психодіагностику 
професійного 
вигорання та 
порушень, що 
супроводжують 
цей синдром;
-розрізняти типові 
психічні стани;
-здійснювати 
самопрофілактику 
професійного 
вигорання;
-надавати 
ефективну 
психолого-
педагогічну 
допомогу, пов’язану 
з 
психопрофілактико
ю та корекцією 
професійного 
вигорання фахівців 
освіти;
-уміти 
застосовувати на 
практиці 
методики для 
діагностики 
особливостей 
професійного 
стресу в 
організаціях, 
методики для 
діагностики 
синдрому 
«професійного 
вигорання» 
працівників освіти, 
методики для 
діагностики 
детермінант 
професійного 
стресу та 
синдрому 
«професійного 
вигорання» в 
освітніх 
інституціях.

Після завершення 
цього курсу 

Теоретико-практичні 
основи методик 

Лекції, практичні, 
консультації

Екзамен



студент буде: 
- знати 
пріоритетні 
напрями розвитку 
сучасної системи 
освіти, 
концептуальні 
засади її 
реформування та 
демократизації, 
основні напрями 
державної 
політики в галузі 
дошкільної та 
вищої педагогічної 
освіти, законодавчі 
та нормативні 
документи; 
аналізувати 
сучасні 
фундаментальні 
наукові 
дослідження в 
галузі дошкільної 
педагогіки, 
психології, фахових 
методик, їх 
здобутки, 
експериментальні 
дослідження 
проблем навчання 
та виховання 
дітей дошкільного 
віку; дидактичні 
технології 
викладання 
фахових 
навчальних 
дисциплін;
- уміти 
зіставляти та 
порівнювати 
педагогічні явища, 
оцінювати 
сучасний стан 
експериментальни
х досліджень 
проблем навчання 
та виховання 
дітей дошкільного 
віку, проектувати 
освітній процес 
відповідно до цілей, 
завдань вищої 
педагогічної та 
дошкільної освіти, 
моделювати 
діяльність фахівця 
дошкільної освіти, 
виділяти 
особливості 
структурування 
змісту, розробки 
дидактичних 
технологій 
викладання 
фахових 
навчальних 
дисциплін, 
застосовувати 
технології 
викладання 
методик 
дошкільної освіти.

дошкільного 
виховання

Після завершення 
курсу студенти 
повинні:
Знати: 
-особливості 
педагогічної 

Конфлікти в 
педагогічній 
діяльності

Лекція, бесіда, інтерактивні 
методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм, 
дискусії, рольові та 
симуляційні ігри, аналіз 
ситуацій), виконання 

Залік



взаємодії педагога з 
учнями різного 
віку; 
-передумови 
виникнення 
конфліктів у 
педагогічних 
ситуаціях; 
-суть педагогічного 
конфлікту, його 
ознаки, 
особливості, 
структуру; 
-рівні педагогічного 
конфлікту, етапи 
його ескалації, 
типи;
- психолого-
педагогічні причини 
виникнення 
конфліктів у 
педагогічних 
ситуаціях; 
-стратегії 
поведінки педагога 
у конфліктній 
ситуації з учнями;
- прийоми 
порушення 
дисципліни та 
способи розв’язання 
конфліктів;
- особливості 
спілкування у 
конфліктній 
ситуації; 
-моделі розв’язання 
конфлікту;
-суть, особливості, 
умови 
застосування 
переговорів, 
фасилітації, 
медіації, 
арбітрації;
 -складові 
кофліктологічної 
компетентності 
педагога та шляхи 
її формування
уміти:
- аналізувати 
конфлікти у 
різноманітних 
педагогічних 
ситуаціях;
-застосовувати 
різні прийоми для 
попередження 
конфліктів у 
навчально-
виховному процесі 
початкової школи;
-управляти 
конфліктною 
ситуацією, 
застосовувати 
різні способи 
налагодження 
дисципліни 
молодших 
школярів;
 -застосовувати 
доцільні стратегії 
поведінки педагога 
у конфліктних 
ситуаціях;
- організовувати 
конструктивне 
спілкування з 
учнями(молодшими 

індивідуальних завдань, 
написання проектів.



