
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана 
Франка

Освітня програма 36758 Соціологія

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 054 Соціологія
 
 
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

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Загальні відомості
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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

36758

Назва ОП Соціологія

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність 054 Соціологія

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Вид освітньої програми Освітньо-наукова

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі 
ступеня (рівня)

Магістр (ОКР «спеціаліст»)
 

Термін навчання на освітній 
програмі

4 р. 0 міс.

Форми здобуття освіти на 
ОП

очна денна, очна вечірня

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

кафедра соціології історичного факультету 

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

Філософський факультет, кафедра філософії; 
факультет іноземних мов, кафедра іноземних мов 
для гуманітарних факультетів та кафедра 
іноземних мов для природничих факультетів; 
факультет педагогічної освіти, кафедра загальної 
педагогіки та педагогіки вищої школи; хімічний 
факультет, кафедра неорганічної хімії; 
економічний факультет, кафедра економіки 
підприємства.

Місце (адреса) 
провадження освітньої 
діяльності за ОП

Львівська область, м. Львів, Галицький район, 
вул. Університетська, 1, 79000

Освітня програма 
передбачає присвоєння 
професійної кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, 
яка присвоюється за ОП (за 
наявності)

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 104230
ПІБ гаранта ОП Черниш Наталія Йосипівна

Посада гаранта ОП Завідувач кафедри
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Корпоративна електронна 
адреса гаранта ОП

nataliya.chernysh@lnu.edu.ua

Контактний телефон 
гаранта ОП

+38(067)-176-71-84

Додатковий телефон 
гаранта ОП

відсутній

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Запровадження освітньо-наукового рівня вищої освіти зі спеціальності Соціологія стало логічним 
продовженням функціонування перших двох рівнів вищої освіти в рамках кафедри історії та теорії 
соціології історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка – 
бакалаврського (2002 р.) і магістерського (2005 р.), а також діяльності аспірантури зі спеціальності 
22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології. Відкриття цієї аспірантури було затверджено наказом МОН 
№ 376 від 01.07.2002 р. і діяла при кафедрі історії та теорії соціології (з 2016 р. - кафедра соціології) 
історичного факультету. З 2002 р. навчання в аспірантурі пройшли 45 аспірантів денної і заочної форми 
навчання, з яких дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук протягом 
2004-2019 рр. захистили 26 її випускників. Науковими керівниками аспірантів від кафедри були доктори 
соціологічних наук, професори Пачковський Ю.Ф., Черниш Н.Й., Коваліско Н.В., а також кандидати 
соціологічних наук, доценти Середа В.В. та Демків О.Б. Водночас функціонування трирічної аспірантури 
з обмеженою кількістю годин освітньої компоненти, практична відірваність аспірантів від навчальної та 
наукової роботи викладачів кафедри, недостатня розвинутість навичок їхньої самоосвіти  засвідчили 
необхідність досягнення збалансованості нової програми в бік врівноваженості обох компонент – 
освітньої та наукової. Також вагомими аргументами на користь розробки нової ОП стали затребуваність 
кращої педагогічної та психологічної підготовки аспірантів, продиктоване практикою професійної 
діяльності соціолога значне розширення меж вивчення іноземних мов за фаховим спрямуванням, вимога 
кращої обізнаності з ІКТ та програмуванням, підготовки інноваційних проектів тощо.
Відтак в силу наявності достатнього контингенту випускників магістерської програми власної кафедри 
та кафедр інших ВНЗ міста, регіону і країни, а також внаслідок  нагромадження досвіду підготовки 
фахівців зі соціології третього рівня в рамках аспірантури, було прийняте рішення розробити і 
запровадити нову освітньо-наукову програму зі спеціальності 054 Соціологія, яка реалізувала б потребу 
розширення освітньої діяльності у сфері вищої освіти з метою підготовки доктора філософії (PhD). Це 
рішення було затверджене на засіданні Вченої ради Львівського національного університету імені Івана 
Франка від 25.05.2016 р. (протокол № 20/5). 
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року та набір на ОП

 
Рік 

навчання
Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг набору 
на ОП у 

відповідному 
навчальному 

році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня 
поточного навчального року

У тому числі іноземців

ОД ОВ ОД ОВ

1 курс 2019 - 2020 3 1 2 0 0

2 курс 2018 - 2019 2 1 1 0 0

3 курс 2017 - 2018 1 1 0 0 0

4 курс 2016 - 2017 4 2 0 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

17098 Соціологія
22733 Прикладна соціологія
22734 Бізнес-соціологія

другий 
(магістерський) 
рівень

17178 Соціологія

третій (освітньо- 36758 Соціологія
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науковий/освітньо-
творчий) рівень

 
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

idОПЄДЕБО_ONP-054 (2016).pdf.pdf 63YyONjOtnglMLXrYJcOw1t0sZE4lvIKJnfgEyBhnNA=

Навчальний 
план за ОП

idОПЄДЕБОNavchalnyi_plan (2016).pdf.pdf HvzFLkhPatqidGmMo7yaIUJ5i4Kx9WuRXAYdFp6IWPc=

Рецензії та 
відгуки 
роботодавців

idОПЄДЕБОRetsenziya_Antypovych.pdf.pdf B4gDcothciUNk4NF/dU3epcI8I117gh6GCveVQdUaQU=

Рецензії та 
відгуки 
роботодавців

idОПЄДЕБОRetsenziya_Kornienko.pdf.pdf gp5AzqZCOvOQhnQU4DC5lR15AO/QACXybqcv3IgFpQ0=

Рецензії та 
відгуки 
роботодавців

idОПЄДЕБОRetsenziya_Klymanska.pdf.pdf EDVffExQOsEucVaI3roHmEv1cpggNX3VcCA4tfLWd+M=

Рецензії та 
відгуки 
роботодавців

idОПЄДЕБОRetsenziya_Zaitseva-
Chipak.pdf.pdf

mU9Jt04SNl7tbZeQ9QfbWeo5CtH3syrsKITa9sBZlQE=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 
Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?
Мета освітньо-наукової програми (далі – ОНП) підготовки докторів філософії з соціології у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка - розвиток загальних та фахових компетентностей для 
забезпечення підготовки кадрів вищої кваліфікації для здійснення науково-дослідницької діяльності, 
аналітичної роботи, наукового консультування, а також викладацької роботи.
Особливості (унікальність) цієї програми зумовлена 50-річним досвідом інституціоналізації соціології у 
Франковому університеті (у 1964 р. було створено соціологічну лабораторію); майже 30-річним досвідом 
розвитку академічної соціології (створення у 1991 р. кафедри соціології на економічному факультеті); 
створенням кафедри історії та теорії соціології на історичному факультеті у 2002 р. за консультативного 
сприяння соціологічних факультетів університетів Канзасу (США) та Альберти (Канада), за допомогою 
яких було реалізовано концепцію трирівневої вищої соціологічної освіти тощо. 
Отож головною особливістю ОНП підготовки соціологів у ЛНУ ім. І. Франка є створення Львівської 
соціологічної школи, для якої характерним є поєднання академізму та інновацій, класичної та новітньої 
соціології; надбань української соціології та кращих взірців світової соціологічної думки. 
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Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО
Зазначена мета ОНП відповідає головним положенням місії  та головним положенням Стратегії розвитку 
Львівського університету до 2020 р. (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/2016-strategy.pdf) 
і передбачає участь у розробці освітнього стандарту, генеруванні змін, які потребує регіон і країна, 
формування особистості – носія інтелектуального та інноваційного потенціалу, реалізацію принципу 
центрації аспіранта, виховання в нього почуття національно-патріотичного обов’язку та пошани до 
історичної пам’яті, подальшого розвитку та модернізації наукової школи, формуванні 
висококваліфікованого наукового кадрового потенціалу. Це здійснюється через розробку, оновлення та 
реалізацію навчальних програм, гнучких до вимог ринку, залучення до навчального процесу різних груп 
зацікавлених сторін, створення інноваційних методологій викладання, вироблення і реалізацію 
політики, стандартів і процедур дотримання академічної доброчесності, а також через наукове 
керівництво діяльністю Центру моніторингу, яка безпосередньо скерована на підвищення якості 
освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка, тощо.    
 
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
Інтереси здобувачів вищої освіти та випускників полягають в отриманні наукового ступеня кандидата 
соціологічних наук і в силу цього об’єктивно співпадають із сформульованими цілями та програмними 
результатами навчання на ОНП зі спеціальності 054 Соціологія у ЛНУ ім. І. Франка. Пропозиції цієї групи 
стейкхолдерів дають можливість їхнього врахування під час навчання в контексті коригування 
навчальних програм і силабусів нормативних та вибіркових дисциплін, програм практики, покращення 
організації та проведення авторських емпіричних досліджень, написання дисертаційних робіт тощо. Це 
здійснюється через вивчення думок і настроїв студентів випускних курсів бакалаврської та 
магістерської програм, а також аспірантів за допомогою цільових опитувань, проведення 
профорієнтаційних настановчих бесід та роз’яснювальної роботи, ознайомлення із навчальною 
програмою чотирирічного перебування на освітньо-науковій програмі, силабусами навчальних 
дисциплін, більш конкретно – із сукупністю компетентностей, якими має оволодіти аспірант, і т. ін. 
Зокрема, одна із таких настановчих зустрічей була проведена гарантом ОНП 17 грудня 2019 р. із 
випускниками магістерської програми кафедри, під час якої ними були висловлені побажання 
урізноманітнення та оновлення нормативних і вибіркових навчальних дисциплін, запровадження 
поглибленої практичної підготовки тощо. Запроваджено також процедуру евалюації ОНП аспірантами і 
випускниками за допомогою Центру моніторингу та власних ресурсів.   

- роботодавці
У ЛНУ ім. І. Франка та на кафедрі соціології існує традиція вивчення та врахування інтересів і пропозицій 
роботодавців, їхньої участі у навчальному процесі, організації і проведенні практик, використанні 
результатів наукових досліджень слухачів ОНП у діяльності закладів та інституцій, які вони 
представляють. Останнім часом ця співпраця роботодавців і розробників ОНП з соціології значно 
активізувалася як в силу потреб розвитку ринку праці, так і через прагнення роботодавців отримати 
кадри цільової точкової підготовки під виконання конкретних завдань. Коли йдеться про потенційне 
працевлаштування на викладацьку роботу, заздалегідь враховують потреби керівництва кафедри у 
викладанні випускником ОНП тих навчальних дисциплін, які не забезпечені відповідними кадрами. Коли 
існує проблема підвищення ефективності роботи дослідницьких центрів, на перший план виходять 
інтереси і потреби пріоритетного розвитку новітніх методології і методів емпіричних досліджень, 
розвитку технологій grounded theory. Якщо потребують соціолога, здатного виконувати функції 
помічника директора із роботи з клієнтами, то більше зацікавлені у розвитку комунікативних 
здатностей. У всіх перелічених випадках існує достатньо можливостей посилити фахову підготовку 
слухачів програми в конкретних напрямках і аспектах, потрібних роботодавцю (до прикладу, див. 
Протокол зустрічі із стейкхолдерами від 27 січня 2020 р.; рецензію директора Соціологічної групи 
«Рейтинг» О. Антиповича на ОП 054 Соціологія у ЛНУ ім. І. Франка). 

- академічна спільнота
Якщо йдеться про академічну спільноту соціологів, то вона зорганізована в першу чергу довкола своєї 
громадської організації – Соціологічної асоціації України (далі – САУ). Власне САУ й виступає речником 
інтересів і пропозицій академічної соціологічної спільноти і здійснює конкретні кроки в напрямку їх 
реалізації через організацію і проведення з’їздів і конгресів соціологів України за міжнародною участю, 
різноманітних наукових і науково-практичних конференцій, видання фахових часописів і Вісників 
найбільш потужних соціологічних осередків у ЗВО країни, проведення Шкіл молодого соціолога та 
фахових змагань студентської молоді тощо. Провідні викладачі кафедри беруть активну участь у роботі 
САУ: зокрема, проф. Коваліско Н.В. очолює Львівське регіональне відділення САУ; всі члени групи 
забезпечення ОП і викладачі та більшість аспірантів кафедри є членами цього відділення САУ;  проф. 
Черниш Н.Й. є віце-президентом САУ, почесним членом правління. Останнім часом інтереси і потреби 
академічної спільноти знаходять свій концентрований вираз у розробці професійного стандарту вищої 
освіти з соціології, переданого у січні 2020 р. на розгляд і затвердження у відповідні інстанції. Цю 
роботу від нашої кафедри очолює проф. Коваліско Н.В., яка є заступником голови підкомісії 054 
«Соціологія» Науково-методичної ради  МОН України. 
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- інші стейкхолдери
Протягом останнього часу коло стейкхолдерів та їхніх груп зацікавлених осіб стосовно випускників ОНП 
з соціології суттєво розширилося в силу низки причин, особливо серед роботодавців. Вони шукають 
молодих фахівців з науковими ступенями в галузі соціології тому, що вони є представниками 
генералізуючої науки (на відміну від індивідуалізуючих, за висловом П. Сорокіна, наук) і здатні отримати 
потужні результати в широких областях і сферах суспільного життя; вони є мобільними і спроможними 
на осягнення блискавичних соціальних змін, бо володіють комплексом новітніх теоретичних знань і 
процедур їх емпіричної верифікації, через які будь-яку проблему можна осягнути і когнітивно, і 
практично-перетворююче. Тому зараз не дивина, коли молодий соціолог з науковим ступенем працює в 
банківській установі, у сфері фінансів чи ІКТ, в муніципальних закладах або на виробництві. Яскравим 
прикладом тенденції проникнення фахівців-соціологів у невластиві їм колись сфери є їхня зростаюча 
залученість у діяльність ІТ галузі внаслідок другої революції, яка в ній відбувається. Тепер ІТ-шники 
дедалі більше шукають висококваліфікованих соціологів, здатних структурувати проблеми з 
величезними покладами інформації, вміти працювати з великими масивами даних, прораховувати 
соціальні наслідки використання Big Data. Ми співпрацюємо з Українським католицьким університетом, 
де викладачами працюють 4 наших колишніх аспірантів; Соціологічною агенцією «ФАМА», де 
затруднено 5 випускників тощо. 

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці
Цілі та програмні результати навчання ОНП відбивають наступні тенденції розвитку спеціальності: 
тенденцію до стрімкого розширення кордонів і меж соціології, її об’єкту і предмету з виходом за межі її 
традиційних сфер досліджень та введення до зони соціологічних рефлексій феноменів штучної або 
недосліджуваної раніше реальності; тенденцію переходу від між- до трансдисциплінарності; тенденцію 
радикального ускладнення понятійно-категоріального апарату із зростанням питомої ваги термінів-
гібридів з обсягу соціальних, гуманітарних, технічних і природничих наук, із синтезуванням понять 
посткласичної та постнекласичної соціології; тенденцію до урізноманітнення методів і технологій 
соціологічних досліджень з використанням синтезованих та модифікованих кількісно-якісних методик 
та методичних прийомів з інших наук, що в сукупності здатні забезпечити швидкі і відчутні соціальні 
результати тощо; а також тенденції розвитку ринку праці: тенденцію докорінної модифікації 
традиційного ринку в цілому та відповідних трансформацій його сегментів - ринку праці та ринку 
надання освітніх послуг - в напрямку пріоритетного розвитку інформаційних і біологічних технологій та 
зростанні потреб у працівниках саме в цих галузях; тенденцію зростання потреби у фахівцях із 
розвинутими соціальними навичками та соціальним інтелектом; тенденцію-вимогу досягнення нового 
рівня знань і умінь, який зробить непотрібним «професію на все життя», натомість посилення навичок 
безперервного набуття освіти. 

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів 
навчання ОП було враховано галузевий та регіональний контекст
Галузевий контекст (054 Соціальні та поведінкові науки) було враховано шляхом акцентування під час 
навчання на ОП зі соціології передусім на соціальних уміннях, знаннях та навичках (soft skills) як безлічі 
варіантів поведінки, що допомагають у роботі, насамперед командній, а також у соціалізації та 
подальшому формуванні соціального інтелекту. Ці соціальні навички формуємо у гармонійній єдності з 
іншими загальними та професійними компетенціями, що висуває соціологію на провідні позиції у 
сукупності соціальних та поведінкових наук. Розвиток цих гнучких вмінь і навичок в умовах четвертої 
промислової революції, що насувається, виступає сьогодні одним з трендів, який у найближчий час 
визначатиме запити сучасного ринку праці, а відтак і кадрову політику держави. Регіональний контекст 
враховано з огляду на недостатню представленість тих закладів вищої освіти в західному регіоні країни, 
які готують кадри соціологів вищої кваліфікації через аспірантуру, а в даний час – через програму 
підготовки докторів філософії зі спеціальності 054. Львівський національний університет імені Івана 
Франка є поодиноким прикладом реалізації повного циклу  освітньо-професійної та освітньо-наукової 
підготовки соціологів включно із сформованою на кафедрі спеціалізованою радою по захисту 
кандидатських дисертацій зі соціології в західних областях країни, а також «Вісником Львівського 
університету. Серія соціологічна», який включено до переліку фахових видань України і до 4 
наукометричних зарубіжних баз. 

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів 
навчання ОП було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм
Освітні програми із соціології у Львівському національному університеті імені Івана Франка 
розроблялися ступенево і базувалися на досвіді створення такого ґатунку програм в Україні та за 
кордоном. Спочатку було створено освітню програму для підготовки бакалавра, згодом – магістра і у 
2016 р. – освітньо-наукову програму для підготовки доктора з філософії в аспірантурі ЛНУ за 
спеціальністю 054 Соціологія. При цьому було враховано досвід створення аналогічних програм у 
Київському національному університеті імені Т.Г. Шевченка та Харківському національному університеті 
імені В.Н. Каразіна, причому на всіх етапах їхньої розробки. Що ж до врахування досвіду зарубіжних 
країн, то основна консультуюча допомога протягом 1990-2005 рр. надавалася факультетом соціології 
університету Канзасу, де проходила стажування і працювала на викладацькій роботі проф. Черниш Н.Й. 
Спорадична допомога у розробці ОНП у ЛНУ надходила також за сприянням програми академічних 
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обмінів імені сенатора Фулбрайта (проф. Черниш Н.Й. є фулбрайтівським професором) та від 
Канадського Інституту Українських Студій (КІУС) і факультету соціології університету Альберти (Канада) 
(2002 рр.). Під час зазначених наукових та освітніх контактів була вироблена загальна стратегія фахової 
соціологічної підготовки на всіх освітньо-наукових щаблях, розроблені навчальні програми, здійснено 
низку консультативних зустрічей у зазначених інституціях США і Канади, а також в Україні. 

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених 
стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти
Галузевий стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю (054 Соціологія) та рівнем вищої освіти 
(третій) відсутній.

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?
У Національній рамці кваліфікацій (2011 р.) та Додатку до неї у редакції
Постанови Постанови Кабінету Міністрів України від 12 червня 2019 р.
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF; https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/509-2019-
%D0%BF#n5) зазначено, що результатами навчання є компетентності як динамічна комбінація знань, 
умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність 
особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність. В нашій 
ОНП ми виходили саме з такого розуміння результатів навчання. У НРК були наведені рівні, складовими 
яких були знання, уміння/навички, комунікація, автономність та відповідальність; з них безпосередній 
стосунок до нашої ОНП мають рівні від 4 до 10. Наведемо їх в адаптованій редакції. 
          4. Здатність самостійно виконувати складні спеціалізовані виробничі чи навчальні завдання у 
професійній діяльності соціолога або у процесі навчання на ОП, зокрема в нестандартних ситуаціях, які 
можуть виникати у цих двох сферах.
          5. Здатність самостійно виконувати складні спеціалізовані виробничі чи навчальні завдання у 
професійній діяльності соціолога або у процесі навчання на відповідній ОП, нести відповідальність за 
результати своєї діяльності. 
          6. Здатність розв’язувати типові спеціалізовані задачі у професійній діяльності соціолога або у 
процесі навчання на ОНП, що передбачає практичне  застосування положень і методів соціології, 
характеризується певною невизначеністю умов, процесів і явищ у соціальних системах різного роду 
складності – від простих до складних соціокультурних.
          7. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійній 
діяльності соціолога та/або у процесі навчання, що передбачає застосування новітніх теорій та методів 
сучасної соціологічної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов соціальної 
дійсності сьогодення.
          8. Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у професійній діяльності соціолога або у 
процесі навчання, що передбачає проведення емпіричних досліджень та/або здійснення інновацій та 
характеризується невизначеністю умов і вимог, відсутністю попередніх аналітичних процедур, 
моніторингу та оцінювання.
         9. Здатність розв’язувати комплексні проблеми у професійній та/або дослідницько-інноваційної 
діяльності соціолога, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних 
знань та/або професійної практики, пов’язаної з аналізом складних соціальних систем, соціальних 
структур, процесів і відносин та соціальних інститутів
       10. Здатність визначати та розв’язувати соціально значущі системні проблеми у галузі 
соціокультурної діяльності, які є ключовими для забезпечення стійкого розвитку та вимагають 
створення нових системоутворювальних знань і прогресивних технологій емпіричних досліджень.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?
40

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?
18

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?
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Зміст освітніх компонентів відповідає предметній області соціології, бо забезпечує підготовку фахівців, 
здатних розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної 
діяльності у сфері соціології, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових 
цілісних знань та/або професійної практики; оволодіння методологією наукової та педагогічної 
діяльності, а також організація і проведення власного наукового дослідження, результати якого мають 
наукову новизну, теоретичне та практичне значення.
Теоретичний зміст предметної області освітньо-наукової програми забезпечують нормативні дисципліни 
(загалом 22 кредити), які мають на меті формування комплексу новітніх теоретичних знань і 
відповідних дослідницьких технологій, які відображають мультипарадигмальність сучасної соціології, 
множинність методів емпіричних досліджень швидкоплинних соціальних реалій та варіативність 
інтерпретацій отриманої соціологічної інформації, а також формування комплексу світоглядних знань в 
їхньому зв’язку з сучасним цивілізаційним, соціальним, культурним і науковим поступом. Опанування 
цих нормативних дисциплін передбачає вдосконалення знань, навичок як представлення власних 
наукових результатів (у тому числі іноземною мовою), аналіз доповідей інших науковців щодо нових 
результатів, концепцій і теорій, кваліфіковане ведення наукових дискусій, так і формування в 
аспірантів системи практичних умінь самоорганізації педагогічної діяльності, набуття педагогічного 
досвіду організації освітнього процесу у вищому навчальному закладі. Нормативний зміст підготовки 
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії сформований у навчальному плані і становить 
обов’язкову частину вимог до рівня компетентностей освітньо-наукової програми.
Дисципліни вільного вибору аспіранта (загалом 18 кредитів) мають на меті формування необхідних 
теоретичних знань і практичних навичок, які дозволять застосовувати загальнонаукові методи пізнання 
та дослідницької діяльності на практиці, а також сучасних методів збору, обробки й аналізу 
соціологічної інформації, здійснення планування та управління дослідницькими проектами з їхнім 
використанням; методик діагностики, експертизи та прогнозування, інформаційно-комунікативних 
технологій для вирішення завдань професійної діяльності, а також формування системи теоретичних 
знань і практичних умінь організації освітнього процесу, педагогічної спрямованості й особистісної 
концепції викладацької діяльності у вищій школі. 

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної 
освітньої траєкторії?
Формування індивідуальної освітньої траєкторії висвітлено в:
Тимчасовому положенні 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,
Положенні про визнання та перезарахування результатів навчання учасників академічної мобільності у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/09/reg-academic-mobility.pdf
Вказані документи розміщені у вільному доступі у розділі  «Документи про організацію та забезпечення 
якості навчального процесу» за посиланням https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-
tomorrow/documents/education-process/,
Тимчасовим положенням про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора 
філософії у Львівському національному університеті імені Івана Франка (протокол №54/9 від 26.09.2018) 
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf передбачено можливість 
формувати індивідуальну освітню траєкторію за рахунок вибіркової частини змісту навчання і через 
можливості внутрішньої та зовнішньої мобільності згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 
12.08.2015 р. № 579 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2015-%D0%BF) на базі інших вітчизняних 
ЗВО (наукових установ) та закладів освіти за кордоном.
Аспіранти самостійно проводять наукові дослідження відповідно до індивідуального плану наукової 
роботи, де визначають її зміст, терміни тощо. 

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних 
дисциплін?
Навчальні дисципліни за вибором здобувача ступеня доктора філософії в ділянці соціології включають 
до індивідуального навчального плану. Їхній вибір аспірант здійснює з урахуванням власних потреб та 
уподобань щодо майбутньої наукової діяльності. Процедура забезпечення аспірантам права вибору 
навчальних дисциплін в межах, передбачених відповідною освітньо- науковою програмою та 
навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25% загальної кількості кредитів ЄКТС, 
передбачених для цього рівня вищої освіти, здійснюється за безпосереднім вибором навчальних 
дисциплін, у тому числі з можливістю їхнього обрання з інших рівнів вищої освіти.
Складання індивідуального навчального плану здобувача ступеня доктора філософії зі спеціальності 
054 Соціологія формується за відповідною освітньо-науковою програмою і зберігається у відділі 
аспірантури і докторантури. Відділ аспірантури і докторантури на початку навчального року доводить 
до відома аспірантів перелік дисциплін за вільним вибором в межах кожного року навчання. Аспіранти 
після ознайомлення з переліком дисциплін за вільним вибором до 01 березня поточного року власноруч 
заповнюють на кафедрі соціології відповідні бланки, в яких міститься перелік вибіркових дисциплін за 
блоками. Вони здійснюють процедуру вибору тієї чи іншої дисципліни із запропонованих і пишуть заяву 
на ім’я завідувача кафедри, в якій перелічують обрані навчальні дисципліни, а згодом вносять ці 
дисципліни до вибіркової частини індивідуального плану своєї підготовки та інформують про це відділ 
аспірантури і докторантури. Відділ аспірантури і докторантури узагальнює інформацію про вибір 
аспірантами навчальних дисциплін і формує повідомлення про це на ті загальноуніверситетські 
кафедри або кафедри окремих факультетів, що забезпечують підготовку і викладання зазначених 
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дисциплін. Ця інформація згодом є підставою для включення обраних дисциплін до робочих навчальних 
планів кафедр на біжучий навчальний рік, до загального навчального навантаження кафедр та до 
індивідуальних карток педагогічного навантаження викладачів. Ми вважаємо, що така процедура 
забезпечує право на вибір аспірантами тих дисциплін, які відповідають їхнім науковим інтересам. 

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів 
вищої освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної 
діяльності
Практична підготовка аспірантів регулюється Положенням про організацію освітнього процесу у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка (протокол № 50/5 від 31.05.2018 р.) 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf) та Положенням про 
педагогічну практику аспірантів Львівського національного університету імені Івана Франка (протокол 
№ 49/5 від 30.05.2018 р.) (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/08.pdf). Ці положення 
конкретизують відповідні компоненти робочих програм і силабусів навчальних дисциплін соціологічного 
профілю, а також робочої програми педагогічної практики. Практична підготовка аспірантів-соціологів є 
обов’язковим компонентом їхньої ОНП і має на меті набуття і вдосконалення фахових знань, навичок та 
вмінь, в тому числі для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних умовах 
професійної діяльності соціологів, оволодіння сучасними методами соціологічних досліджень, форм 
організації діяльності соціологів у галузі їхньої майбутньої професії тощо. Метою педагогічної практики 
соціологів є набуття та вдосконалення навичок і вмінь навчально-методичної роботи в ділянці 
викладання дисциплін соціологічного профілю. 

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
Особливість майбутньої професійної діяльності соціолога спонукає аспірантів до багатоманітних проявів 
соціальної активності, мабуть, більше за представників інших галузей і сфер науки. Так звані «м’які» 
навички соціолога  належать до таких видів їхньої професійної діяльності, в яких не лише знання і 
вміння, але, у першу чергу, різноманітні соціальні якості фахівця впливають і визначають у багатьох 
випадках її результативність. Такими професійно значущими якостями для соціолога є: делікатність, 
емпатія, милосердя, цілеспрямованість, динамізм, такт і соціальний оптимізм тощо. Окрім цього, 
конфіденційність його роботи вимагає від нього витримки, культури спілкування, психологічної 
грамотності. Упродовж періоду навчання за освітньо-науковою програмою зі соціології аспіранти мають 
можливість набувати ті соціальні навички, які є необхідними не тільки для повсякденного життя, але й 
для здійснення професійної діяльності. Зокрема, у процесі проведення аудиторних занять застосування 
інтерактивних методів навчання дозволяє формувати комунікативні якості аспірантів (зрозуміло 
формулювати свої думки; критично мислити; взаємодіяти з різними типами людей тощо); управлінські 
якості (працювати в команді; чітко планувати та керувати часом тощо). Волонтерська діяльність у 
різних соціальних інституціях також є складовою частиною більшості освітніх компонентів. 