школярами), 
батьками, 
колегами у 
конфліктній 
ситуації;
- обирати 
доцільний спосіб 
конструктивного 
розв’язання 
конфліктів у різних 
педагогічних 
ситуаціях;
- проводити 
переговори, 
фасилітацію, 
медіацію та 
несудову 
арбітрацію для 
розв’язання 
конфлікту;
- застосовувати 
необхідні шляхи 
розв’язання 
конфлікту з 
різними суб’єктами 
педагогічного 
процесу (вчитель – 
учні/молодші 
школярі);
- вчитель – 
батьки; вчитель – 
вчитель; учень – 
учень);
- долати 
непорозуміння, 
вирішувати 
конфлікти з 
учнями з різними 
порушеннями 
дисципліни та 
конфліктними 
особами.

Після завершення 
цього курсу 
магістр буде 
знати:
- теоретико-
методологічні 
аспекти педагогіки 
вищої школи як 
науки;
-структуру 
процесу побудови 
та функціонування 
системи вищої 
освіти і закладів 
вищої освіти як 
педагогічної 
системи з метою 
розвитку 
майстерності 
педагогічної 
діяльності 
викладача та його 
науково-дослідної 
діяльності; 
 -структуру 
освітнього 
процесу; мету, 
завдання та 
специфіку побудови 
навчального курсу і 
навчальних занять 
відповідно до 
головних 
теоретичних засад 
сучасної філософії 
освіти, загальних 
основ педагогічних 
знань, педагогіки 

Педагогіка вищої 
школи

лекції, мультимедійні 
презентації, ілюстрування, 
демонстрування, пояснення, 
дискусія, евристична бесіда, 
стимулювання 
пізнавального інтересу, 
мотивування, розв’язування 
задач, робота в групах, 
методи контролю і 
самоконтролю: тестування, 
усне і письмове опитування, 
письмове виконання 
завдань для самостійної 
роботи

Екзамен



партнерства;
- психолого-
педагогічні 
особливості вікової 
періодизації 
розвитку 
особистості 
студента та 
встановлення з 
ним педагогічної 
взаємодії;
- процесуальний 
компонент 
освітнього процесу 
із представленням 
методичних 
аспектів 
застосування його 
структурних 
складових;
- вимоги до 
викладача закладу 
вищої освіти, що 
передбачають 
професіоналізм 
діяльності, 
професіоналізм 
особистості, 
високий рівень 
культури 
наукового 
мислення, наукової 
діяльності, 
академічної 
доброчесності 
тощо.
уміти: 
-розвивати 
загальні уміння 
проведення 
наукового 
дослідження 
актуальних 
проблем педагогіки 
вищої школи та 
організації 
освітнього процесу 
у закладах вищої 
освіти;
-оцінювати освітні 
програми, 
аналізувати 
нормативно-
правове та 
навчально-
методичне 
забезпечення 
освітнього процесу 
закладу вищої 
освіти;
-розробляти 
навчально-
методичне 
забезпечення до 
освітньої 
програми;
-встановлювати 
ефективну 
комунікацію у 
освітньому 
середовищі, 
формувати 
готовність до 
педагогічної 
взаємодії, 
професійно-
педагогічного 
спілкування, 
розв’язання 
педагогічних 
конфліктів, роботи 



в команді.
Після завершення 
курсу студент 
повинен:
знати: 
- основні напрями 
регулювання ринку 
праці, зайнятості 
та умов праці;
- законодавчо-
нормативну базу в 
галузі 
працевлаштування 
випускників   
закладів вищої 
освіти;
- проблематику 
працевлаштування 
та зайнятості 
молоді, механізми 
подолання певних 
страхів у 
випускників на 
початку пошуку 
роботи;
- про 
самозайнятість, 
як один з шляхів 
працевлаштування 
молоді;
- характеристику 
основних функцій 
Центру 
планування кар’єри 
ДДТУ;
-  мати  уявлення  
про  агентства  з  
працевлаштування
,  кадрові  
агентства  та
    Державну 
службу зайнятості 
як центр реалізації 
державної 
політики 
зайнятості 
населення.
уміти:
 -  розшукувати 
вільні вакансії в 
Інтернеті;      
 - складати різні 
види резюме: 
хронологічне, 
функціональне та 
комбінованого  
типу; 
 -  складати 
супровідного листа 
до резюме; 
 -  правильно 
поводитись під час 
співбесіди, інтерв’ю 
та тестувань.