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

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною 
роботою)?
Загальний обсяг освітньо-наукової програми становить 40 кредитів ЄКТС.
Обов’язковими компонентами освітньо-наукової програми 054 Соціологія є наступні: 1) цикл 
«Професійно-теоретична  підготовка», який включає: 1) нормативні навчальні дисципліни (22 кредити), 
з них ті, що формують глибинні знання зі спеціальності (7 кредитів), загальнонаукові компетентності (4 
кредити); універсальні навички (4 кредити) та мовні компетентності (7 кредитів), а також 2) дисципліни 
вибору аспіранта, з них ті, що передбачають  глибинні знання зі спеціальності (7 кредитів) та 
формування  загальнонаукових компетентностей (4 кредити).
Обсяг самостійної роботи в межах освітньо-наукової програми 054 Соціологія  становить 55% (660 год) 
від загального обсягу навантаження здобувачів вищої освіти (1200 год) і включає опрацювання 
навчального матеріалу, виконання індивідуальних завдань та науково-дослідну роботу. Передусім, така 
кількість годин на самостійну роботу є достатньою для виконання індивідуальних науково-дослідних 
завдань (ІНДЗ), передбачених робочими програмами та силабусами дисциплін соціологічного профілю, 
для узагальнення та презентацію результатів своєї дослідницької діяльності у вигляді положень 
наукової новизни та висновків до дисертаційної роботи, для підготовки до процедури публічного 
захисту дисертації. Відтак співвідношення аудиторної та самостійної роботи вважаємо оптимальним для 
підготовки фахових соціологів. 

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
Підготовки за дуальною формою освіти ОНП 054 Соціологія офіційно не запроваджено, хоча багато її 
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елементів у межах цієї програми реально існує. Дуальність як методологічна характеристика 
професійної соціологічної освіти передбачає узгоджену взаємодію освітньої та виробничої сфери з 
підготовки кваліфікованих фахівців зі соціології в рамках організаційно-відмінних форм навчання; 
підвищення якості підготовки кваліфікованих кадрів соціологів із урахуванням вимог роботодавців у 
рамках нових організаційно-відмінних форм навчання тощо. Підготовка аспірантів у межах ОНП 054 
Соціологія фактично передбачає дуальну форму освіти, бо наслідком її реалізації є науково-педагогічні 
працівники, здатні однаково успішно здійснювати і науково-дослідну, і викладацьку діяльність. 
Графік виконання аспірантом індивідуального плану науково-дослідницької роботи включає різноманітні 
складові роботи над дисертацією, підготовку та публікації статей, участь у конференціях впродовж усіх 
чотирьох років перебування в аспірантурі та ін. Оскільки складовою дисертаційної роботи є емпірична 
частина аналізу досліджуваної соціальної проблеми, то це також означає тісну співпрацю з 
дослідницькими структурами щодо проведення репрезентативних кількісних і якісних досліджень, 
опрацювання баз даних тощо. В той самий час  аспіранти під час проходження педагогічної практики 
здобувають навички педагогічної майстерності і в майбутньому можуть працювати в системі освіти,  
викладати дисципліни соціально-гуманітарного блоку.

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/wp-content/uploads/2019/12/rules_2020-add-10.pdf; 
https://aspirantura.lnu.edu.ua/documents/ розміщені на 2016 та 2020 рік, 2017, 2018, 2019

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості 
ОП?
Правила прийому до аспірантури та докторантури Університету (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/01/img814.pdf) містять чітко визначені вимоги до вступників, в тому числі до 
вступників на ОНП 054 Соціологія, та базуються на принципах прозорості (кожен може знайти 
інформацію на сайті або отримати консультацію про вступ на кафедрі соціології), об’єктивності (вступ 
здійснюється на конкурсній основі, критерії почерговості зарахування є зрозумілими, рішення про 
зарахування приймає спеціалізована комісія колегіально), різносторонності (при вступі враховується як 
освітній рівень (іспити), так і науковий доробок (публікації)) та загальнодоступності (допущеними до 
конкурсу можуть бути всі, хто здобув ступінь магістра або ОКР спеціаліста; громадяни України, іноземні 
громадяни та особи без громадянства).  
Усі зазначені принципи зберігають актуальність в ОНП за спеціальністю 054 Соціологія: навчання 
здійснюється прозоро та об’єктивно (зрозумілі критерії оцінювання, діалогічне формування 
індивідуального плану здобувача), враховуються різносторонні складові підготовки доктора філософії з 
соціології (поглиблення теоретичної фахової підготовки, підвищення рівня викладацької майстерності, 
розвиток дослідницьких соціологічних навиків); на основі принципу загальнодоступності формується 
індивідуальна освітня траєкторія здобувача (формування теми дисертаційного дослідження, право на 
вільний вибір начальних дисциплін, право на академічну мобільність).   

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших 
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?
Університет регулює питання визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО як в Україні, так і 
поза її межами, низкою документів, зокрема, Положенням про визнання та перезарахування результатів 
навчання учасників академічної мобільності (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/reg-
academic-mobility.pdf), Положенням про порядок визнання здобутих в іноземних внз документів про 
вищу освіту (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/05/reg_others_docs.pdf), Положенням про 
порядок визнання здобутих в іноземних ЗВО наукових ступенів (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2017/05/reg_others_docs.pdf). Всі ці документи знаходяться у вільному доступі на сайті 
Університету, що дозволяє кожному отримати інформацію у будь-який зручний час. Крім цього, кожен 
здобувач освіти може отримати кваліфіковане роз’яснення на тему визнання результатів навчання, 
отриманих в інших ЗВО України та поза її межами, від керівника дисертаційної роботи, завідувача 
кафедри, гаранта ОНП, а також координатора академічної мобільності від факультету. Університет 
створює всі умови для тих учасників освітнього процесу, котрі виявляють бажання отримати визнання 
результатів свого навчання в інших ЗВО. Особливістю ОНП з соціології є її генералізуючий характер 
(аналогічно із генералізуючим характером самої соціології), що сприятливо позначається на 
можливостях визнання результатів навчання між різними ЗВО як в Україні, так і поза її межами. 

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП 
(якщо такі були)?
Станом на час складання звіту з самооцінювання ОНП 054 Соціологія у Львівському національному 
університеті прикладів практичного застосування вказаних правил в рамках освітньо-наукової програми 
не було. Але на кафедрі існує готовність до проведення відповідної роботи з боку завідувача кафедри, 
гаранта ОНП та потенційних наукових керівників, яка полягатиме в інформуванні здобувачів щодо 
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змісту та специфіки бакалаврської і магістерської програм зі соціології у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка та виявленні слабких місць соціологічної підготовки вступників на 
першому і другому рівнях у місцях одержання вищої освіти за цими рівнями; ознайомленні із правилами 
і структурою написання вступних рефератів та здійсненням їхнього оцінювання; наданні програми 
вступних випробувань та їхньому проведенні; консультування при виборі теми дисертаційного 
дослідження; допомозі у вирішенні соціально-побутових проблем тощо. Зазначене засвідчує відкритість 
нашої ОНП для здобувачів цього рівня вищої освіти з інших областей країни та доцільність її створення і 
функціонування у західному регіоні України. 

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?
Університет регулює це питання Порядком визнання у Львівському національному університеті імені 
Івана Франка результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/reg_inf-educations-results.pdf, яке  затверджене і 
оприлюднене на сайті ЛНУ імені Івана Франка. Відповідно до цього Положення, Університет забезпечує 
здобувачів освіти всіма можливостями для його саморозвитку в рамках не лише формальної, а й 
неформальної освіти. Успішне здобуття в рамках неформального навчання додаткових знань і навичок 
відбувається у вільний від формального навчання час, однак може бути зараховано як певний вид 
роботи передбачених навчальним планом дисциплін. Такі додаткові знання і навички позитивно 
сприймаються кафедрою та керівництвом ОНП, вважаються додатковою перевагою здобувача освіти, 
яка за умов вдалого поєднання із відповідними елементами формального навчання може стати не лише 
частиною особистісного розвитку, а й вдалим доповненням до процесу проведення авторського 
дослідження і написання дисертаційної роботи. Інформація про специфіку використання права на 
неформальну освіту є прозорою, широко доступною он-лайн, а також доноситься до аспірантів у 
безпосередньому спілкуванні з науковим керівником дисертації, завідувачем кафедрою та гарантом 
ОНП, що свідчить про доступність цього виду навчання та створення для нього сприятливих умов з боку 
Університету загалом та групи забезпечення реалізації ОНП з соціології, зокрема.  

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП 
(якщо такі були)
Станом на час складання звіту самооцінювання ОНП 054 Соціологія у ЛНУ ім. І. Франка прикладів 
практичного застосування вказаних правил в рамках освітньої програми зі соціології зафіксовано 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
Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті 
імені Івана Франка, Тимчасового положення про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти 
ступеня доктора філософії у Львівському національному університеті імені Івана Франка  навчання 
здійснюється за очною (денна, вечірня) і заочною формами. 
Освітній процес підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в Університеті 
здійснюється у таких формах: • навчальні заняття; • самостійна робота; • науковий семінар; • 
контрольні заходи; • педагогічна практика.
Здійснюється проблемно орієнтоване навчання, комбінація лекційних та семінарських занять із 
розв’язанням ситуаційних завдань тощо. Прикладом є науковий семінар - колективне, публічне 
обговорення наукової інформації для формування компетенцій здобувачів в об’ємі нових знань та 
методів для оптимізації взаємодії з проектами і програмами, що забезпечує умови для розвитку 
мислення через дискусію. Керує науковим семінаром провідний вчений, який активно і плідно працює у 
галузі соціології. Для організації семінару заздалегідь призначають доповідачів та опонентів. Метою 
наукового семінару є оволодіння фундаментальними знаннями, розвиток логічного мислення, 
формування переконань, оволодіння культурою толерантності, активізація соціального становлення 
особистості майбутнього науковця. Застосовується диференційований підхід до вибору методів 
навчання залежно від змісту та особливостей кожної освітньої компоненти. 

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти 
методами навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?
Форми і методи навчання та викладання на ОП ґрунтовані на аспіранто- орієнтованому підході в 
організації навчання, гуманістичних, культурологічних засадах та індивідуальному, комплексному 
застосуванні традиційних і новітніх інноваційних технологій у забезпеченні підготовки 
висококваліфікованого фахівця. Ці форми і методи обираються викладачами відповідно до змісту 
освітніх компонентів, тож їхня центрованість на аспірантах полягає передусім у кращих практиках 
викладання, націленості на максимальну сформованість компетентностей у досягненні програмних 
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результатів навчання на ОНП. Успішність їхнього застосування підтверджується результатами 
опитування здобувачів від нашої кафедри, проведеного Центром моніторингу ЛНУ 5 лютого 2020 р. 
Згідно з ними методи проведення навчальних занять повністю або радше влаштовують усіх здобувачів 
(по половині схвальних оцінок), а форми проведення лекцій та семінарів були оцінені ще більш 
позитивно (у пропорції 3:1). Найбільш високо були оцінені форми контролю знань (зі стовідсотковим 
їхнім схваленням як щодо поточного чи семестрового, так і щодо підсумкових форм контролю). 
Опосередкованим підтвердженням цих високих оцінок аспірантів є їхні відповіді на питання щодо того, 
чи їхні очікування стосовно навчання на ОНП справдилися: всі опитані відповіли ствердно.

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на 
ОП принципам академічної свободи
Академічна свобода суб’єктів освітнього процесу вищої освіти   забезпечується в ЛНУ Тимчасовим 
положенням «Про порядок забезпечення вільного вибору студентами навчальних дисциплін у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/2015-12-31-polozhennia.pdf); Тимчасовим положенням «Про порядок організації 
академічної мобільності здобувачів вищої освіти у Львівському національному університеті імені Івана 
Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf). Аспірантам 
надається можливість вільного вибору теми наукової роботи та наукового керівника; право отримувати 
ті знання, які відповідають їхнім потребам та здібностям, обирати напрями, форми і зміст викладання й 
наукових пошуків при безумовному дотриманні педагогічної та наукової етики, принципів академічної 
доброчесності. Методи навчання і викладання на ОНП уповні дозволяють реалізуватися принципам 
академічної свободи, оскільки передбачається їхня максимальна варіативність, урахування свободи 
слова і творчості. Періодично проводиться опитування аспірантів щодо якості навчання та кваліфікації 
викладачів, регламентоване Положенням про опитування студентів працівників, викладачів, 
випускників та роботодавців щодо якості освітнього процесу https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf Тому можна стверджувати, що принцип академічної 
свободи є пріоритетним у навчанні на ОНП.

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 *
Доступна і зрозуміла інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та 
критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів та інші організаційно-методичні матеріали 
надаються учасникам освітнього процесу шляхом публікації у відкритому доступі на веб-сайтах 
факультету (https://clio.lnu.edu.ua/research/postgraduate-phd-and-doctoral-studies) відповідно до 
спеціальності, а також кафедри (https:// clio.lnu.edu.ua/research/postgraduate-phd-and-doctoral-
studies/aspirantura-na-kafedri-sotsiolohii).
 Така форма інформування учасників освітнього процесу визнана найбільш зручною та ефективною як 
для аспірантів, так і для викладачів. На сайті факультету представлено загальні навчально-методичні 
матеріали з навчальних дисциплін ОНП (сама ОНП 054 Соціологія, навчальний план, робочі програми та 
силабуси); на сайті кафедри – низка допоміжних матеріалів, якими може скористатися кожен учасник 
освітнього процесу (зокрема, результати опитувань здобувачів стосовно ОНП) тощо. Зазначене дає 
можливість оперативного інформування аспірантів, що сприяє розвитку їхньої пізнавальної 
самостійності та створює умови до відкритого та об’єктивного оцінювання результатів навчання. 

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП
Аспіранти ОНП беруть участь у заходах з освітньої, наукової, науково-дослідної діяльності, що 
проводяться в Україні та за кордоном. Здобувачі залучаються до наукових досліджень на засадах 
академічної свободи. Аспіранти ОНП беруть участь:
- у збиранні та обробці даних для бюджетної науково-дослідної теми, яку виконує кафедра соціології ;
- щорічному Міжнародному соціологічному форумі, який проводить кафедра соціології в межах робочого 
часу викладачів;
- залучаються до аналітичної роботи над проектом дисертаційного дослідження;
- здійснюють дослідницьку та аналітичну роботу у Центрі моніторингу Львівського національного 
університету;
- беруть участь у щорічних наукових конференціях;
- у реалізації індивідуальних та колективних проектів регіональних та загальноукраїнських досліджень.  
Результати спільних наукових досліджень викладачів і аспірантів публікуються у фахових виданнях, 
збірниках наукових статей і матеріалах конференцій. Аспіранти проводять наукові дослідження згідно з 
індивідуальним планом наукової роботи, в якому визначаються зміст, терміни виконання та обсяг 
наукових робіт. Індивідуальний план наукової роботи погоджується здобувачем з його науковим 
керівником та затверджується Вченою радою Університету. У дисертаційних дослідженнях аспіранти 
формують комплекс новітніх теоретичних знань і відповідних дослідницьких технологій, які 
відображають мультипарадигмальність сучасної соціології, показують множинність методів емпіричних 
досліджень швидкоплинних соціальних реалій та варіативність інтерпретацій отриманої соціологічної 
інформації. Аспіранти навчаються формувати знання про особливості соціальних процесів, які 
відбуваються в українському суспільстві, різних сферах його життєдіяльності, здійснюють спроби 
пояснення логіки соціальних змін і дослідження факторів, що їх зумовлюють. Аспіранти здійснюють 
ознайомлення із дослідницькими пошуками відомих вітчизняних і зарубіжних соціологів, соціологічними 
даними дослідницьких центрів щодо стану та перспектив розвитку українського суспільства; 
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розкривають специфіку методології соціологічного дослідження українського суспільства та його 
складових; навчаються самостійно аналізувати актуальні соціальні проблеми та тенденції розвитку 
українського суспільства. Здобувачі вищої освіти навчаються формувати навички синтезу теорій, 
методологій, методик та контекстуальних даних у аналітичні моделі; здійснювати генерування нового 
знання на основі застосування аналітичних моделей та його імплементацію в підходи до рішень, 
політик, націлених на вирішення соціальних проблем; втілювати практичні навички із діагностування 
соціальних проблем та репрезентації результатів соціологічних досліджень соціальних проблем у 
експертному, академічному та медіа середовищі тощо. 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють 
зміст навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній 
галузі
Порядок розробки та затвердження робочих програм навчальних дисциплін регламентується 
Положенням про організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана 
Франка. Для кожної дисципліни на основі навчальних програм, навчального плану спеціальності 
складають робочу навчальну програму. Робоча навчальна програма дисципліни містить виклад 
конкретного змісту дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення та їхній обсяг, визначає 
види та засоби поточного і підсумкового контролю, інформаційно-методичне забезпечення дисципліни. 
Робочу навчальну програму нормативної (як і вибіркової) дисципліни розробляє відповідна кафедра, 
ухвалює Вчена рада і затверджує декан факультету. Оновлення змісту основних компонентів програми 
здійснюється щороку, оскільки відбуваються методичні та науково-методологічні семінари кафедри, 
присвячені тенденціям сучасних методик викладання та новітнім тенденціям розвитку соціології. 
Викладачі кафедри на наукових семінарах кафедри під керівництвом гаранта програми здійснюють 
системний аналіз публікацій, які висвітлюють відповідні проблеми, і відповідно, за потреби, вносять 
зміни і корективи у силабуси. Відбуваються зустрічі з роботодавцями (практична складова). На кафедрі 
створені умови для розробки (доповнення) та реалізації навчальних програм на підставі гнучкого 
реагування на вимоги ринку праці, залучення до навчального процесу роботодавців. Оновлення 
програм здійснюється за допомогою та на основі наукового стажування викладачів кафедри, участі у 
виконанні індивідуальних та колективних проектів. Науково-педагогічні працівники щорічно оновлюють 
зміст робочих програм навчальних дисциплін, які викладають, для врахування нових навчально-
наукових публікацій та врахування тенденцій і перспектив розвитку сучасної соціології. При цьому 
рішення про те, які сучасні практики та наукові досягнення слід використовувати у навчанні за освітньо-
науковою програмою, викладачі приймають особисто, використовуючи своє право на академічну 
свободу. Але, незважаючи на це, нова редакція робочих програм всіх навчальних дисциплін обов’язково 
обговорюється на засіданнях кафедри і затверджується Вченою радою факультету. 
Наприклад, зміни на цих засадах були внесені до робочої програми вибіркової  навчальної дисципліни 
«Управління соціальним і гуманітарним розвитком» (доц. Калиняк О.Т.), яка спочатку була занадто 
концентрована на управлінських рішеннях в контексті діяльності державних органів, а згодом була 
посилена її скерованість на розв’язання конкретних соціальних і гуманітарних проблем міста, області, 
регіону. 

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО
Інтернаціоналізація діяльності ЛНУ здійснюється, зокрема, через Internatinal Office, Міжнародні центри, 
Програми обмінів, Європейські програми і проекти тощо. Навчання, викладання та наукові дослідження 
у межах ОНП ґрунтуються на Стратегії міжнародної діяльності Університету (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/04/reg_int-projects.pdf; https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/reg_eu-
studies.pdf), Положенні про порядок реалізації міжнародних проектів, грантів та договорів у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка від 29 березня 2018 року (pdf) (розміщено на сторінці 
відділу міжнародних зав’язків у рубриці Нормативні документи за посиланням 
https://international.lnu.edu.ua/outgoing-mobility/international-office-documents/);  Положенні про 
Західноукраїнський дослідницький центр з європейських студій - Центр досконалості імені Жана Моне 
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/reg_eu-studies.pdf). Міжнародна академічна 
мобільність у межах ОНП створює умови для реалізації новітніх ідей і технологій навчання аспірантів у 
ЛНУ; спільних наукових досліджень на базі європейських наукових установ; участі у міжнародних 
конференціях та проектах; закордонних відряджень науково-педагогічних працівників тощо. Навчання 
пов’язане із інтернаціоналізацією діяльності ЗВО також завдяки можливості відвідувати гостьові лекції і 
виступи, входження наукових публікацій та видань викладачів і аспірантів у світові рейтингові системи 
та бази даних. 

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?
Усі контрольні заходи в межах навчальних дисциплін, передбачені ОНП та навчальним планом, 
скеровані на те, щоб забезпечити досягнення задекларованих програмних результатів; визначають 
відповідність рівня набутих знань, умінь і навичок ЗВО вимогам вище зазначених нормативних 
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документів. З кожної навчальної дисципліни передбачено поточний та підсумковий (семестровий) 
контроль.
Система оцінювання рівня знань при поточному контролі визначається робочою програмою освітнього 
компонента ОНП. Він здійснюється у письмовій формі та передбачає перевірку рівня підготовленості 
ЗВО з певних розділів навчальної програми, а також виконання індивідуальних науково-дослідних 
завдань (ІНДЗ). Формами поточних контрольних заходів є відповідь на одне з питань у рамках 
самостійного опрацювання за вибором аспіранта; виконання ІНДЗ у вигляді есею на задану чи 
самостійно обрану тему в межах кожного модуля; написання рецензії на ІНДЗ іншого аспіранта (за 
вільним вибором) тощо. Індивідуальна науково-дослідна робота аспіранта також зорієнтована на 
програмні результати і має на меті формування в структурі їхньої аналітичної діяльності навичок 
працювати зі спеціальною літературою, орієнтує їх на критичне осмислення інформації та ґрунтовне 
засвоєння теоретичних знань. Цей вид роботи скерований на формування в аспірантів уміння 
селекціонувати необхідну інформацію та застосовувати її до висвітлення обраної проблематики з 
формулюванням власної точки зору. 
Підсумковий контроль здійснюється з метою оцінювання  сукупних результатів навчання здобувачів 
вищої освіти на окремих етапах освітнього рівня. Підсумковий контроль передбачено з усіх навчальних 
дисциплін та педагогічної практики, які містяться у навчальному плані. Підсумковий контроль 
передбачає комплексну перевірку засвоєння навчального матеріалу дисципліни як під час аудиторних 
занять, так і в процесі самостійної чи практичної роботи. Формами підсумкового контролю результатів 
навчання є іспит або залік; їхній вибір відбувається на етапі підготовки навчального плану і зумовлений 
пріоритетами ОНП 054 Соціологія.
Семестровий залік передбачає оцінювання засвоєного навчального матеріалу на підставі виконання 
аспірантом всіх видів робіт, обумовлених навчальною програмою; виставляється за накопичувальною 
системою балів.
Семестровий іспит проводиться у письмовій формі та передбачає оцінювання знань аспіранта в повному 
обсязі навчального матеріалу впродовж семестру.
Форми як поточних, так і підсумкових контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОНП дають 
змогу перевірити досягнення програмних результатів навчання за рахунок того, що на етапі укладання 
робочих навчальних програм/силабусів передбачено, що всі різновиди контрольних заходів 
автоматично зорієнтовуються на змістовне наповнення навчальних дисциплін, відповідають їх меті та 
завданням та скорельовані з результатми навчання.

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?
Чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів і критеріїв оцінювання навчальних досягнень 
здобувачів вищої освіти забезпечуються, насамперед, шляхом їхнього окреслення в робочих 
програмах/силабусах навчальних дисциплін. У зазначених документах прописано методи контролю, 
правила підготовки та вимоги до виконання завдань, передбачених робочою програмою/силабусом 
кожного освітнього компонента, а також критерії та «політика» отримання балів.
Критеріями оцінювання контрольних заходів, виконаних аспірантом, є чітка аргументація на користь 
обрання того чи іншого питання та його значимість для підготовки та написання дисертаційної роботи; 
демонстрація аспірантами навичок наукової полеміки навколо обраної ними проблематики; вміння 
формулювати авторську позицію та аргументовано її обстоювати, а також здійснювати імплементацію 
теоретичних положень та методики емпіричного дослідження обраної проблематики до реалій 
сучасного українського суспільства.
Аспіранти, у свою чергу, мають змогу евалюації чіткості та зрозумілості форм контрольних заходів та 
критеріїв оцінювання їхніх навчальних досягнень передовсім на засіданнях кафедри, проведення 
науково-методичного семінару кафедри із заслуховуванням такого ґатунку питань, у стосунках із 
членами кафедральної комісії, яка покликана розглядати заяви, прохання і побажання аспірантів 
(голова – доц. Лапан Т.Д.). Її діяльність і полягає в тому числі у розгляді думок аспірантів щодо 
процедури оцінювання їхніх знань під час контрольних заходів. 

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?
Інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання результатів навчанням доводиться 
до здобувачів вищої освіти таким чином. Для кожної начальної дисципліни на основі освітньої програми 
та навчального плану складаються робоча навчальна програма і силабус, де чітко прописано, які 
контрольні заходи передбачені навчальною дисципліною та за якими критеріями оцінюються 
результати їх виконання. У зазначених документах окреслено кількість балів за оцінку того чи іншого 
різновиду контрольного заходу, а також терміни, в які аспірант повинен його виконати. Зазначені 
документи розміщені на веб-сайтах Університету (відділ аспірантури та докторантури), історичного 
факультету та безпосередньо кафедри соціології. Також на першій парі з кожної навчальної дисциплін 
викладач інформує аспірантів про процедури та особливості опанування конкретної дисципліни, а 
також про форми та критерії оцінювання контрольних заходів.
Інформація про терміни залікової та екзаменаційної сесії розміщується на веб-сайтах Університету 
(відділ аспірантури та докторантури), а також історичного факультету за місяць до її початку (до 
прикладу див.: https://clio.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/ROZKLAD-ZALIKIV-TA-ISPYTIV-aspiranty-
istoryky-2019-2020-zyma-ochne.pdf). Терміни проведення екзаменаційної сесії визначаються наказом 
ректора (https://aspirantura.lnu.edu.ua/oholoshennya)
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Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої 
освіти (за наявності)?
Стандарт вищої освіти зі соціології наразі відсутній.

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?
Процедура проведення контрольних заходів регулюється «Положенням про організацію освітнього 
процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка», зокрема п. 7, та «Тимчасовим 
положенням про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка» (п. 5) (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf), в яких безпосередньо окреслюються процедури організації 
планування та проведення контрольних заходів. 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) здебільшого стосується 
державного екзамену з окремої дисципліни, комплексного державного екзамену зі спеціальності, 
захисту кваліфікаційної дипломної роботи і фіксує комплексну оцінку контрольних заходів у межах 
кожного освітнього компоненту протягом навчання на ОНП.  
Зазначені нормативні документи знаходяться у вільному доступі та  розміщені на веб-сайті 
Університету, веб-сайтах відділу аспірантури та докторантури, кафедри відповідно. 

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування 
відповідних процедур на ОП
Об’єктивність екзаменатора забезпечується насамперед самим екзаменатором та задекларованими ним 
у робочій програмі та силабусі формами семестрового й підсумкового контролю, що передбачають 
об’єктивні критерії оцінювання. Об’єктивному оцінюванні сприяє також і те, що за місяць до іспиту чи 
заліку викладач інформує аспірантів про умови їхнього успішного складання. Запровадження низки 
документів щодо академічної доброчесності також сприяє дотриманню об’єктивності в процесі 
проведення контрольних заходів різного ґатунку.
Наразі конфлікту інтересів між аспірантом та викладачем не виникало. Але з метою убезпечення появи 
конфліктних ситуацій та належного реагування на них з боку адміністрації та кафедри соціології на 
початку 2019/2020 навч. р. Вченою радою історичного факультету було затверджено «Положення про 
процедуру розгляду заяв, скарг і пропозицій аспірантів історичного факультету» (протокол № 1 від 4 
вересня 2019 р.), яким передбачено створення спеціальної  комісії, одним із завдань якої є запобігання 
конфліктів з приводу можливої необ’єктивності оцінювання знань аспірантів. В університеті для 
врегулювання конфліктних ситуацій функціонує Комісія з питань етики та професійної діяльності, яка 
реалізовує свої повноваження відповідно до Положення (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/reg_ethics-comission.pdf).  