Чинники успішного 
працевлаштування за 
фахом

Лекція, бесіда, інтерактивні 
методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм), 
виконання індивідуальних 
завдань

Залік

Після завершення 
цього курсу 
студент буде: 
 обізнаним з 
науковими 
стандартами 
ведення навчально-
методичної 
документації та 
основами 
діловодства; 
організовувати 
роботу в групі, в 
колективі, 
забезпечувати 
профілактику та 

Методика виховної 
роботи зі студентами

Проведення лекцій, 
семінарських занять та 
консультації для 
підвищення 
результативності навчально-
професійної діяльності 
здобувачів вищої освіти

Залік



розв’язання 
конфліктних 
ситуацій; 
класифікувати 
соціально-значущі 
проблеми та 
процеси, 
використовувати 
соціологічні 
методи у 
професійній 
діяльності;
розуміти сутність 
та соціальне 
значення своєї 
професії, бути 
готовим до 
розв’язання 
професійно-
педагогічних задач; 
аналізувати, 
класифікувати, 
узагальнювати 
результати 
теоретичних та 
практичних 
досліджень, чітко і 
логічно 
висловлювати 
думки в усній і 
письмовій формі; 
організовувати 
свою професійну 
діяльність та 
навчально-
пізнавальну 
діяльність 
студентів на 
наукових засадах, 
використовуючи 
сучасні освітні 
технології; 
виявляти потребу 
постійного 
професійно-
педагогічного 
самовдосконалення 
та 
самоактуалізації; 
розуміти 
теоретико-
методологічні 
засади розвитку 
вищої школи, 
основи управління 
вищим закладом 
освіти.

Після завершення 
цього курсу 
студент буде : 
знати:
-історію 
становлення 
дисципліни 
«Педагогічна 
антропологія», її 
сутність, 
принципи, ідеї в 
контексті наук про 
людину;
-основні підходи до 
цілісного вивчення 
людини як 
соціальної істоти, 
умови формування 
цілісної 
особистості;
-базові засади 
педагогічної теорії 
і практики, які 

Педагогічна 
антропологія

Презентація, лекції, 
практичні заняття, дискусія, 
конспект статей із 
визначеної тематики 
предмету.

Залік



охоплюють знання 
про людину, її 
розвиток, 
становлення, 
виховання;
-особливості 
впливу культури 
як 
антропологічного 
явища на розвиток 
людини;
-особливості 
організації 
освітньої 
діяльності 
провідних освітніх 
систем світу.
уміти:
-опрацьовувати 
наукові праці, які 
дотичні до 
вивчення курсу;
-застосовувати 
антропологічний 
підхід у професійній 
педагогічній 
діяльності;
-проєктувати 
професійну 
діяльність щодо 
становлення й 
розвитку 
особистості з 
урахуванням 
впливу на неї 
педагогічних ідей, 
технологій, 
принципів.

Після завершення 
цього курсу 
студент буде: 
- знати ознаки 
психологічно 
комфортних та 
толерантних умов 
освітнього 
процесу; основи 
демократії: 
приватність, 
відповідальність, 
влада, 
справедливість; 
основні документи 
з прав людини; що 
таке відкритість 
та культурне 
розмаїття; рамки 
світогляду та різні 
культури: 
поведінка і 
ставлення до 
культурних 
відмінностей; 
культурні 
відмінності у 
спілкуванні; 
позакласні та 
позашкільні форми 
організації 
виховного процесу 
на демократичних 
засадах;
- уміти 
забезпечувати/ств
орювати 
психологічно 
комфортні та 
толерантні умови 
освітнього 
процесу; 

Громадянське 
виховання

Презентація, лекції, 
дискусія, практико-
спрямовані завдання, 
методи активного навчання, 
педагогічні ситуації.

Залік



організовувати 
співпрацю з 
адміністрацією 
школи та з іншими 
зацікавленими 
особами із 
реалізації вимог до 
створення 
освітнього 
середовища, 
зорієнтованого на 
особистісний, 
творчий і духовний 
розвиток учнів;  
критично 
мислити; 
сприймати інші 
думки та погляди; 
аналізувати 
відповіді інших; 
вести дискусію; 
толерантно 
ставитися до 
інших; аналізувати 
випадки порушення 
прав людини; бути 
готовим 
відстоювати свої 
права та права 
інших; знаходити 
узгоджені рішення; 
налагоджувати 
невербальне та 
вербальне 
спілкування між 
представниками 
різних культур; 
взаємодіяти з 
представниками 
різних культур; 
визначити та 
організувати 
шкільне середовище 
на засадах 
педагогіки 
партнерства; 
формувати 
національну 
свідомість та 
гордість за свою 
націю, державу, 
усвідомлення її 
краси і багатства, 
повагу до культури 
свого народу, 
традицій, звичаїв, 
обрядів, свят.

Після завершення 
цього курсу 
студент буде : 
знати:
- принципи і засоби 
професійного 
педагогічного 
мовлення;
- основні етичні 
поняття та 
категорії 
педагогічної 
комунікації;
- сутність 
ключових понять 
комунікативної 
компетентності 
викладача;
- основні засоби 
професійно-
педагогічної 
комунікації, їх 
різновиди, способи 

Педагогічна етика та 
комунікативний 
етикет викладача

Проведення лекцій, 
практичних занять та 
консультації для кращого 
розуміння тем

Залік



та умови 
використання; 
- зміст та 
особливості 
професійної етики 
в діяльності 
викладача;
-  специфіку 
міжособистісного 
педагогічного 
спілкування;
- види 
комунікативних 
технологій, що 
використовуються 
у професійній 
діяльності 
педагога.
уміти:
- здійснювати 
діагностику 
комунікативної 
ситуації;
- організовувати 
комунікативну 
взаємодію, 
обирати 
оптимальні засоби 
комунікативного 
впливу на 
співрозмовника й 
нейтралізовувати 
негативні прояви 
мовленнєвої 
поведінки у 
конфліктних 
ситуаціях;
- дотримуватися 
педагогічного 
етикету у 
професійному 
спілкуванні;
- обирати 
оптимальну 
стратегію 
взаємодії у 
професійному 
спілкуванні;
- адекватно 
застосовувати 
прийоми та 
методи 
комунікативної 
взаємодії у 
майбутній 
професійній 
діяльності.

Після завершення 
цього курсу 
студент буде 
знати:
- нормативні 
документи з 
організації 
дошкільної освіти в 
Україні та, 
зокрема, 
організації 
методичної роботи 
з педагогами ЗДО;
- зміст методичної 
роботи директора 
та вихователя- 
методиста ЗДО;
- завдання, 
принципи та 
основні вимоги до 
організації 
методичної роботи 
з педагогами ЗДО;

Організація та 
керівництво 
методичною роботою 
у закладах дошкільної 
освіти

Проведення лекцій, 
семінарських занять та 
консультації для 
підвищення 
результативності навчально-
професійної діяльності 
здобувачів вищої освіти