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних 
заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП
Повторне проходження контрольних заходів регулюється Положенням про організацію освітнього 
процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка, зокрема пунктом 7 (Організація, 
планування та проведення контрольних заходів) та пунктом 8 (Повторне вивчення окремих дисциплін), 
де безпосередньо окреслено процедури повторного проходження контрольних заходів. Зазначені  
нормативні документи є у вільному доступі та розміщені на веб-сайті Університету. Здобувачі освіти, які 
отримали не більше трьох незадовільних оцінок, мають змогу ліквідувати академічну заборгованість. 
Термін ліквідації заборгованості для таких осіб встановлюється не пізніше початку наступного 
навчального семестру, згідно з навчальним планом. Ліквідація академічної заборгованості здійснюється 
шляхом повторного складання іспиту чи заліку, не більше двох разів з кожної дисципліни (один раз 
безпосередньо викладачу, а другий – комісії, до складу якої обов’язково входить лектор). 
Наразі за час діяльності ОНП 054 Соціологія у Львівському національному університеті імені Івана 
Франка випадків повторного проходження контрольних заходів зареєстровано не було. 

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП
Якщо здобувач вищої освіти не погоджується з результатами оцінювання викладачем контрольних 
заходів, передбачених навчальною програмою і силабусом, він має право їх оскаржити. Процедура 
оскарження результатів проведення контрольних заходів регулюється також п.6 Положення про 
забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана Франка 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf), яке передбачає можливість 
апеляції у випадку незгоди з результатами перевірки наукових публікацій і текстів на плагіат. Апеляцію 
подає особисто автор (автори) роботи на ім’я Ректора Університету впродовж трьох робочих днів після 
оголошення результатів перевірки. За дорученням Ректора Комісія з питань етики та професійної 
діяльності Вченої ради Університету впродовж десяти робочих днів розглядає апеляційну справу. 
Протягом дії ОНП 054 Соціологія на кафедрі соціології ЛНУ прикладів застосування відповідних правил 
не було за відсутності подань на апеляцію.
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Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної 
доброчесності?
Політика, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності регулюються Положенням про 
забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана Франка» 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf),
принципи і норми якого конкретизовано у Кодексі академічної доброчесності Львівського національного 
університету імені Івана Франка та його складових - Декларації про дотримання академічної 
доброчесності працівника у Львівському національному університеті імені Івана Франка, Декларації про 
дотримання академічної доброчесності здобувачем вищої освіти (розміщені за посиланням 
https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/). Зазначені нормативні документи 
розміщено на веб-сайті Університету та розроблено з метою підвищення рівня освіти, наукових 
досліджень, формування високої академічної культури (дотримання вимог професійної етики та 
запобігання академічному плагіату тощо), утвердження в учасників освітнього процесу етичних 
цінностей в освітньому процесі та науковій діяльності. Згідно зазначених нормативних документів 
основною детермінантою академічної доброчесності є принцип чесності (чесна освітня діяльність, 
навчання та наукова праця). На кафедрі соціології було здійснено їхнє обговорення і в цілому вони були 
підтримані викладачами і аспірантами.

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?
Дотримання академічної доброчесності передбачає самостійне виконання здобувачем вищої освіти 
навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю; посилання на відповідні джерела 
інформації (незалежно від того, на якому носії вона розміщена) в разі використання оприлюднених ідей, 
розробок, тверджень, відомостей. Використання чужих наукових доробків без належного покликання, 
списування є неприйнятним і жодним чином не толерується. З метою підвищення рівня академічної 
доброчесності здобувачів вищої освіти та запобігання плагіату Університет забезпечує доступ до 
платформ з наданням відповідних сервісів (усі наукові роботи можна перевірити на антиплагіат). Така 
практика передбачає використання системи UNICHECK, що уможливлює перевірку текстових документів 
на наявність запозичених частин тексту з відкритих джерел в Інтернеті без належного на них 
покликання. Для технічного забезпечення діяльності вище згаданої платформи в Університеті 
призначають відповідальну особу, яка створює відповідні профілі для відповідальних осіб на 
факультетах, які забезпечують технічну перевірку наукових робіт на наявність плагіату. На історичному 
факультеті цю ділянку роботи курує к. іст. н. Гілевич І.Я. Організацію перевірки наукових робіт щодо 
наявності плагіату організовують завідувачі кафедр. 
Під час існування ОНП 054 Соціологія у ЛНУ ім. І. Франка такі перевірки жодного разу не призвели до 
виявлення випадків академічної недоброчесності аспірантів чи викладачів кафедри.

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?
Академічна доброчесність передбачає надання достовірної інформації про результати власної 
навчальної, наукової діяльності, використані методики досліджень та джерела інформації з метою 
забезпечення довіри до результатів навчання та наукових досягнень. З огляду на це, популяризація 
академічної доброчесності серед здобувачів вищої освіти ОНП 054 реалізується в двох векторах: 
методологічному та методичному. Перший вектор репрезентує низка нормативних документів, 
оприлюднених на веб-сайті Університету. Другий вектор передбачає донесення до здобувачів вищої 
освіти правил академічної доброчесності та етичної поведінки: формування у них моральних цінностей, 
вміння вільно мислити, вести наукову дискусію з аргументованою власною точкою зору (поважаючи 
думки своїх колег); опанування навичок якісного академічного письма; вдосконалення навичок 
представлення власних наукових результатів тощо. Це реалізується безпосередньо науковими 
керівниками, викладачами нормативних та вибіркових навчальних дисциплін, на науковому семінарі. 
Популяризації академічної доброчесності сприяє підписання Декларації дотримання академічної 
доброчесності із здобувачами вищої освіти, ініційоване завідувачем кафедри та гарантом ОНП. 

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади 
відповідних ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП
У прийнятих в ЛНУ ім. І. Франка нормативних документах щодо дотримання академічної доброчесності 
прописані всі випадки прояву її порушень як для працівників університету чи кафедри, так і для 
здобувачів вищої освіти; стосовно аспірантів вони практично повністю співпадають. Однак форми 
реагування на випадки порушень академічної доброчесності відрізняються. Стосовно здобувачів вищої 
освіти вони передбачають конкретні заходи академічної відповідальності, а саме: повторне 
проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо); повторне проходження відповідного 
освітнього компонента освітньої програми; позбавлення академічної стипендії; позбавлення наданих 
закладом освіти пільг з оплати навчання і, як крайній захід, відрахування із закладу освіти.
За час існування ОНП 054 Соціологія в ЛНУ ім. І. Франка випадків порушення академічної доброчесності 
аспірантами кафедри у перелічених формах зафіксовано не було, як і такого роду випадків з боку 
науково-педагогічних працівників. Водночас варто зауважити, що наявні документи стосовно 
дотримання академічної доброчесності вимагають додаткового обговорення і опрацювання з метою 
більш чіткого дефініювання випадків порушень академічної доброчесності та недопущення конфліктних 
ситуацій між викладачами та аспірантами, до прикладу, у тлумаченні необ’єктивності оцінки викладача 
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за виконання різного роду робіт, передбачених навчальною програмою і силабусом. 

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?
Проходження конкурсного добору викладачів ОНП 054 Соціологія у Франковому університеті 
відбувається відповідно до «Порядку проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад 
науково-педагогічних працівників Львівського національного університету імені Івана Франка» 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/12/reg_concurs-2018.pdf), розробленого згідно Закону 
України «Про вищу освіту», Статуту  Львівського національного університету імені Івана Франка 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf) та «Рекомендацій щодо проведення 
конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з 
ними трудових договорів (контрактів)» (https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1005729-15), затверджених 
наказом МОН України № 1230 від 26.11.2015 р. Відповідно до названої нормативної бази кандидати 
оцінюються за критеріями наукової, навчально-методичної та громадсько-виховної діяльності. Зокрема, 
наукова діяльність оцінюється за кількістю та «якістю» публікацій. «Якість» публікацій оцінюється на 
підставі наявності і числа публікацій у виданнях, що входять до переліків WoS, Scopus, інших 
наукометричних баз, у фахових вітчизняних виданнях. Враховується значення індексу Гірша та 
наявність профілів кандидатів у таких сервісах як Google scholar, Orcid та ін. Враховується попередній 
педагогічний досвід, досвід іноземних стажувань, участь у підготовці наукових кадрів та керівництво 
науковою роботою студентів/аспірантів.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу
У межах засідань кафедри та її наукового семінару проводяться зустрічі із роботодавцями, 
враховуються пропозиції останніх у формуванні змісту навчальних програм і силабусів нормативних та 
вибіркових дисциплін, програм практики, організації та проведенні авторських емпіричних досліджень, 
написанні дисертаційних робіт. Роботодавцями випускників ОНП Соціологія є освітні та науково-дослідні 
організації, соціологічні агенції, неурядові громадські організації, державні органи та органи місцевого 
самоврядування. Зокрема, представниками організацій-стейкхолдерів, які беруть участь у 
вдосконаленні навчальних програм спеціальності Соціологія, є: к.с.н. Малачівська-Данчак М.П. 
(соціологічна агенція «ФАМА»), к.с.н., доц. Лободинська О.М. (кафедра соціології та культурології НЛТУ 
України), д.с.н., проф. Іванкова-Стецюк О.Б. (Інститут народознавства НАН України), П’ятковська  О., 
Гойсан В. (Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою національного університету 
«Львівська політехніка»), к.психолог.н. Корнієнко І.О. (кафедра практичної психології Львівського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти), Приходько Т.О. (Інститут міста), к.с.н., асист. 
Химович О.С. (дослідницький центр «СОЦІОІНФОРМ»), Прокопишин Т. Д. (The Ukrainians Media). 

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять 
на ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців
До навчального процесу залучаються фахівці-практики у межах організації навчальних занять із 
дисциплін циклу професійної підготовки – як зарубіжні, так і українські. Так, зокрема, у межах занять із 
дисципліни «Сучасне українське суспільство: соціологічний аналіз» зустрічі із аспірантами проводив 
стипендіат програми ім. Фулбрайта Гаррі Сотник (Державний університет Портленда, США), який 
представляв прогностичну модель соціального розвитку окремих регіонів Західної України. До занять із 
дисципліни «Аналітичні моделі дослідження сучасних соціальних проблем» був залучений Андрій 
Британ – старший інспектор з особливих доручень Управління забезпечення прав людини Національної 
поліції України із лекціями на тему соціальних аспектів реформування правоохоронного сектору в 
сучасній Україні. До занять із дисципліни «Сучасні методи збору соціологічної інформації» залучалися Н. 
Зайцева-Чіпак, директорка Українського центру вивчення громадської думки «СОЦІОІНФОРМ», та М. 
Малачівська, керівниця соціологічної агенції «ФАМА». Тарас Прокопишин – головний виконавчий 
директор онлайн-журналу «The Ukrainians» і аспірант нашої ОНП - у межах дисципліни «Управління 
соціальним та гуманітарним розвитком» відвідував спеціальні лекційні заняття із темою впровадження 
соціальних інновацій у діяльність медіа.

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні 
приклади такого сприяння
ЛНУ імені Івана Франка сприяє професійному розвиткові викладачів ОНП 054 Соціологія. Відповідні 
можливості передбачені міжнародними угодами про співпрацю за організаційного супроводу Відділу 
міжнародних зв’язків університету (https://international.lnu.edu.ua/) та можливостями підвищення 
кваліфікації на базі університету. У межах співпраці між українськими та польськими соціологами у 
квітні 2018 р. наукове стажування на базі соціолого-історичного факультету Жешівського університету 
(Польща) пройшла ас. кафедри О. Химович (керівник проф. Г. Котарський). В самому університеті також 
надають можливості для підвищення кваліфікації викладачів, насамперед шляхом підтримки наукового 
стажування у ЗВО міста, регіону і країни. Організаційно-методичний центр електронного навчання при 
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університеті регулярно проводить тренінги із впровадження інформаційних технологій у навчальний 
процес, у тому числі і з можливостями запровадження системи Moodle. На кафедрі соціології регулярно 
проводяться методичні семінари на тему «Методологічні та методичні засади виконання 
кваліфікаційних робіт», в тому числі із виступами запрошених лекторів-експертів та консультаціями на 
тему «Структура дисертаційної роботи: вимоги та змістовне наповнення». Такими, зокрема, були 
виступи д.с.н, доц. кафедри соціальних структур та соціальних відносин соціологічного факультету 
Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка О. Мазурика,  голови правління Української 
асоціації оцінювання О. Щетініної. 

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності
В Університеті створена система заохочення викладачів як матеріального, так і нематеріального 
характеру. Матеріальне заохочення здійснюється згідно Положення про преміювання працівників, 
аспірантів і студентів університету за наукові здобутки (від 
 07.02.2020 р.) (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_premium.pdf) та Положення про 
мотиваційний фонд Львівського національного університету імені Івана Франка від 12.03.2019 р. 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/reg_motivation.pdf).  Преміювання викладачів 
передбачено за високі досягнення у праці, впровадження нових методів і форм навчання, англомовних 
навчальних курсів, наукові досягнення; за написання і видання наукових праць в наукометричних 
виданнях; за захист дисертацій на здобуття наукового ступеня; преміювання наукових консультантів і 
керівників при успішному захисті дисертацій їхніми здобувачами; оплата участі в конференціях тощо. 
Моральною формою заохочення викладачів є відзнака «Медаль Івана Франка» (Положення 
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_award_franko.pdf) та почесне звання «Заслужений 
професор Львівського національного університету імені Івана Франка» (Положення 
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_honored_professor.pdf). Гарант ОНП 054 Соціологія 
проф. Черниш Н.Й. є Заслуженим професором Університету.  

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?
Освітня діяльність з підготовки аспірантів ОНП забезпечується матеріально-технічною базою 
Університету, яка відповідає ліцензійним вимогам та вимогам провадження освітньої діяльності. 
Університет має розвинуту соціальну інфраструктуру, достатнє фінансове забезпечення. Для підготовки 
аспірантів залучено лабораторії та спеціалізовані кабінети з комп’ютерним оснащенням: комп’ютерний 
клас кафедри соціології (ауд. 318, 42,9 кв.м., 12 комп., м/м проектор); навчально-методична лабораторія 
історичного факультету (51,3 кв.м., 12 комп.); мультимедійна аудиторія (ауд. 313, 69,4 кв.м., м/м 
проектор, акустична система); комп’ютерний клас центру мережевих технологій та ІТ-підтримки (50,4 
кв. м., ауд. 119 а, 28 комп.). Усі комп’ютери мають доступ до мережі Інтернет.
Загалом для потреб здобувачів освіти діє 8 гуртожитків; аспіранти історичного факультету в 
переважній більшості проживають у гуртожитку №2.
До складу Наукової бібліотеки Університету входять 13 відділів, 20 секторів, 10 факультетських 
бібліотек, 3 – в гуртожитках; зокрема, функціонує бібліотека гуманітарних факультетів. В бібліотеці 
працює Електронний каталог і відкритий доступ в мережі WІ-FI (https://lnulibrary.lviv.ua/katalog/).
Кафедра соціології має бібліотеку, укомплектовану за проектом «Громадянська освіта» Міжнародного 
фонду «Відродження». 
Фінансування ОНП здійснюється з бюджетного та позабюджетних фондів. Фінанси розподіляються на 
такі статті: оплата праці, матеріально-технічне забезпечення та обслуговування. 

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 аспірантів створено сприятливе середовище для навчання і організації дозвілля. Університет 
забезпечує вільний доступ аспірантів до відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів, 
потрібних для навчання і наукової діяльності в межах ОНП. Комп'ютери університету підключені до 
мережі Інтернет, на території Університету діє вільний доступ до Wi-Fi. 
Функціонують їдальні, гуртожитки, організовані гуртки за інтересами, наукові гуртки, вільні простори, 
де аспіранти мають можливість комунікувати, обговорювати проблеми освітнього життя тощо. 
Організовуються наукові конференції, семінари, форуми; зокрема кафедра соціології започаткувала 
проведення Міжнародного Львівського cоціологічного форуму і видає «Вісник Львівського університету. 
Серія соціологічна», який з 2009 р. є фаховим виданням із соціології і зареєстрований в чотирьох 
міжнародних каталогах періодичних видінь та баз даних. Відбуваються систематичні зустрічі аспірантів 
і студентів з деканом, адміністрацією ЛНУ. 
В Університеті діє Центр культури і дозвілля, який створює умови для всебічного, гармонійного розвитку 
особистості; працює облаштований спортивний комплекс, де організовано низку спортивних секцій. Для 
відпочинку та оздоровлення діє спортивно-оздоровчий табір «Карпати». 
Університет забезпечує безоплатний доступ аспірантів до бібліотеки університету, навчальних 
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лабораторій, комп’ютерних класів (в межах спеціально виділених годин) відповідно до потреб навчання 
і наукової діяльності в межах освітньої програми. 

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та 
здоров’я здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?
В Університеті для забезпечення безпеки освітнього середовища діє комплекс заходів, який охоплює 
широке коло питань: від забезпечення комфортних умов проживання, проведення занять, проходження 
практики, надання консультативної допомоги з дисциплін, доступу до всіх навчальних матеріалів, до 
організації медичного догляду за станом здоров’я і організацією відпочинку. 
Освітнє середовище Університету є безпечним для життя і здоров’я аспірантів завдяки діяльності 
комплексу підрозділів: відділу охорони праці, служби пожежної безпеки, відділу з питань надзвичайних 
ситуацій тощо. У всіх приміщеннях дотримано санітарно-охоронні норми. 
В головному корпусі працює медичний пункт, де можна отримати консультацію фахівців щодо стану 
здоров’я та першу медичну допомогу. Діє психологічна служба Університету як платформа для вдалого 
пошуку себе, розкриття свого потенціалу, здобуття навичок ефективної комунікації, самопрезентації, 
роботи в команді та багато іншого. В межах психологічної служби активно функціонує телефон довіри, 
де можна отримати психологічну підтримку (https://filos.lnu.edu.ua/about/psyholohichna-sluzhba-
universytetu).
Працює спорткомплекс ЛНУ, низка спортивних секцій і гуртків; систематично проводяться спортивні 
змагання різного рівня.
Проводиться співпраця з відділом охорони праці Університету; здобувачі проходять інструктажі з основ 
безпеки життєдіяльності. (https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-
tomorrow/documents/pozhezhna-bezpeka-ta-tsyvilnyy-zakhyst/)  

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією 
підтримкою відповідно до результатів опитувань?
Координатором надання освітньої, організаційної, консультативної та соціальної підтримки і інформації 
є деканат факультету. Усі довідки з інших служб університету надаються централізовано через 
деканат, це забезпечують методисти/лаборанти деканату. Потрібну інформацію аспіранти можуть 
отримати від наукового керівника, адміністрації кафедри, відділу аспірантури і докторантури, планово-
фінансового відділу, а також вся інформація висвітлюється на інформаційній дошці, сайті 
факультету/кафедри, в соціальних мережах. 
Освітня підтримка здобувачів вищої освіти безпосередньо стосується організації навчання, 
характеризується потрібним навчально-методичним забезпеченням, забезпеченням науковою та 
методичною літературою, яка знаходиться у вільному доступі на кафедрі, на сайті кафедри (електронна 
версія). Якість роботи деканату, відділу аспірантури і докторантури та інших допоміжних підрозділів 
демонструє досить високий рівень взаємодії із аспірантами. Також освітня підтримка включає в себе 
індивідуальну взаємодію викладачів, наукових керівників із аспірантами. За результатами опитування 
аспірантів методичне забезпечення влаштовує їх повністю або радше влаштовує (відповідно 25% і 75%); 
повністю влаштовує доступ до комп'ютерної техніки та мережі Інтернет – 75%; також 75% опитаних 
аспірантів повністю влаштовує оснащеність і укомплектованість факультету, комп’ютерного класу.
Консультативна підтримка здобувачів вищої освіти здійснюється через наукових керівників, кафедру, 
відділ аспірантури і докторантури. Зокрема соціальну підтримку аспіранти можуть отримувати від 
Наукового товариства аспірантів (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/reg_research_society.pdf, планово-фінансового відділу, адміністрації 
університету. За результатами дослідження Центру моніторингу всіх опитаних аспірантів повністю 
влаштовує можливість комунікації з викладачами та проведення консультацій. Також половину 
опитаних повністю та іншу половину радше влаштовує інформування про навчальні, наукові та 
позанавчальні заходи.
Для аспірантів доступний і юридичний відділ, який працює в Університеті. Відділ консультує з правових 
питань аспірантів щодо виробничої, економічної та соціальної діяльності Університету.
Кафедра соціології в повному обсязі забезпечує освітню, організаційну, інформаційну, консультативну 
та соціальну підтримку аспірантів, що навчаються за ОНП 054. Про це свідчать результати опитування 
аспірантів, де всі опитані зазначили, що їхні очікування щодо навчання за ОНП співпали з тим, що вони 
отримали.

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими 
освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП 
(якщо такі були)
В Університеті існують належні умови для реалізації права на освіту особами з особливими освітніми 
потребами. Їхні права регламентують Статут ЛНУ (згідно п. 10.19.27 особи, які навчаються в 
Університеті, мають право на спеціальний навчально-реабілітаційний супровід та вільний доступ до 
інфраструктури Університету відповідно до медико-соціальних показань за наявності обмежень 
життєдіяльності, зумовлених станом здоров’я), а також Положення про організацію освітнього процесу 
(згідно п. 11.6. здобувач вищої освіти має право на перерву у навчанні у зв'язку з обставинами, які 
унеможливлюють виконання освітньої програми (за станом здоров'я, призовом на строкову військову 
службу у разі втрати права на відстрочку від неї, сімейними обставинами тощо). Таким особам 
надається академічна відпустка в установленому порядку. На кафедрі соціології здобувачеві Сивохіній 
К. було надано академічну відпустку у зв’язку зі сімейними обставинами терміном з грудня 2019 р. по 
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грудень 2020 р.
Питання забезпечення освіти осіб з особливими потребами координує Ресурсний центр з інклюзивної 
освіти (http://centres.lnu.edu.ua/inclusive-education/). Для доступу до аудиторного фонду у головному 
корпусі Університету функціонують 2 ліфти, побудовані пандуси, спеціальний туалет. 
На кафедрі соціології повністю гарантуються права аспірантів з особливими потребами; за необхідності 
може бути надане додаткове консультування, розроблені відповідні індивідуально-навчальні плани. 

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій 
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким 
чином забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників 
освітнього процесу? Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?
В Університеті існує чітка і зрозуміла політика та процедура вирішення конфліктних ситуацій, які є 
доступними для всіх учасників освітнього процесу та яких послідовно дотримуються під час реалізації 
ОНП. 
Освітня діяльність Університету базується на принципах дотримання демократичних цінностей свободи, 
справедливості, рівності прав і можливостей, інклюзивності, толерантності, відкритості та прозорості. П. 
10.19.23 Статуту передбачає, що особи, які навчаються в Університеті, мають право на захист від будь-
яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства; Правила внутрішнього розпорядку ЛНУ 
імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/08/office_regulations.pdf) містять п. 5. 
про права та обов'язки осіб, які навчаються в Університеті, зокрема вони мають право на захист від 
будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства.
Для попередження/врегулювання конфліктних ситуацій, пов’язаних з дискримінацією, в Університеті 
розроблено Положення про забезпечення академічної доброчесності у ЛНУ (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf). Відповідно до його мети та завдань, здобувачі повинні 
дотримуватися високих професійних та етичних стандартів у всіх сферах діяльності Університету, 
намагатися адаптувати систему традиційних етичних принципів і настанов національної освітньої 
системи до європейських цінностей та реалій сучасності, а також забезпечувати дотримання норм 
етичної поведінки між учасниками освітнього процесу в Університеті.
Конфліктні ситуації з аспірантами вирішуються на рівні кафедри, у разі потреби – в деканаті із 
залученням декана чи заступника декана із виховної роботи та на Вченій раді історичного факультету. 
У разі невирішення конфліктної ситуації в межах факультету справа передається у Комісію з питань 
етики ЛНУ із можливим залученням психологічної служби.
З ініціативи кафедри Вченою радою історичного факультету розроблено і затверджено Положення про 
процедуру розгляду заяв, скарг, пропозицій аспірантів історичного факультету, яке є однією з форм 
зміцнення і розширення зв’язків з аспірантами. На кафедрі соціології створено відповідну комісію у 
кількості трьох осіб (голова доц. Лапан Т.Д., члени проф. Пачковський Ю.Ф. та  проф. Коваліско Н.В.). 
Протягом дії повноважень комісії кафедри було зареєстровано декілька пропозицій аспірантів.
В університеті для врегулювання конфліктних ситуацій функціонує Комісія з питань етики та 
професійної діяльності, яка реалізовує свої повноваження відповідно до Положення 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_ethics-comission.pdf), а також діє гаряча лінія з 
питань запобігання та протидії корупції, працює Уповноважена особа з питань запобігання та протидії 
корупції. Протягом дії ОНП 054 Соціологія конфліктних ситуацій на кафедрі, пов’язаних з сексуальними 
домаганнями, корупцією, проявами академічної недоброчесності зафіксовано 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
Система внутрішнього забезпечення якості – загальна політика, стратегія і процедури забезпечення 
якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в університеті, розподіл відповідальності за 
удосконалення внутрішньої системи забезпечення якості, що передбачає низку завдань, заходів і 
процедур, моніторинг та аналіз результатів діяльності на всіх рівнях організаційної структури 
університету, в тому числі щодо забезпечення якісного здобуття знань, навичок та інших 
компетентностей відповідно до стандартів вищої освіти. Закон України «Про вищу освіту»  
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18) передбачає здійснення низки відповідних процедур і 
заходів, деталізованих щодо Львівського національного університету в загальних документах про 
організацію та забезпечення якості навчального процесу (https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-
and-tomorrow/documents/education-process/), а також в Положенні про систему внутрішнього 
забезпечення якості освіти (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/20189/11/reg_internal-quality.pdf) та 
в Положенні 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). Львівським 
національним університетом імені Івана Франка у 2018 р. видано посібник «Система забезпечення 
якості освіти в Україні: розвиток на засадах європейських стандартів та рекомендацій». Детальна 
інформація: http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/international/QUAERE/QUAERE%202018.pdf. 
В цих документах і матеріалах містяться принципи, правила та норми, якими регулюються  процедури 
розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОНП.
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Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були 
внесені до ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?
Згідно з вище наведеними принципами, правилами та нормами перегляд ОНП має здійснюватися раз на 
рік; питання про це започатковується і розглядається на засіданні кафедри. Рекомендації кафедри 
подаються на науково-методичні раду для розгляду і затвердження. У випадку позитивного рішення 
науково-методичної ради питання зміни ОНП розглядається на Вченій раді факультету, а згодом на 
навчально-методичній комісії при Вченій раді університету та Вченій раді університету. 
Оскільки освітньо-наукова програма зі спеціальності 054 Соціологія була запроваджена на кафедрі 
соціології Львівського національного університету імені Івана Франка у 2016 р. вперше і досвід такої 
організації навчального процесу у попередні роки був відсутній, протягом 2016-2019 рр. кардинальні 
зміни в ОНП «Соціологія» не вносились. В той самий час окремі уточнення стосовно певних складників 
ОНП мали місце; йдеться про зміни і осучаснення робочих програм тих освітніх компонентів, які 
стосувалися навчальних дисциплін соціологічного профілю. В цій частині зміни були щорічними; 
переважно вони стосувалися внесення нових наукових публікацій до списків базової і допоміжної 
літератури, а також методів контролю і форм оцінювання знань, навичок і вмінь аспірантів відповідно 
до ступеню сформованості загальних і професійних компетентностей.
Слід підкреслити, що поштовх до змін і вдосконалення ОНП надала сама процедура складання 
відомостей самооцінювання за участю представників групи її забезпечення за участю інших викладачів 
кафедри, випускників магістерської програми, аспірантів, а також груп стейкхолдерів. В цьому плані 
форми складання Відомостей самооцінювання структурували уявлення членів групи забезпечення, 
дозволили помітити певні упущення та вузькі місця затвердженої у 2016 р. ОНП, спонукали проводити 
не спорадичні, а систематизовані і цілеспрямовані зустрічі і обговорення освітньо-наукової програми з 
представниками (в першу чергу) роботодавців. Помітну користь у такому переосмисленні програми 
надали також рецензії та відгуки про неї з боку експертів, представників дослідницьких центрів, 
соціологічних інституцій закладів вищої освіти. Все це дозволило виробити чіткий план перегляду і 
оновлення ОНП 054 Соціології кафедрою з визначенням конкретної дати представлення результату. 