Екзамен



- основні підходи до 
планування 
методичної роботи 
в ЗДО;
- особливості 
контрольно-
аналітичної 
діяльності 
вихователя-
методиста ЗДО;
- загальні вимоги 
до діловодства 
методичної роботи 
в ЗДО. 
уміти:
- забезпечувати 
педагогічний 
процес ЗДО 
методичними 
розробками, 
дидактичним 
матеріалом, 
шляхом 
комплектування 
педагогічної 
бібліотечки, 
поповнення 
картотеки 
науково-
методичної 
літератури в 
методичному 
кабінеті ЗДО, 
району чи міста;
- організувати в 
закладі різні форми 
методичної 
роботи: педагогічні 
ради, семінари-
практикуми, ділові 
ігри, 
консультування, 
взаємовідвідування
, круглі столи, 
тематичні 
семінари, конкурси, 
огляди-конкурси 
тощо.
- організовувати 
та проводити 
спільні заходи з 
батьками 
вихованців ЗДО: 
педагогічні ради, 
батьківські 
конференції, 
консультації для 
батьків та 
вихователів, 
вечори дозвілля, 
конкурси ерудитів 
тощо;
- організовувати 
роботу щодо 
збирання та 
розповсюдження 
кращого 
педагогічного 
досвіду своїх колег 
та педагогів інших 
ЗДО;
- добирати та 
аналізувати 
наукові 
дослідження і 
практичні 
розробки науковців 
та методистів ( 
вітчизняних та 
зарубіжних) з 
проблем розвитку 



та навчання і 
виховання дітей з 
точки зору 
відповідності 
нормативно-
правовим 
документам, 
Базовому 
компоненту 
дошкільної освіти, 
програмам 
виховання та 
навчання тощо;
- здійснювати 
вивчення і аналіз 
планування та 
організації 
навчально- 
виховної роботи з 
дітьми з різних 
напрямів, змісту 
діяльності дітей, 
індивідуальних 
досягнень дітей;
- здійснювати 
корекцію 
діяльності 
педагогів ЗДО 
шляхом організації 
та проведення 
різних форм 
методичної 
роботи.

Після завершення 
цього курсу 
студент буде: 
- знати основні 
напрями державної 
політики в галузі 
дошкільної та 
вищої педагогічної 
освіти, законодавчі 
та нормативні 
документи, 
історію виникнення 
та розвитку 
технологій 
організації 
освітнього процесу, 
їх сутнісних ознак, 
теоретико-
методологічні 
засади розроблення 
сучасних освітніх 
технологій та 
алгоритм і 
критерії 
оцінювання якісних 
характеристик 
технологій 
організації 
освітнього процесу 
в закладі 
дошкільної освіти; 
аналізувати 
сучасні 
фундаментальні 
наукові 
дослідження в 
галузі дошкільної 
педагогіки, 
психології, фахових 
методик, їх 
здобутки.
- уміти 
зіставляти та 
порівнювати 
педагогічні явища, 
здійснювати 
критичний аналіз 

Технології організації 
освітнього процесу у 
закладах дошкільної 
освіти

Лекції, практичні заняття, 
консультації 

Екзамен



педагогічних 
технологій в галузі 
дошкільної освіти, 
моделювати 
діяльність фахівця 
дошкільної освіти, 
розробляти шляхи 
впровадження 
оптимальних 
(адекватних 
завданням 
розвитку, 
навчання та 
виховання дітей 
дошкільного віку) 
педагогічних 
технологій в 
освітню діяльність 
сучасних закладів 
дошкільної освіти; 
генерувати нові 
ідеї організації 
освітнього процесу 
в закладі 
дошкільної освіти з 
урахуванням 
традицій 
педагогічної науки 
та практики.

Після завершення 
цього курсу 
магістр буде 
знати:
-ключові принципи 
акмеології як 
науки; 
-сучасні 
методологічні 
аспекти акмеології 
відповідно до засад 
НУШ; 
-принципи 
практичного 
застосування 
акмеології в 
системі психолого-
педагогічного 
знання; 
-особливості 
сучасного стану 
акмеології; 
-актуальність 
наукових та 
прикладних 
функцій акмеології;  
-професійні вимоги 
до вчителя 
початкової школи 
на засадах 
акмеологічного 
вчення; 
-суть проблеми 
педагогічної етики 
у професійній 
діяльності вчителя 
початкової школи; 
-психолого-вікові 
особливості учня в 
акмеологічній 
парадигмі.
уміти:
-застосовувати 
основні методи і 
засоби акмеології у 
практичній 
педагогічній 
діяльності; 
-планувати й 
організовувати 
власну педагогічну 

Розвиток 
акмеологічної 
культури педагога-
дошкільника

Презентація, лекції, 
практичні заняття, 
колаборативне навчання 
(форми – групові проекти, 
спільні розробки тощо), 
проектно-орієнтоване 
навчання, дискусія, різні 
форми інтерактивного 
навчання.
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працю відповідно 
до принципів 
акмеології; 
-оптимально 
моделювати різні 
типи занять у 
початковій школі з 
урахуванням 
постулатів 
акмеології;  
-проводити 
ефективну 
діагностику, 
контроль та 
оцінювання процесу 
та результатів 
навчання на 
засадах 
акмеологічних 
учень.

Після опанування 
цієї навчальної 
дисципліни 
студент буде: 
- знати 
пріоритетні 
напрями розвитку 
сучасної системи 
освіти, 
концептуальні 
засади її 
реформування та 
демократизації, 
застосовувати 
знання 
законодавчої бази 
для аналізу 
актуальних 
проблемних питань 
дошкільної освіти; 
аналізувати стан 
розв’язання 
проблем розвитку, 
виховання та 
навчання дітей 
дошкільного віку в 
сучасних наукових 
дослідженнях, 
шляхи вирішення 
провідних проблем 
дошкільної освіти в 
умовах сучасних 
українських реалій;
- уміти 
зіставляти та 
порівнювати 
педагогічні явища, 
проектувати 
освітній процес 
відповідно до цілей, 
завдань вищої 
педагогічної та 
дошкільної освіти, 
використовувати 
моніторинговий 
підхід до аналізу 
актуальних 
проблем дошкільної 
освіти, 
моделювати 
діяльність фахівця 
дошкільної освіти, 
використовувати 
теоретичні знання 
та практичні 
навички 
комунікації у сфері 
професійного 
спілкування.

Актуальні проблеми 
дошкільної освіти

Лекції, практичні заняття, 
консультації

Залік



Після завершення 
курсу студент 
повинен:
знати:
- граматичні 
структури, що є 
необхідними для 
гнучкого 
вираження 
відповідних понять, 
а також для 
розуміння і 
продукування 
широкого кола 
текстів 
професійного 
спрямування;
- правила 
англійського 
синтаксису, що 
дасть можливість 
розпізнавати і 
продукувати 
широке коло 
текстів;
- мовні форми, 
властиві для 
офіційних та 
розмовних 
регістрів 
професійного 
мовлення;
- володіти 
широким 
словниковим 
запасом (у т.ч. 
професійною 
термінологією), 
необхідним в 
академічній і 
професійній сферах.
 вміти:
- володіти 
іноземною мовою в 
обсязі тематики, 
зумовленої 
професійними 
потребами;
- правильно 
використовувати 
мовні засоби 
залежно від сфери й 
мети спілкування;
- організовувати 
ефективну 
комунікацію між 
учасниками 
освітнього 
процесу;
- працювати з 
теоретичними та 
науково-
методичними 
джерелами 
(зокрема 
цифровими), 
видобувати, 
обробляти й 
систематизувати 
інформацію, 
використовувати 
її в освітньому 
процесі;
- здобувати та 
аналізувати 
інформацію при 
прослуховуванні 
аудіоматеріалів у 
передбаченому 
програмою обсязі, 
темпі мовлення, а 

Іноземна мова 
професійного 
спрямування

Інтерактивні методи (робота 
в малих групах, мозковий 
штурм), виконання 
індивідуальних завдань, 
проектів