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
До процесу вдосконалення і перегляду ОНП та інших процедур забезпечення її якості залучують 
здобувачів вищої освіти на всіх трьох рівнях. Оскільки на кафедрі існують по дві спеціалізації на 
освітньо-професійних програмах, з випускників яких згодом формується основний контингент 
вступників на освітньо-наукову програму третього рівня, то починаючи вже з бакалаврату на кафедрі 
відбувається селекція студентів за обраними напрямками підготовки і враховуються їхні наукові 
інтереси. Ця наступність продовжується на магістерській програмі з активною участю здобувачів у 
формуванні вибіркової частини програми. Вона зберігається і на третьому рівні, і саме цим було  
зумовлене формування списку дисциплін вільного вибору аспіранта. Прикладом з 2019/2020 навч. р. є 
зустріч-обговорення намірів випускників ОП другого рівня щодо вступу на освітньо-наукову програму з її 
гарантом, проф. Черниш Н.Й. 17 грудня 2019 р., де були висловлені конкретні зауваження щодо 
існуючої ОНП і запропоновані певні зміни. Відтак здобувачі вищої освіти усіх трьох рівнів практично 
залучені до перегляду та змін ОНП із зростаючою інтенсивністю від рівня до рівня.
Аспіранти кафедри беруть участь у науково-методологічних семінарах кафедри, де представляють на 
обговорення проміжні результати своєї роботи, з відображенням на сайті факультету і кафедри. 
Аспіранти представлені в керівних органах факультету та університету, зокрема, Вчених рад, які 
розглядають та затверджують ОНП. 

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього 
забезпечення якості ОП
Органи студентського самоврядування мають право: вносити пропозиції щодо контролю за якістю 
освітнього процесу, щодо змісту навчальних планів та програм; сприяти навчальній, науковій та творчій 
діяльності здобувачів вищої освіти; брати участь у вирішенні конфліктних ситуацій за їхньою участю; 
спільно з відповідними структурними підрозділами Університету сприяти забезпеченню інформаційної, 
правової, психологічної, фінансової, юридичної та іншої допомоги студентам та аспірантам; мають право 
бути представниками в колегіальних та робочих органах університету. Органи студентського 
самоврядування зобов’язані аналізувати та узагальнювати зауваження та пропозиції студентів щодо 
організації освітнього процесу і звертатися до адміністрації з пропозиціями щодо їхнього вирішення. 
Адміністрація та інші посадові особи ЛНУ за поданням виконавчого органу студентського 
самоврядування зобов’язані вчасно та у повному обсязі інформувати самоврядування ЛНУ про рішення, 
що стосуються безпосередньо студентів університету. 
Аспіранти мають змогу реалізувати свої активності через Наукове товариство аспірантів згідно 
Положення про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Львівського 
національного університету імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/reg_research_society.pdf (розміщене у рубриці Положення про науково-дослідну 
діяльність за посиланням: https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/research-
documents/)

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
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З метою підвищення якості підготовки на ОНП запроваджено комплексне співробітництво із низкою 
інституцій та організацій. Співпраця здійснюється через угоди/договори про співробітництво з 
соціологічними осередками закладів вищої освіти (кафедра соціології ініціювала підписання відповідних 
угод із Національним лісотехнічним університетом України (угода підписана ректором проф. Туницею 
Ю.Ю.), соціологами Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна (за підписом ректора ХНУ 
акад. Бакірова В.С.), соціологічним факультетом Київського національного університету ім. Т.Г 
Шевченка та ін., а також співпрацю з провідними соціологічними компаніями та агентствами з 
багаторічним досвідом існування: Українським центром вивчення громадської думки “СОЦІОІНФОРМ”, 
Соціологічною агенцією ФАМА, Соціологічною групою РЕЙТИНГ, Інститутом міста (аналітичний центр), 
Центром міської історії Центрально-Східної Європи тощо. Представники роботодавців на таких зустрічах 
подають свої рекомендації щодо вдосконалення навчального процесу та поглиблення практичної 
складової ОП, а також залучені до написання рецензій і відгуків на діяльність існуючої програми. 
Зокрема, на науковому семінарі кафедри 27 січня 2020 р. було проведено таку зустріч-обговорення, а 
рецензії отримані від проф. каф. соціології та соціальної роботи Національного університету Львівська 
політехніка Климанської Л.Д., керівника Соціологічної групи РЕЙТИНГ О. Антиповича та ін. 

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП
Для збирання інформації про випускників створено Відділ розвитку кар’єри та співпраці з бізнесом 
Центру маркетингу та розвитку ЛНУ ім. І. Франка. 
Важливими подіями та заходами, які організовує відділ та на яких зустрічаються працедавці, студенти, 
аспіранти і викладачі, є «Дні кар’єри ЄС», Форуми кар’єри, «Майстерня кар'єри», Кар’єрні марафони та 
інші заходи і тренінги, до яких долучаються працедавці. Ще одним напрямком співпраці з випускниками 
є діяльність «Асоціації випускників ЛНУ» (https://alumni.lnu.edu.ua/), яка дозволяє посилити взаємодію 
випускників з університетом. 
За результатами моніторингу працевлаштування випускників, який щороку проводить відділ 
працевлаштування ЛНУ, маємо такі результати: 89 % - працевлаштовані випускники, з них 51 % 
випускників працюють за спеціальністю, 15 % - приватні підприємці. 72 % випускників зазначили, що 
мають перспективу кар’єрного зростання на своїй роботі. Також варто зазначити, що 45% випускників 
почали працювати ще під час навчання, а 32 % випускників працевлаштувалися на роботу протягом 
трьох місяців після закінчення Університету, і ця тенденція з кожним роком демонструє здатність до 
зростання. 
Працівниками кафедри соціології збирається додаткова інформація щодо працевлаштування 
випускників двох ОП (першого і другого рівнів) шляхом інтерв’ю за базою контактів випускників, 
сформованою на кафедрі. Оскільки освітньо-наукова програма ще не завершила свій чотирирічний цикл, 
випускників її наразі ще немає. 

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система 
забезпечення якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?
Внутрішнє забезпечення якості ОП у Львівському національному університеті імені І. Франка 
забезпечується «Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf)
Внутрішнє забезпечення якості в ЛНУ реалізується на трьох основних рівнях і стосовно ОНП 054 
Соціологія зокрема передбачає: на університетському рівні – насамперед через підвищення кваліфікації 
науково-педагогічних працівників, рейтингування викладачів, забезпечення ефективної системи 
запобігання та виявлення плагіату в наукових працях співробітників тощо; на факультетському рівні – 
за допомогою організації та проведення контрольних заходів, забезпечення перевірки щодо порушень 
Кодексу доброчинності, принципів і норм академічної доброчесності і т. ін.; на кафедральному – в першу 
чергу шляхом забезпечення належної якості освітньо-наукової програми, її навчального плану, 
перевірки виконання індивідуальних планів викладачів, контрольних відвідувань занять, реалізацію 
аспірантоцентрованого навчання і наукової роботи тощо. На кафедрі соціології було реалізовано багато 
із перелічених засобів.
Система внутрішнього забезпечення якості закладу освіти забезпечує реагування на виявлені недоліки 
в освітній програмі та освітній діяльності, в тому числі за допомогою проведення різного роду 
опитувань, які практично здійснює Центр моніторингу університету. Вони дозволяють виявити точки 
напруги у функціонуванні ОП, виявити конкретні пропозиції здобувачів вищої освіти з тим, аби згодом 
внести зміни до наступної редакції освітньо-наукової програми. Важливо підкреслити, що Центр 
моніторингу ЛНУ виріс з кафедри соціології, яка дотепер здійснює наукове керівництво і 
консультування діяльності Центру.
Свої точкові опитування здійснює і кафедра соціології. До прикладу, 17 грудня 2019 р. було проведене 
онлайн-опитування випускниць освітньо-професійної програми другого рівня стосовно їхньої обізнаності 
із освітньо-науковою програмою третього рівня та планів щодо вступу на неї. Внаслідок цього було 
з’ясовано, що лише невеликий відсоток випускниць магістерської програми мають бажання подавати 
документи на вступ до аспірантури; серед зауважень опитаних є такі, що стосуються недостатньої 
кількості навчальних дисциплін соціологічного профілю, малої кількості годин на поглиблену 
соціологічну практику, недопредставленості у навчальному плані сучасних дисциплін тощо. Такого роду 
результати були однією з причин рішення кафедри про розробку нової редакції освітньо-наукової 
програми у червні 2020 р.
Важливим вважаємо також підвищення ефективності діяльності науково-методичної ради історичного 
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факультету з розширення її повноважень та оперативності діяльності. 

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?
Передусім слід зазначити, що ОНП 054 Соціологія в ЛНУ була запроваджена лише у 2016 р. і тому ще не 
проходила процедур, передбачених зовнішнім забезпеченням якості. Водночас згідно наказу 
Міністерства освіти і науки № 2016л від 31.05.2013 р. було здійснено акредитаційну експертизу 
підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.030101 Соціологія, спеціалістів напряму підготовки 
7.03010101 Соціологія та напряму підготовки магістрів 8.03010101 Соціологія у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка. В експертних висновках було зазначено, що   на підставі 
поданих на акредитацію матеріалів і перевірки результатів діяльності на місці експертна комісія дійшла 
висновку, що зазначені програми підготовки фахівців, а також кадрове, навчально-методичне, 
інформаційне та матеріально-технічне забезпечення в цілому відповідають встановленим державним 
вимогам до акредитації освітньої програми та забезпечують державну гарантію якості. В той самий час 
в експертних висновків містилися певні зауваження, які стосувалися активізації участі у Всеукраїнських 
фахових змаганнях студентів; покращення інформаційного забезпечення студентів за рахунок видання 
нових навчальних посібників; покращення доступу до комплексу навчально-методичного забезпечення 
дисциплін фахової підготовки через розробку відповідних електронних версій; вдосконалення процесу 
проходження підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу; розширення баз практики; 
покращення роботи щодо зміцнення наявної матеріально-технічної бази кафедри через забезпечення 
сучасними засобами навчання та інформаційно-новітньою технікою; запровадження інноваційних 
інформаційних та комп’ютерних технологій у процес підготовки фахівців; періодичну актуалізацію 
програмного забезпечення. Багато з цих зауважень-пропозицій було взяте під увагу і враховане у 
навчальній діяльності кафедри, що принесло відчутні позитивні результати. Зокрема, лише за 2017-
2019 рр. студенти кафедри зайняли перші або призові місця на Всеукраїнському конкурсі студентських 
наукових робіт зі соціології (Дзябка І., Подоляк Л. – 2017; Приходько Т., Бриндзак О. – 2018; Кутікіна В. – 
2019); на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт на гендерну тематику (Федоришин О., 
Зейкан С. – 2017); на Всеукраїнській олімпіаді зі соціології (Приходько Т., Бадік М. - перше командне 
місце у 2017 р.) тощо. Практично з кожної дисципліни були розроблені навчально-методичні матеріали і 
видані методичні праці провідних соціологів кафедри (Коваліско Н.В., Кудринська А.І. Основи 
економічної соціології: навч.-метод. посібник. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. 442 с.; Пачковський 
Ю.Ф. Психологія підприємництва: навч. посібник. 4-те видання. К.: Каравела, 2017. 416 с.; три 
колективні монографії та 8 розділів у монографіях; 25 статей у зарубіжних виданнях, які включені до 
інших міжнародних наукометричних баз даних (Index Copernicus, Google Scholar, Scientific Indexing 
Services; 18 статей у фахових виданнях зі соціології та ін.). 

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур 
внутрішнього забезпечення якості ОП?
Учасниками академічної спільноти є насамперед члени Соціологічної асоціації України в цілому і члени 
Львівського регіонального відділення САУ зокрема; всі викладачі кафедри є членами останнього, проф. 
Черниш Н.Й. є членом правління САУ, проф. Коваліско Н.В. – головою ревізійної комісії САУ. Правління 
САУ регулярно проводить обговорення процесу підготовки професійного стандарту, вдосконалення 
структури нормативних і вибіркових навчальних дисциплін, обміну досвідом кращих соціологічних 
осередків із запровадження та функціонування ОНП.
На рівні Львівського національного університету імені Івана Франка учасниками академічної спільноти 
виступають студенти, аспіранти і викладачі, кожні з яких беруть участь і сприяють вдосконаленню 
якості ОНП в межах своєї компетенції. Аспіранти здійснюють цю участь через обговорення ОП, внесення 
пропозицій і зауважень, які фіксує Комісія  у справах аспірантів, створена на кафедрі на поч. 2019/2020 
н.р. Важливим важелем підвищення якості ОНП є також регулярні опитування думки учасників 
академічної спільноти, які регламентуються Положенням про організацію опитування студентів, 
викладачів, випускників та роботодавців стосовно якості освітнього процесу (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf). 
Викладачі та аспіранти безпосередньо через участь у Вченій раді факультету та вченій раді 
Університету долучені  у процедури забезпечення якості освіти (наприклад, затвердження та оновлення 
освітніх програм, навчальних планів)

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти
Модель системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в ЛНУ представлена у 
Положенні про систему внутрішнього забезпечення якості освіти, Положенні про Центр забезпечення 
якості освіти (https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/education-process/; 
http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/international/QUAERE/QUAERE%202018.pdf ) та у Внутрішній 
системі забезпечення якості освіти в університеті (http://projects.lnu.edu.ua/quaere/wp-
content/uploads/sites/6draft-v1.pdf). 
Структурними підрозділами, відповідальними за внутрішню систему, є центр забезпечення якості 
освіти, відділ менеджменту організації освітнього процесу, навчально-методичний відділ, відділ 
аспірантури і докторантури, відділ ліцензування та акредитації. Структурними підрозділами, 
залученими до реалізації внутрішньої системи, є студентський відділ, інформаційно-аналітичний і 
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профорієнтаційний центр, первинна профспілкова організація працівників, відділ інформаційного 
забезпечення тощо. Дорадчими та робочими органами є Ректорат, Вчена рада Університету, Науково-
технічна рада, Громадська рада, Студентський уряд, Приймальна комісія. Підрозділами нижчої ланки є 
факультет і кафедра. Організацію внутрішнього забезпечення якості освіти подано в 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?
У Львівському національному університеті імені Івана Франка визначені чіткі та зрозуміла правила і 
процедури, що регулюють права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу, є доступними для них 
та яких послідовно дотримуються під час реалізації освітньо-наукової програми.
Права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу забезпечуються: Статутом Львівського 
національного університету імені Івана Франка, а саме Розділом 10 зазначеного документу 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf); Правилами внутрішнього розпорядку 
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/08/office_regulations.pdf
Положенням про забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному університеті 
імені Івана Франка  (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf); 
Документами про організацію та забезпечення якості навчального процесу 
(https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/education-process/); Тимчасовим 
положенням про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному 
веб-сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції 
заінтересованих сторін (стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки
27 січня 2020 р. відбулось засідання наукового семінару кафедри соціології історичного факультету. 
Мета засідання: за участю потенційних роботодавців (стейкхолдерів) обговорити актуальні проблем 
розвитку PhD програми із  соціології у Львівському національному університеті імені Івана Франка. 
Серед запрошених стейкхолдерів і тих, хто виявив зацікавлення, - представники вищих навчальних 
закладів та академічних установ м. Львова, підприємці, власники дослідницьких фірм і мас-медіа, 
дотичних до реалізації емпіричних соціальних досліджень та їх поглибленого аналізу. Зокрема, на 
цьому заході стейкхолдери мали можливість внести свої зауваження та пропозиції щодо оптимізації та 
удосконалення ОНП (https://clio.lnu.edu.ua/news/zustrich-sotsiolohiv-zi-steykkholderamy?
fbclid=IwAR1hbpvmgChWQIlL2bJIHhwbGBIVQ2U9kGV_vWdFH4o0JhTLdH3AuJVjZsw).12 лютого 2020 р. 
відбулось інтерв’ю гаранта ОНП 054 Соціологія у ЛНУ проф. Черниш Н.Й. із директором Соціологічної 
групи «РЕЙТИНГ» О. Антиповичем, в якому він розповів про головні тренди на ринку праці для соціологів 
та висловив свої зауваження з приводу цієї освітньо-наукової програми 
(https://clio.lnu.edu.ua/news/zustrich-iz-dyrektorom-sotsiolohichnoi-hrupy-reytyng-raiting-group-ukraine-
oleksiiem-antypovychem 18 лютого 2020 р.)

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)
Інформацію про ОНП 054 Соціологія у Львівському національному університеті імені Івана Франка 
оприлюднено у відкритому доступі в мережі Інтернет у двох локаціях: на сайті історичного факультету 
ЛНУ  (https://clio.lnu.edu.ua/research/postgraduate-phd-and-doctoral-studies), а також на сайті кафедри 
соціології (https://clio.lnu.edu.ua/department/sotsiolohiji).  На сайті факультету розміщено саму ОНП (2016), 
а також Робочі програми і Силабуси навчальних дисциплін програми; на сайті кафедри – Група 
забезпечення, ОНП 054 Соціологія (2016), Робочі програми навчальних дисциплін, Силабуси навчальних 
дисциплін, Протоколи зустрічей із стейкхолдерами, Рецензії на ОНП тощо. 

10. Навчання через дослідження

Продемонструйте, що зміст освітньо-наукової програми відповідає науковим інтересам 
аспірантів (ад’юнктів)
ОНП 054 Соціологія складається з освітньої та наукової складових: професійної теоретичної підготовки, 
яка забезпечує підвищення освітнього рівня за спеціальністю і яка містить нормативні дисципліни і 
дисципліни вільного вибору аспіранта; науково-дослідницької роботи; підготовки й захисту 
дисертаційної роботи. Така структура програми дає можливість повною мірою врахувати інтереси 
аспірантів: нормативні дисципліни забезпечують підвищення загального рівня професійної та 
викладацької майстерності; дисципліни вільного вибору – дотичність пропонованих у навчальному плані 
дисциплін до розробки тем дисертаційних робіт;  науково-дослідницька робота – безпосередній зв’язок 
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з вибором теми дисертаційного дослідження, який закріплено в індивідуальному плані роботи 
аспіранта. До прикладу, наукові інтереси аспірантів 2 року навчання І. Дзябки та Т. Лукері у 2019/2020 
навч. р. втілені у темах їхніх дисертацій і за допомогою:
- Наукового семінару, нормативної дисципліни Сучасні тенденції в соціології та ДВВ Інтерфейси 
філософії та соціології - дають змогу формулювати теоретичну основу дисертації; 
- ДВВ Аналітичні моделі дослідження сучасних соціальних проблем  та Сучасні методи збору 
соціологічної інформації - працювати над програмою свого дослідження, його організацією і 
проведенням, аналізом та інтерпретацією отриманої соціологічної інформації; 
- ДВВ Методологія підготовки наукової публікації – готувати до друку проміжні результати своєї 
дисертаційної роботи. 

Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми забезпечує повноцінну підготовку 
здобувачів вищої освіти до дослідницької діяльності за спеціальністю та/або галуззю
Сучасна дослідницька діяльність кваліфікованого соціолога вимагає органічної єдності методології та 
методики і не може бути зведена або лише до теоретизування, або тільки до емпіричних досліджень. З 
огляду на це основні положення ОНП 054 Соціологія у ЛНУ, її  навчальний план забезпечують 
формування належних загальних та професійних компетентностей дослідника за логічною, хоча і 
спрощеною на перший погляд схемою: нормативні дисципліни Сучасні тенденції в соціології та 
Науковий семінар - сприяють формуванню теоретичної основи організації та здійснення дослідницької 
діяльності, виробленню її методологічних засад, а низка дисциплін за вибором допомагає реалізувати 
обрані теоретичні положення в емпіричному дослідженні на основі авторської програми з органічним 
поєднанням її методологічної та методичної складових. Практичне застосування окресленої 
відпрацьованої технології відповідно до семи семестрів навчального плану досягається завдяки 
пролонгованому Науковому семінарові, який проводить аспіранта по усіх сходинках науково-
дослідницького пошуку, аналізу та інтерпретації отриманої соціологічної інформації. 
Отже, навчальний план містить низку нормативних дисциплін та дисциплін за вибором, які дають 
можливість аспірантам ОНП 054 Соціологія реалізувати свій дослідницький потенціал у вивченні 
актуальних проблем сучасного суспільства на рівні новітніх вимог до здійснення такого ґатунку 
діяльності. 

Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми забезпечує повноцінну підготовку 
здобувачів вищої освіти до викладацької діяльності у закладах вищої освіти за спеціальністю 
та/або галуззю
Вдосконалення знань, формування в аспірантів системи умінь самоорганізації педагогічної діяльності, 
набуття педагогічного досвіду організації освітнього процесу у вищому навчальному закладі 
здійснюється передовсім в межах Педагогічної практики. Дисципліна Педагогіка вищої школи сприяє 
формуванню системи теоретичних знань і практичних умінь організації освітнього процесу, педагогічної 
спрямованості й особистісної концепції викладацької діяльності у вищій школі. Процес викладання 
завжди пов'язаний із правом інтелектуальної власності. На розвиток теоретичних знань і практичних 
навичок, які дозволяють опанувати основні засади інституту інтелектуальної власності, вивчити 
правове регулювання і позиції судової практики щодо особливостей розгляду судових справ цієї 
категорії, вирішувати конкретні юридичні ситуації спрямована ДВВ Інтелектуальна власність і трансфер 
технологій. Набуття навичок та  знань про можливості сучасних комп’ютерів щодо практичного 
застосування; вивчення методів практичного використання стандартних засобів операційної системи 
комп’ютера; вивчення методик організації науково-педагогічної роботи з використанням комп’ютерів 
забезпечує ДВВ Інформаційні технології та програмування.

Продемонструйте дотичність тем наукових досліджень аспірантів (ад’юнктів) напрямам 
досліджень наукових керівників
Дячук О.А. Е-комерція в сучасному українському суспільстві (соціологічний аналіз); Дзябка І.Р. Соціальне 
підприємництво в умовах сучасної України; н. кер. проф. Пачковський Ю.Ф. (Пачковський Ю. Максименко 
А. Споживча поведінка українських домогосподарств. Монографія.  Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014.   
292  с.). Щутяк С.М. Соціологічні аспекти досліджень електоральних поведінкових практик в сучасному 
українському суспільстві; н.к. проф. Коваліско Н.В. (Kovalisko N. Dominant conjunction in the study of 
stratification orders: positions&dispositions //Ukrainian sociology in the 21st century: theory,methods,research 
results / edited by Vil Bakirov, Yevhen Golovakha. Kharkiv: V.N. Karazin Kharkiv Nataional University, 2018. 
(560 рр.). P.111-124.). Лукеря Т.М. Ідеологічний вимір електорального поля сучасного українського 
суспільства; Приходько Т.О. Соціальні аспекти розвитку культурно орієнтованої економіки в умовах 
сучасної України; н.к. проф. Черниш Н.Й. (Черниш Н. Соціологія сьогодення: тенденції та перспективи 
розвитку // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2017. №4. С.5-21.) Прокопишин Т.Д. Соціальні аспекти 
впровадження нових форм медіа-практик у сучасному українському суспільстві; Бікчентаєв О.О. 
Інформаційно-комунікативне забезпечення новітніх освітніх практик у вищій школі: соціологічний 
аспект; н.к. доц. Демків О.Б. (Демків О., Біскуп В. (2019) Нова кар’єра: індивідуальні чинники подолання 
прекаризації // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. С. 195-211) 

Опишіть з посиланням на конкретні приклади, як ЗВО організаційно та матеріально забезпечує 
в межах освітньо-наукової програми можливості для проведення і апробації результатів 
наукових досліджень аспірантів (ад’юнктів)
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Можливості для проведення і апробації результатів наукових досліджень аспірантів кафедри у ЗВО 
забезпечені через: вільний доступ до аудиторій та комп’ютерного класу кафедри з можливістю 
використання програмного забезпечення та мережі Інтернет; доступ до наукової літератури за 
спеціальністю Соціологія; участь у проведенні досліджень та доступ до бази даних соціологічних 
досліджень Центру моніторингу університету; можливість презентації наукових доробків аспірантів у 
«Віснику Львівського університету. Серія соціологічна», який є фаховим виданням України, в якому 
можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і 
кандидата соціологічних наук і який входить до 4 зарубіжних наукометричних баз 
(https://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/sociology/issue/archive); участь з доповідями у регулярно 
організованих конференціях на факультеті, в університеті; участь у щорічному Львівському 
соціологічному Форумі, що є дискусійним майданчиком для представників з усієї України; 
представлення проміжних результатів своїх дисертаційних пошуків на засіданнях наукового семінару 
кафедри соціології та звітній науковій  конференції історичного факультету, а також на засіданнях 
щодо обговорення своєї наукової активності в межах виконання бюджетної теми кафедри соціології 
«Соціологічні виміри сучасного турбулентного суспільства» (науковий керівник д.с.н., проф.Черниш Н. 
Й.; номер державної реєстрації НДР: 0117U001312) та ін. 

Проаналізуйте, як ЗВО забезпечує можливості для долучення аспірантів (ад’юнктів) до 
міжнародної академічної спільноти за спеціальністю, наведіть конкретні проекти та заходи
Відділ міжнародних зв’язків ЛНУ забезпечує можливості для міжнародної мобільності, пропонуючи 
програми та стипендії для аспірантів. Відділ регулярно інформує студентів, аспірантів, викладачів та 
співробітників про можливості навчання та стажування за кордоном у найширший спосіб – на 
презентаціях, на індивідуальних консультаціях, в соціальних мережах, а також на офіційному сайті та 
дошках оголошень. Зокрема на сайті розміщені вимоги для участі у програмах Чехії, Австралії, 
Німеччини, Австрії, Швейцарії. Аспіранти можуть брати участь у програмі наукового обміну Еразмус+, 
мають можливість відвідувати міжнародні конференції та публікувати статті у зарубіжних соціологічних 
виданнях. 
Зокрема, асп. Лукеря Т.М. брала участь у міжнародному проекті  «Platform for analytics intercultural 
communication» та навчалась в аналітичному центрі у м. Берлін (Німеччина), а також брала участь у 
міжнародній конференції “Ukraine in the Election Year 2019: New Tendencies and Developments in Politics 
and Civil Society” (12.06.2019). Асп. Приходько Т.О. у 2019-2020 рр. брала участь у соціологічних 
практиках у Львові у межах ініціативи «Громади, дружні до дітей і молоді» спільно з UNISEF.  

Опишіть участь наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах, результати яких 
регулярно публікуються та/або практично впроваджуються
Наукові керівники аспірантів реалізують свій дослідницький потенціал насамперед при виконанні 
держбюджетної (в межах робочого часу викладачів) теми кафедри 0117U001312 “Соціологічні виміри 
сучасного турбулентного суспільства” (2017-2019). Згідно анотованого звіту про підсумки її виконання її 
результати було оприлюднено у трьох наукових монографіях (Пачковський Ю.Ф., Коваліско Н.В.); 8 
розділах у колективних монографіях (Пачковський Ю.Ф., Коваліско Н.В., Черниш Н.Й.); гаслах до трьох 
навчальних енциклопедичних видань (Пачковський Ю.Ф., Коваліско Н.В.); у трьох статтях у зарубіжних 
наукових виданнях, які входять до наукометричної бази Scopus (Демків О.Б.); у 20 статтях, які входять 
до інших наукометричних баз даних (Index Copernicus, Google Scholar, Scientific Indexing Services та ін.) 
(всі члени групи забезпечення); у 8 статтях у вітчизняних фахових виданнях зі соціології (всі члени 
групи забезпечення); у 4 тезах виступів на всеукраїнських конференціях (Пачковський Ю.Ф., Коваліско 
Н.В., Черниш Н.Й.) та 12 тезах виступів на наукових конференціях в Україні зі статусом міжнародних (всі 
члени групи забезпечення). Також слід зазначити, що д.с.н., проф.  Черниш Н.Й. є віце-президентом 
Соціологічної асоціації України, відповідальною за роботу науково-дослідних комітетів САУ, бере активну 
участь у низці дослідницьких проектів, в тому числі міжнародних. Є одним з співавторів міжнародного 
проекту «Львів-Донецьк: групові ідентичності та соціальні лояльності» (1994-дотепер). 