Екзамен



також відповідного 
рівня лексичної та 
граматичної 
cкладності;
- оформити 
автобіографію, 
ділові листи;
- визначити  роль і 
місце ділового 
мовлення у житті 
людини.
Здобувач освіти 
повинен знати:
- науковий стиль як 
важливу форму 
втілення наукової 
інформації, 
функційне 
навантаження 
конкретних 
терміносистем;
- специфічні риси 
писемної та усної 
форм наукового 
стилю української 
літературної 
мови, основні 
жанрові різновиди 
наукового стилю, 
традиційні 
стильові ознаки 
української 
наукової мови, 
короткі відомості 
з історії 
становлення і 
розвитку 
наукового стилю 
української мови;
- правила побудови 
і культури 
читання наукового 
тексту, 
особливості 
конспектування, 
анотування, 
реферування 
наукових джерел;
- основи й техніки 
на¬укового 
редагування, 
саморедагування, 
перекладання 
на¬укових праць;
- 
мовностилістичні 
ресурси української 
літературної 
мови;
- основні засоби 
кодифікації 
(словники, 
довідники), правила 
складання відгуків і 
рецензій на наукові 
роботи;
повинен уміти:
- трансформувати 
створений 
автором писемний 
науковий текст у 
його усно-
інформативний 
різновид, 
присто¬сований до 
сприймання в 
аудиторії;
- використовувати 
основні засоби 
кодифікації 
(словники, 

Культура наукової 
мови

Лекції, практичні заняття,  
самостійна
робота, консультації, ІКТ

Залік



довідники), 
створювати 
нормативні 
науко¬ві тексти зі 
спеціальності, 
складати відгуки і 
рецензії на наукові 
роботи, правильно 
вживати й 
оформлювати 
цитати.
- працювати з 
навчальною, 
навчально–
методичною, 
науковою, 
довідниковою 
літературою;
- читати і 
сприймати 
науковий текст; 
виділяти головну і 
другорядну 
інформацію;
- аналізувати 
тексти наукового 
стилю різних 
жанрів;
- володіти 
нормами мовного 
оформлення 
наукових текстів 
різних жанрів;
- створювати і 
редагувати текст 
наукової роботи 
згідно з вимогами 
наукового стилю, в 
тому числі з 
використанням 
інформаційних 
технологій;
- володіти 
культурою усного 
виступу, брати 
участь у науковій 
дискусії, полеміці, 
суперечці.

Згідно з вимогами 
освітньо-
професійної 
програми після 
завершення курсу 
студенти повинні:
мати:
- знання історії 
розвитку та 
сучасного стану 
науки; володіти 
загальнонауковими 
філософськими 
знаннями, 
необхідними для 
формулювання 
системного 
наукового 
світогляду, 
професійної етики 
та загального 
культурного 
кругозору;
–  знання в області 
методології 
наукового пізнання 
необхідних для 
написання наукової 
кваліфікаційної 
роботи 
(магістерської); 

Методологія та методи 
педагогічних 
досліджень

Вивчення курсу потребує 
використання 
інформаційно-
комунікаційних технологій, 
використання 
загальноуніверситетської 
системи Мoodle, застосунок 
Microsoft Power point.
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-  про організацію 
наукового 
дослідження, 
написання та 
оформлення 
наукових статей, 
про порядок 
захисту 
магістерської 
роботи; 
- знання в області 
організації 
науково-
дослідницької 
діяльності у ЗВО; 
- розвиток 
особистості 
майбутнього 
науковця, 
формування 
компетенцій, що 
сприяють 
самореалізації в 
науково-дослідній 
діяльності. ;
уміти:
– здійснювати 
наукові 
дослідження у 
відповідності до 
методології 
наукового 
дослідження на 
основі поетапної 
технології. 
– застосовувати 
методологію 
наукового пізнання, 
форм і методів 
аналізу, обробки та 
синтезу інформації 
в предметній 
області 
комп'ютерних 
наук. 
– дотримання 
вимог наукової 
етики та 
академічної 
доброчесності. 
– проводити 
наукові 
дослідження на та 
здійснювати 
публікацій 
результатів у 
фахових наукових 
виданнях. 
Результатом 
вивчення 
дисципліни є 
набуття 
здобувачами вищої 
освіти 
інтегральної та 
професійних 
компетентностей:
діагностично-
прогностична, 
проєктувально-
корекційна, 
організаційна 
технологічна, 
науково-
дослідницька, 
корекційно-
педагогічна 
/корекційно-
розвивальна.

 