Опишіть чинні практики дотримання академічної доброчесності у науковій діяльності наукових 
керівників та аспірантів (ад’юнктів)
Теми аспірантів обговорюються та затверджуються на засіданні кафедри з урахуванням їх актуальності 
та унікальності. Впродовж навчання аспіранти здійснюють консультування з науковим керівником з 
представленням проміжних результатів своєї роботи. Науковий керівник показує власний приклад та 
веде роз’яснення щодо принципів академічної доброчесності, недопустимості використання чужих 
доробків, плагіату, самоплагіату. Дотримання професійної етики забезпечене Положенням про 
забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана Франка 
від 14 травня 2019 р. Підрозділи університету щорічно проводять для аспірантів і докторантів заходи з 
питань наукової етики та недопущення академічного плагіату. Кафедра забезпечує підписання 
декларації академічної доброчесності з викладачами та аспірантами. З метою перевірки робіт 
(монографій, підручників, посібників, статей, дисертацій) учасників освітнього процесу на наявність 
плагіату Університет забезпечує доступ до платформ з наданням відповідних сервісів. За поданнями 
деканів призначають відповідальних осіб на факультетах, які забезпечують технічну перевірку робіт на 
наявність плагіату у відповідних підрозділах. Організацію перевірки робіт щодо наявності плагіату 
здійснюють завідувачі кафедр. Станом на 10 березня 2020 р. такі декларації підписали члени групи 
забезпечення ОНП 054 Соціологія у ЛНУ, наукові керівники та аспіранти програми. 

Сторінка 26



Продемонструйте, що ЗВО вживає заходів для виключення можливості здійснення наукового 
керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності
Заходи для виключення можливості здійснення наукового керівництва особами, які вчинили порушення 
академічної доброчесності, визначаються Положенням про забезпечення академічної доброчесності у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка від 14 травня 2019 р. Конкретні санкції 
обговорюються і визначаються в індивідуальному порядку із урахуванням конкретних обставин та 
порушень. Якщо такі порушення будуть виявлені з боку наукового керівника аспіранта, то відбудеться 
заміна наукового керівника згідно інтересів аспіранта. Але таких випадків за час функціонування ОНП 
054 Соціологія на кафедрі зафіксовано не було. Публікації наукових керівників проходять процедуру 
перевірки на плагіат і автоплагіат, як правило, у тих фахових виданнях зі соціології, де вони 
оприлюднюються; така практика існує, зокрема, у часописах «Соціологія: теорія, методи, маркетинг», 
«Український соціум», де до них додається ще й процедура «сліпого»/«сірого» рецензування. 

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?
Сильними сторонами ОНП вважаємо її аспірантоцентричність та компетентністний підхід, що лежать в її 
основі. Центрація на аспірантах знаходить свій прояв у  максимально повному врахуванні їхніх наукових 
інтересів; забезпеченні умов і можливостей для безперешкодного розвитку їхніх наукових та 
викладацьких якостей; наявності сталого зворотного зв’язку між викладачами і здобувачами вищої 
освіти третього рівня; створенні такого академічного середовища, в якому існує спадковість і тісна 
пов’язаність рівнів підготовки, через які проходять аспіранти – здебільшого випускники бакалаврської 
та магістерської програм кафедри, що дає змогу формувати відчуття належності до своєї наукової 
спільноти. Одним із проявів такої центрації на аспірантах є практика дотримання їхньої академічної 
свободи в сенсі уточнення тем дисертаційних досліджень, хоча в минулому така практика не зустрічала 
підтримки. Іншим проявом можна вважати підтримку прагнень аспірантів не тільки до написання і 
захисту дисертаційної роботи, але й надання їм усіх можливостей для втілення отриманих результатів у 
власних проектах (приклад асп. Прокопишина Т.Д., засновника онлайн-журналу «The Ukrainians», що 
навпрост пов’язано з уточненою темою його дисертаційної роботи, а також виданням продукції 
проекту). Також програма уможливлює органічне входження до аспірантського середовища тих 
здобувачів, які були випускниками інших закладів вищої освіти; вони досить легко адаптуються до 
нових умов і встановлюють між собою дружні зв’язки, в них складається своєрідне відчуття «єдиної 
родини». Про це свідчать дані опитувань аспірантів кафедри, проведених цьогоріч. Формування 
комплексу загальних і професійних компетентностей та соціальних навичок тісно пов’язанi між собою, 
що дає змогу готувати випускника програми із широким віялом фахових та соціальних якостей. Серед 
випускників аспірантури кафедри практично немає безробітних.
Слабкі сторони ОНП багато в чому зумовлені браком досвіду функціонування такого ґатунку програм, а 
також відсутністю професійного стандарту зі соціології. Це знайшло вираз насамперед у занадто 
абстрактному формулюванні компетентностей, що, своєю чергою, мало наслідком труднощі і проблеми 
з формуванням конкретних показників оцінювання ступеню їхньої сформованості. Це зумовлює потребу 
оновлення ОНП, формування її нової редакції. Насамперед йдеться про уточнення переліку 
компетентностей, надання їм виразно конкретного вигляду, формування системи заходів оцінювання, 
які дозволяють чітко фіксувати та аналізувати стан сформованості різноманітних компетентностей в 
їхній взаємопов’язаності та реальному виразі. Перегляду вимагає також навчальний план ОНП, ревізія 
нормативних та вибіркових навчальних дисциплін в сенсі оновлення їхнього переліку відповідно до 
потреб сучасної соціальної практики,  інтересів викладачів, аспірантів, різних груп стейкхолдерів. 

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО 
планує здійснити задля реалізації цих перспектив?
Перспективи розвитку освітньо-наукової програми 054 Соціологія у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка бачимо у наступному.
1. Перегляд і оновлення ОНП 2016 р. при збереженні її особливостей та унікальності.
2. Перегляд сукупного переліку компонентів програми, забезпечення гармонійної єдності її науково-
дослідних та освітніх компонентів, уточнення переліку компонентів, що забезпечують практичну 
підготовку фахового соціолога, з виокремленням самостійних компонентів відповідно до кожного 
семестру.
3. Посилення зв’язків групи забезпечення ОНП із усіма групами стейкхолдерів (груп здобувачів вищої 
освіти та випускників ОП; роботодавців; представників академічної спільноти та ін.); організація 
регулярних зустрічей із ними; вивчення громадської думки представників цих спільнот із зростанням 
їхнього впливу на переформатування ОНП та її систематичне оновлення відповідно до потреб та 
інтересів цих груп, вимог сучасного ринку праці, ринку надання освітніх послуг тощо.
4. Активізація науково-дослідного та викладацького потенціалу групи забезпечення ОНП, передусім в 
сенсі представлення їхніх  наукових публікацій в міжнародних наукометричних базах та в закордонних 
наукових виданнях з високим міжнародним рейтингом, а також у фахових наукових виданнях зі 
соціології.
5. Забезпечення сталого зв’язку наукових інтересів здобувачів вищої освіти третього рівня та їхніх 
наукових керівників при врахуванні принципів, норм і положень академічної свободи та академічної 
доброчесності обох сторін.
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6. Активізація консультаційних зв’язків між представниками МОН України, НАЗЯВО, внутрішніми 
осередками забезпечення якості вищої освіти в ЛНУ, з одного боку, та групою забезпечення ОНП 054 
Соціологія у Львівському національному університеті імені Івана Франка.
7. Оновлення матеріально-технічної бази ОНП 054 Соціологія та вдосконалення програмного 
забезпечення, що його використовують у навчальному процесі та у практичній діяльності викладачів, 
аспірантів і студентів кафедри. 

 
 
          
  

Запевнення
 
Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.
Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, 
яка стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою програмою.
Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих 
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: 08.04.2020 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

Сучасні тенденції в 
соціології

навчальна 
дисципліна

idОПЄДЕБОSylabus_Suchasni-
tendentsii-v-sotsiolohii.pdf.pdf

6yfkqRzYESgaeWFa/ZlMCjBP7hOBPe8ECEALaUwY6fY= 12 комп’ютерів для навчального 
класу Impression Intel Pentium; 
мультимедійний проектор Acer P 
5227; сканер HP Scan Jet 4470 C; 
UPS Mustek Power Must 800; 
друкарка KMA Konica Minolta biz 
hub 163; програмне 
забезпечення Windows’10 

Науковий семінар навчальна 
дисципліна

idОПЄДЕБОSylabus_Naukovyi-
seminar.pdf.pdf

32Cb/xuezoNL2PImN1ea7h+FLg2FrVpbrWopWPcaYE8= 12 комп’ютерів для навчального 
класу Impression Intel Pentium; 
мультимедійний проектор Acer P 
5227; сканер HP Scan Jet 4470 C; 
UPS Mustek Power Must 800; 
друкарка KMA Konica Minolta biz 
hub 163; програмне 
забезпечення Windows’10. 

Філософія навчальна 
дисципліна

idОПЄДЕБОSylabus_Filosofiya.pdf.pdf RLI2eyw1bKpj9hqTJFJ7uKUUk6xTOMnmqHk9pEqHb5o= Мультимедійний проектор

Іноземна мова за 
фаховим 
спрямуванням

навчальна 
дисципліна

idОПЄДЕБОSylabus_Inozemna-mova-
za-fakhovym-

spryamuvannyam.pdf.pdf

sta5rjrsa1ZcDrmbirxZ+N0MNIkTvLuIy1MDYFp5JxI= Лінгафонний кабінет

Інтерфейси філософії 
та соціології

навчальна 
дисципліна

idОПЄДЕБОSylabus_Interfeysy-
filosofii-ta-sotsiolohii.pdf.pdf

6mUI/wd7ECbqAqD5y63QOI/lJ2QxK/lYNo5r6Ug8tKs= 12 комп’ютерів для навчального 
класу Impression Intel Pentium; 
мультимедійний проектор Acer P 
5227; сканер HP Scan Jet 4470 C; 
UPS Mustek Power Must 800; 
друкарка KMA Konica Minolta biz 
hub 163; програмне 
забезпечення Windows’10. 

Сучасне українське 
суспільство: 
соціологічний аналіз

навчальна 
дисципліна

idОПЄДЕБОSylabus_Suchasne-
ukrainske-suspilstvo-sotsiolohichnyi-

analiz.pdf.pdf

VWA3MTZdiBGNGG/pzWjG7343TNwdxesnnyMjU+9KS8I= 12 комп’ютерів для навчального 
класу Impression Intel Pentium; 
мультимедійний проектор Acer P 
5227; сканер HP Scan Jet 4470 C; 
UPS Mustek Power Must 800; 
друкарка KMA Konica Minolta biz 
hub 163; програмне 
забезпечення Windows’10. 

Аналітичні моделі 
дослідження сучасних 
соціальних проблем

навчальна 
дисципліна

idОПЄДЕБОSylabus_Analitychni-
modeli-doslidzhennya-suchasnykh-

sotsialnykh-problem.pdf.pdf

qNaraNqRgc4uUQCXRfBXzwWyMIrgzAXuj831JFCY30Q= 12 комп’ютерів для навчального 
класу Impression Intel Pentium; 
мультимедійний проектор Acer P 
5227; сканер HP Scan Jet 4470 C; 
UPS Mustek Power Must 800; 
друкарка KMA Konica Minolta biz 
hub 163; програмне 
забезпечення Windows’10. 

Праксеологія 
соціальних проблем

навчальна 
дисципліна

idОПЄДЕБОSylabus_Prakseolohiya-
sotsialnykh-problem.pdf.pdf

qEdUfsj6UCdu1ZCaV26kHSRcjEwv2M7lKewz6k1kIHI= 12 комп’ютерів для навчального 
класу Impression Intel Pentium; 
мультимедійний проектор Acer P 
5227; сканер HP Scan Jet 4470 C; 
UPS Mustek Power Must 800; 
друкарка KMA Konica Minolta biz 
hub 163; програмне 
забезпечення Windows’10. 

Управління соціальним 
і гуманітарним 
розвитком

навчальна 
дисципліна

idОПЄДЕБОSylabus_Upravlinnya-
sotsialnym-i-gumanitarnym-

rozvytkom.pdf.pdf

eLQH5MlpJgTgjoR0dO1la/wnlU0hQjN080+wNuhropg= 12 комп’ютерів для навчального 
класу Impression Intel Pentium; 
мультимедійний проектор Acer P 
5227; сканер HP Scan Jet 4470 C; 
UPS Mustek Power Must 800; 
друкарка KMA Konica Minolta biz 
hub 163; програмне 
забезпечення Windows’10. 

Сучасні методи збору 
соціологічної 
інформації

навчальна 
дисципліна

idОПЄДЕБОSylabus_Suchasni-
metody-zboru-sotsiolohichnoi-

informatsii.pdf.pdf

4Pp2fFGciq+twyKPUzg33ZCmzMK9M72dljiPQleUFOs= 12 комп’ютерів для навчального 
класу Impression Intel Pentium; 
мультимедійний проектор Acer P 
5227; сканер HP Scan Jet 4470 C; 
UPS Mustek Power Must 800; 
друкарка KMA Konica Minolta biz 
hub 163; програмне 
забезпечення Windows’10. 

Методологія 
підготовки наукової 
публікації

навчальна 
дисципліна

idОПЄДЕБОSylabus_Metodolohiya-
pidhotovky-naukovoi-

publikatsii.pdf.pdf

SARyjGx0DRNDHKq0e6eSg3sMLTLmSKYcvUKIoDGg/Xo= 12 комп’ютерів для навчального 
класу Impression Intel Pentium; 
мультимедійний проектор Acer P 
5227; сканер HP Scan Jet 4470 C; 
UPS Mustek Power Must 800; 
друкарка KMA Konica Minolta biz 
hub 163; програмне 
забезпечення Windows’10. 

Педагогіка вищої 
школи

навчальна 
дисципліна

idОПЄДЕБОSylabus_Pedagogika-
vyshchoi-shkoly.pdf.pdf

vBqX0PSTgjNycwU/xY4fWRRJc/dnoRTcmCGyzYoytAk= Мультимедійний проектор

Розвиток інновацій та 
підприємництво

навчальна 
дисципліна

idОПЄДЕБОSylabus_Rozvytok-
innovatsiy-ta-

pidpryemnytstvo.pdf.pdf

bUiT3ShqD00Rgz8bXVwg7cVCa3KnE9GWLs/SF5jwJ0s= Мультимедійний проектор

Підготовка науково-
інноваційного проекту

навчальна 
дисципліна

idОПЄДЕБОSylabus_Pidgotovka-
naukovo-inovatsiynogo-

proektu.pdf.pdf

yx6CTGfu2OW891oeJ1nfwPN+gQmaUD6XpyZicg4P5ZM= Мультимедійний проектор

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

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

викладача
ПІБ Посада Структурний 

підрозділ
Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

214338 Пачковський Професор 0 Методологія Пачковський Ю. Соціальні технології: актуальні проблеми соціогуманітарного



Юрій 
Франкович

підготовки 
наукової 
публікації

синтезу //  Соціологія: теорія, методи, маркетинг.   2016 .  № 1.   С. 160-165.
Rewera M.  Рachkovskyy Y. Polish School and teachers in the opinion of pupils  // Вісник
Львівського університету .Серія соціологічна.   2016.  Вип 10.  С. 3–18. 
Соціологія:терміни і поняття /За заг. Ред. В.М.Пічі (Ю.Ф.Пачеовський, О.І.Пташник-
Сердюк, С.А.Щудло та ін.). Львів: Новий світ-2000, 2019. – 638 с.
Соціологія: Підручник. З грифом МОН України./ За ред. Ю. Пачковського.  Дьвів; ЛНУ
імені Івана Франка, 2011.  418 с.
Пачковський Ю. Бліхар М. До проблеми духовних цінностей у соціологічному
дискурсі  // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. Вип. 11.  2017.  С.
54–68.

219123 Коваліско 
Наталія 
Володимирівна

Професор 0 Сучасне 
українське 
суспільство: 
соціологічний 
аналіз

Коваліско Н.В. Мобільна поведінка мешканців Львова: типологія та динаміка //
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія 
«Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи». Вип.
37. Харків, 2016. С. 136-142 
Коваліско Н.В., Слюсар О. В. Специфіка демонстративного споживання різними
статусними групами міста Львова // Перспективи.  № 1(67). Одеса: ПНПУ імені К. Д.
Ушинського, 2016. С. 43-48 
Коваліско Н.В., Макеєв С.О. Глобальний і локальний діалект наративу про нерівність
// Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2017. №4.  С.22-36.
Коваліско Н.В., Макеєв С.О. Економіка і соціологія нерівності: емпіричний вимір
глобальних тенденцій // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2018. №3. С.5-24
Коваліско Н.В., Макеєв С.О. Добробут і благополуччя в порівняльній перспективі:
випадок Польщі та України // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2019.  №1. C.32-
55
Навчальні посібники та монографії:
Основи економічної соціології: навч.-метод. посібник / Коваліско Н.В.,  Кудринська
А.І. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. 442 с. 
Комерційна реклама і споживання: соціологічний дискурс: монографія / Н.В.
Коваліско, О.І. Герус // Львів, ТзОВ «Ліга-Прес»,2017. 173 с.
Сучасні міграційні процеси і соціальне сирітство: соціологічний дискурс: монографія/
Н.В. Коваліско, Х.В. Ілик Львів: ТзОВ «Ліга-Прес», 2019. 234 с.
Kovalisko N. Dominant conjunction in the study of stratification orders: 
positions&dispositions //Ukrainian sociology in the 21st century: theory,methods,research
results / edited by Vil Bakirov, Yevhen Golovakha. Kharkiv: V.N. Karazin Kharkiv Nataional
University, 2018. (560 рр.). P.111-124.
Коваліско Н.В. Специфіка соціальної ідентифікації та ідентифікаційних практик в
Україні (регіональний аспект) // Ідентичності народів Центрально-Східної Європи:
колективна монографія / Н.Гапон, В. Мішталь, Л. Хижняк та ін.; за ред.. проф.
Н.Коваліско, д-ра А. Єкатеринчука, проф.. Р. Радзіка. Львів: ЛНУ ім..Івана Франка,
2018. (284 с.). С. 128-141.
Коваліско Н., Ровенчак О., Ілик Х. Основні характеристики сучасної української
міграції до Польщі // Polsko-ukraińskie doświadczenia współpracy euroregionalnej / Red.
K.Rejman, Y.Pachkovskyy, B.Petrecka. Jarosław: PWSTE, 2018. S. 91-110
Науковий керівник 6 захищених кандидатських дисертацій.
Опонувала 3 докторські та 6 кандидатських дисертацій зі соціології за останні 5
років.
Заступник Голови спеціалізованої вченої ради К 35.051.26 на здобуття наукового
ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.04 «Спеціальні та
галузеві соціології»
Член спеціалізованої вченої ради Д 35.051.17 на здобуття наукового ступеня
доктора політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси
Член Наукової ради МОН секції «Соціально-історичні науки»
Заступник Голови підкомісії 054 «Соціологія» Науково-методичної комісії сектору
вищої освіти МОН України 
Член редколегії та консультативних рад 7 фахових журналів
Голова Львівського обласного відділення Соціологічної асоціації України

104230 Черниш 
Наталія 
Йосипівна

Завідувач 
кафедри

0 Сучасні 
тенденції в 
соціології

Черниш Н.Й. Стан сучасного загальносоціологічного теоретизування: глобальний
досвід і локальні специфікації // Український соціум. 2018. № 1 (64). С.19-32. 
Черниш Н. Соціологія сьогодення: тенденції та перспективи розвитку // Соціологія:
теорія, методи, маркетинг. 2017. №4. С.5-21.
Chernysh, N. Present-Day Sociology: Tendencies and Prospects of 
Development, in: Ukrainian Sociology in the 21st Century. Theory, Methods, 
Research Results / Ed. by Vil Bakirov, Yevhen Golovakha. Kharkiv: 
V.N. Karazin National University; Institute of Sociology; SAU, 2018 (560 
pp.) P. 9-26. 
Черниш Н. Соціологія. Підручник за рейтингово-модульною системою викладання.
Видання 5-те, доповн. І перероб. З грифом МОН України.
Науковий керівник 16 захищених кандидатських дисертацій і науковий консультант
1 захищеної  докторської дисертації.
Науковий керівник чотирьох держбюджетних тем кафедри історії та теорії соціології
(згодом кафедри соціології), які виконувалися в межах робочого часу викладачів у
2002-2019 рр.; головний редактор (до 2017 р.), головний редактор (2007-2017 рр.),
член редколегії (з 2017 р.) «Вісника Львівського університету. Серія соціологічна»,
який є фаховим виданням з соціології, а також членом редколегії 2 фахових видань і
консультативної ради часопису «Соціологія: теорія, методи, маркетинг» (фахового
видання з соціології).
Робота у складі постійної спеціалізованої ради К 35.051.26 Львівського 
національного університету ім. І. Франка із захисту дисертацій на здобуття
наукового ступеня кандидата соціологічних наук зі спеціальності 22.00.04 –
спеціальні та галузеві соціології

104230 Черниш 
Наталія 
Йосипівна

Завідувач 
кафедри

0 Науковий 
семінар

Черниш Н.Й. Стан сучасного загальносоціологічного теоретизування: глобальний
досвід і локальні специфікації // Український соціум. 2018. № 1 (64). С.19-32. 
Черниш Н.Й. Українська соціологія у пошуках загальної теорії // Український соціум.
2019. № 2 (69). С.9-34.
Черниш Н. Соціологія сьогодення: тенденції та перспективи розвитку // Соціологія:
теорія, методи, маркетинг. 2017. №4. С.5-21.
Chernysh, N. Present-Day Sociology: Tendencies and Prospects of 
Development, in: Ukrainian Sociology in the 21st Century. Theory, Methods, 
Research Results / Ed. by Vil Bakirov, Yevhen Golovakha. Kharkiv: 
V.N. Karazin National University; Institute of Sociology; SAU, 2018 
(560 pp.) P. 9-26
Черниш Н. Соціологія. Підручник за рейтингово-модульною системою викладання.
Видання 5-те, доповн. і перероб. З грифом МОН України.
Черниш Н. Вплив довіри та довірчих відносин на становлення новітнього соціального
інституту волонтерства // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2016. № 2. С. 26-38. 
Сусак В.І., Черниш Н.Й. Прелюдія. Важкий тягар «радянської спадщини»: 
ідентифікаційні моделі жителів Львова і Донецька (1994-2010 рр. // Український
соціум. 2016. № 3 (58). С.8-17.
Маланчук О., Сусак В.І., Черниш Н.Й. Форсований вибір: ідентичності і постави до і
після Євромайдану // Український соціум. 2016. № 4 (59). С. 8-20.
Собко І., Черниш Н. Інклюзивна освіта у фокусі культурсоціології // Вісник 
Львівського університету. Серія соціологічна. Вип. 12. 2018. С. 275-294.
Науковий керівник 16 захищених кандидатських дисертацій і науковий консультант
1 захищеної  докторської дисертації.
Науковий керівник чотирьох держбюджетних тем кафедри історії та теорії соціології
(згодом кафедри соціології), які виконувалися в межах робочого часу викладачів у
2002-2019 рр.; головний редактор (до 2017 р.), член редколегії (з 2017 р.) «Вісника
Львівського університету. Серія соціологічна», який є фаховим виданням з соціології,
а також членом редколегії 2 фахових видань і консультативної ради часопису
«Соціологія: теорія, методи, маркетинг» (фахового видання з соціології).
Робота у складі постійної спеціалізованої ради К 35.051.26 Львівського 
національного університету ім. І. Франка із захисту дисертацій на здобуття
наукового ступеня кандидата соціологічних наук зі спеціальності 22.00.04 –
спеціальні та галузеві соціології
Віце-президент Соціологічної асоціації України, відповідальна за роботу науково-
дослідних комітетів САУ

104230 Черниш 
Наталія 
Йосипівна

Завідувач 
кафедри

0 Інтерфейси 
філософії та 
соціології

Черниш Н.Й. Стан сучасного загальносоціологічного теоретизування: глобальний
досвід і локальні специфікації // Український соціум. 2018. № 1 (64). С.19-32. 
Черниш Н.Й. Українська соціологія у пошуках загальної теорії // Український соціум.
2019. № 2 (69). С.9-34.
Черниш Н. Соціологія сьогодення: тенденції та перспективи розвитку // Соціологія:
теорія, методи, маркетинг. 2017. №4. С.5-21.
Chernysh, N. Present-Day Sociology: Tendencies and Prospects of 
Development, in: Ukrainian Sociology in the 21st Century. Theory, Methods, 



Research Results / Ed. by Vil Bakirov, Yevhen Golovakha. Kharkiv: 
V.N. Karazin National University; Institute of Sociology; SAU, 2018 
(560 pp.) P. 9-26
Черниш Н. Соціологія. Підручник за рейтингово-модульною системою викладання.
Видання 5-те, доповн. І перероб. З грифом МОН України.
Науковий керівник 16 захищених кандидатських дисертацій і науковий консультант
1 захищеної  докторської дисертації.
Науковий керівник чотирьох держбюджетних тем кафедри історії та теорії соціології
(згодом кафедри соціології), які виконувалися в межах робочого часу викладачів у
2002-2019 рр.; головний редактор (до 2017 р.), член редколегії (з 2017 р.) «Вісника
Львівського університету. Серія соціологічна», який є фаховим виданням з соціології,
а також членом редколегії 2 фахових видань і консультативної ради часопису
«Соціологія: теорія, методи, маркетинг» (фахового видання з соціології).
Робота у складі постійної спеціалізованої ради К 35.051.26 Львівського 
національного університету ім. І. Франка із захисту дисертацій на здобуття
наукового ступеня кандидата соціологічних наук зі спеціальності 22.00.04 –
спеціальні та галузеві соціології

43226 Бень Орислава 
Теодорівна

Доцент 0 Управління 
соціальним і 
гуманітарним 
розвитком

Бень О.Т., Бриндзак О.І. Особливості соціальної адаптації літніх людей в 
геріатричних установах України та Польщі. Український соціум. 2017. № 4. С. 35-44. 
Калиняк О.Т., Козаченко О.О. Легітимація ВНЗ в соціальних Інтернет-мережах:
пропозиції сучасних українських університетів. Вісник ЛНУ. Серія соціологічна. 2017.
№ 11. С. 99-108. 
Калиняк О.Т. Динаміка іміджу громадських організацій серед мешканців м. Львова
(2008-2017). Релігія і соціум. 2018. № 3-4 (31-32). С. 76-85. 
Калиняк О.Т., Прихід М.С. (Де)мотиваційні аспекти військової служби за контрактом
в умовах воєнного конфлікту в сучасній Україні. Вісник ЛНУ. Серія соціологічна. 2018.
№ 12. C. 32-47. 
Калиняк О.Т. Військовий дискурс в уявленнях жителів Львова про сучасні громадські
організації. Український соціум. 2019. № 1 (68). С. 62-72. 
Калиняк О.Т. Громадські преференції мешканців м. Львова (2008-2017) у контексті
формування громадянського суспільства. Габітус. 2018. № 6. С. 51-57. 
Науковий керівник учениці 11 класу Ничипорук Я., котра зайняла призове місце на III
етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів
Національного центру “Мала академія наук України”.  
Заступник декана історичного факультету з навчально-виховної роботи (листопад
2017-вересень 2019 р.)
Робота у складі постійної спеціалізованої ради К 35.051.26 Львівського 
національного університету ім. І. Франка із захисту дисертацій на здобуття
наукового ступеня кандидата соціологічних наук зі спеціальності 22.00.04 –
спеціальні та галузеві соціології (з моменту створення); офіційний опонент 1
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук.
Науковий керівник студентів Коваль О. та Бриндзак О. (перші місця на 
Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі соціології 2015 та 2018
рр.).

176224 Демків Олег 
Богданович

Доцент 0 Аналітичні 
моделі 
дослідження 
сучасних 
соціальних 
проблем

Demkiv O. (2017) Conative aspect of civil identity: an influence of religious and 
confessional factors // Вісник Львівського національного університету. Серія 
соціологічна. Вип. 11. С. 148–159. 
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vso.2017.11.13
(зареєстрований в Index Copernicus; індексується в Google Scholar; входить до списку
фахових видань з соціології).
Демків О., Савчинський Р. (2019)  Соціальний капітал спільнот Свідків Єгови в
західноукраїнському регіоні // Релігія та соціум. Чернівці. Чернівецький національний
університет. № 1-2. С. 121-142. 0,8 друк. арк. (входить до списку фахових видань з
соціології).
Демків О. Б., Біскуп, В. С. (2019) Нова кар’єра: індивідуальні чинники подолання
прекаризації // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. С. 195-211
(зареєстрований в Index Copernicus, Poland; індексується в Google Scholar; входить до
списку фахових видань з соціології).
Билан Ю. В., Демкив О. Б. (2017) На пороге «союза закрытых дверей»: социальный
портрет украинских еврооптимистов и евроскептиков // Мониторинг общественного
мнения : Экономические и  социальные перемены. № 3. С.  103—115. DOI: 10.14515/
monitoring.2017.3.07. (зареєстрований в Scopus)
Науковий керівник 3 захищених кандидатських дисертацій.
Головний редактор (з 2020 р.), член редколегії (з 2007 р.) «Вісника Львівського
університету. Серія соціологічна», який є фаховим виданням з соціології.
Робота у складі постійної спеціалізованої ради К 35.051.26 Львівського 
національного університету ім. І. Франка із захисту дисертацій на здобуття
наукового ступеня кандидата соціологічних наук зі спеціальності 22.00.04 –
спеціальні та галузеві соціології.

325707 Синиця Андрій 
Степанович

Професор 
кафедри 
історії 
філософії

0 Філософія 1. Synytsia A. S. Anthropological Dimensions of Pragmatism and Perspectives of Socio-
Humanitarian Redescription of Analytic Methodology. Anthropological Measurements of
Philosophical Research. 2019. No. 16. P. 91–101. (Web of Science Core Collection).
1. Синиця А. С. Перспективи метафізичного теоретизування засобами аналітичної
філософії. Гілея. 2018. Вип. 130. С. 302–305.
2. Синиця А. С. Лінгвістичний поворот у філософії: критичний аналіз. Схід. 2017. №
2(148). С. 100–104.
3. Розвиток дискусії між представниками континентальної і аналітичної філософії.
Актуальні проблеми духовності: зб. наукових праць. 2016. Вип. 16. С. 36–47.
4. Synytsia A. S. Free Will in Choice Situation from the Standpoint of Biological Naturalism.
Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки. 2015. Вип. 17. С. 125–132.
5. Синиця А. С. Мовні вирази і смисли в контексті проблематики філософії штучного
інтелекту. Гілея. 2015. Вип. 101. С. 317–320.
Навчальний посібник з грифом МОНМСУ:
Синиця А. С. Логіка: навчальний посібник. Львів: ЛДУФК, 2012. 235 с.
Монографії:
Синиця А. С. Сучасна аналітична філософія: від прагматики мови до концептуалізації
свідомості. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. 448 с.
Синиця А. С. Аналітична філософія. Львів: ЛДУФК, 2013. 304 с.
Синиця А. С. Історія села Нова Кам’янка: від найдавніших часів до сьогодення. Львів:
Вид-во Тараса Сороки, 2011. 178 с.
Розділи в монографіях:
1. Synytsia A. S. Reception of I. Kant’s Logico-Epistemological Ideas in Analytic Philosophy.
Modern Philosophy in the Context of Intercultural Communication : collective monograph /
Z. M. Atamaniuk, Ye. R. Borinshtein, N. P. Hapon, Yu. А. Dobrolyubska, etc. Lviv – Toruń:
Liha-Pres, 2019. P. 157–174.
2. Synytsia A. S. Reception of M. Heidegger’s Legacy in Analytic Philosophy. Philosophical
and methodological challenges of the study of modern society : collective monograph / T.
V. Andrushchenko, Z. M. Atamaniuk, Ye. R. Borinshtein, Yu. А. Dobrolyubska, etc. Lviv –
Toruń: Liha-Pres, 2019. P. 216–236.
Член редакційної колегії «Вісника Львівського університету. Серія філософські
науки» (відповідальний секретар редколегії).
Офіційний опонент дисертацій, поданих на здобуття наукового ступеня канди-дата
філософських наук за спеціальністю 09.00.05 – історія філософії:
Бондарчук Л. С. Історія східної філософії у дослідженнях Б. Рассела. Київ, КНУ імені
Тараса Шевченка, 2015.
Сень А. О. Прагматизм і постпрагматизм у філософії Ричарда Рорті. Київ, КНУ імені
Тараса Шевченка, 2015.
Навчально-методичні посібники:
1. Синиця А. С. Філософія : навч.-метод. посібник. Львів: ЛДУФК, 2014. 180 с.
2. Синиця А. С. [та ін.] Філософія для аспірантів: конспекти : навч.-метод. ви-дання /
за наук. ред. А. Синиці. Львів: Ліга-Прес, 2017. 92 с.
Стажування: Докторант    кафедри теорії і історії культури ЛНУ імені Івана Франка
(2015-2018) ДД № 007882

180606 Івасюта Олена 
Богданівна

Асистент 0 Іноземна мова 
за фаховим 
спрямуванням

1.Ivasyuta O.B. Boundaries of symbol in stylistics / O.B. Ivasyuta // Вісник 
Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. – Дніпро, 2017. – C. 202-
207 – (Серія «Філологічні науки» № 1 (13) ((Index Copernicus, Ulrich’s Periodicals
Directory, Google Scholar))
2.Івасюта О.Б. Типологічна характеристика символів у романі П. Бак «Сини» / О.Б.
Івасюта // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія
«Філологічні науки» № 1 (13) (Index Copernicus,Ulrich’s Periodicals Directory, Google
Scholar). – Дніпро, 2017. – C. 51-57 – (Серія «Філологічні науки» № 1 (13) (Index
Copernicus,Ulrich’s Periodicals Directory, Google Scholar))
3.Івасюта О.Б. Методика дослідження символів у художньому тексті / О.Б. Івасюта //
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Перекладознавство
та міжкультурна комунікація» № 4 (Index Copernicus). – Херсон, 2018. – (Серія
«Перекладознавство та міжкультурна комунікація» № 4 (Index Copernicus))
4.Івасюта О.Б. Стилістичне функціонування літературної символіки / О. Б. Івасюта //



Science and Education a New Dimension. Philology, VI (54) – Issue 183 – Budapest, 2018. –
P. 27–29.  (Index Copernicus; Global Impact Factor; Inno Space Scientific Journal Impact
Factor; ISI Impact Factor).
5. Ivasyuta O. B. Cultural Aspect in the Foreign Language Classroom / O. B. Ivasyuta //
Book of Research Papers (in English) “Knowledge Transfer in the Global Academic
Environment” : Збірник наукових праць (англійською мовою) / Укл., заг. ред. А.І. Раду,
ред. Л.Р. Кузнецова. – Львів : ПП “Марусич”, 2019. – С. 248 – 255.

2) стажування
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра прикладної лінгвістики,
квітень - травень 2017 р

3)  участь у конференціях
Міжнародна наукова конференція Scientific and Professional Conference: Urgent
Problems of Philology and Linguistics, жовтень 2018 р., м. Будапешт, Угорщина.
4)  Консультувала 9 студентів факультету журналістики для участі в 
університетській науковій конференції «Трансфер знань у глобальному 
академічному просторі», яка відбулася 2-8 травня 2019 р. у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка. Тези виступів та статті опубліковані
англійською мовою.

137098 Равчина 
Тетяна 
Василівна

В.о. 
завідувача 
кафедри

0 Педагогіка 
вищої школи

  Ravchyna T. Pedagogical Ethics for the Formation of Happy Students (Педагогічна
етика у контексті формування щасливих студентів) / T. Koshmanova, T. Ravchyna //
11th International Conference on Education and New Learning Technologies. Palma, Spain.
1-3 July, 2019. Publisher: IATED, P.10068 – 10071 
Равчина Т. Організація освітнього процесу в системі фахової передвищої освіти у
вимірі законодавчих змін / Т. Равчина, Г. Шемелюк // Вісник Львівського 
університету. Серія педагогічна. – Вип. 34.  – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С.
198-208.
Равчина Т. Професійна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних освітніх
викликів: актуальні проблеми, шляхи вирішення / Т. Равчина, Г. Шемелюк // Вісник
Львівського університету. Серія педагогічна. – Вип. 33.  – Львів: ЛНУ імені Івана
Франка, 2018. – С. 205-214.
   Равчина Т. Філософсько-етична концепція викладача вищої школи у європейському
вимірі /Т. Равчина // European Humanities Studies: State and Society. – Kyiv: East
European Institute of Psychology –T. 2. – 2017 (http:// ehs-ss.pl) (Index Copernicus
international). – С. 152-166.
   Равчина Т. Науково-педагогічні засади розвитку університетської освіти у
європейському вимірі / Т.      Равчина // Вісник Львівського університету. – Серія
педагогічна. – 2017. – Вип. 32. – С. 64-72.
   Koshmanova T., Ravchyna T. Nationalism as a Positive Value? / T. Koshmanova, T.
Ravchyna // The State, Schooling, And Identity. Diversifying Education in Europe / Kari
Kantasalmi, Gunilla Holm Editors. – Western Sydney University Penrith, New South Wales,
Australia, 2017. – P. 79-98.
   Равчина Т. Організація навчального процесу у вищій школі як діалогу викладача і
студентів / Т. Равчина // Вісник Львівського університету. – Серія педагогічна. – 2016.
– Вип. 30. – С. 24-32.
Равчина Т. Моделі педагогічної діяльності викладача вищої школи у європейському
контексті / Т. Равчина // Rocznik Polsko-Ukrainski / pod. red. K.Redzinskiego, D.Herciuka.
– Czestochowa-Lwow: Wydawnictwo im. S. Podobinskiego Akademii im. Jana Dlugosza w
Czestochowie, 2015. – T. XVII. – С. 409-419. 
Равчина Т. Теоретико-методичні аспекти організації процесу навчання студентів
вищої школи в контексті теорії конструктивізму / Т. Равчина // Український 
педагогічний журнал. – №  4. – Київ, 2015. – С. 129-136.
Тези доповідей: Ravchyna T. The Phenomenology of Virtue: Philosophy and Practice
(Феноменологія доброчесності: теорія та практика) /Tetyana Koshmanova, Tetyana
Ravchyna // Теоретичні та практичні аспекти формування освітнього простору
інституційного рівня: світовий і вітчизняний вимір. Збірник тез міжнародної
конференції (Львів, 24-25 жовтня 2019 р.) – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. С. 8–
10.
Учасник Проекту Еразмус+ (№ 574124-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP) 
«Вдосконалення освіти вчителів для прикладного навчання в галузі професійної
освіти (ITE-VET)» («Improving Teacher Education for Applied Learning in the Field of
Vocational Education»).
Відповідальний секретар фахового видання:
 Вісник Львівського університету. Серія педагогічна.

220398 Яхонтова 
Тетяна 
Вадимівна

Професор 0 Підготовка 
науково-
інноваційного 
проекту

Публікації за 5 років:
1. Yakhontova T. “The authors have wasted their time...”: Genre features and language of
anonymous peer reviews Topics in Linguistics. 2019. Vol. 20. Iss. 2. P. 67–89. (Scopus)
2. Kruse O., Chitez M., Bekar M., Doroholschi C., Yakhontova T. Studying and developing
local writing cultures: An institutional partnership project supporting transition in Eastern
Europe’s higher education University Writing in Central and Eastern Europe: Tradition,
Transition, and Innovation Ed. by M. Chitez, C. I. Doroholschi, O. Kruse, L. Salski, D. Tucan.
Cham : Springer, 2018. P. 29–44. (WoS)
3. Yakhontova T. Theory and Concepts of English for Academic Purposes, Ian Bruce.
Palgrave Macmillan, Houndmills (2015). 228 p. Journal of English for Academic Purposes.
2016. Vol. 21. P. 135–137 (WoS)
4. Foreign language writing in Ukraine: Indefinite past but promising future? Second
Language Writing in the Global Context: Represented, Underrepresented, and 
Unrepresented Voices / ed. by T. Silva, J. Wang, J. Paiz, C Zhang. Beijing : Foreign
Language Teaching and Research Press, 2016. P. 239–258.
5. Yakhontova T. A linguistic and didactic model of teaching English research article
writing to doctoral students. Іноземна філологія. 2018. № 131. С. 166–173. (Index
Copernicus)

Конференції за 5 років:
1. Yakhontova T., Bekar M. Communicating the writing process: How thesis writers speak
about their experiences. 1st Literacy Summit, 1-3 November 2018, Porto (Portugal).
2. Yakhontova T. The genre of anonymous peer review: Structure and language. ІІ
Міжнародна науково-практичнf конференція ‘Комунікація у сучасному соціумі”
(Львів, 8 червня 2018 р.). 3. Яхонтова Т. В. Сучасна англомовна наукова комунікація.
Міжвузівський круглий стіл Одеса-Дрогобич “Англійська мова у 21 столітті: спосіб
мислення, професійної комунікації та діалогу культур”( 8 квітня 2016 р., м. 
Дрогобич).
4. Yakhontova T. Literacy situation in Ukraine. Meeting of COST ACTION IS1401 
“Strengthening Europeans’ Capabilities by Establishing the European Literacy Network”,
April 19-20, 2016, Ljubljana (Slovenia).

Практичний досвід:
1. Головний редактор фахового збірника наукових праць “Іноземна філологія”.
2. Розробник і тренер Всеукраїнських літніх школ з академічного письма англійською
мовою (Київ, 2015; Луцьк-Світязь, 2017)

Участь у професійних спілках:
1. Член Європейської асоціації з викладання науково-академічного письма (European
Association for the Teaching of Academic Writing).
2. Член Європейської мережі з проблем грамотності (European Literacy Network).
3. Член благодійної організації “Українське фулбрайтівське коло”.
Керівництво аспірантами:
Підготувала 8 кандідатів філологічних наук  за спеціальністю 10.02.04 ‒ Германські
мови
Керує 2 аспірантами

103627 Осідач Оксана 
Павлівна

Доцент 0 Розвиток 
інновацій та 
підприємництво

Публікації:
1. Osidach O. Comparative analysis of management styles in European countries / O.
Osidach // ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS. SECTIO A. NAUKI 
HUMANISTYCZNE, SPOŁECZNE I TECHNICZNE -2015-NR 5 (1) –SS.90-98
2. Осідач О.П. Методичні основи формування інноваційних бізнес-моделей /
О.П.Осідач // Вісник Львівського Університету. Серія економічна. - 2015. – Випуск 52.
– СС. 127-134.
3. Осідач О.П. Форми ризикового фінансування новостворених високотехнологічних
gідприємств / О.П.Осідач // Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної
конференції «Фінан¬сове регулю¬вання зрушень в економіці України», 21-22
березня 2017р., Мукачево . Режим доступу: http://msu.edu.ua/wp-
content/uploads/2017/03/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-
%D0%92%D0%B8%D0%BF%D1%80.pdf – СС.169 - 172



4. Осідач О.П.Теоретичні узагальнення характерних ознак вираженої інноваційної
культури у підприємництві / О.П.Осідач // Вісник Львівського Університету. Серія
економічна.- 2018. – Випуск 55. – СС. 187-196
5. Осідач О.П. Практичні рекомендації для формування дієвої інноваційної культури у
підприємництві / О.П. Осідач // Матеріали IV міжнарод¬ної науково-практич¬ної
конференції "Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні», 17-19
жовтня 2019р. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка.-СС.319-322.

Стажування: 
Відрядження до Вюрцбурзького університету імені Юліуса Максиміляна (Німеччина)
в рамках двосторонньої програми обміну, яке відбулось 11.01.2016-06.02.2016
(Наказ ректора від №23 від 11.01.2016р.)

214338 Пачковський 
Юрій 
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Пачковський Ю. Соціальні технології: актуальні проблеми соціогуманітарного
синтезу //  Соціологія: теорія, методи, маркетинг.   2016 .  № 1.   С. 160-165.
Pachkovskyy Y., Maksymenko A.The Young Consumer in the Ukrainian e-Commerce Market
// Handel wewnętrzny.  2016,  № 4.  P. 202-216.
Пачковський Ю. Бліхар М. Ціннісний контекст аналізу постмодерних соціальних змін
// Соціальні технології. Актуальні проблеми теорії та практики. 2018.  Вип. 77. С. 28-
37.
Пачковський Ю., Т.Лапан. Соціологічна спадщина Михайла Грушевського: у пошуках
джерел і витоків суспільного розвитку// Вісник Львівського університету. Серія
соціологічна.  Вип. 12.  2019.  С. 3–13. 
Головний редактор (2017-2019 рр.) «Вісника Львівського університету. Серія
соціологічна», який є фаховим виданням з соціології, а також є членом 
консультативної ради часопису «Соціологія: теорія, методи, маркетинг» (фахового
видання з соціології).
Голова спеціалізованої вченої ради К 35.051.26 на здобуття наукового ступеня
кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.04 «Спеціальні та галузеві
соціології»; член Спеціалізованої вченої ради Д 35.051.17 із захисту докторських
дисертацій з політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та
процеси
 у Львівському національному університеті імені Івана Франка.
Науковий керівник 4 захищених кандидатських дисертацій за спеціальністю
22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології.
Головний редактор (з  2017 р.), «Вісника Львівського університету. Серія 
соціологічна», який є фаховим виданням з соціології, а також є членом 
консультативної ради часопису «Соціологія: теорія, методи, маркетинг» (фахового
видання з соціології).
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геріатричних установах України та Польщі. Український соціум. 2017. № 4. С. 35-44. 
Калиняк О.Т., Козаченко О.О. Легітимація ВНЗ в соціальних Інтернет-мережах:
пропозиції сучасних українських університетів. Вісник ЛНУ. Серія соціологічна. 2017.
№ 11. С. 99-108. 
Калиняк О.Т., Прихід М.С. (Де)мотиваційні аспекти військової служби за контрактом
в умовах воєнного конфлікту в сучасній Україні. Вісник ЛНУ. Серія соціологічна. 2018.
№ 12. C. 32-47. 
Калиняк О.Т. Військовий дискурс в уявленнях жителів Львова про сучасні громадські
організації. Український соціум. 2019. № 1 (68). С. 62-72. 
Лапан Т., Пачковський Ю. Калиняк О. М. Грушевський і українська соціологія: від
інституціоналізації до історико-соціологічного синтезу. Вісник ЛНУ. Серія історична.
2019. С. 777-785.
Науковий керівник учениці 11 класу Ничипорук Я., котра зайняла призове місце на III
етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів
Національного центру “Мала академія наук України”.  
Робота у складі постійної спеціалізованої ради К 35.051.26 Львівського 
національного університету ім. І. Франка із захисту дисертацій на здобуття
наукового ступеня кандидата соціологічних наук зі спеціальності 22.00.04 –
спеціальні та галузеві соціології (з моменту створення); офіційний опонент 1
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук.
Науковий керівник студентів Коваль О. та Бриндзак О. (перші місця на 
Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі соціології 2015 та 2018
рр.).

 
 

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

 
Програмні результати навчання ОП Методи навчання Форми оцінювання

Сучасні тенденції в соціології

Знання про структуру та рівні сучасного 
соціологічного теоретизування та зміни 
в ній, зумовлені глобалізацією; про 
докорінну трансформацію соціального 
та викликану цим модифікацію 
предмету соціологічної науки; про 
якісно нові аналітичні моделі 
дослідження сучасних соціальних 
проблем та способи інтерпретації і 
узагальнення отриманої соціологічної 
інформації. 
Розуміння необхідності обміну сенсами 
між соціологією, іншими 
соціогуманітарними та природничими і 
технічними науками, використання 
синергетичної методології в аналізі 
простих і складних соціальних, 
складних соціокультурних систем і 
суперсистем.

Застосувати  методологічні підходи до 
аналізу наукових та прикладних 
проблем та вміти здійснювати 
теоретичні узагальнення. 
Вміти застосовувати  сучасні 
соціологічні теорії  та соціальні 
технології до пояснення та 
дослідження  актуальних проблем  і 
процесів сучасного суспільства;
Планувати та організовувати  
прикладні соціологічні дослідження, 
здійснювати  праксеологічний аналіз 
одержаних результатів
Вміння розробляти програми 
колективних та індивідуальних 
авторських досліджень з гармонійним 
поєднанням методологічної та 
методичної складових та з обранням 
адекватних теоретичній базі 
дослідницьких методів; здійснення 
їхньої тріангуляції; використання 
вербальних, візуальних та інших 
новітніх технологій соціологічного 
дослідження.
Уміння кваліфіковано відобразити 
результати наукових досліджень у 
наукових статтях та тезах, 
опублікованих як у фахових 
вітчизняних виданнях, так і у виданнях, 
які входять до міжнародних 
наукометричних баз.
Здатність професійно презентувати 
результати своїх досліджень на 
міжнародних наукових конференціях, 

Самостійна робота над опрацюванням 
конспекту лекцій викладача стосовно 
усіх трьох змістовних модулів 
навчальної дисципліни; представлення 
концептуальної схеми дисертаційної 
роботи з визначенням її місця у 
структурі сучасного соціологічного 
знання; представлення методології 
власного наукового пошуку з 
урахуванням вимог 
міждисциплінарності та появи 
методологічних поворотів у соціології 
сьогодення; презентація практичного 
застосування правил і процедур аналізу 
соціальних систем різного роду 
складності з синергетичними 
властивостями. Схематичне 
зображення етапів розвитку 
соціологічного теоретизування з 
акцентом на їхньому ускладненні на 
поч. ХХІ ст.
Обговорення прийомів апробації 
обраних методологічних підходів в 
емпіричній частині дисертаційного 
дослідження, а також зворотного 
процесу представлення узагальнень та 
результатів авторського соціологічного 
дослідження у теоретичній частині 
висновків до дисертації за принципом 
«від теорії до емпірії і від неї до нової 
теорії» інноваційного характеру.
Представлення робочого плану етапів 
проведення авторського емпіричного 
дослідження в їхній логічній і часовій 
послідовності.
Презентація програми організації та 
проведення авторського конкретно-
соціологічного дослідження як 
складової дисертаційної роботи і 
апробації її теоретичних положень з 
акцентом на теоретичній інтерпретації 
понять та їхньою практичною 
операціоналізацією в методологічній 
частині програми; з обґрунтуванням 
обраних методик та їхньої відповідності 
сучасним вимогам до методичного 
інструментарію соціологічного 
дослідження – в методичній частині 
програми. Реферативне повідомлення 
про можливості застосування 
тріангуляції дослідницьких методів в 
програмі дослідження. Презентація 
аналітичних процедур, застосованих у 
написанні дисертації.

Семестрові оцінки за відповіді на 
питання та ІНДЗ з кожного модулю 
(разом три модулі).
Оцінки на іспиті за письмові відповіді 
на два теоретичні питання та захист 
ІНДЗ.
Оцінка взаємозв’язку теоретичної 
основи дисертаційного дослідження та 
її методичної складової у вигляді двох 
частин програми авторського 
соціологічного дослідження, а також 
стану реалізації процедур проведення 
емпіричного дослідження.

Оцінка програми  авторського 
емпіричного дослідження з особливою 
увагою до теоретичної інтерпретації 
головних понять дослідження, 
практичної операціоналізації та 
робочих гіпотез, а також обрання 
методів власного дослідження та 
можливостей їхнього поєднання. 
Оцінка реферативних повідомлень та 
презентацій.

Оцінка написаних аспірантами статей, 
тез виступів та іншої їхньої наукової 
продукції з точки зору відповідності  
потребам адекватного представлення 
частин дисертаційного дослідження. 
Оцінка підсумків наукової активності 
аспірантів під час міжнародних поїздок 
та/або під час участі в онлайн-формах 
наукової співпраці в Інтернеті. 

Оцінка валідності обраного аспірантами 
методологічного й методичного багажу 
для релевантного соціологічного 
аналізу соціокультурних реалій України.  

Оцінка аналітичних здібностей 
аспірантів та реально застосованого 
ними аналітичного інструментарію під 
час дискусії.

Врахування наявності наукових 
публікацій аспіранта при поточному та 
іспитовому оцінюванні у вигляді бонусів 
відповідно до рейтингу наукових 
видань, в яких вони були оприлюднені.

Оцінка рівня здатності аспірантів 
грамотно використовувати рідну мову у 
навчальній і позанавчальній діяльності, 



семінарах для вітчизняного та світового 
співтовариства.

Вміння зіставляти одержану 
соціологічну інформацію з реальним 
станом розвитку сучасного 
українського суспільства. 
Розробляти оптимальну стратегію 
дослідження, виявляти специфікації та 
закономірності соціальних процесів і 
явищ

Застосувати сучасні способи 
теоретичного аналізу наукових 
проблем та вміти здійснювати 
теоретичні узагальнення.
Здатність представлення результатів 
соціологічних досліджень у вітчизняних 
фахових та міжнародних рейтингових 
журналах та базах даних, їхнього 
порівняння зі світовими, регіональними 
та вітчизняними аналогами, об’єднання 
зусиль науково-дослідницьких груп, 
сформованих на міждисциплінарній 
основі, для вирішення комплексних 
завдань.

Здатність вільно застосовувати рідну та 
іноземну (передусім - англійську) мову 
в науковій роботі, науково-педагогічній 
та інноваційній діяльності, в практиці 
повсякденного спілкування в режимі 
реального часу. Здатність написання 
українською та іноземною мовою 
власних наукових творів різного змісту 
та обсягу (наукова стаття, 
автореферат, тези конференції, 
наукова доповідь, запит на науковий 
грант, договір про співпрацю, звіт з 
наукової роботи, дисертація тощо) 
Здатність усно практично 
використовувати іноземну мову у 
науковій, інноваційній діяльності та 
педагогічній діяльності (усний виступ 
на конференції, використання іноземної 
мови у ділових переговорах щодо 
комерціалізації результатів наукового 
дослідження, проведення іноземною 
мовою лекцій з нормативних курсів та 
спеціальних курсів за профілем 
кафедри, консультування студентів 
іноземною мовою, проведення 
іноземною мовою одноразових 
презентаційних та профорієнтаційних 
лекцій для різних категорій слухачів 
тощо) 

Здатність висувати, обґрунтовувати та 
розробляти інноваційні дослідницькі 
проекти комплексного 
/міждисциплінарного  характеру, 
вдосконалювати їхній дизайн 
відповідно до змінюваних умов та 
здійснювати інтерпретацію отриманих 
даних спільно з представниками 
споріднених соціогуманітарних наук. 

Дотримання норм професійної етики 
щодо здійснення наукової діяльності та 
проведення власних наукових 
досліджень. Здатність реалізувати на 
практиці принцип пожиттєвої освіти та 
систематично підвищувати свій 
професійний рівень шляхом регулярних 
наукових стажувань і обмінів з 
представниками провідних вітчизняних 
та зарубіжних навчальних і 
дослідницьких центрів.

Обговорення підготованих за 
матеріалами дисертаційного 
дослідження статей і тез виступів на 
наукових конференціях у виданнях 
різного наукового статусу за 
принципом послідовного/поетапного 
відображення матеріалів дисертаційної 
роботи у наукових повідомленнях.
Створення умов для участі аспірантів у 
міжнародних наукових конференціях, 
воркшопах та робітнях за межами 
країни. Сприяння участі аспірантів у 
вебінарах та інших онлайнових формах  
наукової комунікації та співпраці в 
Інтернеті.
Самостійна робота над апробацією 
методологічних засновків 
дисертаційного дослідження у 
конкретних ситуаціях українського 
сьогодення, пов’язаних із обраною 
темою, презентація узагальнень і 
висновків з власного дослідження з 
акцентом на виявлених тенденціях і 
перспективах соціокультурного 
розвитку країни.
Представлення та обговорення меж і 
можливостей сучасних різновидів 
соціологічної аналітики з виходом на 
теоретичні узагальнення стосовно 
локальних процесів і явищ, 
досліджуваних у дисертаційній роботі.
Робота над оптимальним 
представленням здобутків аспіранта в 
наукових публікаціях згідно принципу 
максимально повного та пропорційного 
відображення всіх частин і загальних 
результатів дисертаційного 
дослідження у відповідних наукових 
повідомленнях.
Вдосконалення знань, умінь і навичок 
використання рідної мови як під час 
аспірантської підготовки в межах 
безпосередньої участі в ОП, так і в 
позааудиторний час, в побуті і 
спілкуванні. Практичне вироблення 
навичок і вмінь використовувати 
іноземні мови на всіх етапах 
аспірантської підготовки; 
практикування представлення своїх 
наукових доробків іноземними мовами 
під час аудиторних занять, педагогічної 
практики та у написанні есеїв, 
рецензій, статей, тез доповідей і 
виступів на конференціях, інших видів  
наукової продукції та активності 
аспіранта. Робота над виробленням 
умінь і навичок академічного письма, в 
тому числі у створенні syllabus and 
curriculum vitae. Представлення 
результатів свого дослідження в країні 
та за її межами під час презентацій 
проектів, у розробці і промоції яких 
брав участь аспірант (в тому числі за 
кордоном). 
Представлення та обговорення 
реалізації інноваційних проектів, у 
розробці яких може брати/брав участь 
аспірант, з виділенням їхніх практичних 
результатів і пропозицій; 
обґрунтування можливостей 
вироблення такого ґатунку проектів за 
участю представників інших наук чи 
сфер практичної діяльності в контексті 
застосування можливостей 
міждисциплінарного діалогу і співпраці.
Практична робота над дотриманням 
норм і принципів професійної етики та 
академічної доброчесності під час 
проходження навчання на ОП та 
написання дисертаційної роботи. 
Регулярне проходження процедури 
перевірки текстів аспірантів на плагіат 
в їхніх наукових роботах різного рівня. 
Самостійна робота над набуттям і 
вдосконаленням навичок систематичної 
самоосвіти і підвищення свого 
фахового рівня через наукові 
стажування та практики в інституціях, 
з якими ЗВО, факультет і кафедра 
соціології мають укладені угоди про 
співпрацю.

а також перевірка на грамотність 
текстів, підготованих аспірантами в 
рамках виконання ІНДЗ. Врахування 
питомої ваги використання аспірантами 
іноземної мови/мов під час навчання на 
ОНП. 

Оцінка участі аспірантів у 
міждисциплінарних проектах та 
пропозицій інноваційних рішень у 
розв’язанні гострих соціальних проблем 
з прорахуванням їхніх реальних 
соціальних наслідків.  

Контроль і оцінка наукової діяльності 
аспірантів в контексті їхньої 
відповідності вимогам професійної 
етики та академічної доброчесності. 
Врахування висунутих здобувачами 
пропозицій в комісії, створеної на 
кафедрі для роботи з аспірантами. 
Оцінка фахового зростання аспірантів 
та їхньої здатності до безперервної 
самоосвіти.

Науковий семінар

Здатність представлення результатів 
соціологічних досліджень у вітчизняних 
фахових та міжнародних рейтингових 
журналах та базах даних, їхнього 
порівняння зі світовими, регіональними 
та вітчизняними аналогами, об’єднання 
зусиль науково-дослідницьких груп, 
сформованих на міждисциплінарній 
основі, для вирішення комплексних 
завдань.
Здатність вільно застосовувати рідну та 
іноземну (передусім - англійську) мову 
в науковій роботі, науково-педагогічній 
та інноваційній діяльності, в практиці 
повсякденного спілкування в режимі 
реального часу. Здатність написання 
українською та іноземною мовою 
власних наукових творів різного змісту 
та обсягу (наукова стаття, 
автореферат, тези конференції, 
наукова доповідь, запит на науковий 
грант, договір про співпрацю, звіт з 
наукової роботи, дисертація тощо) 
Здатність усно практично 
використовувати іноземну мову у 
науковій, інноваційній діяльності та 
педагогічній діяльності (усний виступ 
на конференції, використання іноземної 
мови у ділових переговорах щодо 
комерціалізації результатів наукового 
дослідження, проведення іноземною 
мовою лекцій з нормативних курсів та 
спеціальних курсів за профілем 
кафедри, консультування студентів 
іноземною мовою, проведення 
іноземною мовою одноразових 

Самостійна робота над формуванням і 
презентацією наукових доробків 
дисертаційного дослідження на різних 
щаблях їхнього оприлюднення і 
введення у науковий обіг. 
Урізноманітнення форм і засобів 
демонстрації своїх наукових доробків із 
зростаючим використанням 
можливостей інформаційно-
комунікативних технологій, 
застосовуваних в Інтернеті. Пошук 
шляхів створення тимчасових 
дослідницьких груп (в тому числі і за 
іноземною участю) для розв’язання 
гострих соціальних проблем.
Систематична робота над 
вдосконаленням знань рідної та 
іноземних мов у своїй професійній 
діяльності та у повсякденних 
практиках з використанням 
можливостей, що їх надає в цьому 
плані Львівський національний 
університет імені Івана Франка на 
відповідних курсах і семінарах. 
Регулярне практикування своїх мовних 
здібностей в усних і письмових формах, 
робота над підвищенням своїх мовних 
компетентностей у таких їхніх 
різновидах, які застосовуються на 
кафедрі, факультеті, ЗВО в цілому; 
розвиток культури мовного спілкування 
в онлайн-режимах в Інтернеті та в 
оффлайн-практиках, пов’язаних з 
Інтернетом. 
Самостійна робота над оволодінням 
сучасними інформаційно-

Посеместровий контроль і оцінка якості 
досягнутих наукових результатів 
аспірантів, характеру і ступеню їхньої 
представленості у професійному 
академічному  співтоваристві як в 
Україні, так і за її межами. Врахування і 
заохочення через бонуси  
міждисциплінарної співпраці в межах 
виконання спільних дослідницьких 
проектів, угод і договорів.
Систематичне оцінювання стану 
розвитку мовної культури, мовних 
компетентностей та мовленнєвої  
грамотності аспірантів протягом 
їхнього навчання у 1-7 семестрах. 
Додаткові бали за публікацію аспіранта 
іноземною мовою.

Оцінка ступеню використання новітніх 
ІКТ у написанні дисертаційної роботи 
протягом усіх 7 семестрів проведення 
наукового семінару.



презентаційних та профорієнтаційних 
лекцій для різних категорій слухачів 
тощо) 

Уміння та навички використовувати 
сучасні інформаційні та комунікативні 
технології при спілкуванні, обміні 
інформацією, зборі, аналізі, обробці, 
інтерпретації даних та представленні 
результатів.
Здатність професійно презентувати 
результати своїх досліджень на 
міжнародних наукових конференціях, 
семінарах для вітчизняного та світового 
співтовариства.
Здатність працювати із 
наукометричними базами даних з 
метою виконання власного наукового 
дослідження та вміння  
використовувати Інтернет-технології  
для організації і забезпечення власної 
наукової, педагогічної та інноваційної 
діяльності, у підготовці наукових 
публікацій, звітів, ділової та особистої 
документації
уміння ефективно працювати 
самостійно.

комунікативними технологіями, що їх 
застосовують в Інтернеті, з метою 
їхнього використання при здійсненні 
дисертаційного дослідження. 
Поглиблена увага до регулярного 
ознайомлення з відкритими для 
доступу базами соціологічної 
інформації, практикування новітніх 
методів опрацювання й структурування 
великих масивів інформації з метою 
їхнього використання для 
безпосередніх потреб своєї наукової 
діяльності. Робота над вдосконаленням 
компаративістських методик 
соціологічного аналізу на основі 
вивчення і співставлення результатів 
крос-національних емпіричних 
досліджень, можливостей їхнього 
використання у своїй дисертаційній 
роботі.

Філософія

Знання особливостей раціоналістичних 
та ірраціоналістичних світоглядних та 
парадигмальних підходів в 
концептуалізації знань; актуальну 
проблематику, тенденції розвитку 
сучасних філософських теорій; головні 
глобалізаційні виклики, що виникли 
перед світовою й українською 
спільнотами; особливості 
інформаційного суспільства та запити 
щодо нових потреб інтелектуального та 
етичного розвитку людини; особливості 
та проблеми сучасного громадянського, 
соціального і культурного розвитку, що 
обумовлені глобалізаційними 
викликами.
Вміння інтегрувати загальнонаукові 
знання, сучасні філософські методи 
пізнання та парадигмальні підходи в 
науково-дослідну роботу.
Розуміння ролі загальнонаукових знань 
і сучасних філософських методів 
пізнання для успішної професійної 
діяльності; цілісне уявлення про 
процеси суспільного  розвитку; 
здатність виявляти науковий потенціал 
проблем, які виникають у професійній 
діяльності, проводити якісно-кількісний 
аналіз. Вміння критично оцінювати 
світоглядно-концептуальні 
обґрунтування перспектив людського 
розвитку з врахуванням їхнього 
гуманістичного та етичного потенціалу.
Розуміння значущості громадянської 
перспективи людського розвитку та 
вміти виявляти світоглядно-ідейне 
підґрунтя комунікаційної ворожості й 
недоброзичливості до Іншого. Розуміння 
відмінність між переконаннями, 
заснованими на пересудах, забобонах і 
упередженнях, та переконаннями, 
заснованими на логічному 
обґрунтуванні й практичному досвіді.
Визнання свободи як базової цінність 
людського життя в поєднанні з 
етичною та правовою відповідальністю.
Вміння самостійно критично оцінювати 
міру достатності власних 
загальнонаукових знань і за 
необхідності поповнювати їх. Визнання 
свободи як базової цінність людського 
життя в поєднанні з етичною та 
правовою відповідальністю.
Вміння самостійно критично оцінювати 
міру достатності власних 
загальнонаукових знань і за 
необхідності поповнювати їх.

Лекції з інтерактивним тестуванням, 
робота в наукових бібліотеках та з 
інтернет-ресурсами з філософії
Самостійна робота над ІНДЗ 
(визначення актуальності теми 
дослідження, загальна характеристика 
наукової школи, в рамках якої буде 
проведене дослідження, окреслення 
об’єкта, предмета та методології 
наукового дослідження; парадигми, в 
рамках якої його буде здійснено, аналіз 
теоретичного і практичного значення 
дослідження)
Підготовка презентації (аналіз 
джерельної бази, постановка ключових 
запитань, аналіз альтернативних 
концепцій, критичний підхід), 
написання тез доповіді

Колаборативне навчання 
(брейнстормінг у малих групах, 
тьюторство)
Організація дискусії (у формі дебатів)

Експрес-контроль
Оцінка за ІНДЗ
Поточне оцінювання презентації і тез 
доповіді
Поточний контроль, взаємоконтроль
Поточне оцінювання групової дискусії 

Оцінювання проводиться за 100-
бальною шкалою. 
Бали нараховуються за: 
- семінарські/практичні заняття, 
науково-дослідну роботу;
- контрольні заміри (модулі); 
- іспит. 

Іноземна мова за фаховим спрямуванням

   Знання та розуміння основних морфо-
логічних і синтаксичних категорій 
іншо¬мовного наукового мовлення, 
ключових характеристик наукового 
стилю; розу¬міння детального змісту, 
структури і композиції основних видів 
автентичних наукових текстів за фахом 
з монографій, підручників, газет, 
науково-популярних і спеціалізованих 
журналів та Інтернет-видань, знання 
вимог до академічної і професійної 
кореспонденції.

   Уміння чітко, граматично правильно, 
стилістично коректно, зв’язно, 
лаконічно і аргументовано 
формулювати думку іноземною мовою в 
монологічному, діалогічному і 
полілогічному мовленні, наводячи 
різноманітні аргументи “за” і “проти”; 
уміння використання типових 
мовленнєвих моделей та структур в 
умовно-комунікативних і комуніка-
тивних ситуаціях фахового 
спілкування. 

   Здатність до сприйняття, обробки 
інфор¬мації іноземною мовою та управ-
ління нею; здатність до аналітичного, 
критич¬ного та системного мислення, 
що виявляється у різних видах 
іншомовної мовленнєвої діяльності; 
здатність кри-тично аналізувати 
інформацію іноземною мовою, 
оцінювати її значущість, синтезу¬вати і 
структурувати її у процесі 
оформ¬лення власних висловлювань 
іноземною мовою; уміння застосовувати 
різні техніки читання наукової 

Робота в наукових бібліотеках, 
Інтернеті (сайти наукових бібліотек, 
сайти та бази даних провідних 
соціологічних організацій, компаній 
тощо), 
написання наукових тез доповідей, 
публікацій
Робота в наукових бібліотеках, 
Інтернеті (сайти наукових бібліотек, 
сайти та бази даних провідних 
соціологічних організацій, компаній 
тощо)
Організація групової дискусії з питань 
розробки програми індивідуального 
авторського дослідження та її 
складових 
Самостійна робота над ІНДЗ №1: 
підготовка презентації щодо 
обґрунтування методологічної бази 
власного наукового дослідження 
(актуальність, мета і практичне 
значення для розвитку суспільно-
політичного, економічного життя, 
культури сучасного українського 
суспільства)
Опонування цих презентацій 
докторантами
Опрацювання результатів наукових 
досліджень інших галузей науки для 
досягнення цілей власного наукового 
дослідження

Оцінка за тези доповідей, публікацій за 
темою дисертаційного дослідження
Оцінювання списку використаних 
джерел з індивідуальної теми 
дослідження
Поточне оцінювання групової дискусії
Оцінка за ІНДЗ №1
Самооцінка докторантами результатів 
власної роботи та роботи інших
Оцінка за реферативне повідомлення 
за темою дисертаційного дослідження

Оцінювання проводиться за 100-
бальною шкалою. Бали нараховуються 
за: 
- виконану роботу на практичних 
заняттях;
- іспит.



літератури.
Володіння усною та письмовою комуні-
кацією іноземною мовою на 
просунутому рівні (Advanced C1). Уміння 
налагоджу¬вати контакт іноземною 
мовою, організо¬вувати діалогічне 
спілкування з іншими слухачами курсу, 
викладачами, науков-цями; уміння 
обирати й застосовувати доцільні стилі 
комунікативної поведінки, 
комунікативні стратегії і тактики, 
дося¬гати комунікативної мети під час 
обговорень, дискусій, бесід; розуміти 
інформацію, намір мовця і 
комунікативні наслідки його 
висловлювання в ході професійно-
наукових обговорень; уміння виступати 
з підготовленими презента¬ціями, 
доповідями на наукових 
конфе¬ренціях, вести дискусії з 
науковцями, представниками 
громадськості з науко-вих проблем, 
відстоювати особистісну наукову 
позицію на демократичних засадах.
Здатність успішно самостійно продуку-
вати статті, тези доповіді, реферати та 
анотації з високим ступенем граматич-
ної, лексичної та стилістичної 
коректності; здатність очолювати 
роботу в групі під час виконання 
проектів і підготовки презентацій; 
соціокультурна адаптивність та 
комунікабельність; креа¬тивність. 
Здатність нести відпові¬дальність за 
якість і результати науково-дослідної 
діяль¬ності. Здатність до навчання 
впродовж життя, до подальшого 
самовдоскона¬лення у сфері іноземної 
мови.

Інтерфейси філософії та соціології

Знання про структуру та рівні сучасного 
соціологічного теоретизування та зміни 
в ній, зумовлені глобалізацією; про 
докорінну трансформацію соціального 
та викликану цим модифікацію 
предмету соціологічної науки; про 
якісно нові аналітичні моделі 
дослідження сучасних соціальних 
проблем та способи інтерпретації і 
узагальнення отриманої соціологічної 
інформації. 
Розуміння необхідності обміну сенсами 
між соціологією, іншими 
соціогуманітарними та природничими і 
технічними науками, використання 
синергетичної методології в аналізі 
простих і складних соціальних, 
складних соціокультурних систем і 
суперсистем.
 
Застосувати  методологічні підходи до 
аналізу наукових та прикладних 
проблем та вміти здійснювати 
теоретичні узагальнення. 
Вміти застосовувати  сучасні 
соціологічні теорії  та соціальні 
технології до пояснення та 
дослідження  актуальних проблем  і 
процесів сучасного суспільства;
Планувати та організовувати  
прикладні соціологічні дослідження, 
здійснювати  праксеологічний аналіз 
одержаних результатів
Вміння зіставляти одержану 
соціологічну інформацію з реальним 
станом розвитку сучасного 
українського суспільства. 
Розробляти оптимальну стратегію 
дослідження, виявляти специфікації та 
закономірності соціальних процесів і 
явищ

Здатність представлення результатів 
соціологічних досліджень у вітчизняних 
фахових та міжнародних рейтингових 
журналах та базах даних, їхнього 
порівняння зі світовими, регіональними 
та вітчизняними аналогами, об’єднання 
зусиль науково-дослідницьких груп, 
сформованих на міждисциплінарній 
основі, для вирішення комплексних 
завдань.

Самостійна робота над опрацюванням 
конспекту лекцій викладача стосовно 
усіх трьох змістовних модулів 
навчальної дисципліни; 
аудиторне/дистанційне обговорення 
структурних компонентів/складових 
соціологічного теоретизування із 
зазначення місця теоретичної бази 
дисертаційного дослідження у цій 
структурі; формування та 
представлення свого розуміння потреби 
обміну сенсами між усіма гілками 
наукового знання в ситуації 
міждисциплінарності на рівні 
формування загальної соціологічної 
теорії та врахування цього принципу 
під час розробки теоретичної бази 
власної дисертаційної роботи. 
Розробка і представлення дизайну 
програми авторського конкретно-
соціологічного дослідження з 
особливою увагою до методологічної її 
частини та забезпеченням зв’язку між 
теоретичними та емпіричними 
розділами дисертаційної роботи; 
виділення  етапів проведення 
авторського дослідження; 
обґрунтування планованих методів 
аналізу отриманої соціологічної 
інформації, релевантних обраному 
теоретичному напрямку.
Самостійна робота над апробацією 
методологічних засновків дослідження 
у конкретних ситуаціях українського 
сьогодення, пов’язаних із обраною 
проблемою, розробка узагальнень і 
висновків з власного дослідження та 
їхня представленість у наукових 
статтях та тезах виступів на 
конференціях. 
Підготовка наукових публікацій різного 
роду для оприлюднення у вітчизняних 
та зарубіжних виданнях, 
представлених у міжнародних 
наукометричних базах, а також в 
українських фахових виданнях.

Семестрові оцінки за відповіді на 
питання та ІНДЗ з кожного модулю 
(разом три модулі).
Оцінки на іспиті за письмові відповіді 
на два теоретичні питання та захист 
ІНДЗ.

Поточне оцінювання стану 
розробленості методологічної частини 
дисертаційного дослідження.
Оцінки на іспиті за кейси, що 
вимагають єдності методології і методів 
у дослідженні обраної проблеми.
Поточні оцінки за відповіді на питання 
та ІНДЗ №№ 1-3.
Оцінки на іспиті за відповіді на 
теоретичні питання в контексті 
врахування вимог варіативності 
наукового знання та за захист ІНДЗ з 
акцентом на проблематиці 
міждисциплінарності та методологічних 
поворотів, адаптованої до сучасного 
етапу соціокультурного розвитку 
українського суспільства. 
Врахування наявності наукових 
публікацій аспіранта при поточному та 
іспитовому оцінюванні у вигляді бонусів 
відповідно до рейтингу наукових 
видань. 

Сучасне українське суспільство: соціологічний аналіз

Знання соціальної історії галузі науки, 
за якою здійснюються власні 
дослідження, усвідомлення місця 
результатів власного наукового 
дослідження у суспільному житті; 
знати й коректно посилатись на 
розробки вітчизняних та зарубіжних 
вчених, наукові школи та 
фундаментальні праці у галузі 
дослідження. 
Уміння працювати з літературними 
каталогами, базами даних зі 
спеціальності та наукометричними 
базами.
Вміння розробляти програми 
колективних та індивідуальних 
авторських досліджень з гармонійним 
поєднанням методологічної та 
методичної складових та з обранням 
адекватних теоретичній базі 
дослідницьких методів; здійснення 
їхньої тріангуляції; використання 
вербальних, візуальних та інших 
новітніх технологій соціологічного 
дослідження.
Уміння з нових дослідницьких позицій 
формулювати методологічну базу 
власного наукового дослідження, 
усвідомлювати його актуальність, мету 
і значення для розвитку суспільно-
політичного, економічного життя, 

Робота в наукових бібліотеках, 
Інтернеті (сайти наукових бібліотек, 
сайти та бази даних провідних 
соціологічних організацій, компаній 
тощо), 
написання наукових тез доповідей, 
публікацій
Робота в наукових бібліотеках, 
Інтернеті (сайти наукових бібліотек, 
сайти та бази даних провідних 
соціологічних організацій, компаній 
тощо)
Організація групової дискусії з питань 
розробки програми індивідуального 
авторського дослідження та її 
складових 
Самостійна робота над ІНДЗ №1: 
підготовка презентації щодо 
обґрунтування методологічної бази 
власного наукового дослідження 
(актуальність, мета і практичне 
значення для розвитку суспільно-
політичного, економічного життя, 
культури сучасного українського 
суспільства)
Опонування цих презентацій 
докторантами

Опрацювання результатів наукових 
досліджень інших галузей науки для 
досягнення цілей власного наукового 

Оцінка за тези доповідей, публікацій за 
темою дисертаційного дослідження
Оцінювання списку використаних 
джерел з індивідуальної теми 
дослідження
Поточне оцінювання групової дискусії
Оцінка за ІНДЗ №1
Самооцінка докторантами результатів 
власної роботи та роботи інших
Оцінка за реферативне повідомлення 
за темою дисертаційного дослідження
Оцінка за ІНДЗ №2
Поточне оцінювання групової дискусії
Оцінка за ІНДЗ №3  
Оцінка за реферативне повідомлення



національної чи світової духовної 
культури.
Здатність до участі у 
міждисциплінарних проектах та вміння 
використовувати результати наукових 
досліджень інших галузей науки для 
досягнення цілей власного наукового 
дослідження 
Вміння зіставляти одержану 
соціологічну інформацію з реальним 
станом розвитку сучасного 
українського суспільства. 
Розробляти оптимальну стратегію 
дослідження, виявляти специфікації та 
закономірності соціальних процесів і 
явищ. 
Застосувати сучасні способи 
теоретичного аналізу наукових 
проблем та вміти здійснювати 
теоретичні узагальнення. 
Вміти застосовувати соціологічні теорії 
соціальних структур та соціальних 
відносин до пояснення сучасних 
соціальних явищ і процесів, управління 
соціальним та гуманітарним розвитком 
у сучасному українському суспільстві. 

дослідження
Самостійна робота над ІНДЗ №2: 
Соціологічний аналіз емпіричних даних, 
дотичних до проблематики 
дисертаційної роботи 
Організація групової дискусії з питань 
розробки стратегії дослідження різних 
соціальних процесів і явищ у сучасному 
українському суспільстві
Самостійна робота над ІНДЗ №3: 
написання теоретичного підрозділу  
дисертаційної роботи  з 
узагальненнями розробленості теми у  
контексті досліджень сучасного 
українського суспільства
Самостійна робота над 
концептуальними підходами до 
дослідження соціальних процесів і 
явищ у сучасному українському 
суспільстві

Аналітичні моделі дослідження сучасних соціальних проблем

Знати соціальну історію галузі науки, за 
якою здійснюються власні дослідження, 
усвідомлювати місце результатів 
власного наукового дослідження у 
суспільному житті 
Уміти працювати з літературними 
каталогами, базами даних зі 
спеціальності та наукометричними 
базами.
Знати й коректно посилатись на 
розробки вітчизняних та зарубіжних 
вчених, наукові школи та 
фундаментальні праці у галузі 
дослідження, формулювати мету 
власного наукового дослідження.
Валідувати методики аналізу 
характерних для посткомуністичних 
країн соціальних проблем. 
Використовувати зазначені вміння і 
навички у створенні проектів, 
скерованих на діагностику стану 
соціального розвитку країни, регіону, 
місцевості.
Уміти кваліфіковано відобразити 
результати наукових досліджень у 
наукових статтях та тезах, 
опублікованих як у фахових 
вітчизняних виданнях, так і у виданнях, 
які входять до міжнародних 
наукометричних баз.
Здатність професійно презентувати 
результати своїх досліджень на 
міжнародних наукових конференціях, 
семінарах для вітчизняного та світового 
співтовариства.
Проводити власні оригінальні наукові 
дослідження, які містять наукову 
новизну, мають важливе теоретичне та 
практичне значення. 
Планувати та організовувати 
соціологічні дослідження, здійснювати 
соціологічну експертизу.
Самостійно збирати, опрацьовувати, 
всебічно аналізувати  та узагальнювати 
соціологічну інформацію.
Вміти застосовувати компаративний 
аналіз та оцінювання існуючих 
теоретичних моделей і схем та 
здійснювати концептуалізацію нових 
соціальних процесів і явищ.
Комбінувати методи збирання та 
аналізу даних, здійснювати вторинний 
аналіз баз даних. Формулювати 
дослідницькі гіпотези, визначати 
способи та здійснювати їх перевірку.
Бути здатними працювати із 
наукометричними базами даних з 
метою виконання власного наукового 
дослідження.
Дотримуватися норм професійної етики 
щодо здійснення наукової діяльності та 
проведення власних наукових 
досліджень.

Робота в наукових бібліотеках, 
Інтернеті (сайти наукових бібліотек, 
сайти та бази даних провідних 
соціологічних організацій, компаній 
тощо), 
написання наукових тез доповідей, 
публікацій
Робота в наукових бібліотеках, 
Інтернеті (сайти наукових бібліотек, 
сайти та бази даних провідних 
соціологічних організацій, компаній 
тощо)
Робота в наукових бібліотеках, 
Інтернеті (сайти наукових бібліотек, 
сайти та бази даних провідних 
соціологічних організацій, компаній 
тощо), 
написання наукових тез доповідей, 
публікацій
Самостійна робота над 
концептуальними підходами до 
дослідження соціальних процесів і 
явищ у сучасному українському 
суспільстві
Підготовка наукових публікацій різного 
роду для оприлюднення у вітчизняних 
та зарубіжних виданнях, 
представлених у міжнародних 
наукометричних базах, а також в 
українських фахових виданнях.
Розробка і представлення дизайну 
програми авторського конкретно-
соціологічного дослідження з 
особливою увагою до методологічної її 
частини та забезпеченням зв’язку між 
теоретичними та емпіричними 
розділами дисертаційної роботи; 
виділення  етапів проведення 
авторського дослідження; 
обґрунтування планованих методів 
аналізу отриманої соціологічної 
інформації, релевантних обраному 
теоретичному напрямку.
Соціологічний аналіз емпіричних даних, 
дотичних до проблематики 
дисертаційної роботи

Написання теоретичного підрозділу  
дисертаційної роботи  з 
узагальненнями розробленості теми у  
контексті досліджень сучасного 
українського суспільства
Написання чернетки емпіричного 
підрозділу  дисертаційної роботи  з 
узагальненнями розробленості теми у  
контексті досліджень сучасного 
українського суспільства
Підготовка наукових публікацій різного 
роду для оприлюднення у вітчизняних 
та зарубіжних виданнях, 
представлених у міжнародних 
наукометричних базах, а також в 
українських фахових виданнях.
Підготовка наукових публікацій різного 
роду для оприлюднення у вітчизняних 
та зарубіжних виданнях, 
представлених у міжнародних 
наукометричних базах, а також в 
українських фахових виданнях з 
особливою увагою до дослідницької 
саморефлексії та етичних аспектів 
дослідження. 

Оцінка за тези доповідей, публікацій за 
темою дисертаційного дослідження
Оцінювання списку використаних 
джерел з індивідуальної теми 
дослідження. Оцінювання анотованих 
бібліографій за темою обраних для 
аналізу соціальних проблем.
Оцінка за тези доповідей, публікацій за 
темою дисертаційного дослідження
Оцінка за реферативне повідомлення
Врахування наявності наукових 
публікацій аспіранта при поточному та 
іспитовому оцінюванні у вигляді бонусів 
відповідно до рейтингу наукових 
видань.
Поточне оцінювання стану 
розробленості методологічної частини 
дисертаційного дослідження.
Оцінки на іспиті за кейси, що 
вимагають єдності методології і методів 
у дослідженні обраної проблеми.
Оцінка за реферативне повідомлення
Оцінка за реферативне повідомлення
Оцінка за реферативне повідомлення
Врахування наявності наукових 
публікацій аспіранта при поточному та 
іспитовому оцінюванні у вигляді бонусів 
відповідно до рейтингу наукових 
видань. 
Врахування числа та змісту наукових 
публікацій аспіранта при поточному та 
іспитовому оцінюванні у вигляді бонусів 
відповідно до рейтингу наукових 
видань.

Праксеологія соціальних проблем

Здатність критично опрацьовувати 
рекомендовані джерела та літературу, 
аналізувати статистичний та якісний 
матеріал. 
Вміння робити аналіз  отриманої 
інформації праксеологічного 
спрямування у контексті соціальної 
проблематики, показати розуміння 
загальних тенденцій розвитку підходів 
у сфері праксеологічного дослідження 
актуальних суспільних проблем в 
умовах сучасного українського 
суспільства
Уміння розробляти програму 
авторського дослідження з 
ураховунням методологічної та 
методичної складових що відповідають 
програмним цілям власного 
соціологічного дослідження з обранням 
адекватних теоретичній базі 
дослідницьких методів; здійснення 
їхньої тріангуляції; використання 
вербальних, візуальних та інших 
новітніх технологій соціологічного 
дослідження.

Робота в наукових бібліотеках, 
Інтернеті (сайти наукових бібліотек, 
сайти та бази даних провідних 
соціологічних організацій, компаній 
тощо).
Аналіз баз даних провідних 
соціологічних організацій, компаній, що 
займаються моніторинговою оцінкою 
актуальних соціальних проблем 
праксеологічного спрямування.
Організація брейнштормінгу (групової 
дискусії) з питань розробки 
праксеологічної програми 
індивідуального авторського 
дослідження з обраної соціальної 
проблеми 
Самостійна робота над ІНДЗ №1: 
підготовка презентації щодо  
праксеологічно операціоналізації 
власного наукового дослідження 
докторантами, підготовка наукової 
статі з урахуванням праксеологічного 
вивчення соціальної проблематики

Опрацювання результатів наукових 

Оцінка за обрані і проаналізовані 
наукові та наукометричні бази, в яких 
публікуються результати емпірико-
праксеологічних досліджень з аналізу 
широкого спектру соціальної 
проблематики
Оцінка за представлений анотований 
звіт
Поточне оцінювання активності в 
брейнштормінгу (груповій дискусії).
Оцінка за ІНДЗ №1
Самооцінка докторантами результатів 
власної роботи та роботи інших
Оцінка за реферативне повідомлення 
за темою дисертаційного дослідження, 
підготовка наукової публікації
Оцінка за ІНДЗ №2
Поточне оцінювання групової дискусії 
щодо задекларованого результату 
навчання
Оцінка за ІНДЗ №3, презентації наукової 
публікації 
 
Оцінка за відповіді на екзаменаційні 
запитання з урахуванням поточної 



Уміння з  дослідницьких позицій  
отриманого праксеологічного знання  
операціоналізувати власне наукове 
дослідження, усвідомлювати його 
актуальність, мету і значення з  
теоретичної та прикладної точок зору.
Здатність до участі у 
міждисциплінарних проектах 
праксеологічної спрямованості та 
вміння використовувати на практиці  
результати наукових досліджень інших 
галузей науки для досягнення цілей 
власного наукового дослідження
Вміння зіставляти одержану 
соціологічну інформацію 
праксеологічного змісту з реальним 
станом розвитку сучасного 
українського суспільства.
Розробляти оптимальну стратегію 
дослідження, виявляти специфікації та 
закономірності соціальних процесів і 
явищ з точки зору їх доцільності та з 
прогностичної перспективи..
Застосувати сучасні способи 
теоретичного аналізу соціальних 
проблем та вміти здійснювати 
теоретичні узагальнення 
праксеологічного спрямування у 
науковій роботі.
Вміти застосовувати соціологічні теорії  
праксеологічного спрямування до 
пояснення та управління сучасними 
соціальними процесами, що мають 
місце у сучасному українському 
суспільстві. 

досліджень інших галузей науки для 
досягнення цілей власного 
Самостійна робота над ІНДЗ №2: 
Соціологічний аналіз емпіричних даних 
праксеологічного змісту, дотичних до 
проблематики дисертаційної роботи 
Організація групової дискусії з питань 
розробки праксеологічної 
(прогностичної)  стратегії  власного 
дослідження 
Самостійна робота над ІНДЗ №3: 
написання теоретичного підрозділу  
дисертаційної роботи  з 
узагальненнями розробленості власної 
соціальної проблематики  у  контексті 
досліджень сучасного українського 
суспільства
Самостійна робота над 
концептуальними підходами 
праксеологічного спрямування до 
дослідження  власної соціальної 
проблеми

роботи докторантів з реалізації 
праксеологічних основ власного 
дослідження (наукова стаття)

Управління соціальним і гуманітарним розвитком

Застосувати сучасні способи 
теоретичного аналізу наукових 
проблем та вміти здійснювати 
теоретичні узагальнення. 
Вміти застосовувати соціологічні теорії 
соціальних структур та соціальних 
відносин до пояснення сучасних 
соціальних явищ і процесів, управління 
соціальним та гуманітарним розвитком 
у сучасному українському суспільстві.
Вміння виконувати роль і функції 
громадського/публічного соціолога у 
діалозі між владою та громадськістю, 
виступати посередником між ними у 
розв’язанні проблем соціальної 
нерівності, виявленні точок напруги та 
конфліктних ситуацій, вдосконаленні 
соціальної політики держави
Здатність висувати, обґрунтовувати та 
розробляти інноваційні дослідницькі 
проекти комплексного 
/міждисциплінарного  характеру, 
вдосконалювати їхній дизайн 
відповідно до змінюваних умов та 
здійснювати інтерпретацію отриманих 
даних спільно з представниками 
споріднених соціогуманітарних наук.
Уміння з нових дослідницьких позицій 
формулювати методологічну базу 
власного наукового дослідження, 
використовувати новітні технології, 
розробляти фахові комп’ютерні 
програми.
Усвідомлювати актуальність, мету і 
значення свого наукового пошуку для 
розвитку інших галузей науки, 
соціально-політичного, економічного 
життя та гуманітарного розвитку 
українського суспільства.
Валідувати методики аналізу 
характерних для посткомуністичних 
країн соціальних проблем. 
Використовувати зазначені вміння і 
навички у створенні проектів, 
скерованих на діагностику стану 
соціального розвитку країни, регіону, 
місцевості.
Уміти кваліфіковано відобразити 
результати наукових досліджень у 
наукових статтях та тезах, 
опублікованих як у фахових 
вітчизняних виданнях, так і у виданнях, 
які входять до міжнародних 
наукометричних баз.
Здатність професійно презентувати 
результати своїх досліджень на 
міжнародних наукових конференціях, 
семінарах для вітчизняного та світового 
співтовариства.
Проводити власні оригінальні наукові 
дослідження, які містять наукову 
новизну, мають важливе теоретичне та 
практичне значення. 
Планувати та організовувати 
соціологічні дослідження, здійснювати 
соціологічну експертизу.
Самостійно збирати, опрацьовувати, 
всебічно аналізувати  та узагальнювати 
соціологічну інформацію.
Вміти застосовувати компаративний 
аналіз та оцінювання існуючих 
теоретичних моделей і схем та 
здійснювати концептуалізацію нових 
соціальних процесів і явищ.
Комбінувати методи збирання та 
аналізу даних, здійснювати вторинний 
аналіз баз даних. Формулювати 
дослідницькі гіпотези, визначати 
способи та здійснювати їх перевірку.
Бути здатними працювати із 
наукометричними базами даних з 
метою виконання власного наукового 
дослідження.
Дотримуватися норм професійної етики 
щодо здійснення наукової діяльності та 
проведення власних наукових 
досліджень.

Залучення аспірантів до 
теоретизування крізь призму побудови 
концептуальних схем чи моделей, що 
повинні бути прив’язані до 
дисертаційного дослідження аспіранта;
формування у слухачів поглибленого 
розуміння основних проблем та дебатів 
у соціальній та гуманітарній сферах.
За допомогою звернення до ділянки 
«публічної соціології» формування в 
аспірантів важливості соціологічної 
діяльності, котра носить практично-
перетворюючий характер і приносить 
зміни у функціонування соціуму.
Допомога аспірантам створити логічну 
модель дисертаційного дослідження як 
у частині теоретичного моделювання, 
так і в частині його трансформації у 
програму авторського соціологічного 
дослідження
Допомога аспірантам у створенні 
логічної моделі дисертаційного 
дослідження як у частині теоретичного 
моделювання, так і в частині його 
трансформації у програму авторського 
соціологічного дослідження; створення 
умов для слухачів проявити себе в ролі 
управлінців шляхом творення 
управлінської стратегії у соціальній та 
гуманітарній сферах (у контексті 
власного дослідження).
Самостійна робота над 
концептуальними підходами до 
дослідження соціальних процесів і 
явищ у сучасному українському 
суспільстві
Підготовка наукових публікацій різного 
роду для оприлюднення у вітчизняних 
та зарубіжних виданнях, 
представлених у міжнародних 
наукометричних базах, а також в 
українських фахових виданнях.
Розробка і представлення дизайну 
програми авторського конкретно-
соціологічного дослідження з 
особливою увагою до методологічної її 
частини та забезпеченням зв’язку між 
теоретичними та емпіричними 
розділами дисертаційної роботи; 
виділення  етапів проведення 
авторського дослідження; 
обґрунтування планованих методів 
аналізу отриманої соціологічної 
інформації, релевантних обраному 
теоретичному напрямку.
Соціологічний аналіз емпіричних даних, 
дотичних до проблематики 
дисертаційної роботи

Написання теоретичного підрозділу  
дисертаційної роботи  з 
узагальненнями розробленості теми у  
контексті досліджень сучасного 
українського суспільства
Написання чернетки емпіричного 
підрозділу  дисертаційної роботи  з 
узагальненнями розробленості теми у  
контексті досліджень сучасного 
українського суспільства
Підготовка наукових публікацій різного 
роду для оприлюднення у вітчизняних 
та зарубіжних виданнях, 
представлених у міжнародних 
наукометричних базах, а також в 
українських фахових виданнях.
Підготовка наукових публікацій різного 
роду для оприлюднення у вітчизняних 
та зарубіжних виданнях, 
представлених у міжнародних 
наукометричних базах, а також в 
українських фахових виданнях з 
особливою увагою до дослідницької 
саморефлексії та етичних аспектів 
дослідження. 

Оцінка авторського моделювання 
до власного дисертаційного 
дослідження (ІНДЗ №1)

Організація і проведення дебатів 
про основні функції сучасної 
соціології (ІНДЗ №3)
Формування управлінської стратегії у 
межах «публічної соціології» та 
власного дисертаційного дослідження 
(ІНДЗ №2);
організація і проведення дебатів 
про основні функції сучасної 
соціології (ІНДЗ №3)
Формування управлінської стратегії у 
межах «публічної соціології» та 
власного дисертаційного дослідження 
(ІНДЗ №2);
оцінка авторського моделювання 
до власного дисертаційного 
дослідження (ІНДЗ №1).
Оцінка авторського моделювання 
до власного дисертаційного 
дослідження (ІНДЗ №1); формування 
управлінської стратегії у межах 
«публічної соціології» та власного 
дисертаційного дослідження 
(ІНДЗ №2).

Оцінка за реферативне повідомлення
Врахування наявності наукових 
публікацій аспіранта при поточному та 
іспитовому оцінюванні у вигляді бонусів 
відповідно до рейтингу наукових 
видань.
Поточне оцінювання стану 
розробленості методологічної частини 
дисертаційного дослідження.
Оцінки на іспиті за кейси, що 
вимагають єдності методології і методів 
у дослідженні обраної проблеми.
Оцінка за реферативне повідомлення
Оцінка за реферативне повідомлення
Оцінка за реферативне повідомлення
Врахування наявності наукових 
публікацій аспіранта при поточному та 
іспитовому оцінюванні у вигляді бонусів 
відповідно до рейтингу наукових 
видань. 
Врахування числа та змісту наукових 
публікацій аспіранта при поточному та 
іспитовому оцінюванні у вигляді бонусів 
відповідно до рейтингу наукових 
видань.

Сучасні методи збору соціологічної інформації

Знати й коректно посилатись на Формування в аспірантів глибинного Проведення дослідження із 



розробки вітчизняних та зарубіжних 
вчених, наукові школи та 
фундаментальні праці у галузі 
дослідження, формулювати мету 
власного наукового дослідження.
Проводити власні оригінальні наукові 
дослідження, які містять наукову 
новизну, мають важливе теоретичне та 
практичне значення. Застосовувати 
широке коло методів теоретичного та 
емпіричного аналізу соціальних явищ і 
процесів.
Уміння ефективно використовувати 
сучасну методологію наукового 
пізнання та новітні методи наукових 
досліджень;
Планувати та організовувати 
соціологічні дослідження, здійснювати 
соціологічну експертизу.
Самостійно збирати, опрацьовувати, 
всебічно аналізувати  та узагальнювати 
соціологічну інформацію.
Здатність до критичного мислення, 
зокрема, вміння застосовувати 
критичне мислення до аналізу 
результатів власного наукового 
дослідження, його наукової новизни, 
теоретичного і практичного значення.
Комбінувати методи збирання та 
аналізу даних, здійснювати вторинний 
аналіз баз даних. Формулювати 
дослідницькі гіпотези, визначати 
способи та здійснювати їх перевірку.
Уміння та навички використовувати 
сучасні інформаційні та комунікативні 
технології при спілкуванні, обміні 
інформацією, зборі, аналізі, обробці, 
інтерпретації даних та представленні 
результатів.
Здатність професійно презентувати 
результати своїх досліджень на 
міжнародних наукових конференціях, 
семінарах для вітчизняного та світового 
співтовариства.
Здатність працювати із 
наукометричними базами даних з 
метою виконання власного наукового 
дослідження та вміння  
використовувати інтернет-технології  
для організації і забезпечення власної 
наукової, педагогічної та інноваційної 
діяльності, у підготовці наукових 
публікацій, звітів, ділової та особистої 
документації
уміння ефективно працювати 
самостійно
Ініціювати, організовувати та 
проводити комплексні теоретичні та 
експериментальні дослідження в галузі 
науково-дослідницької та інноваційної 
діяльності, які приводять до отримання 
нових знань. 
Володіти навичками застосування 
синергетичної методології у науково-
дослідницькій та педагогічній 
діяльності, знаннями про 
фундаментальні засади сучасної 
наукової  картини світу. 
Вміння планувати і ефективно 
використовувати час у науковій та 
педагогічній роботі.
Уміння формувати команду дослідників  
для вирішення локальної задачі 
(проведення експерименту, збору 
інформації, підготовки пропозицій).

розуміння якнайширших можливостей 
застосування сучасних методів збору 
соціологічної інформації, а також 
забезпечення умов для особистісного 
включення за посередництвом цих 
методів у дослідницьке поле якісної та 
кількісної соціології. 
Створення для слухачів умов 
повноцінного, з дотриманням всіх 
необхідних сутнісних та процедурних 
вимог, проведення авторського 
емпіричного дослідження за допомогою 
сучасних неопитувальних методик 

Заохочення слухачів будувати 
авторську дослідницьку логіку в рамках 
методичної тріангуляції – реалізувати 
на практиці поєднання кількох методів 
в рамках проведення одного 
дослідження; 
допомога слухачам у застосуванні 
сучасної не опитувальної методики (у 
формі одного методу або методичної 
тріангуляції) для здійснення 
авторського дисертаційного 
дослідження
Самостійна робота слухачів в рамках 
підготовки усної доповіді про 
результати авторського дослідження за 
допомогою не опитувальної методики 
для презентації на семінарському 
занятті 

Підготовка матеріалів для виступу на 
науковій конференції та публікації тез 
про результати авторського 
дослідження за допомогою не 
опитувальної методики (у контексті 
дисертаційного дослідження) 
Формування в аспірантів глибинного 
розуміння якнайширших можливостей 
застосування сучасних методів збору 
соціологічної інформації, а також 
забезпечення умов для особистісного 
включення за посередництвом цих 
методів у дослідницьке поле якісної та 
кількісної соціології. Означена мета 
буде досягнута двома шляхами, з яких 
перший носитиме загальнонауковий 
характер і не встановлюватиме 
обмежень у сферах можливого 
зацікавлення слухачів, а другий буде 
максимально конкретним через 
безпосередню прив’язаність до їхніх 
дисертаційних досліджень.

застосування одного чи кількох 
сучасних неопитувальних методів 
збору та аналізу соціологічної 
інформації (без обмеження у 
дослідницькій сфері). Оцінка усної 
доповіді на семінарі 
(ІНДЗ №1).
Проведення авторського дослідження 
із застосування одного чи кількох 
сучасних неопитувальних методів 
збору та аналізу соціологічної 
інформації, котре може стати частиною 
дисертаційного дослідження. Оцінка 
доповіді на наукову конференцію та тез 
до публікації (ІНДЗ №2).
Проведення дослідження із 
застосування одного чи кількох 
сучасних неопитувальних методів 
збору та аналізу соціологічної 
інформації (без обмеження у 
дослідницькій сфері). Оцінка усної 
доповіді на семінарі 
(ІНДЗ №1).
Проведення авторського дослідження 
із застосування одного чи кількох 
сучасних неопитувальних методів 
збору та аналізу соціологічної 
інформації, котре може стати частиною 
дисертаційного дослідження. Оцінка 
доповіді на наукову конференцію та тез 
до публікації (ІНДЗ №2).
Проведення дослідження із 
застосування одного чи кількох 
сучасних неопитувальних методів 
збору та аналізу соціологічної 
інформації (без обмеження у 
дослідницькій сфері). Оцінка усної 
доповіді на семінарі 
(ІНДЗ №1).
Проведення авторського дослідження 
із застосування одного чи кількох 
сучасних неопитувальних методів 
збору та аналізу соціологічної 
інформації, котре може стати частиною 
дисертаційного дослідження. Оцінка 
доповіді на наукову конференцію та тез 
до публікації (ІНДЗ №2).
Оцінка усної доповіді на семінарі 
(ІНДЗ №1).

Оцінка доповіді на наукову 
конференцію та тез до публікації (ІНДЗ 
№2).
Проведення дослідження із 
застосування одного чи кількох 
сучасних неопитувальних методів 
збору та аналізу соціологічної 
інформації (без обмеження у 
дослідницькій сфері). Оцінка усної 
доповіді на семінарі 
(ІНДЗ №1).
Проведення авторського дослідження 
із застосування одного чи кількох 
сучасних неопитувальних методів 
збору та аналізу соціологічної 
інформації, котре може стати частиною 
дисертаційного дослідження. Оцінка 
доповіді на наукову конференцію та тез 
до публікації (ІНДЗ №2).

Методологія підготовки наукової публікації

 Вміти системно,  з методологічних 
позицій аналізувати власну 
дослідницьку проблему, виходячи з 
наукових принципів та підходів, що 
відповідають сучасним вимогам 
наукової діяльності в царині 
соціогуманітарного знання.
Уміння працювати з літературними 
каталогами, базами даних зі 
спеціальності та наукометричними 
базами та   підготувати пропозиції 
щодо переліку  фахових видань, 
зацікавлених у авторській науковій 
публікації

Уміння використовувати критерії до 
належного оформлення та подачі 
наукових статей соціогуманітарного 
(соціологічного) спрямування. 
 Реалізація основних принципів та 
вимог до опублікування наукової 
інформації у вітчизняних фахових 
виданнях та наукометречних 
індексованих виданнях, враховуючи 
сучасні вимоги до оформлення, подачі 
авторської публікації у наукову 
періодику (наукові видання)
Врахування основних вимог до 
академічної (наукової) доброчесності та 
володіння технічними засобами 
перевірки наукової публікації на 
плагіат. 

На практиці підготувати власну наукову 
публікацію у формі наукової статті, 
дотримуючись усіх належних 
методологічних (фахових) та 
методичних 
вимог до такого роду діяльності
Застосовувати навички наукової 
комунікації у формі наукового діалогу 
та наукової презентації (виступу) з 
використанням мультимедійних засобів

Самостійна робота над опрацюванням 
конспекту лекцій викладача стосовно 
усіх змістовних модулів навчальної 
дисципліни; опрацювання 
методологічних критеріїв щодо оцінки  
та верифікації  власного наукового 
дослідження. 

Робота в наукових бібліотеках, 
Інтернеті (сайти наукових бібліотек, 
сайти, каталоги та бази даних 
провідних соціологічних видань)
Робота над формою, структурою, 
літературою та стилістикою наукової 
публікації, враховуючи соціологічну 
специфіку
Опрацювання результатів наукових 
досліджень, що публікуються у 
фахових наукометричних виданнях
соціологічного спрямування 
Опрацювання основних вимог до 
наукової доброчесності, знання 
принципів наукової діяльності з 
урахування етичної складової 
(відповідальність науковця зокрема за 
ознаки плагіату)
Опрацювання власної наукової 
публікації
Підготовка наукової публікації та 
наукового виступу

Оцінка за представлену реферативну 
роботу
Оцінювання списку (переліку фахових, 
наукометричних, індексованих) видань 
у царині соціології
Представлення низки зразків наукової 
публікації з урахуванням як 
теоретичної, так і практичної їх 
спрямованості
Оцінка за реферативне повідомлення 
за темою дисертаційного дослідження, 
підготовка наукової публікації
Оцінка за реферативне повідомлення 
за темою академічної (наукової) 
доброчесності 
Представлення власної наукової 
публікації з дотриманням усіх 
необхідних вимог
Залікова презентації власної наукової 
публікації у формі наукової комунікації

Педагогіка вищої школи

Знання та розуміння теоретико-
методологічних засад організації 
навчально-виховного процесу у вищій 
школі, сутності, мети, функцій, науково-
педагогічних, моральних цінностей 
діяльності викладача, теоретико-

Робота в наукових бібліотеках, 
Інтернеті, самостійна робота над ІНДЗ
(концепція власної педагогічної 
діяльності як викладача ВШ), 
виконання завдання № 1, організація 
роботи в групах, представлення 

Оцінювання завдання №1 
Оцінювання поточної роботи та 
презентацій 
докторантів
Оцінювання поточної роботи, рефлексія 
й самооцінка докторантами власних 



методичних аспектів організації 
педагогічної взаємодії, навчально-
пізнавальної діяльності студентів, 
емоційно-виховного впливу на їхній 
розвиток.
Уміння організовувати різні види 
педагогічної діяльності у вищій школі, 
виокремлювати критерії оцінки їхньої 
ефективності, готовність визначати 
особистісну педагогічну позицію як 
викладача, здатність проектувати та 
окреслити модель власної педагогічної  
діяльності у вищій школі, аналізувати 
педагогічні ситуації та самостійно 
приймати рішення
Здатність критично аналізувати зміст 
навчальних дисциплін за фахом та 
узгоджувати його з набутим досвідом й 
професійною діяльністю майбутніх 
фахівців, критично оцінювати власні 
уміння застосовувати організаційно-
методичні форми навчання у вищій 
школі, аналізувати потреби, інтереси, 
ставлення студентів до навчального 
процесу, пропонувати ідеї щодо 
вдосконалення їхніх  знань, умінь, 
формування позитивної мотивації 
навчання відповідно до їхніх 
індивідуально-типологічних 
особливостей.
Здатність налагоджувати контакт, 
організовувати діалогічне спілкування 
зі студентами відповідно до їхніх 
психологічних особливостей, 
дотримуватися норм педагогічної етики 
та педагогічного такту, обирати й 
застосовувати доцільні стилі 
педагогічної поведінки у конфліктних 
ситуаціях, доцільні способи розв’язання 
конфліктів зі студентами, 
викладачами,уміння вести дискусії з 
науковцями, представниками 
громадськості з наукових проблем, 
відстоювати особистісну науково-
педагогічну позицію на демократичних 
засадах
Здатність критично оцінювати власні 
педагогічні уміння відповідно до 
інноваційних підходів, визначати 
інноваційні моделі, технології 
організації навчально-виховного 
процесу у вищій школі та приймати 
рішення щодо їхнього застосування, 
оцінювати власну відповідальність як 
викладача в організації навчання, 
взаємодії зі студентами, окреслювати 
шляхи, засоби вдосконалення власних 
професійно-педагогічних знань, умінь, 
розвитку особистісних рис, значущих 
для педагогічної діяльності
 

    
 

власних міркувань у загальному колі,
підготовка презентації наукової 
інформації).
Організація групової роботи щодо 
обговорення критеріїв оцінки 
ефективності педагогічної діяльності 
викладача, оцінювання педагогічної 
діяльності викладача на підставі 
аналізу педагогічних ситуацій у вищій 
школі, презентація моделі  власної 
педагогічної діяльності.
Організація групової роботи, аналіз 
педагогічних ситуацій у вищій школі, 
організація сюжетно-рольових вправ,  
симуляцій щодо формування умінь 
застосування організаційно-методичних 
форм навчання у вищій школі, 
виконання завдань № 2, 4, 5, 6,7 
самостійної роботи над ІНДЗ, 
презентація докторантами власних 
ідей.
Організація групової дискусії, діалогу в 
загальному колі, сюжетно-рольових 
вправ, ігор щодо організації 
педагогічної взаємодії та розв’язання 
конфліктів, вправ на вправляння 
ведення наукової дискусії, презентація 
особистісної науково-педагогічної 
позиції.
Організація діалогів щодо обговорення 
докторантами власної відповідальності 
як викладача, здатності організовувати 
освітній процес на засадах 
інноваційних підходів та готовності до 
професійно- педагогічного 
саморозвитку, презентація 
докторантами концепції власної 
педагогічної діяльності як викладача у 
вищій школі .
 

педагогічних дій у процесі виконання 
сюжетно-рольових вправ та 
презентацій докторантів
Оцінювання поточної роботи, рефлексія 
й самооцінка докторантами власних 
педагогічних дій у процесі виконання 
сюжетно-рольових вправ, оцінювання 
презентацій
Оцінювання поточної роботи, рефлексія 
докторантами власних педагогічних 
ідей, оцінювання концепцій.

Оцінювання проводиться за 100-
бальною шкалою. Бали нараховуються 
за: 
- відвідування лекцій та участь в їх 
інтерактивній частині, відвідування 
консультацій; 
- участь і виступи на 
семінарських/практичних заняттях;
- якість підготовки індивідуального 
навчально-дослідного завдання.
Залік проводиться у формі сумування 
балів, набраних слухачем під час 
роботи в семестрі.

Розвиток інновацій та підприємництво

1. Знання про сучасні теорії та 
концепції інноваційної діяльності.
2. Розуміння суті, особливостей та 
принципів формування інновацій у 
підприємництві.
3. Знання про організаційні форми 
впровадження інноваційних проектів.
4. Знання про складові національної 
інноваційної системи.
1. Вміння визначити цілі, завдання та 
розробляти програму інноваційного 
розвитку підприємства.
2. Вміння здійснити пошук інноваційних 
ідей.
3. Вміння здійснити техніко-економічне 
обгрунтування інноваційного проекту, 
розробити бізнес-план його реалізації.
4. Вміння аналізувати, оцінювати та 
вибирати найбільш оптимальні форми 
фінансування інноваційних проектів.
1. Вміння розрахувати економічний 
ефект від впровадження інновацій.
2. Вміння оцінювати ефективність 
альтернативних інноваційних проектів 
та порівнювати їх.
3. Вміння оцінювати ризики суб’єктів 
підприємництва при впровадженні 
інновацій.
1. Володіння інструментами 
маркетингових комунікацій для 
просування результатів інноваційних 
проектів.
2. Володіння навиками використання 
сучасних форм взаємодії наукових і 
освітніх установ з громадськістю, 
підприємствами у процесі 
впровадження інноваційних ідей.
1. Навики застосовувати інструментів 
менеджменту знань у підприємництві.
2. Вміння визначати та прогнозувати 
соціальні наслідки впровадження 
інновацій.

Частково-пошуковий. Пояснювально-
ілюстративні, проблемно-пошукові, 
репродуктивні, навчальні дискусії
Пояснювально-ілюстративні, 
проблемно-пошукові, репродуктивні, 
робота в групах, презентації 
результатів, навчальні дискусії 
Пояснювально-ілюстративні, 
проблемно-пошукові, репродуктивні, 
робота в групах, навчальні дискусії 
Пояснювально-ілюстративні, 
проблемно-пошукові, робота в групах, 
навчальні дискусії 
Інструктивно-практичні, пояснювально-
ілюстративні, проблемно-пошукові, 
навчальні дискусії 

Групова робота. Поточний контроль, 
оцінювання виконання індивідуальних 
завдань, залік
Поточний контроль, оцінювання роботи 
в групах та виконання індивідуальних 
завдань, залік
Поточний контроль, оцінювання роботи 
в групах та виконання індивідуальних 
завдань, залік
Поточний контроль, оцінювання роботи 
в групах та виконання індивідуальних 
завдань, залік
Поточний контроль, оцінювання 
виконання індивідуальних завдань, 
залік

Оцінювання проводиться за 100-
бальною шкалою. Бали нараховуються 
за: 
- участь в обговоренні дискусійних та 
проблемних питань на практичних 
заняттях з врахуванням самостійної 
роботи;
- роботу в групах та їх представлення;
- індивідуальне завдання;
- залік.

Підготовка науково-інноваційного проекту

Знання про форму і зміст запиту на 
фінансування науково-інноваційного 
проекту.

Вміння аналізувати, оцінювати, 
співставляти результати власних 
досліджень і представляти їх у вигляді 
публікації та як основу майбутнього 
проекту.
Вміння прогнозувати результати 
виконання науково-інноваційного 
проекту, їхню наукову новизну та 
практичну цінність.
 Практичні навички підготовки науково-
інноваційного проекту.

Проблемно-пошуковий.
Інструктивно-практичний
Проблемно-пошуковий
Мозковий штурм.
Підготовка мультимедійних 
презентацій
Проблемно-пошуковий.
Метод опорних фраз
Проблемно-пошуковий

Усне та письмове опитування, 
індивідуальні та групові завдання
Усне та письмове опитування, 
індивідуальні та групові завдання, 
групова робота
Усне та письмове опитування, 
індивідуальні та групові завдання
Усне опитування, групова робота.

Оцінювання проводиться за 100-
бальною шкалою. Бали нараховуються 
за: 
- практичні заняття;
- залік.

 


